
Vanalinna
Hariduskolleegium

12. 2. 2010

Teataja
nr. 462

nVanematekogu
Kolmapäeviti kell 8.30

SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

KRISTI OCKBA  15.02
GERLE VARU  16.02

ABDUL HAMID TURAY  18.02
RUTH DUREJKO  20.02
INGRID KERMA  20.02

IMBI LAAS  21.02
IGOR GAVRILCHIK  21.02

����������������������������

10.02.2010

nKinnitati lahtiste uste päeva kava. Samal päeval
toimuvad ka kitarri- ja keelpillikontserdid. Põhikoolis
võiks välja panna ka vihikuid.

nÜlevaade e-koolist. Põhikoolis on tunnid enamasti
sisse kantud, praegu ei ole veel eriti hindeid, aga see on
seletatav veerandi algusega. Probleeme on rohkem
käsitöö, muusika ja osa kehalise tundidega PMK-s.
Probleemiks on ka puudumiste ja hilinemiste
fikseerimine. Eelmise veerandi lõpus aktualiseerus ka,
et mõnes aines ilmuvad hinded e-kooli vahetult enne
veerandi lõppu, vanemad ei jõua reageerida ja õpilased
hindeid parandada. Nõue on, et tööpäeva lõpuks peavad
olema tunnid, puudujad-hilinejad ja kodused ülesanded
sisse kantud. 17. märtsil uus e-kooli ülevaade.
(Protokolli lisasse osakondade konkreetsed tulemused).

nPedagoogiumi näitus. Gümnaasiumi vahesaalis on
avatud näitus kunagisest pedagoogiumist, mis asus
esimese EV ajal praegustes meie majades (Vene 22,
Vene 31). Esmaspäeval kell 15 pidulik avamine.

n 20.-21. märtsil tulevad Icomos-i eksperdid
(rahvusvaheline kultuurimälestiste kaitsega tegelev
organisatsioon) meie gümnaasiumi maja vaatama. See
on nädalavahetus, mil meil on ka 1. klassi katsed, aga
ekspertide vastuvõtt on oluline.

nÜlestõusmispühade teenistus Jaani kirikus nihutati
kella 13-le.

nVastlapäev 16.02. Üldist tähistamist ei toimu,
klassijuhataja initsiatiivil võib päeva teisel poolel minna
uisutama, liugu laskma vm.

n Kinnitati Saint-Malo festivalile (29.03-7.04)
sõitvate õpilaste nimekiri.

nOtsustati saksa keele õpetajatel lubada korraldada
õppekäik Berliini 12.-16.04.

n16. veebruaril kell 14.30 toimub ruumis 216 õp
Tatjana Galutvo kakskeelne 11. klassi matemaatika-
tund, osalevad VHK ja Mustamäe 53. keskkooli
õpilased.

nEksperthinnangud. 18. märtsil stuudium põhikooli
õpetajatele eksperthinnangute skaaladest (selgub, et
õpetajad interpreteerivad neid erinevalt).

nOtsustati järgmisel õppeaastal alustada eelkooliga
septembrist.

nRootsi keele õppegrupi reis Rootsi 12.05-15.05 (võib
muutuda).

nJärgmises vanematekogus: suveplaanid.

PAASTUAEG

Tuleval kolmapäeval, tuhkapäeval algab suur paast. See on aeg, mis võib
meil aidata tõmbuda veidi eemale materiaalsetest huvidest ja mõelda rohkem
vaimsete väärtuste peale. Viimased on just need, mis püsivad läbi kogu elu
ja mis tegelikult annavad meie elule suuna ja tähenduse.

Paastuaeg pakub meile võimaluse õppida ennast paremini tundma.
Mõnikord võime soovida, et meil oleks rohkem “aega endale”, et saaksime
„ennast leida”. 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. Nii avastame ka, kas meil puudub
veel midagi, et olla need, kes sooviksime 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.

Olgu paastuaeg meile võimalus sügavaks südemetunnistuse vaatluseks ning
suurte või väikeste otsuste tegemiseks.

