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nHindamisjuhend tuleb kodulehele üles panna.

nSöömine. Kuna põhikoolis on tasuta toit, siis ei ole
klassijuhatajad enam nii hoolsad puuduvate õpilaste
toidult mahavõtmisega. Seetõttu jääb toitu üle.
Probleem on ka algklassides, kus paljud lapsed lihtsalt
ei söö. Valmistoit läheb lihtsalt prügikasti. Seega
klassijuhatajad peaksid puudujaid hoolsamalt toidult
maha võtma ja kui vähegi võimalik, klassiga sööklas
kaasas käima.

Gümnaasiumis on Maril väga palju tegemist ainuüksi
õpilastele teevee keetmisega. Tuleks tellida Saku Lättelt
külma ja kuuma vee aparaadid.

nAime tegi ettepaneku, et meie õpetajad vajaksid
infopäeva õpilaste erivajaduste äratundmisest ja
nendega toimetulemisest. Eeskätt IP ja algklasside
õpetajad.

nKonverents. Arutati stendiettekandeid.

nLaste koormuse teema on  endiselt päevakorral. Kooli
algusaegadega võrreldes on nõudmised lastele aina
kasvanud. Ohu märk on kasvõi see, et
omaloomingukonkursiks esitatakse üha vähem töid.
Lastel pole enam loominguks aega. Lahenduseks
õppekorralduse muutmine (kursuste süsteem), C-keele
ärajätmine muusikakooli lastel, selgitustöö õpetajate
hulgas jne.

1986 avati Vanalinna Muusikamaja
1987 Muusikamajas alustas 1. klass ja Aiake
1988 Vanalinna Algkooli ametlik avamine
1988 alustas tööd Kunstimaja
1990 sai tänase vormi Vanalinna Hariduskolleegium
1991 alustas Muusikakool
1996 avati Gümnaasium
1997 võeti vastu Teatrikooli 1. lend

HEAD JUUBELINÄDALAT KÕIGILE!
nEriti tragid abituriendid (ka teised gümnasistid) on
väga oodatud kaasa aitama meie juubeliürituste
korraldamisele. Kirja saab ennast panna Mairi juures.
Toimkonnas osalemine avab pääsu Draamateatrisse
peole.
nNeilt, kel Internetipangaga kuigi head suhet ei ole,
võtab juubelipeo osalustasu sularahas vastu  Virge.
Ärge selle pärast tulemata jätke!

Õnnitlused KATRI REBASELE,
armastatud klaveriõpetajale, kolmanda
tütre sündimise puhul 4. veebruaril!

JUUBELINÄDALA KAVA

Esmaspäeval, 6. veebruaril on kõigis kooliastmetes
kogunemised, kus räägitakse koogi juurde VHK koolide algusest.
7.-12. veebruarini on Kloostri Aidas ja Mihkli Gildi
keraamikatöökojas üleval VHK õpetajate ja vilistlaste
kunstitööd.  Algklassi- ja põhikooli majas on üleval VHK
õpilaste 2006. a. omaloomingukonkursi tööd.
Reedel, 10. veebruaril Olümpia konverentsikeskuses konverents
�Kooli roll ühiskonnas�. Nimi tuleb kirja panna kas oma maja
õpetajate toas või VHK kodulehel.
Laupäeva, 11. veebruari hommikupoolikul vilistlaste
koolipäev.
Laupäeval, 11. veebruaril kell 18.00 � 24.00 juubelipiduEesti
Draamateatris. Ettekandele tuleb Monteverdi  �Orfeus�  meie
orkestrite, kooride, tantsijate ja teatriõpilaste osavõtul. Pidu jätkub
vaheldumisi koridorides, parketil, laval ja ekraanil, muusika ja
tantsu ja etteastetega,  kuni südaööni.
Kõik VHK vilistlased, endised ja praegused töötajad, õpetajad ja
loominguliste kollektiivide liikmed on koos kaaslastega väga
oodatud. Registreerimine kodulehel!

