
Vanalinna
Hariduskolleegium

10. 10.  2005

Teataja
nr. 314

nVanematekogu
Neljapäeviti kell 9.00

SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD

VILJA SLI�EVSKI  13.10
KATRIN RAIE  14.10
LIIA PUNAB  15.10

����������������������������

Vanematekogu 6.10

n Inger tutvustas kokkuvõtet 1995-2005a
eksperthinnangutest. 10 aastaga on kogutud
tõsiseltvõetav hulk andmeid, mille põhjal võib välja tuua
tendentse ja teha järeldusi.

nDiskuteeriti küsimuse üle, kas ja mida kool saab teha,
et kohalike omavalitsuste valimistel hääletataks selliste
poliitikute poolt, kes on näidanud end vastutustundliku
ja hoolivana ning aidanud kaasa ka VHK  eesmärkide
realiseerumisele (näit. Keit Pentus, Kaupo Reede). Ühelt
poolt ei tohiks kool teha mingit poliitilist propagandat.
Teiselt poolt on praeguses skandaaliderohkes olukorras
paljudel inimestel tekkinud tunne, et polegi kedagi valida.

nLembit tõstatas küsimuse TriaLogose ja VHK seosest.
Väga vähe gümnasiste jõudis TriaLogose üritustele.
Järgmisel aastal tuleb õpilasi ja õpetajaid rohkem
informeerida ja varakult töö planeerimisel arvestada,
et kõigil soovijatel oleks võimalik osaleda.

nKinnitati kunstioksjoni toimumise kuupäev � 8. mai,
mailaadale järgnev esmaspäev.

nOtsustati lubada 7. klass ekskursioonile 12. oktoobril.

MULJEID ÕPETAJATE PÄEVAST 30. 09
♦Selle aasta õpetajate päev oli lõbus nagu õpetajate päevad ikka
on. Eriline oli selle juures see, et meie klassil oli esimest korda
kehalise tund õpetajate päeval. Teised tunnid nagu matemaatika,
loodusõpetus ja eesti keel möödusid kiiresti, aga huvitavalt, kuna
"õpetajad" korraldasid igasuguseid viktoriine ja huvitavaid
ülesandeid. Neid tunde andsid õpilased gümnaasiumist. Õpetajate
päev möödus kiiresti, aga huvitavalt. Mulle meeldis selle aasta
õpetajate päev väga.

Andreas Lepamets 5.P
♦Mulle õpetajate päev meeldis. Kehalises kasvatuses mängisime
kaks tundi jalgpalli. Õpetajad olid lahedad ja direktor oli ka
hästi lahe. See oli ka hea, et tunnid olid 12.45-ni. Mulle meeldis
õpetajate päeval kõige rohkem matemaatika tund, sest seal me
tegime igasuguseid huvitavaid ülesandeid.

Kristjan Kiik, 5.P
♦Õpetajate päev oli väga tore!
Lahe oli ta selle poolest, et seal ei pidanud ei õppima (eriti) ega
antud koduseid töid. Eriti meeldisid mulle "õpetajad" Lee ja
Kadri.
Matemaatikas tegime näiteks eesti keelt ja eesti keeles näiteks
hoopis inglise keelt.
Superstiilne õpetajate päev!

Mona Mikkin, 5.t
♦Õpetajate päev oli tore nagu ikka, kuigi raske oli keskenduda
tööle. Loodan, et 12. klassi õpilastel jäid närvid terveks. Osa
gümnasiste süvenes oma töösse rohkem, teised aga palju vähem.
Seda oli näha, võrreldes 6. klassi ajalootundi ja 6. klassi teise
grupi vene keele tundi. Loodan, et ka edaspidi on toredad
õpetajate päevad!

Jonathan Peterson, 6.p
JÄRG 2. veerus

♦Minu õpetajate päev oli tore. Tulin kooli, algas
esimene tund - eesti keel!!! Õpetaja luges vigurjutte. Et
saaksime teisel tunnil (mis oli ka eesti keel) ise vigurjutte
kirjutada. Kolmas tund oli ajalugu. See tund oli
vabateemaline. Õpetaja rääkis oma reisist Egiptusesse.
Neljas tund oli saksa keel. Alguses õppisime numbreid.
Siis läksime teise klassi Rammsteini kuulama. Pärast
söögivahetundi pidi algama käsitöö. Läksime klassi -
õpetajat polnud. Tunni lõpus tuli õpetaja ja ütles, et
tund jääb ära. Nii möödus õpetajate päev.

