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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

ANNELI ROODE  4.03
KATI PAJO  4.03

KERLI TEDDER  5.03
KRISTIINA KAASIK  5.03
LEHARI KAUSTEL  7.03

ILLE KASESTE  8.03
ANU RANDMA  9.03

KADI MARIA VOOGLAID 10.03
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Vanematekogu 28.02.07

n Arutati küsimust, kas järgmisel aastal leiduks
vanematekogule sobivam aeg, kus suurem osa inimesi
ei peaks tundi tormama.

nTuleb läbi mõelda vanematekogu tööplaan aasta
lõpuni, selleks tuleb hakata mõtlema 2007./2008. aasta
kalenderplaanile.

nArutati, kas PMK gümnaasiumi avamiseks oleks
praegu jõudu ja kas selleks on vajadust. Litsents on
küll olemas, kuid reaalne avamine nõuab veel aega.

n Arutati juhuseid, kus VHK õpilased osalevad
väljaspool kooli üritustel ja filmides, mille
väärtusorientatsioon erineb kardinaalselt meie omast.
Otsustati sisekorrareeglitesse sisse viia täiendus, et
sellistest asjadest tuleb kooli eelnevalt informeerida, et
saaks lastega vähemalt läbi arutada, millesse nad end
segavad. Vastav punkt tuleks ka gümnasistiga
sõlmitavasse lepingusse panna.

PAASTUAEG ON ALANUD

Eelmisel nädalal algas paastuaeg. Tuhkapäeva teenistusel kutsuti
meid natuke eemalduma materiaalsetest huvidest ja mõtlema
vaimsete väärtuste peale. Viimased on just need, mis püsivad
kogu meie elu ja mis tegelikult annavad meie elule suuna ja
tähenduse.

See aeg pakub meile võimaluse õppida ennast paremini tundma.
Mõnikord võime soovida, et meil oleks rohkem “aega endale”,
kuid tegelikult on just armastus teiste vastu see, milles avastame
enda ja selle, milleks oleme võimelised. Kui hoolime teistest koolis,
kodus, tänaval... kui aitame abivajajaid... kui suudame loobuda
oma maitsest, ajast ja eelistustest teiste heaks... siis avastame,
kes me tegelikult oleme.

Avastame ka, kas meil puudub veel midagi, et olla need, kes
tahaksime olla. Kas meil on kombeid, harjumusi, mis ei ole
päris kookõlas nende vaimsete väärtustega, mis meid elus juhivad?

Ainult siis, kui anname ennast teistele, võime tunda sügavat ja
püsivat rahu ja rõõmu.

nÕnnitleme!
nÕnnitleme kehalise kasvatuse õpetajat MARGIT TOOMI
perega TÜTRE sünni puhul 1. märtsil!

nÕnnitleme UKU VALNERIT, kes saavutas 22.-25. veebruaril
toimunud Eesti kuni 18-aastaste noorte meistrivõistlustel males
esikoha!

nKuu teema

SEB Ühispanga Galeriis avatakse 7.
märtsil  kell 16.00 Vanalinna
Hariduskolleegiumi õpilaste loomingu
näitus

„PÜSIMINE. MINEMINE“

Mõned aastad tagasi alustatud traditsiooni
jätkuna leiavad ka sel kevadel SEB
Ühispanga Galeriis eksponeerimist Vanalinna
Hariduskolleegiumi omaloomingukonkursil
osalenud tööd.

Näitust kureerib Haus Galerii.

Näitust saab külastada  7. - 30. märtsini
2007 SEB Ühispanga Galeriis (Tornimäe 2,
V korrusel) esmaspäevast reedeni 9.00 -
18.00.

Abituuriumi teatriõpilaste

LAVAKAVA

esmaspäeval, 5. märtsil kell
17.30 Muusikamajas



IV perioodi 3. nädal ja etteteated

nTOIDURAHA TAGASIMAKSED
Lõpuks ometi on Haridusameti poolt leitud inimene, kelle
tööülesandeks on VHK arvele laekunud toiduraha maksete
tagastamine. Loodetavasti jõuab see raha peagi nende arvele,
kes seda juba kaua ootavad.

nTOIDUPÄEVADE ARV APRILLIS
Toidupäevade arv aprillis on 20. Seega on toiduraha makse
aprilli kohta 20 päeva x 14 krooni + 14 krooni ühekordsed
nõud  = 294 krooni. XII klassi õpilastel lõpeb regulaarne
õppetöö 20. aprilliks, seega kui nad pärast seda ei soovi
sooja toitu, on nende toiduraha makse 5 päeva võrra
väiksem (224 krooni).

n Kutse kõigile õpilastele-õpetajatele abituuriumi
teatriõpilaste LAVAKAVA etendusele esmaspäeval, 5.
märtsil kell 17.30 Muusikamajas. Kasutage ainulaadset
võimalust!