Neljapäeval, 18. veebruaril

STUUDIUM

Ainesektsiooni esimehed tutvustavad
juhtkonnale oma ainet uues õppekavas.



n Gümnaasium
IV periood 1. nädal

SÜNNIPÄEVAD

12.H Markus Robam 11.02
10.R Aneth Braun 13.02
10.K Ken Kristjan Tõnov 14.02
11.K Merlin Linde 14.02
12.K Tambet Muide 15.02
10.K Joosep Pedajas 15.02
11.K Paula Hiiemäe 19.02

nIV perioodi tunniplaan. 15.-19. veebruar on regulaarne
tunniplaanjärgne koolinädal. IV perioodi tunniplaan on
kättesaadav stendidel ja koduleheküljel.

n Järelarvestused. Õpilased, kes mõjuval põhjusel ei
saanud sooritada arvestusi arvestuste nädalal, saavad seda
teha uue perioodi esimesel nädalal (töö tegemise aeg ja koht
tuleb õpetajaga kokku leppida).

nVastlapäev ja tuhkapäev. Teisipäeval, 16. veebruaril
vastlapäev. Kolmapäeval, 17. veebruaril alustame
kevadpuhastusega – algab paast, mis kestab 40 päeva kuni
Ülestõusmispühadeni 4. aprillil. Tuhkapäeva teenistus
kolmapäeval kell 12.00 Peeter-Pauli kirikus.

nKäimas on X klasside eksperthinnangud.

nToiduraha. Märtsi toiduraha on 18 päeva eest 450
krooni. Andmed makse jaoks leiate siit: http://www.vhk.ee/
toitlustamine/gumnaasium. Raha tuleb üle kanda hiljemalt 22.
veebruariks.

nKäimas on omaloomingukonkurss. Selle aasta teemad
on: “Ilu tee”, “Elustame raamatuid” (2010 on lugemisaasta),
“Millele ma loodan?”, “Maailm muutub”, “Sajandi talv”,
“Chopin 200”. Tööde esitamise tähtaeg on 15. veebruar!

nProjektinädal 22.-26. veebruar

•Esmaspäev, 22. veebruar
X klassid: 9.00-11.30 Külalislektori Tomas Rehaki
(Tshehhi) loeng seksuaalsusest Muusikamajas.
XI klassid: 10.00-11.30 Loeng psühholoogiast teatrisaalis.
XII klassid: 10.00-11.30 Külalislektori loeng “Minu
tulevik” auditooriumis.
Kell 12.00 auditooriumis kõnevõistlus “Life is beautiful”.
Kell 13.00 abiturientidele T.Rätsepa ettekanne balli etiketist.

•Teisipäev, 23. veebruar
Kell 9.00-11.30 keelteklasside õpilaste tõlkevõistlus .
Osalevad ka Rocca al Mare, Gustav Adolfi Gümnaasiumi
ja 53. Keskkooli õpilased.
Kell 9.00-11.00 reaaklasside õpilaste ateljeetunnid
Kunstimajas (registreerumine esmaspäevast).
Kell 9.00-11.00 EKA õppe tutvustus kunstiõpilastele.
Kell 9.00-11.00 teatriajaloo loeng teatrikooli õpilastele.
Kell 12.00 Vabariigi aastapäeva aktus Metodisti kirikus.

NB! ESMASPÄEV JA TEISIPÄEV ON KOOLIPÄEVAD.
Puudumine on lubatud juhul, kui vanem on klassijuhatajale
mõjuva põhjuse teatanud hiljemalt 16. veebruariks.

•Kolmapäev, 24. veebruar – vabariigi aastapäev.

•Neljapäev, 25. veebruar ja reede, 26. veebruar –
iseseisva õppimise päevad (tunde ei toimu).

nÜhiskonnaõpetuse kohustuslik riigeksamikursus
abiturientidele

Abiturientidele, kes teevad ühiskonnaõpetuse riigieksami,
on kohustus läbida eksamiettevalmistuskursus. Esimesed
tunnid toimuvad esmaspäevadel, 8. ja 15. märtsil kell
15.30 ja reedel, 19. märtsil kell 10.00. Kestus u kaks tundi
korraga. Järgmised tunnid aprillis.