n Juubel

Reedel, 10. veebruaril
kell 9.00 - 16.00

Olümpia konverentsikeskuses
konverents

KOOLI ROLL ÜHISKONNAS
Korraldajad Tallinna Haridusamet ja Vanalinna
Hariduskolleegium

Osavõtt tasuta

Konverentsi kava vt Teataja nr 327 või
www.vhk.ee



nAlgkool

nKoostöös huvikeskus "Kullo" keskkonnaklassiga
toimuvad 2.- 4. klassi õpilastele PRAKTILISE
LOODUSÕPPE TUNNID  Löwenruh´ pargis (Mustamäel)
8.veebruaril kell 9.00 - 10.20 4.T

kell 10.30 - 11.50 2.P
kell 12.00 - 13.20 4.P

9.veebruaril kell 9.00 - 10. 20 3.T
kell 12.00 - 13.20 2.T

Tunni käigus liigutakse ühest vaatluspunktist teise, kus
juhendaja abiga tehakse loodusvaatlusi ja praktilisi
ülesandeid töölehtedelt.
"Kullosse" viib ja toob tellitud buss.

n4. P ja 4. T KLASSIÕHTU toimub 6. veebruaril kell
17.00 - 19.00 Muusikamajas.

Liis

nPõhikool

nGümnaasium

n 6. veebruaril KOOLI JUUBELI TEEMALISED
KOGUNEMISED peegelsaalis

10.00 1.-4. klassid
11.00 5.-6. klassid
12.00 7.-9. klassid

Pärast kogunemist tordi söömine klassides.
n10. veebruaril ei toimu ainetunde, tegevus järgmine:
ALGKOOL

8.15 klassijuhataja tund
9.30 Kinomaja ühiskülastus.

Klassijuhatajatel koguda lastelt piletiraha 15 krooni
Toitlustamist ei toimu, päevakeskus ei tööta
PÕHIKOOL
Kino �Sõprus� ühiskülastus. Vaatama minnakse filmi
�Pingviinide marss�. Film algab kell 10.00. Klassijuhatajatel
koguda lastelt piletiraha 30 krooni.
n13. veebruaril on KLASSIJUHATAJA TUNNID
nIX klassi GÜMNAASIUMI KATSETEST
13. ja 16. veebruaril Kunstikooli ajal kunstiharu
erialakatse
15. veebruaril kell 10.00 üldkatse kõikidele VHK IX klassi
õpilastele. Tunde IX klassidel ei ole.

nEELTEATED
Õpetajad, palun ärge planeerige 20.-24. veebruarile
hindelisi töid. Neid ei ole võimalik sel nädalal läbi viia
sest:
20. ja 21. veebruar on PROJEKTIDE PÄEVAD (väljasõidud
jms). Täpsem kava selgub selle nädala  (6.-10. veebruar)
jooksul.
22. veebruar on VASTLAPÄEVA tähistamine ehk
uisutamine Linnahallis. Täpsem graafik ja juhised järgmises
Teatajas. Ainetunde ei toimu. Algklassidel ilmtingimata
koguneda enne Linnahalli minekut kooli.
23. veebruaril on Vabariigi aastapäevale pühendatud aktus
Metodisti kirikus. Algus juba kell 10.00
24. veebruar on riiklik PÜHA.

III perioodi arvestuste nädal
nEsmapäeval, 6. veebruaril tähistame VHK JUUBELIT
auditooriumis ja vahesaalis kell 13.00.
nArvestuste nädala ja IV perioodi TUNNIPLAANID on
kättesaadavad ka internetis gümnaasiumi kaustas (sisse
logides).
nXI klass - tuletame meelde, et UURIMUSTÖÖDE
KAITSMINE on 20. ja 21. veebruaril.
nEELTEATED:
III perioodi ÕPPENÕUKOGU toimub 15. veebruaril
XII klassi SELTSKONNATANTSU TUNNID on
planeeritud 14., 21. ja 28. veebruarile kell 15.30 kuni 18.00
peegelsaalis.
ABITURIENTIDE BALL toimub 4. märtsil.