Cathy Tomson, 6.t
♦Juba hommikul kell 8 oli kohv jooksma pandud ja
kogu põhikooli õpetajate tuba kihises amatöör-
pedagoogidest, kes kõik tähtsate ja vähemtähtsate
nägudega seal �oma asja� ajasid. Esimene tund mõjus
julgustavalt, mis sellest, et enamus aega kohalolijate
kontrolli peale kulus, teine väsitavalt (mu hääl!!!) ja
peale kolmandat tundi paistis igasugune õpetamisisu
igaveseks läinud olevat J
 Tegin huvitava psühholoogilise avastuse: kui ei saa ei
hea ega kurjaga, siis aitab lootusetuse teesklemine!
Kuigi jah, mõnikord ei tulnud seda sugugi teeselda.
Samuti oli edasiviivaks jõuks kõik, mis vähegi
tunniteemast kaugel. Just nagu vanasti�

Paula Pärna 12. K
Vaata ka pilte www.vhk.ee -- pildigalerii



VHK töötajate BOWLINGUKLUBI UUTE LIIKMETE
VÄRBAMISE ÜRITUS toimub bowlingusaalis TOOLBOX,
Pärnu mnt 69 (Lutheri vabriku majas Vineeri peatuses)
reedel, 14. oktoobril kell 17 - 20.
Kõik kuuli veeretamise huvilised väga oodatud; ka need,
kes enne proovinud ei ole. Pereliikmed ja pudulojused ka
alati teretulnud. Rajad, söök ja vahelduseks piljardilauad
priid, juua peab ise ostma.
Et teaks, palju süüa varuda, võiks Mairi juures ennast kirja
panna.

Katrin R
Klubi roostes oskustega asutajaliige

nBowlinguklubi

nMuusikakool

Muusikakooli õpilaste KONTSERDID toimuvad 13.
oktoobril kell 17.00 ja 14. oktoobril kell 17.30.

nOlete oodatud kuulama Kaarli koguduse avatud
loengusarja "JALUTADES JUMALA AEDADES"
teisipäeviti kell 18.30-20.30
Kaarli koguduse majas Toompuiestee 4
SISSEPÄÄS TASUTA
"Nähtav ja nähtamatu"
11. oktoober

JAAN TAMMSALU  "Keldi palved. S'otimaa"
18. oktoober

JAAN TAMMSALU  "Keldi palved. S'otimaa"
25. oktoober

RIHO SAARD "Ja see olgu teile tunnustäheks" -
teoloogilisest sümboolikast

1. november
RIHO SAARD "Eestlase luterlikust identiteedist"

8. november
PEETER HELME "Konservatiivne revolutsioon:
alalhoid ja mässumeel"

15. november
PEETER HELME "Ernst Jünger: mässumeelne
alalhoidja"

22. november
MEELIS PILLER "Ristiusu salaõpetus"

29. november
INDREK VAINO " Äärmuslikud usuliikumised"

6. detsember
EINAR SOONE "Sakrament - Jumala või inimese tegu?"

13. detsember
EINAR SOONE "Sakrament - Jumala või inimese tegu?"

nKATEHEESI LOENGUD (katoliku kiriku õpetusest)
toimuvad kolmapäeviti kella 18.30-19.30ni VHK
gümnaasiumi auditooriumis (Vene 22). Loenguid peab
PIISKOP PHILIPPE JOURDAIN.

nKristlus

nÜldinfo
PEDAGOOGIDELE KÕIKIDES MAJADES

Tallinna linnapea Tõnis Palts on meile õpetajate päeva puhul
ja saabuvaid kohalike valimisi meelde tuletades saatnud 24
kutset neljapäeval, 13. oktoobril kell 19.00 Linnahallis
toimuvale Maia Plissetskaja "Vene Keiserliku Balleti"
etendusele "Rasputin". Linnapea arvab, et need tuleks jagada
parimatele õpetajatele. Kuna meie arust on meil kõik head
õpetajad, saavad Virge juurest endale pileti 24 kiiremat
reageerijat.

Katrin R

nTeabeteenistus
nE-VALIMISED. Kuna koolil on olemas ID-kaardi
lugejad, siis on võimalik esmaspäevast kolmapäevani nii
põhikooli kui gümnaasiumi arvutiklassis E-hääletada.
Kaasa võtta paroolid.

nPõhikool
Kolmapäeval, 12. oktoobril viibivad 7. klassid
ÕPPEREISIL Kirde-Eestis. Muusikakooli lapsed seega sel
päeval pilli- ja erialatundidesse ei tule.
Kuna jõuame tagasi hilja õhtul, palume neljapäevaks, 13.
oktoobriks suuri hindelisi töid mitte planeerida.

Teie mõistvale suhtumisele lootes,
õp. Anu ja õp Maris.

I perioodi 7. nädal

ARVESTUSTE NÄDAL

nARVESTUSTE NÄDALA PLAANID on väljas klassides
ja II korruse õppeinfo stendil.
NB! Kõik erialatunnid toimuvad!

nI perioodi ÕPPENÕUKOGU toimub kolmapäeval, 19.
oktoobril.

nII perioodi TUNNIPLAANID pannakse välja klassidesse
ja õppeinfo stendile järgmise nädala jooksul.

n29. septembrist 2. oktoobrini toimus Narvas VIII
Baltimaade geograafiaolümpiaad, kust võttis osa Eesti
meeskonna  koosseisus ka meie kooli abiturient MARKO
VAINU. Marko esines suurepäraselt. Tulemuseks III järgu
diplom! Õnnitleme!!!

Isa Igor ja Piret Kõppo andsid eelmise nädala stuudiumis
hea ja põhjaliku ülevaaate usuõpetuse programmist. Kahju,
et paljudel ei olnud võimalik tulla kuulama, mida meie
õpilased usuõpetuse tundides on teada saanud ja arutanud,
sest see on meile kõigile vajalik taustateadmine.
Järgmine stuudium toimub 3. novembril.

Ingrid

nGümnaasium

nMiikaeli Ühendus