nSTUDIUM

Neljapäeval, 18. veebruaril toimub stuudium
ainesektsioonide esimeestele: teemaks uus õppekava ja
sellega kaasnevad muudatused.

nKlassijuhatajate koosolek

Klassijuhatajate koosolek toimub esmaspäeval, 22.
veebruaril kell 14.00.

nÕppenõukogu

III perioodi kokkuvõttev õppenõukogu toimub
esmaspäeval, 1. märtsil kell 15.30.

n GÜMNAASIUMI VAHESAALIS NÄITUS
TALLINNA ÕPETAJATE SEMINARIST JA
PEDAGOOGIUMIST

Esmaspäeval, 15. veebruaril kell 15.00 avatakse
gümnaasiumi hoones näitus Tallinna Õpetajate Seminarist
ja Pedagoogiumist.

1918. aastal iseseisvunud Eesti Vabariik vajas oma
koolisüsteemi ülesehitamiseks suurel hulgal õpetajaid. Selleks
otsustati 1919. a. lisaks Tartu ja Rakvere Õpetajate
Seminaridele avada seminar ka Tallinnas. 90 aastat tagasi,
1920/21 õa alguses anti seminari käsutusse kaks maja Vene
tänaval. Endises kreiskooli hoones (Vene 22) avati seminari
harjutuskool ja senisesse Hansakooli (Vene 31) paigutati
seminari klassid. 1928. a. kevadel vastuvõetud seadusega
reorganiseeriti Tallinna Õpetajate Seminar Tallinna
Pedagoogiumiks. 1937. aastal avatud neljaaastase õppega
Tallinna Õpetajate Seminar hakkas baseeruma
progümnaasiumil ja reaalkoolil. Narva maantee hoonesse
koliti Tallinna Õpetajate Seminar 1940. aastal. Eesti
Pedagoogika Arhiivmuuseumi eestvõttel koostati näitus
Tallinna Õpetajate Seminari ja Pedagoogiumi tegevuse kohta
ning nüüd on võimalik sellega tutvuda seminari kodumajas
(Vene 22). Vene tänavat võib lugeda eesti hariduselu
aktiivseks piirkonnaks juba XIII sajandist, mil siin tegutseid
domiiklased, kes seisid linnalastele koolitusvõimaluste
loomise eest. XVI sajandi keskpaigas koliti linnakool
mahapõlenud kloostrist säilinud uude refektooriumisse
tänase Peeter-Pauli kiriku kohal. Sealt omakorda toodi
koolimaja üle Vene 22 hoonesse XIX sajandi esimestel
aastatel. 2008. aasta jaanuaris avati renoveeritud Vanalinna
Hariduskolleeigumi Gümnaasiumihoone ning see on
tunnistatud silmapaistvaks ajalooliseks keskkonnaks, kus
koolikogukonnal ja külalistel on võimalik osa saada linna
ajaloost aastasadade vältel.



nPõhikool
nKolmapäeval, 17. veebruaril toimuvad tuhkapäeva
teenistused Peeter-Pauli kirikus:

9.05 I-IV klassid

10.00 V-VIII klassid

11.00 IX klass

Palume õpetajaid, võimaluse korral ka klassijuhatajaid
minna teenistusele koos oma klassiga!

nProjektipäevad põhikoolis 22.-23.02
Esmaspäev, 22.02
5.p, 6.t, 6.p, 7.t, 8.t, 8.p - tunniplaanijärgne õppetöö,
põhirõhk kordamisel.
9.t, 9.p - tunniplaanijärgne õppetöö, kell 12.00 loeng
Muusikamajas.
5.t, 7.p - puuduvad koolist, klassijuhataja sisustab päeva
(5.t - lumerõngasõit, 7.p - õppekäik loomaaeda).
Teisipäev, 23.02
8.t, 8.p - kell 8.15 loeng MM-s, järgneb tunniplaanijärgne
õppetöö.

nRahvastepall

Kolmapäeval, 17. veebruaril mängivad üheksa 4. klassi
poissi rahvastepalli Saku tänaval. Koolist lahkutakse õpetaja
Aivariga kell 13.00 ja tagasi ollakse orienteeruvalt 16.30.