nMuusikakool
n9.-14. veebruar OMALOOMINGU LINDISTAMINE
(palume registreerida muusikakooli kantseleis!)
n9. veebruaril kell 17.00 Muusikamajas õpilaste kontsert
nORFEUSE PROOVID:
8. veebruar kell 15.45 ORKESTER (kogu koosseis) +
flöödid Muusikamajas
9. veebruar - 13.00-14.30 KOORID Muusikamajas
10. veebruar - 10.00-15.00 KÕIK koos võimlas
(kogunemine 9.30 � pillide ja toolide tassimine, häälte
lahtilaulmine)
11. veebruar � alates 11.00 proovid Draamateatris (graafik
täpsustub), 15.00 läbimäng, 18.00 etendus.
Esinejatele Draamateatris enne etendust söök ja pärast
etendust kringel
Osalejad: A ja B orkestrid+ flöödid, kandled jne.

Põhikoorid ja solistid
Balletiringi õpilased ja solistid
X teatriklass

nPÕHIKOORIDELE MEELDETULETUS: etendusele
järgneva pühapäeva hommikul on Estonias väga
vastutusrikas esinemine kogu Eesti koorijuhtidele ja
muusikaõpetajatele, kus tutvustatakse laulupeo laule,
esinemine salvestatakse õppeotstarbeks, sest meie kooride
peadirigendid MAARJA SOONE ja KADRI HUNT on
laulupeo dirigentideks.

Neljapäeval 9. veebruaril kell 13.00
Kersti kabinetis

STUUDIUM
AINESEKTSIOONIDE JUHATAJATELE

Teema:
Hindamisjuhend
Järeleaitamise korraldamine

    Osavõtt kohustuslik



Juubeliks valmistudes ja meie majade ajalugu üle vaadates
jõudsime avastuseni, et piirkond, mida tunneme Ladina
kvartalina, on juba XIII sajandist järjepidevalt olnud
aktiivse vaimuelu kõrval ka hariduse valdkonnas
silmapaistev.

XIII sajandil, kui Tallinnasse saabusid esimesed
dominiiklased ning klooster all-linna toodi, asutati suure
tõenäosusega sinna juurde ka kool noviitside
ettevalmistamiseks. Silmapaistvaimaks haritlaseks nende
hulgas oli vend Mauritius, kes õppis hiljem Kölnis Albertus
Magnuse juures, tagasi Tallinnasse tulles sai kloostri
lektoriks ja prioriks. Mungad püüdsid seista selle eest, et
avataks kool ka linnalastele, kuid selle pidamise õiguse üle
lahvatas suur tüli, mis kestis pikka aega ja apelleeriti isegi
paavstile. Lõpuks tehti otsus, et kool tõesti avatakse, kuid
mitte kloostri, vaid Oleviste kiriku juures (1426. a.
linnakool).

Reformatsioonisündmuste käigus 1525. aastal sunnib raad
dominikaani vennad lahkuma ja klooster suletakse. Nii
lõpeb ilmselt ka kloostrikooli tegevus. 1531 pannakse
klooster põlema - püsima jääb üksnes XVI sajandi alguses
valmis saanud uus refektoorium (selle koha peal on praegu
katoliku Peeter-Pauli kirik). Üsna pea (hiljemalt
1550ndateks) tuuakse paremate õppetingimuste loomiseks
refektooriumisse üle enne Oleviste juures tegutsenud ja
pärast reformatsiooni triviaalkooliks reformitud linnakool.
Õppetöö toimub nendes ruumides kuni 1799. aastani, mil
ruumid antakse üle katoliku kogudusele. Kool aga tuuake
üle hoonesse Vene 22 (1800).

Lembit Andresen kirjutab, et Tallinna triviaalkoolist võrsus
esimene põlvkond mehi, kes hakkasid looma eestikeelset
kiriku kirjasõna ja rajama eestikeelset algõpetust.

