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Eelmises Teatajas mõtisklesime
selle üle, et „armastada tähendab
olla teisele kättesaadav”. Just teistele
kättesaadav olemise kaudu on hea viis
de!ineerida ka abivalmidust. “Selline
minu ema oli,” meenutas ühe Mercedes Salisachsi romaani peategelane.
“Ohverdused teiste heaks ja väga vähe
isiklikke soove. Tema eeskuju oli mulle
mu isekuses pidevaks väljakutseks.
Ühel päeval küsisin temalt ärritunult, kuidas on võimalik tunda armastust terve maailma vastu. Tema vastus
hämmastas mind. Ta vaatas mind imestusega, nagu oleksin mina pärit teiselt
planeedilt, ja ütles: „Mu tütar,” – ja lõi
mind pehmelt vastu laupa, nagu üritades mind äratada -- “miks sa arvad, et

ma seda kõike alati tunnen? Tõeline armastus ei väljendu alati ei tunnetes, vaid
tegudes.” Tal oli kombeks mulle öelda:
„Tegutsemine onparim viis armastada,
mu laps. Pole vaja, et tunneksid nende
vastu armastust,” -- ja ta rõhutas -- “lihtsalt aita neid. Siis näed ka armastust,
mis sinus nende inimeste vastu on.””
Uus aasta pakub meile võimaluse
avastada taas kord, kuidas olla kodus,
koolis, tänaval... abivalmim. Meie ümber võib olla inimesi, kellega tundub
raske läbi saada. Vahest võiks alustada just nendest? Mida head saaksin
nendele ja nende eest teha? Võib-olla
näeme siis ka meie, varem või hiljem,
armastust, mis meis nende inimeste
-- kõigi inimeste -- jaoks peitub.

Omaloomingukonkurss 2011
Selle aasta teemad on “Meie pärand” ja “Maarjamaa”.
Tööde esitamise tähtaeg on 7. veebruar.
Küsi nõu oma kunsti-, muusika- või eesti keele õpetajalt.
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Seoses Tallinna XV Graafikatriennaaliga toimub ka õpilastööde graafi-
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loodud armsate ruumiliste raamatutega (õp.B.Benno).
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Uued raamatud põhikooli raamatukogus....... 4
Athenaeum -Kirjandusklubi alustab!. 4

de 4). VHK Kunstikool on näitusel esindatud 5., 6. ja 7. kunstiklassi
Näitus avatakse 19. jaanuaril kell 18. Olete väga oodatud! Näitus jääb
avatuks kuni 18.02. Argipäeviti on võimalik näitusele tulla kl 14-20,
ennelõunased külastused on vaja eelnevalt kokku leppida.
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VANEMATEKOGU
l Vabariigi aastapäeva aktus. Toimub 18.veebruaril 2011
kell 14.00. Peakõneleja on veel lah!ne, läbirääkimised käivad. Probleem on tekkinud esinejatega seoses laulupeo
proovidega.
l Omaloomingukonkurss. Teemad „Meie pärand“
ja „Maarjamaa“. Tööde esitamise viimane kuupäev on
7.veebruar 2011. Auhindade teemat arutatakse koos
hoolekoguga.
l Laulupeo eelproovid. Kogutakse kokku kõik eelproovide andmed, et õppetööd tõhusamalt korraldada.
l Projek!nädal. Algklassid korraldavad üritusi keskkonna teemal, lisaks õueskäimised.
Põhikooli klassijuhatajatelt oodatakse e"epanekuid,
mida soovitakse teha, keda soovitakse kaasata.
Gümnaasiumis toimub tõlkevõistlus, lingvis!ka projekt,
kuns!depäev. Plaanitakse ka välja minna.

LEITUD

GÜMNAASIUM

l II veerandi lõpetamine. 17.jaanuaril Muusikakooli
õppenõukogu kell 10.00. 17. jaanuaril Põhikooli klassijuhatajate koosolek kell 15.30 õpetajate toas. Teemad: korrapidamine ja projek!de nädal. 20.jaanuaril kell 15.00
Põhikooli ja Gümnaasiumi õppenõukogu.
l Vilistlaste vabalava. Vilistlased ei ole üles näidanud
ak!ivsust.
l Maarjamaa Haridusseltsi asutamiskonverents toimub
25. märtsil 2011. Oodatakse esinema Linnamuusikuid.
l Vastuvõ". Uue PGSiga muutuvad gümnaasiumi erialad. Koosolek sellel teemal toimub 14.jaanuaril kell 9.00.
l Kalenderplaan: Põhikooli lõpuaktus 18.juuni; Gümnaasiumi lõpuaktus 19.juuni.

Muusikamaja saalist on leitud üks
pärl-kõrvarõngas, mis ootab omanikku Muusikamaja
valvelauas.