nMuusikakool
n15.02 Tallinna regiooni konkursil ja tšellistide festivalil
osalejate registreerimise tähtaeg;

n16.02 kell 15-16:30 Muusikamajas klaveri eriala lõpetajate
kavade kuulamine;

n17.02 kell 17:00 Muusikamajas omaloomingu konkursi
heliteosed;

n18.02 kell 17:00 teatrisaalis kitarriosakonna kontsert;

n18.02 kell 17:00 Muusikamajas keelpilliosakonna kontsert;

n18.02 kl 18:30 Muusikamajas Maret Nurkliku õpilaste
kontsert;

n19.02 kl 17:00 Muusikamajas kitarriosakonna kontsert,
18.30 jätkub Lauri Jõelehe õpilaste kitarrikontsert (G. Otsa
nim MK).

Vanematekogu ja teatriprogramm tänavad Tarmo Songi
ja IX klasse jõuluetenduse "Esimesed jõulud" hea
ettevalmistuse eest!

nTallinna koolinoorte spordimängud

Kesklinna koolide teateujumise võistlused peeti
traditsiooniliselt 21. Kooli ujulas. Nii poistel kui ka tüdrukutel
oli kavas 10 x 50 m vabaujumine. VHK neiud püstitasid
uue kooli rekordi ajaga 6.15,4 (eelmine rekordi oli 6.36)
ning saavutasid Kesklinnas 5. koha. Kooli rekordi püstitasid
EMMA DARJA KONZE, MICHELLE HANG, LIISE
KÖÖSEL, MARIA KERT, HELEN HABAKUK, BRITA
HARJO, SOHVI VIIK, JOHANNA-LISETE ALLING,
ELISE NASSAR ja LIINA LAUL. Poistel läks seekord
kahjuks nii, et kümmet ujujat meil võistluspäevaks ujulasse
võtta ei olnud. Oma 50 m ujusid ära KAAREL JAAN
KADARIK, ANDREAS RIPS, MÄRTEN PAJUNURM,
ERIK KABRITS, UKU LANGEBRAUN, GEORG
JOHAN ELM, JOONAS HENDRIK KOKAMÄGI ja
SIIM OSA.

nKesklinna koolide 3.-5. klasside spordimängud

Rahvastepalli alagrupimänge mängisid 3. klass ja 4. klassi
tüdrukud. Mõlemad pääsesid finaalturniirile. 4. klassi
tüdrukud võitsid kõik mängud tulemusega 2:0, võideti
Prantsuse Lütseumi, Liivalaia Gümnaasiumi ja Tõnismäe
Reaalkooli. 3. klass kaotas vaid Reaalkoolile 0:2, 2:1 võideti
Ühisgümnaasiumi ja 2:0 nii GAGi kui ka Kadrioru Saksa
Gümnaasiumi.

n Õnnitlused! GETTER SAAR saavutas Eesti
Meistrivõistlustel sulgpallis naiste üksikmängus kolmanda
koha!

nKolmapäeval, 17. veebruaril toimuvad tuhkapäeva
teenistused Peeter-Pauli kirikus:

9.05 I-IV klassid
10.00 V-VIII klassid
11.00 IX klass

Palume õpetajaid, võimaluse korral ka klassijuhatajaid
minna teenistusele koos oma klassiga!

nLisavaheaja nädal Püha Miikaeli Koolis

22. veebruaril on PMK 5., 7. ja 8. klassil tunniplaanijärgne
päev. Ka PMK 1.-4. klassidel algab 22.02 tunniplaani
kohaselt, kuid alates 10.00 on plaanis minna Harju tänava
uisuplatsile uisutama (täpne aeg selgub hiljem). PMK 6. ja
9. klassil on eraldi programm.

23. veebruari hommikul on kõikidel PMK klassidel
tunniplaanijärgsed tunnid kella 11-ni (koolilõunat ei ole).
Kell 12.00 Vabariigi aastapäeva aktus Metodisti kirikus
Narva maanteel. Algkooli lapsed saavad aktusele tellitud
bussiga; põhikooli lapsed lähevad koos klassijuhatajaga, jalgsi
või kasutades ühiskondlikku transporti. Koolipäev lõpeb
aktusega ja sel päeval ei tööta ka päevakeskus.

