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nVanematekogu
Kolmapäeviti kell 8.30

SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

RUTH DUREJKO  20.02
INGRID KERMA  20.02

IMBI LAAS  21.02
IGOR GAVRILCHIK  21.02

ÕDE MARY  22.02
JAANA JÜRIS  22.02

KARIN VEISSMANN  22.02
KRISTI KÄRMAS  25.02
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KORD MEIE AJAKASUTUSES

Kui meil on kord, mitmekordistub meie aeg!
Täpsus on tähtis osa õigest ajakasutusest, mis arendab meis
tahtejõudu, püsivust ja enesevalitsemist. Aga täpsus tähendab ka
teistega arvestamist. Mõnikord võime raisata teiste aega, häirides
vaikust, tõmmates tähelepanu endale või lihtsalt jäädes hiljaks.
Kas tulen kooli alati õigel ajal? Kas astun klassi alati õigeaegselt,
nii et kõik võiksime koos tööd alustada ja tunnist võimalikult
palju kasu saada? Kas tunnen, et hilinemised ja puudumised on
tõesti erandid minu käitumises?
Kas tulen koju õigel ajal? Või jään sageli teel tegelema asjadega,
mis ei olnud ette planeeritud ja millest võib-olla vanemad ei tea?

ÕNNITLUSED

Õpetaja JELENA ÐKLOVSKAJALE, kellel
sündis sõbrapäeval, 14. veebruaril TÜTAR
DASHA!

TIINA JA VÄINO NIITVÄGILE, kellel sündis
13. veebruaril TÜTAR SAARA MARIA!

14. veebruaril vanematekogu ei toimunud.

Sõber THEATRUM reserveerib ainult VHK õpetajatele ja teistele
töötajatele soodushinnaga (100 krooni) etenduse
KOKTEILIÕHTU 12. märtsil kell 18.00.
Registreerimiseks ja piletiraha maksmiseks pöörduge Kristeli
poole. Kohtade arv piiratud!

Vanalinna Hariduskolleegiumi ja
Miikaeli Ühenduse koolide

EESTI VABARIIGI AASTAPÄEVA
AKTUS

reedel, 23. veebruaril kell 12.30
Vene Draamateatris

Esinevad VHK koorid ja orkestrid
Pidupäeva kõne peab EV kaitseminister

Jürgen Ligi
Antakse kätte omaloomingukonkursi

peaauhinnad

Aktusele on palutud aukülalisteks:
Kaitseministeeriumi, Tallinna Linnavalitsuse ja

Haridusameti esindajad
Vabadusvõitlejate Liidu, Vabadusvõitlejate Liidu
Tallinna Ühenduse ja Vabadusvõitlejate Fondi

esindajad

Riietus: pidulik koolivorm

VHK 9. LAULUFESTIVAL 2007

Teemaks: TEATRILAULUD

T 13. märtsil

kell 17.30 Muusikamaja Laulustuudio
kell 19.00  gümnasistid ja 8.-9. klass
K 14. märtsil eelkooliealised mudilased
R 16. märtsil kell 10.00 1.-3. klass
kell 13.00 4.-8. klass;
kell 16.00 teatrilaulud

·sõltuvalt osavõtjate arvust võivad
kellaajad muutuda
·festivali lõpetab kokkuvõttev lõppkontsert
(IV veerandi alguses)
·Auhinnad!

Oma osavõtust teata Muusikamajja  või
oma lauluõpetajale ja  TÄIDA KINDLASTI
REGISTREERIMISLEHT (Muusikamajas
või Põhikooli õpetajatetoas)  enne 8.
märtsi!

Abi ja julgustuse saamiseks pöördu
julgesti oma muusika- või kooriõpetaja
poole!

nKuu teema

nKõigile!



nKehakultuuri õppediivan

IV perioodi 1. nädal

nIV perioodi tunniplaanid
IV perioodi tunniplaanid on kättesaadavad koduleheküljel
Gümnaasiumi kaustas (sisse logides).

nTähelepanu XI klassi õpetajad ja õpilased!

Palun võimalikult kiiresti sisestada EKSPERT-
HINNANGUD!

nTeisipäev, 20. veebruar
VASTLAPÄEV
Uisutamine pärast tunde (alates kella 14.00-st) Harju tänava
uisuplatsil - tule ise ja võta klassiõde ja -vend ja klassijuhataja
ka kaasa!
Võta kaasa 50 krooni platsile pääsemiseks ja oma uisud või
15-30 krooni uisulaenutuseks.
Pärast uisutamist saab kooli kohvikus kuklit ja teed!

nKolmapäeval, 21. veebruaril
kell 10.00 tuhkapäeva teenistus Peeter-Pauli kirikus
kell 15.30 ÕPPENÕUKOGU XI H klassis

nNeljapäeval, 22. veebruaril
kell 12.15 XII klassidele Piret Saluri loeng ballietiketist
kell 12.00 sõidavad XI R klassi õpilased (ja mõned teised
veel lisaks) Tartusse ülikooli infopäevale.

nReedel, 23. veebruaril
kell 12.30 Vabariigi aastapäeva aktus Vene Draamateatris

n 3. t klass  on 20. veebruaril kell 10.00-13.15
ÕPPESÕIDUL Iru Elektrijaama.

n 22. veebruaril on 9. KLASSI KATSED
GÜMNAASIUMI, tunde neil ei ole.

n21. veebruaril on TUHKAPÄEVA TEENISTUSED
kell 11 põhikool; kell 12 algkool

n23. veebruaril toimub neli esimest tundi.

nPõhikooln Gümnaasium

Tallinna Tehnikaülikooli AVATUD USTE PÄEV toimub
16. märtsil algusega kell 11. 00 Tehnikaülikooli peahoone
aulas, Ehitajate tee 5. Kavas on huvitavad näidisloengud,
õppimisvõimaluste tutvustus, teaduskondade mess ning
teaduskondade õppehoonete ja laborite külastus.

