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SÜNNIPÄEVAD:

KRISTA NÕMMIK 25.11

KRISTI ALAS 27.11

REET REIDAK 28.11

MARIKA ÄKKE 29.11

JELENA ŠKLOVSKAJA 1.12

TÕNIS PAJUPUU 1.12
SOFIA JOONS 1.12

MARE PADU 2.12

PALJU ÕNNE!

NÄDALA MÕTE

Lähen Facebooki viieks minutiks…
Vaatan, kes on online.

Ootan, et Ta alustaks minuga vestlust.
Ei mingit märki.

Laen üles pildi. Ootan. Keegi ei like’i.
Scroll’in alla.

Vaatan evente.

Vaatan pilte, üht naljakat videot.
Näen uut notification’it.
Keegi like’is mu pilti.
… Ema.

Scroll’in.
Scroll’in.
Scroll’in.

… Ära tulen kaks tundi hiljem.
Kas oleme kunagi mõelnud, missugune
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võiks olla meie igapäevaelu, kui me ei
kasutaks nii palju elektroonilisi suhtlusvahendeid? Ehk oleks meie enesetunne hoopis parem ning elu täisväärtuslikum.

Sõbrannadega kohvikus istudes leidsime end peagi arutamas, et milline

võiks olla meie elu, kui me ei kasutaks

internetti. Pärast ideederohket arutelu
otsustasimegi teha veebivaba nädala.

Nädalale tagasi vaadates saime aru,

et vähendada interneti kasutamist on
võimalik ja igati positiivne. Vahest küll
tekkis tahtmine vaadata meili või käia
korra Facebookis, kuid kokkuleppest
kinnipidades suutsime öelda endale ei!

Mõistsime, et pidev istumine internetis
põhjustab peale aja raiskamise ning

tervisekahjustuste nagu magamatus ja
ärevus veel palju muud, nt intriige ja

arusaamatusi tingitud internetisuhtluse emotsioonivaegusest.

Kogu selle katsetuse juures oli hea see,

et leidsime palju rohkem aega enda ja

teiste inimeste jaoks. Jõudsime mängida pilli, lugeda ning tegeleda asjadega,
mille jaoks muidu aega napib.
Grete, Maria ja Helena
***

Äkki leiame ka meie sellel nädalal

hetke, mil järele mõelda selle üle, kui
palju ja millistel eesmärkidel kasutame

elektroonilisi suhtlusvahendeid. Ehk

saame seda arutada kodus ja miks mitte
ka klassis. Jagades teistega mõtteid sünnib kindlasti häid otsuseid!
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TEATAJA

VANEMATEKOGU

21. 11. 12

seminar. Pühapäeval, 25. novembril toimub
hoolekogu laiendatud koosseisu seminar, kus arutatakse
VHK kontseptuaalseid aluseid, hetkeolukorda ja tulevikustrateegiaid.
l Ruumiprogramm. Pindalalt on ruumi piisavalt, kuid see
ei jaotu nii, et toetaks osakondade tööd. Põhikool on ülerahvastatud, gümnaasiumil on kaks loenguruumi puudu,
muusika- ja kunstikool on killustunud eri majade vahel.
l Kooli koduleht. Kodulehel peavad olema töötajate kontaktid, kodulehel on kirjas, et VHK töötajatega saab kontakti meiliaadressil eesnimi.perekonnanimi@vhk.ee.
l Hoolekogu

GÜMNAASIUM

Lennart Varu
23.11
Hanna-Maria Noodla 23.11
Stefan Peetri
24.11
Tommi Benjamin Pesur 28.11
Carmen Karjahärm
29.11

KORRAPIDAMINE

26.–30. novembril on korrapidajaks XII H klass, 3.–7. detsembril
XI K klass.

ARVESTUSTE NÄDAL LÄHENEB

Palun õpetajatel teada anda arvestuste nädala plaanidest Anule või
Mairile esimesel võimalusel. Palun
arvestada, et XII klassidele on
planeeritud õppereis Tartusse kolmapäeval, 12. detsembril.