NB! Palun kõiki PMK klassijuhataid 22.-23.02 tunniplaan
oma klasside lõikes üle vaadata, teiste õpetajatega üle rääkida
ja Aimele teada anda võimalikest tunniplaani muutustest!

25.-26. veebruar on nii õpilastele kui õpetajatele täiesti
vabad päevad.

Kosutavat lühipuhkust kõigile!

nTänud!

nKehakultuuri õppediivan
nPüha Miikaeli kool



"Aita meil vahetada punktkirjamasina klahvide klõbin
Chopini klaverihelide vastu!"

Poola Vabariigi Suursaatkond kogub Frederyk Chopini aasta
üritustega raha VHK-s õppivate pimedate laste
muusikaõpingute toetuseks. 7. veebruari Chopini-konkursi
galakontserdiga koguti 13 530 krooni ja 20 eurot.

Tänud annetajatele, Poola Vabariigi Suursaatkonnale
ja kontserdi korraldajatele!

Vastava uudise all VHK lehel on võimalik kuulata ka Marius
Petersoni intervjuud Peeter Sarapuuga.

nÕnnitlus

President Toomas Hendrik Ilves autasustab Valgetähe
IV klassi ordeniga JAAK JOHANSONI pärimus-
muusika edendamise eest. Palju õnne Jaagule!

Eesti Vabariigi 92. aastapäeva eel tänab ja tunnustab meie
riik oma teenetemärkidega inimesi, kelle tegevus on aidanud
muutuda Eestil tugevamaks ja paremaks.

Eesti tänab ja tunnustab inimesi, kes on teinud väga palju
selleks, et meie riik oleks nii sisemiselt kui ka väliselt
turvaline, et Eesti teadus, kultuur ja majandus oleksid tuntud
mitte ainult kodumaal, vaid ka rahvusvaheliselt, et Eesti
oleks edukas ja samas hooliv oma inimeste vastu.

nTänud!
SEB Galeriis avati 3. veebruaril kell 15.00

VHK õpilaste loomingu näitus

"KÄED"

KÄED, PALJUDE KÄED.

Kõigil oma sõnum.

Käsi on üleilmne, jõuline levinud märgiline sümbol
läbi aegade, universaalne info edastaja. Käsi kui
unikaalne teave indiviidi tasandil, energia
edastajana, rituaalide loojana. Käe pealepanek võib
võtta valu, pail on võlujõud, samuti võimalik
destruktsioon ainsamastki puudutusest.

Igal käel on anda oma sõnum. Käsi viitab isiku
füüsilisele unikaalsusele- kordumatud jooned
peopesas ja mustrid nahapinnal. Kätega seonduvad
ka keelelised käibeväljendid nagu "kuldsed käed",
"õnnelik käsi", "küüned enda poole", "räpased
käed", "puhtad käed", "käsi peseb kätt",
"sõbrakäsi", "lahke käsi" jne.

Visiooni "Käed" projekt on teoks saanud kõikide
klasside õpilaste ja kunstiõpetajate toel ja
suunamisel Ülle Marksi ideest. Tööd katavad
galerii seinu lõpmata pannoona. See on isemoodi
ülestähendus meist praegusel ajahetkel. Meie
visioonid, mõtted, sõnumid oma kätest kannavad
edasi nii universaalset kui ka unikaalset teavet.

Esmaspäeval, 15. veebruaril kell 15.00 avatakse

Gümnaasiumi vahesaalis näitus TallinnaGümnaasiumi vahesaalis näitus TallinnaGümnaasiumi vahesaalis näitus TallinnaGümnaasiumi vahesaalis näitus TallinnaGümnaasiumi vahesaalis näitus Tallinna
Õpetajate Seminarist ja PedagoogiumistÕpetajate Seminarist ja PedagoogiumistÕpetajate Seminarist ja PedagoogiumistÕpetajate Seminarist ja PedagoogiumistÕpetajate Seminarist ja Pedagoogiumist

Loe tutvustust gümnaasiumi veerus!