n Vene keele päevade raames - Kutse VENE
ROMANSSIDE ÕHTULE neljapäeval, 8. märtsil kell
15.30 Vene 31 auditooriumis

nABITUURIUMI BALL
Abituuriumi ball toimub Muusikamajas 10. märtsil kell
18.00

n Kutse teatriõpilaste LAVALISE LIIKUMISE
ARVESTUSELE ainult XI klasside kehalisest kasvatusest
vabastatud õpilastele
Ettenäitamisele tulevad üksiketüüdid 'asi-inimene-loom'.
Arvestus toimub teisipäeval, 13. märtsil kell 12.45
peegelsaalis, kestab umbes 30 min.

nLAHTISE USTE PÄEV
X klassi kandidaatidele gümnaasiumiõpet tutvustav lahtiste
uste päev toimub 14. märtsil kell 16.00 Vene 31
auditooriumis.

nABITUURIUMI PROOVIEKSAMID
Proovikirjand toimub teisipäeval, 13. märtsil - tunde
neil sel päeval ei toimu. Klasside jälgimiseks palume tuge
aineõpetajatelt, kes sel päeval tunniplaanijärgselt tunde
annavad.
Matemaatika proovieksam toimub esmaspäeval, 26.
märtsil, tundides ei osale ainult 23 eksamit sooritavat õpilast,
teistel tunnid toimuvad.

SUVEKOOL ÕPILASTELE IVY LIIGA ÜLIKOOLIS!

Keskkoolide õpilased, kellel on tõsine huvi ja kõrge
motiveeritus, on oodatud kandideerima maailma juhtiva
ülikooli korraldatud suvekooli järgmistes valdkondades:
biotehnoloogia, arvutigraafika, programmeerimine,
nanotehnoloogia, robotitehnika.

Tingimused: kandideerida saavad õpilased, kes lõpetavad
kevadel keskkooliõpingute esimese aasta või vanemad.
Osaleda ei saa need, kes lõpetavad keskkooli enne
programmi algust. Tähtaeg on 29. märts 2007.

Kooli poolt pakutakse märkimisväärsel hulgal stipendiume!
Lisainfo: http://www.seas.upenn.edu/saast/about.html
ja Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskusest.

n6. märtsil lähevad algklasside õpilased vaatama-
kuulama Estonia kontserdisaali etendust "Võluvitsa vägi".
Lugu põhineb P. Tðaikovski klaveritsüklil "Lastealbum".
Esineb Tallinna Kammerorkester, klaveril Diana Liiv,
muinasjuttu loeb Indrek Sammul. Kontsert algab kell 15.00
ja kestab 50 minutit.
nNeljapäeval, 8. märtsil kell 10.30-12.30 on 3. t klass
Energeetikamuuseumis.
nNeljapäeval, 8. märtsil kell 9.50-12.00 on 4. t klass
Kadrioru kunstimuuseumis lossikoolis.
nKlassijuhatajatunnid ja kogunemised:

5. märtsil klassijuhatajatund
12. märtsil kogunemine: vene keele päevade auhinnad;
omaloomingukonkursi auhinnad

n14. märtsil tähistame EMAKEELEPÄEVA.
n1. märtsil toimus Rahumäe koolis Tallinna koolide 5. ja
6. klasside Nuputa võistlus. VHK-d esindasid 5. klassist
ALEKSANDER LAPIN ja JOANN GUSTAV ARRO ning
6. klassis IDA MARTA METSIS ja JOHAN ERIK
KÕLAR. 30 osalenud kooli hulgast saavutati tubli 10 koht.

n Gümnaasium

nPõhikool

n 6. märtsil kell 17.00 Muusikamajas õp. LAURI
JÕELEHE, ROBERT JÜRJENDALI ja TARMO SONG´i
kitarriõpilaste kontsert
n 7. märtsil Muusikakoolis õp. MARJU ROOTSU
konsultatsioonid klaveriõpilastele
n7. märtsil  kell 15 Tammsaare majamuuseumis õp
HELI REIMANNI ja MARET NURKLIKU
puhkpilliõpilaste kontsert

nMuusikakool

n 7. märts kl 17 Ajaloomuuseumi Gildi saalis
KEELPILLIOSAKONNA kontsert
n 8. märtsil kell 17 Muusikamajas KLAVERI- JA
PUHKPILLIOSAKONNA õpilaste kontsert
kell 18 TŠELLOERIALA õpilaste kontsert
n 9. märtsil kell 16 Muusikamajas KLAVERI- JA
KLAVESSIINIÕPILASTE kontsert.
Kell 17 KANDLEÕPILASTE kontsert.
n 10.-11. märtsil Tartu Elleri nim Muusikakooli
TŠELLOFESTIVAL
n10. märtsil Muusikamajas kell 12 kontsert VIIULIPUU
- õp. TIINA PANGSEPA ja LEILA EESPERE (Nõmme
Muusikakool) viiuliõpilased
n 11. märtsil Nõmme Muusikakoolis Eesti
Muusikakoolide Liidu KONKURSS (puupuhkpillid)

nKutse



METSA VALIMISED

Vana metsa kuningas Põder oli juba vanaks jäänud ning
tahtis pensionile jääda. Niisiis korraldati valimised. Kuna
kuningas Põdrale meeldisid mõistatused, otsustas ta
valida uue metsakuninga mõistatuse abil. Kõik tahtsid
kandideerida, kuid üle poole kandidaatidest langes kohe
välja. Lõppkandidaadid olid orav, rebane, hunt ja mäger.