Meie praeguses gümnaasiumihoones tegutsemist jätkanud
linnakool muudeti mõne aasta pärast krooni kreisikooliks
(1805).

1920. aastal anti hoone Õpetajate Seminari käsutusse
õppehooneks. Seminari Algkooliks sai Vene 31 hoone.

Nõukogude ajal oli Vene 22 hoones algul Merekool, siis IX
Mittetäielik Keskkool ja XIII Õhtukeskkool. 1991. aastast
on hoone VHK kasutuses.

Teksti koostas konverentsi stendiettekande tarbeks ANU
NIGESEN L. Andreseni, R.Kangropooli ja R. Laide artiklite
põhjal

ESIETENDUS THEATRUMIS

Theatrumis esietendus 5. veebruaril Karol Wojtyùa
�Juveliiri poe ees�

Karol Wojtyùa (hilisem paavst Johannes Paulus II ) 1960.
aastal valminud teksti �Juveliiri poe ees� (Przed sklepem
jubilera)   on autor ise määratlenud kui �hetketi draamasse
kalduvat meditatsiooni abielusakramendi teemadel�.
Tegemist on teksti esmaettekandega Eestis.

Enne põrandaalusesse vaimulikku seminari astumist (1942.
a.) tegeles Karol Wojtyùa aktiivselt teatriga. 1941. aasta
sügisel asutas ta koos oma sõpradega legendaarse �Teatr
Rapsodyczny�. 1. juulil 1946. aastal preestriks ning 1958.
aastal piiskopiks pühitsetud, 1978. aastal paavstiks valitud
Wojtyùa suur huvi poeesia ja teatri vastu saatis teda läbi
kogu tema elu.

Teksti on Poola keelest tõlkinud Tiina Peterson ja
lavastanud Lembit Peterson. Lavakujundus ja kostüümid
Andres Koort, helikujundus Marius Peterson.

Osades: MARE PETERSON, MARIA PETERSON,
ANNELI TUULIK, LAURA PETERSON (EMTA
Lavakunstikool), ANDRI LUUP, LEMBIT PETERSON,
HELVIN KALJULA, MARIUS PETERSON, OTT
AARDAM  (Ugala).

Veebruaris on lavastus kavas veel kolmel õhtul:  12., 24. ja
26. kell 19 Theatrumi saalis.

Lähem info:
Lembit Peterson
tel: 6446 889
mob: 56660119
lembit@theatrum.ee

Intervjuud lavastaja Lembit Petersoniga loe Sirbist (3.02.06)

Raadio Ööülikooli avalik salvestus -

DAVID VSEVIOV

"Ajalugu kui nauding"

Neljapäeval, 9. veebruaril kell 20
Vanalinna Muusikamajas

nKehakultuuri õppediivan

TALLINNA KOOLINOORTE MEISTRIVÕISTLUSED

31. jaanuaril toimusid 21. kooli ujulas Kesklinna koolide
ujumisvõistlused. Nii noormeestel kui ka neidudel oli kavas
10x50 m vabalt teateujumine. VHK neiud koosseisus LIINA
LAUL, AVE HABAKUK, KRISTIINA LEHTLAAN, KÄRT
LEHTO, JOHANNA MÜNTER, ANNA VIIK, EVA-
MARIA EHALA, ANN ALICE EHALA, NELE
LANGEBRAUN ja ANNABEL VARDJA saavutasid ajaga
6.43,85 5. koha (osales 11 kooli). Eelmise aasta aega
parandati 37 sekundiga! Noormehed koosseisus OLIVER
LIIV, CHRISTOPHER ALANGO, JANNO VIIKLEPP,
KAAREL SISASK, SIIM OSA, ERKI RIIM, MARGUS
VIIKLEPP, AKIS KRACHT, MARTIN SAAR, OSKAR
JOHAN KALA lõpetasid oma ujumise esimestena ajaga
5.40,49. Kokkuvõttes andis see 11 kooli konkurentsis 7.
koha.