III perioodi 3. nädal
Sünnipäevalapsed
10.H Ma#as Kuppart 15.01
10.H Anneli Lebert 16.01
10.R Ida Marta Metsis 16.01
12.R Veronika Bogdanova 17.01
10.H Elen Kalda 19.01
12.K Eva-Marie Saarva 20.01
10.H Kreete Mi Rand 21.01

Klassijuhatajate koosolekud ja õppenõukogu
Esmaspäeval, 17. jaanuaril kell 15.30 on X klasside klassijuhatajate koosolek. Teisipäeval, 18. jaanuaril kell 15.30
on XI-XII klasside klassijuhatajate koosolek. Õppenõukogu toimub neljapäeval, 20. jaanuaril kell 15.00.

XI klassi eksperthinnangud
Ülejärgmisel nädalal alustame XI klassi eksperthinnangute tagasisidevestlustega.

Veebruari toiduraha
Veebruaris on toidupäevi 17 ja toiduraha 27,2 €. Raha
tuleb üle kanda 25. jaanuariks! Vajalikud rekvisiidid leiate siit: http://www.vhk.ee/toitlustamine/gumnaasium

Foorum
Tule peame nõu, teeme hea projektinädala plaani! Kolmapäeval, 19. jaanuaril kell 16.00 kohvikus!

Koolisõrmus
On võimalik tellida kooli sõrmus, hind 23 €. Kui soovid,
anna järgmise nädala jooksul teada sekretärile. Tellimus tuleb, kui on vähemalt 5 soovijat.

Autokool koolimajas
Automi autokooli kursused algavad meie majas teisipäeviti alates 1. veebruarist (kui saame grupi kokku).
Esimene kohtumine teisipäeval, 25. jaanuaril kell 15.30.
Registreerimine sekretäri juures.

Omaloomingukonkurss
Tänavu on teemadeks “Meie pärand” ja “Maarjamaa”.
Tööde esitamise viimane kuupäev on 7. veebruar 2011.

UWC s!pendiumikonkurss
United World College Eesti Ühing on välja kuulutanud stipendiumikonkursi UWC rahvusvahelistesse koolidesse. Konkurss on avatud 10. ja 11. klassi
õpilastele ning sel aastal on pakkumisel täisstipendium
Itaaliasse ja 90% stipendium Norra. Täpsem info koos
konkursitingimustega on lisatud listidesse saadetud
meilile (pdf) ja saadaval aadressil http://www.uwc.ee/
www/?page_id=92. Dokumentide esitamise tähtaeg on
13.veebruar.
Lisainformatsiooni United World Colleges’i liikumisest
saab ühingu kodulehelt www.uwc.ee.
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PÕHIKOOL
II veerandi ja I poolaasta lõpust
l II veerandi ja 7.-9. klassidel poolaasta ainete aastahinded (loetelu all)
tuleb e-kooli välja panna kolmapäeva (19. jaanuar) õhtuks. Perioodi
lõpu-kuupäevaks valida e-koolis 21.
jaanuar. Järeltööde klass töötab kuni
18. jaanuarini.
Lõppevate ainete loetelu:
7T loodusõpetus ja ajalugu
7P geograa ia ja bioloogia
8T ajalugu ja füüsika
8P füüsika ja bioloogia
9T geograa ia, bioloogia ja ajalugu
9P keemia ja ajalugu
l Neljapäeval (20. jaanuar) kestavad tunnid 14.30-ni. Huvialakoolide
tunnid toimuvad tavapärase plaani
järgi.
Kell 15.00 õppenõukogu gümnaasiumi auditooriumis
l Reede, 21. jaanuar on tavapärane
koolipäev
l Esmaspäeval, 24. jaanuaril on
klassijuhatajatunnid,
tunnistuste
kätteandmine.
l Esmaspäevast, 24. jaanuarist algab ka II poolaasta, mis tähendab
seda, et on muudatused tunniplaanides. 7.-9. klassidel algavad ka uued
õppeained
Need on:
7T geograa ia ja bioloogia

MUUSIKAKOOL
7P
8T
8P
9T
9P

loodusõpetus ja ajalugu
geograa ia ja bioloogia
ajalugu ja geograa ia
keemia ja kod. õpetus
füüsika ja kod. õpetus

Eelinformatsioon projek!de
nädalaks (21.-25. veebruar)
Projektide nädala esialgne visioon
on selline:
21.-22. veebruaril toimuvad tunnid või muud tegevused (üritused,
konsultatsioonid jms.)
23. ja 25. veebruar on õpilastel ja ka
õpetajatel vabad
24. veebruar on riiklik püha ja vaba
päev
Vabariigi aastapäevale pühendatud
aktus toimub 18. veebruaril Metodisti kirikus.
Õpilane võib puududa koolist 21.25. veebruaril tingimusel, et tal on
ainetes edasijõudmisega kõik korras ja puudumine on kooskõlastatud
klassijuhatajaga (viimane kehtib eriti põhikooli osa kohta).

