
Vanalinna
Hariduskolleegium

3. 11.  2008

Teataja
nr. 418

nVanematekogu
Kolmapäeviti kell 8.30

KAHE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

TIINA RAUD  27.10
ALAR SAAR  28.10
KÜLLI JÕE  28.10

KAJA ÖLLUK  31.10
LIINA LILL  5.11

URMO UIBOLEHT  5.11
INGA ARRO  6.11

ANNELY KARIN  6.11
TIINA MÜNT  6.11

DANIEL KAASIK  6.11
REELI HAAMER  8.11
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Vanematekogu 22.10.08

nTuletõrjeõppus. 13. novembril kell 15.30 toimub
ülekooliline tuletõrjeõppus, millest peavad osa võtma
kõik töötajad, kellel võimalik. Korraldab Anu Reidak.

nHindamisest. Seoses veerandi lõpuga aktualiseerus
taas E-kooli ülevaate küsimus. E-kool peaks andma
tagasisidet õpilase käekäigust. Vanematele tuleks
mahukast hindamisjuhendist teha kokkuvõte
kodulehele. Ka õpetajatele tuleks anda regulaarset
tagasisidet, selleks peaks toimuma sisuline kontroll, mis
on aga väga ajamahukas. Alar teeb järgmiseks korraks
ettepanekud, kuidas ja mis vormis juhtkond hakkab
tegema E-kooli ülevaadet.

nMardipäevast. 10. novembril algklasside rongkäik
riigikogu juurde. 11. teatriklass võiks toetada nagu
eelmisel aastal. Alar lepib kokku.

nGümnaasiumi uurimistööde juhendamisest.
Kersti andis ülevaate 11. klassi uurimistööde teemadest.
Arutati, kes vanematekogu liikmete hulgast võiks mingit
teemat juhendada. Kiirseminar uurimistööle
esitatavatest nõuetest toimub järgmises vanematekogus
5. novembril.

nVaadati Chema tehtud filmi poistekoori reisist Poola.

Eripedagoogika 160-tunnine kursus on lõppenud.

Tartu Ülikooli haridusteaduskonna õpetajate
täienduskoolitustalituse tunnistuse said ANNE
REBANE, MARIS SISASK, KATI PAJO, MARGIT
RÜSSE, KRISTIINA REITER, KRISTEL
ÜKSKÜLA, EDNA JÜSSI, KERLI TEDDER, LIIS
EESMAA, TIINA RAUD, KÜLLI JÕE, AIME
ESTONIUS, IVETA HABAKUK, PIRET ARRO,
KRISTIINA SALONG, MARGIT TOHVER,
TAIVO NIITVÄGI, SIRJE ROHTLA, EVELIN
KIVIRAND, KRISTA NÕMMIK ja RIIN TERGEM.

Õnnitleme!

nMiikaeli Ühendus

MARDIMÜÜK!
Mardipäeval, 10. novembril
õpetajatele ja õpilastele
keraamikakojas kõik -20%!

ALGAMAS ON HINGEDEAEG

Kui tuleme vaheajalt tagasi kooli, on novembrikuu juba käes.
Esimesel koolipäeval saame kokku kirikus hingedepäeva
teenistusel. Oma lähedasi meenutades mõtleme nii mineviku kui
tuleviku peale. Tunneme tänulikkust kõige eest, mida oleme elult
ja oma esivanematelt saanud ning soovime elada nende eeskuju
järgides.

Viimastes Teatajates oleme mõtisklenud meie tuleviku, lootuste,
meie sügavaimate soovide üle. Hingedepäev annab meile igal aastal
võimaluse avastada taas, mis on meie elus tähtis. See, mille nimel
tasub elada. 

Püha Johannes Krisostomus võrdles kunagi elu teatrietendusega
ja surma etenduse lõpuga. Kui teater on lõppenud, võtavad
näitlejad kostüümid seljast ära. Need, kes paistsid laval kuninga
või muu suure kujuna, näevad nüüd välja sellised, nagu nad
tegelikult on, oma tugevuste ja nõrkustega. Samamoodi on ka
siis, kui saabub elu lõpp – pole enam tähtis, milliseid kostüüme
me kandsime, kas uhkemaid või kehvemaid, kas mängisime
valitsejat või kerjust… Tähtis on vaid see, kes me tegelikult
oleme ja millise jälje oleme endast jätnud.

Kui peame hingedepäeval meeles oma lahkunud lähedasi ja ehk
mõtleme ka enda kunagi saabuvale elulõpule, ärgem tehkem seda
kartuse, vaid usaldusega.



n Gümnaasium nPõhikool
II perioodi 2. nädal

nSünnipäevalapsed

10.R  Kristian Kuppart  25.10
12.K  Rosina Savisaar  27.10
12.R  Mirjam Jegorov  27.10
10.K  Joonas Jõgi  30.10
11.R  Noemi Kokla  30.10
12.K  Sören Tiitsmann  30.10
10.R  Kristina Elisa Haavamägi  01.11
11.K  Martin Garbuz  02.11
12.H  Kristiina Talts  03.11
11.K  Kristjan Kala  05.11
12.R  Anneliis Tali  06.11
11.R  Mirjam Parve  07.11