Aivar

nAjalugu nTheatrum



AIAKESE VÄLJASÕIT NÕVA LOODUSKESKUSESSE

Kui Alar aasta alguses tuli �Aiakesse� jutuga, et Nõva
looduskeskuses on talvekuudel võimalik giidi saatel tasuta
matkaradu läbida ja lisaks veel lasteaiaealistele vastav
programm ette valmistatud, oli mõte sedavõrd ahvatlev, et
võtsin telefoni ja helistasin juba järgmisel päeval Nõvale.
Kõne võttis vastu tädi Tiina, kes kuuldes, et tahame 31.
jaanuaril neid külastada, laiti s meie mõtte maha.
Argumendiks tõi ta selle, et suvepoole on seal lastel mõnusam
ja kui palju ilusat laulvat liiva seal on! Jäin enda juurde
kindlaks, et tahame linnast välja saada, ainukeseks
takistuseks oleks liiga külm ilm. Nii lubasingi nädal enne
31. jaanuari uuesti ühendust võtta.

Külmad läksid mööda ja jõudiski kätte mitu nädalat
oodatud viimane jaanuaripäev.  Hommik oli paljulubav �
mõned kraadid külma, päikesepaiste ja ei mingit tuult. Buss
oli õigel ajal ukse ees, lastel ootusärevus nii suur, et
varasemad tulijad ei tihanud riidestki lahti võtta, vaid
kelkisid oma kaasapandud reisimoonaga. Väikese
hilinemisega saime kõik bussi peale, meiega kaasa sõitsid
muusikaõpetaja Eve, kasvataja Ingrid ja Hanna Laura
vanaisa. Kuna viimasel ajal olid paljud Aiakese lapsed
haiged olnud, võttis õpetaja Eve kaasa ka oma poja Hanno,
et buss ikka täidetud saaks.

Sõit algas ja juba mõne aja möödudes hakkasid väiksemad
küsima: �Millal me kohale jõuame?� ja see küsimine jätkus
kuni sõidu lõpuni, mis kestis täpselt poolteist tundi. Alates
Harju-Ristilt sõitsime mööda jääteed. Jälgisime, et kõik
lapsed oleksid turvavööga kinni, sama tegid lapsed meiega
� �Miks õpetaja Evel pole turvavööd peal?� Sai seegi kinni
pandud. Au bussijuhile, sest sellel libedal teel sõita ei olnud
sugugi kerge.

Nii jõudsime lõpuks pärale, kell oli saanud 10.45, bussijuhi
karm käsk kõlas meile � täpselt kell 14.00 peame tagasi
sõitma. Meid aga ootas naerusuine tädi Silja, kes lapsed
ükshaaval bussist välja aitas ja majja juhatas. Seal tegime
esimese söömaaja, sest bussi kaasa võetud toit oli vaja ära
süüa ja aeg oli ka juba sealmaal, et linnas oleksime end
juba tädi Mari juurde sättinud. Samal ajal kui me sõime,
rääkis tädi Silja meile Nõva loodusest ja rändlindudest
(momendil oli see seal väga aktuaalne ja kurb teema meie,
täiskasvanute jaoks). Kui kõhud said täis, läksid lapsed õue,
kus oli suur külakiik ja suur poiss Hanno aitas väikestel
kiikuda.

Kuna vahemaad, mida me pidime läbima, olid väikestele
siiski pikad, siis kasutasime bussi, mis viis meid mööda
vana munakiviteed iidsesse metsa, kus olid 300-aastased
männid. Seal oli ka linnuvaatlustorn, mille otsa ronisid
isegi kõige väiksemad. Edasi liikusime mööda jõekallast
tõelisse muinasjutumetsa. Metsaalaune oli kaetud erinevate
samblikega, ümberringi kasvasid väikesed männid,
kõrgematel kohtadel aga vanad auväärsed männiisandad.
Metsa alt leidsime jõhvikaid ja kukemarju � nii et
jaanuarikuises metsas on täiesti võimalik marju korjata!