17.01
19.01

19.01

19.01

19.01

20.01
21.01

21.01

kell 18:30 Muusikamajas
Lauluõhtu
Salme Kultuurikeskuses
Poistekooride I eelproov
laulupeoks
kell 16:00-18:30 Salme
Kultuurikeskuses Tütarlastekoori II-III klassi (MUK)
e"evalmistuskoori laulupeo I
eelproov
kell 10:00-12:30 Salme
Kultuurikeskuses Tütarlastekoori I klassi I eelproov
Salme Kultuurikeskuses Vanalinna Muusikamaja mudilaskoori I eelproov
kell 17:00 Muusikamajas
Muusikakooli õpilaste kontsert
kell 13:00-16:30 Salme
Kultuurikeskuses Püha
Miikaeli Poistekoori 2.-3.
klassi e"evalmistuskoori
laulupeo I eelproov
kell 17:00-21:00 Salme
Kultuurikeskuses Püha
Miikaeli Poistekoori laulupeo
I eelproov

Väljasõidud
20. jaanuaril sõidavad IX klassi
tüdrukud Pärnusse teatrisse, väljasõit peale tunde.
26. jaanuaril on mõlemad IX klassid
Tartus; väljasõit 8.00, tagasi 5-6 paiku.

Õnnitleme!
Ene Nael - 40 (13. 01. 2011)
Õnnitleme Marius ja Slawomira Petersoni
POJA sünni puhul 6. jaanuaril!
Õnnitleme Jüri-Saimon Kuusemetsa ja
õpetaja Kadri Hun%!
9. jaanuaril toimus Pärnu Kontserdimajas
ETV “Laulukarusselli” lõppvõistlus,
mille žürii valis 11-13 aastaste
vanuserühma võitjaks
Jüri-Saimon Kuusemetsa!

!
!

Põhikooli (5.-9. klasside) KLASSI!
JUHATAJATE INFOTUND esmaspäeval, 17.jaanuaril kell 15.00
õpetajate toas.
Osavõ" kohustuslik!!!
11. jaanuaril toimus meie
koolis 7.- 8. klasside emakeeleolümpiaadi koolivoor, millest
võ$s osa 12 keeletundjat
Parimad:
1. Piibe Maria Talen 7. kl
2. Kertu Aer 7. kl
3.-5. Joosep Võrno 7. kl
Lill Volmer 7. kl
Marie Laas 8. kl
22. jaanuaril esindavad piirkonnavoorus meie kooli Piibe ja Kertu.
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RAAMATUKOGU
Uued raamatud gümnaasiumi raamatukogus:
l Bramanis, Riho-Bruno. Bramanis, Kertu. 2010.
Õhk riisiterade vahel: kaheksa aastat Jaapanis
l Ees! kuns! ajalugu. 5, 1900-1940. 2010
l Ees! muusika biograaﬁline leksikon. 1. köide, A-M. 2007
l Ees! muusika biograaﬁline leksikon. 2. köide, N-Y. 2008
l Liikumise ja spordi ABC. 2010 [koostajad Rein Jalak, Peeter Lusmägi]
l Pärt, A. 2010. Tabula rasa
l Tamming, M. 2010.
Mängupidu : lustakaid ja ulakaid seltskonnamänge
l Abel, E. 2010. Matemaa!ka mõisted gümnaasiumile
l Nahkur, A. 2010. Kirjanduse mõisted gümnaasiumile
l Pärtel, E. 2010. Füüsika mõisted gümnaasiumile

Uued raamatud põhikooli raamatukogus:
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Saksatamm, Markus. Külaline Okidoki planeedilt.
Snicket, Lemony. Libali#.
Hargla, Indrek. Maris Stella.
Veigel, Piret. Riks ja Säde, aiasõbrad.
Harris, Joanne. Ruunimärgid.
Casta, Stefan. Soﬁ marjaraamat.
Casta, Stefan. Soﬁ lilleretk.
Jessenin, Sergei. Luuletused.
Kumberg, Krista. Autopõnn Anto ja uus tüdruk.
Kumberg, Krista. Autopõnn Anto läheb seiklema.
Lempu, Kristel. Mõisa aias hõisata.
Päev on aja aken. : tähtpäevaluulevalimik
Soasepp, Tiia. Jõemehike.
365 aukartust äratavat fak! ja rekordit üle ilma.
Lionni, Leo. Väike Sinine ja Väike Kollane.
Contra. Poiste aabits.
Stroud, Jonathan. Ptolemaiose värav.
Keranen, Mika. Vana roosa maja.
Hargla, Indrek. French ja Koulu Tarbatus
Snicket, Lemony. Vilets veski.
Snicket, Lemony. Avar aken.
Lindgren, Astrid. Peeter ja Petra.

athenaeum

athenaeum

atheneaum

athenaeum

Lähemal ajal alustab tegevust KIRJANDUSKLUBI
Kirjandusklubi — see on võimalus kokku tulla ja rääkida raamatutest,

VANALINNA
HARIDUSKOLLEEGIUM

www.vhk.ee

lugeda üksteisele midagi ette jne.
Kõik, kes soovivad osaleda klubi esimesel koosviibimisel, võiksid lugeda
Riho ja Kertu Bramanise raamatut:
“Õhk riisiterade vahel. Kaheksa aastat Jaapanis”
Klubisse on oodatud kõik lugemis- ja Jaapani-huvilised, ka siis, kui ei ole
raamatut lugeda jõudnud!

VENE 22
TALLINN 10123
TEL: 6996 100
Toimetaja:
Tiina Veismann
teataja@vhk.ee