n Toitlustamisest. Tuletame meelde, et novembri
toiduraha maksmise viimane päev on 25. oktoober.
Toidupäevi on novembris 20 ja toiduraha seega 500 krooni.
Soovitame õpilastel kasutada sooja koolilõuna võimalust –
oleme toitlustajaga läbi rääkinud ning nad püüavad tagada,
et meie õpilaste koolilõuna valik oleks piisav ja mitmekesine.
Kokku on lepitud, et supp on menüüs vaid ühel päeval
nädalas, prae kõrvale on alati pakkuda vähemalt kahte sorti
värsket salatit. Loomulikult on meil maitsete osas eelistusi,
kuid kinnitame, et meie kokk valmistab toidu alati hoolega
ning sama toitu söövad ka õpetajad. Kuna kohti söögisaalis
ei ole korraga kõigile piisavalt, siis kahjuks saavad mõnede
klasside õpilased lõunale tulla mõnel päeval hiljem – poole
kahe paiku. Samas on toiduvahetundide ajad teada ning
suurema nälja leevendamiseks saab puhvetist vahepeal
midagi osta või võileiva kodust kaasa võtta. Kurb on see,
et tihti laseme endale taldrikule toidu tõsta, aga hiljem
viskame selle kasutult ära. Kooli kohvik on avatud kuni
kella kuueni ja ka sealt on võimalik osta soodsalt võileibu,
saiakesi, õuna-banaaani ja juua.

nHingedepäeva teenistus toimub esmaspäeval, 3.
novembril kell 11.00 Peeter-Pauli katedraalis.

nJärelevastmine. Lõppenud kursuste raames toimunud
arvestuslikke töid on võimalik järele vastata 7. novembrini!

n XII klassi ühiskonnaõpetuse järelevastamine.
Abiturientidel, kel on ühiskonnaõpetuse kursuse raames
toimumunud arvestuslikud tööd sooritamata, saavad seda
teha neljapäeval, 6. novembril kell 14.30 auditoorumis.

nMardipäeva rongkäik. 10. novembril lähevad meie
algklasside õpilased oma traditsioonilisele mardirongkäigule. Nad
ootavad endaga kaasa XI klassi õpilasi, kes neile abiks oleks
ning nendega koos laulu üleval hoiaks. Kellaaeg täpsustumisel.

nTunniplaanid, kursuste plaanid nüüd vanematele
kättesaadavad! Lapsevanemad pääsevad nüüd kooli
kodulehe kaudu ka tunniplaanide juurde. Selleks tuleb
kodulehel sisse logida (üleval paremal). Edasi tuleb avada
kaust Gümnaasium ja sealt omakorda Õppeinfo menüü.

Kaunist sügisvaheaega!

n29. oktoober - 1. november Muusikakooli õpilaste reis
Soome Iisalmi linna Ylä-Savo Muusikakooli;

n3. novembril omaloomingukonkursi väljakuulutamine;

n 5. novembril kell 16.30-18.00 Muusikamajas
muusikakooli õpilaste kontsert (proov 15.00-16.30).

n6. novembril kell 17.00 Muusikamajas 2T klassikontsert.

nHingedepäeva teenistused 3. novembril:
kell 9.00 algkool
kell 10.00 põhikool

n Mardipäev. 10. novembril toimub algklasside
traditsiooniline mardirongkäik Toompeale, millele järgneb
mardisimman gümnaasiumi võimlas. Ürituse algusaeg
täpsustub järgmise veerandi esimesel koolinädalal.

nMatemaatikaolümpiaad. Algklasside reaalainete-
nädalal (10.-14. nov.) toimub matemaatikaolümpiaad
kolmes voorus. Täpsemad juhised osalemiseks saab
klassijuhatajatelt.

nJäreltööde klass alustab tööd 17. novembril.

nMuusikakool

nKroonikat

SINNA JA TAGASI: ÜHE LOO KOOR

Jõudes bussi, olid nagu tavaliselt kõik paremad kohad krabatud
jõhkarditest Õpetajate poolt, niisiis tuli leppida sellega, mis järele
olijäänud. Igatahes ei alanud meie reis just kõige paremini. Lõpuks
siiski lepiti nukra reaalsusega, mis ei olnudki nii nukker, sest alati
päästis meid meie tubli noor Dirigent.

Kui olime üksteisele selgeks teinud, et kõige hullem on möödas ja me
saame laskuda sügavasse, mõnusasse unne hubases ja puhtas Varssavi
hostelis nimega Jazz-Pol, saime me vastu... Noh, jah. Koht ei olnud just
pooletärnine, aga toit oli hea. Sõitsime siis edasi ja edasi ja veel rohkem
edasi, kuni nägime tee ääres hääletamas üht hispaanlast ja üht
argentiinlast. Muidugi läks meie tarkadel  õpetlastel süda haledaks
ja me olime sunnitud hääletajatele ruumi tegema. Lõpuks jõudsime
suure hilinemisega Poznanisse. Poznani hotell Ibis oli Jazz-Poliga võrreldes
lausa taevalik ja seal veetsime me koguni rohkem kui kaks ööd.

Meil oli kontsert ilusas Poznani kirikus koos sakslastega (Bachi
koor, pidi olema väga hea). Enne tegime muidugi proovi ka, aga meie
tubli noore Dirigendi ergutussõnad on palju tõhusamad kui pikk,
pikk proov. Oma ergutuskõnes pidas meie hea, lahke, tubli, noor
Dirigent oluliseks mainida, et kuigi me jääme laulmises sakslastele
alla, ei osanud Bach jalgpalli mängida. Kontsert läks muidugi hästi.
Saksa koori plaatide taseme kohta ma ise hästi ei tea, kuid irooniliselt
kõnelev vähemus väitis, et plaate oli palju...

SIIM TANEL TÕNISSON

(Jätkub järgmises Teatajas)