Nad lugesid iga päev mõistatuste raamatuid,
luuleraamatuid ja igasugu ilukirjandust, et oskaksid
vastata suurele valimisküsimusele. Vastamise päeval olid
kõik väga närvis, sest keegi ju ei teadnud, mida kuningas
Põder võiks küsida. Nad pabistasid ja pabistasid,
närvitsesid ja närvitsesid ja isegi närisid küüsi.
Keskpäeval tulid nende juurde käskjalad, teenrid ja
igaühele sõitis kohale isegi tõld, millega nad kuningas
Põdra juurde pidid sõitma.

Siis alustas kuningas Põder oma juttu: “Suur tänu teile,
minu metsa kodanikud, kes te olete täna siia lossi
kogunenud. Teie kõik tahate saada selle metsa
kuningaks, istuda minu troonil, kanda mu krooni, lugeda
mu raamatuid ja esindada seda auväärset metsa. Ja nüüd
ma ütlen teile selle küsimuse, mille jaoks te olete lugenud,
kuulanud, helistanud ja internetis surfanud.” Kuningas
Põder peatus ja siis oli hetkeks täielik vaikus. Ta jätkas:
“Ja mu küsimuseks on: mis on väärtus, mille väärtus on
muutumatu?” Siis oli jälle vaikus. Kuna Põder teadis, et
see oli väga raske küsimus, otsustas ta anda neile veel
nädal aega mõtlemiseks.

Kohe, kui loomad koju jõudsid, hakkasid nad mõtlema,
kuidas küsimusele vastust leida. Rebane helistas
infotelefonile, kuid sealt ei leidnud ta vastust, ega ka
internetist ei leidnud ta midagi. Kui hunt oma koju jõudis,
ei teadnud ta üldse, mida teha. Nii ta lihtsalt ronis ahjule
ja jäi magama. Orav aga pani prillid ette, kahmas endale
suure hunniku raamatuid ning hakkas neid järjest sirvima.
Mäger püüdis teistelt vastust välja pressida, kuid see ei
tulnud tal kuidagi välja, kuna isegi kui keegi oleks vastust
teadnud, ei oleks ta seda mingi hinna eest kellelegi
öelnud.

Kõik loomad mõtisklesid, pusisid, arutasid, unistasid,
plaanitsesid ja lihtsalt jorutasid ja murdsid pead. Ühelgi
loomal polnud aimu, mis võiks olla kuningas Põdra raske
küsimuse vastuseks. Ajapikku unustasid loomad raske
küsimuse sootuks ning hakkasid lõbutsema ja lulli lööma.
Lõpuks sai aeg täis, kuigi nad ise seda ei mäletanud.
See meenus neile alles siis, kui nende ustest astusid sisse
Põdra teenrid, tirisid nad tõldadesse ning sõitsid nendega
lossi.

Kui kõik olid oma vastuse paberile ilusas käekirjas ära
kirjutanud, vaatas Põder vastuseid ning läks raevust
tulipunaseks. Ta käratas: “Te olete ikka tuhmid olendid!

Häbi teil olgu, ise tulete ja tahate saada kuningaks! Teist,
toladest, ei saa midagi! Minge nüüd, kaduge mu silmist!”

Metsa kodanikud ei liigutanud, sest nad olid väga
jahmunud. Kuningas Põder polnud kunagi nii vihane
olnud, ta polnud isegi lontruse peale vihastanud.

Aga sellel hetkel ilmus oma urust välja väike hiir. Kas
mina võin Teie Kõrguse küsimusele vastata?” See sõna
meeldis kuningale ja ta lubas hiirel vastata.

“Teie Kõrguse küsimuse vastus on armastus ja sõprus.”

Selle vastuse peale jäi saal vaikseks ning suud olid
ammuli avatud. Lõpuks lausus kuningas Põder: “S-s-
see on õige vastus! Sinust saab meie metsa valitseja!”

Kuigi teised loomad vaidlesid vastu, et metsal peab olema
suurem valitseja, tehti otsus, et metsa kuningaks saab
Hiir.

IIRIS TOOM, 3.T

Algkooli proosa peapreemia

nOmaloomingukonkurss

VHK 9. LAULUFESTIVAL
2007

MUUSIKAMAJAS

Teemaks: TEATRILAULUD

T 13. märtsil

kell 17.30 Muusikamaja Laulustuudio
pärast väikest pausi  gümnasistid ja 8.-9.
klass
K 14. märtsil

kell 11.00 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
·Auhinnad!

Festivali lõpetab kokkuvõttev
lõppkontsert  30. märtsil kell 17.00
Muusikamajas ja 3. aprillil toimuv
TEATRILAULUDE LÕPPKONTSERT
LINNATEATRIS
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!