Kesklinna koolide 3.-5. klasside spordimängud.

Alustati rahvastepalli alagrupimängudega. 4. klassi poisid
mängisid GAG-is ja 3. klassi poiste ja tüdrukute ühisvõistkond
Ühisgümnaasiumis. Kuna mängud langesid projektinädalale,
oli ka võistkondade kokku saamine raskendatud...
4. klassi poisid alustasidki kõiki mänge ühe miinusega,
sest kohal oli 8 poisi asemel 7. Siiski võideldi välja 2. koht,
mis lubab jätkata mänge ka finaalturniiril. Kindel kaotus
tuli GAG-ilt, sama kindlalt võideti  Humanitaargümnaasiumi.
Väga pingelises mängus kaotati Kadrioru Saksa
Gümnaasiumile. Kuid kuna Humanitaargümnaasium suutis
omakorda võita Kadrioru Saksa Gümnaasiumi, tekkis kolme
võistkonna vahel „surnud ring“, kus üks võidetud geim
Kadrioru Saksa Gümnaasiumi vastu tagas meile 2. koha!!!
Vapralt võitlesid PATRICK PEINAR, HERMAN KLAS
RATAS, HANS MARKUS ANTSON, KARL MARKUS
ANTSON, DEIN SUVI, HARALD SOOSALU ja SIIM
MÄGI.
3. klasside mängud sattusid juba lisavaheaja päevale (15.
veebruar), suurte jõupingutustega ja tänu vanemate kaasabile
(aitäh, Ruth!) saime siiski kenasti võistkonna kokku.
Esimeses mängus GAG-i vastu ei klappinud mäng üldse ja
kaotati 0:2. Järgmises mängus kohtuti 21. kooliga, kellele
kaotati 1:2. Kusjuures viimases geimis oli aja lõppedes seis
viigis ja tänu otsustavale väljaviskamisele lisaajal saavutas
võidu 21. kool. Olgu siia lisatud, et teisi koole võitis 21.
kool kindlalt 2:0. Viimases mängus saavutati kindel 2:0 võit
Ühisgümnaasiumi üle. Mäng-mängult poiste koostöö paranes
ja „sihik“ läks paika ning tüdrukud oskasid osavamalt pallide
eest kõrvale põigelda.  Alagrupis saavutati 3. koht ja kuna
3. klasside kahest alagrupist pääseb mõlemast finaalturniirile
3 paremat, siis jätkatakse mänge finaalturniiril. Tublid olid
HELENA LÕHMUS, REBEKKA MADLEEN LAMP,
LIISA OGANISJAN, KARMEN SIPELGAS, MAAIKE
TUI, JAN DUREJKO, SIIM HIOB, ANDRE  MARTIN
ILVES, EKKE KAAREL RAND ja THEODOR TABOR.

Olete oodatud kuulajad-arutlejad esmaspäeval, 19. veebruaril
kell 19.00 Vanalinna Muusikamajas. MARIA
JOANNA MADISE räägib hakatuseks oma magistritööst
originaalpealkirjaga "Storycycling. A Study of  Storytelling as an
Inspiration to Reconnect to the Natural Environment".

Maria Joanna lõpetas Exeteri Ülikooli magistrantuuri sotsiaalteatri
(MA Applied Drama) erialal. Uurimustöö, millest juttu tuleb, sündis
Eden Project'is Cornwalli poolsaarel. Eden Project'i kutsutakse
rahvasuus 8. maailmaimeks, mis uurib võimalusi inimese ja looduse
harmooniliseks ja alalhoidlikuks dialoogiks. Tegemist on mitmekihilise
keskkonnaga, mis liidab teadust ja haridust, kunsti ja lugude
jutustamist kõikvõimalikel viisidel.

Mis ikkagi toimub inimeses kokku puutudes arhetüüpsete lugudega,
mis elavad pisut erineval kujul pea igas rahvatraditsioonis? Kuidas
võivad nende lugude abil seni ebaolulised ja umbisikulised teemad
muutuda oluliseks ja isiklikuks? Mis on kollektiivne teadvus ja kas
see on abiks sõbralikuma suhte loomisel loodusega? Ja miks on Maria
magistritöö Inglismaal leidnud nii sooja vastuvõtu ja rakenduse?

Püüame neile ja mõnele teisele küsimusele üheskoos vastuseid leida.

Kaasa võiks enne pikka paastuaega võtta suupisteks midagi eriti
head.

Maria sõbrad,
Erki Kaikkonen

Jaak Johanson

nKutse

nKutse