Tädi Silja rääkis lastele loo, kuidas iga lapse sees on kaks
pallikest � üks on headusepallike ja teine kurjusepallike.
Kummale sa rohkem süüa annad, see ka suuremaks kasvab.
Ja siis lubas ta lastel endale sõbrapuu välja valida ja selle
mõttes enesega kaasa võtta. Iga laps leidis endale puukese,
mida nad siis kallistasid. Lapsed tahtsid ka loomi näha,
aga neid ei olnud kuskil. Isegi jälgi ei olnud, kui välja arvata
rebase kaka, mis oli tihedalt täis pikitud jõhvikaid � mis sa
näljaga ikka teed�

Kuid nüüd oli aeg bussi juurde tagasi tulla ja järgmisesse
metsa sõita � see oli metsaemanda pärusmaa ja seal oli ka
väga palju rebasekoopaid ning päkapikumaju. Enne, kui
metsa siseneti, tuletas tädi Silja meelde, kuidas külas
käitutakse, ja ütles, et meie läheme ka nüüd külla �
Metsaemandale. Puul, mida Metsaemandaks kutsuti, oli
justnagu kleit seljas. Ta tundus väga suursugune ja ta oli
tõeliselt vana. Edasi liikudes jõudsime sellise kuuse juurde,
mis kunagi oli tormis pikali vajunud ja taeva poole
sirutuvatest okstest olid hakanud uued kuused kasvama.
Ühe tüve peal oli reas viis-kuus kuuske ja enam mitte sugugi
väikesed. Ja mis ime � ühe sellise kuuse okste vahel oli väga
triibuline sokk, mis oli midagi täis topitud. Mitte ükski
lastest ei julgenud seda sokki puutuda. Alles siis, kui tädi
Silja arvas, et see on küll vist Metsaemanda poolt headele
metsakülalistele jäetud, võeti komme täis sokk oksa pealt
alla ja igaüks sai suure kommi põske pista. Isegi neid lapsi
oli meeles peetud, kes polnud saanud meiega kaasa tulla.
Kui suud tühjaks söödud, laulsime ühiselt Metsaemandale
�Kommilaulu�.

Kell aga liikus kuidagi väga kiiresti. Olime ju kaasa võtnud
vorstikesed, mis tahtsid lõkkel küpsetamist, ja omatehtud
marjakoogi. Teadagi ei süti lõke iseenesest põlema ja võtab
palju aega, enne kui tuli nii palav, et vorste küpsetama saab
hakata. Aga ennäe imet � kui me väärismetsast (nii seda
metsa nimetati) välja järve äärde jõudsime, ootas meid
lõkkeplatsil ees lõbusalt leegitsev tuli. Vorstid läksid lõkke
kohale seatud resti peale ja lapsed järvejää peale jää siledust
proovima. Kümne minuti pärast olid kõik jälle kokku
kutsutud. Kindad võeti käest ja kõhud vitsutati vorste,
võileibu ja marjakooki nii täis, et lõpuks kellelegi enam
mitte midagi ei mahtunud. Söömise ajal rääkis Hanna Laura
vanaisa veel loo, kuidas vanal ajal karud talvel sooja püüdsid
saada. Ja siis oli ärasõit.

Enne ärasõitu jagasime kallistusi ja tädi Silja arvas, et
meiesugused �hullud� võiks nendele lausa sõbralasteaiaks
saada ja hakata neil tihemini külas käima. Meie lubasime
omalt poolt varsti tagasi tulla. Siis kui natuke soojemaks
läheb ja metsade vahel enam jäätee ei sillerda.

Vene tänaval olime tagasi täpsel kell 15.30, nagu olime
lubanud.

Midagi nii imelist kui see päev keset talve pole tükk aega
kogenud. Ja kui kellelgi on võimalus, siis minge ja saage
tuttavaks Nõva võrratu looduskeskuse ja selle inimestega.

Aitäh Alarile, kes sellest pakkumisest meile rääkis. Ilusat
talve jätku kõigile!

Edna

nKroonikat