KOOLILÕUNA DETSEMBRIS

Töötajatel on kohustus seda aadressi kasutada või korraldada kirjade suunamine teisele aadressile. Juhendi
selleks leiab kodulehelt teabeteenistuse alt: http://
www.vhk.ee/teenistused/teabeteenistus/e-posti-suunamine-monele-teisele-aadressile.
l Kooskõlastused. Lubati XII klassi õpilaste hulgas läbi
viia koolikeskkonna teemaline küsitlus (TLÜ doktorandi
uurimus teemal “Kooli kui loova keskkonna tajumine
kooliõpilaste ja õpetajate poolt: eesti ja vene õppekeelega koolide võrdlus”.) Kooskõlastati gümnaasiumi
2013/2014 õa uute õpikute tellimused (Sirje esildis).

II perioodi 5. nädal

SÜNNIPÄEVALAPSED
11.R
12.R
11.H
10.R
12.K

nr 550

Detsembris on 10 päeva, mil saab
koolilõunat. Palume toiduraha 16€

Koolitoitlustuse OÜ-le üle kanda enne
25. novembrit. Rekvisiidid leiate VHK kodulehelt. 17.–21. detsembril, mil toimuvad järelarvestused,
abituuriumi proovieksamid, pidu ja
teenistus, saab koolilõunat sularahas
makstes (registreerumine sööklas).

PROOVIEKSAMID JA UURIMUSTE
KAITSMINE ABITUURIUMILE
Matemaatika proovieksam XII K ja
XII H õpilastele (õp. Tatjana Galutvo
rühm) toimub reedel, 30. novembril.
Proovikirjand abituuriumile toimub esmaspäeval, 17. detsembril
10.00–16.00.
Inglise keele proovieksami kirjalik osa toimub abituuriumile kolmapäeval, 19. detsembril 9.00–
13.00.
Abituuriumi uurimuste kaits-

mine toimub teisipäeval, 18. detsembril kell 13.00–16.00.

JÄRELARVESTUSED

Järelarvestusi saab sooritada 17.–
20. detsembril.

GÜMNAASIUMI JÕULUPIDU

Gümnaasiumi jõulupeoks neljapäeval, 20. detsembril kell
12.00–15.30 on kinni pandud Kirjanike maja saal.

ABITUURIUMIGA TARTUSSE EDASIÕPPIMISVÕIMALUSI UURIMA

12. detsembrile on planeeritud
abituuriumi õppekäik Tartusse,
et uurida edasiõppimisvõimalusi
Tartu Ülikoolis, Tartu kõrgemas
kunstikoolis ja huvi korral ka mujal.
Reisi maksumus ca €10.
Vaata infot ja registreeru facebooki
üritusel.

Johanna Maria Juhandi kutsub Nadežda Atajeva kontserdile
reedel, 30. novembril kell 19:00 Muusikamajas:
“Naine, kes laulab Jumalast, armastusest ja inimestest üldiselt, on töötu ja esineb õhtuti Viru keskuse
maa-aluses käigus. Tal on suur pere. Ta laulab puhtalt kauni peahäälega ja saadab end ise kitarril. Kingime talle ühe ilusa õhtu, kus ta saab tunda end väärtustatuna, esinedes meile ja muutes meie õhtu
sume-kauniks! See on meie ühine, küll üsna väike, panus ühiskonda. Väärtustagem teineteist!”
Надежда Aтаева laulab ja saadab end kitarril, VHK väiksemad õpilased loevad luuletusi vene keeles .
Sissepääs annetustega

TEATAJA
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PÕHIKOOL

ALGKOOL
l27. novembril kell 11.00–11.45
on 4. P klass vene keele tunni
raames õppekäigul vanalinnas.
l30. novembril on 3. T klass
Nukuteatris vaatamas etendust
”Cosette” Lahkume koolist 10.
30, tagasi 12.05. Oleme ära õp
Anna, Marina, Liina, Lüüli tundidest.

MUUSIKAKOOL

l30.

novembril on 4. P Estonias
vaatamas etendust “Laserharf”.
Lahkume koolist kell 11.30 ja tagasi oleme kell 14.00. Lahkume õp
Imbi ja Jaana tundide lõpust ning
ära jääb ka õp Aili ja Maarja inglise
keele tund.
l30. novembril toimub 4. A, 4. EM,
4. EL klasside ühisteatrikülastus Estoniasse kell 11.30-14.00.

26. novembril kell 16.30 Teatrisaalis kitarriosakonna etüüdide kontsert
26. novembril kell 18.00 Muusikamajas KAMINAMUUSIKA: Insomnia
27. novembril kell 17.30 Tallinna Kaarli kirikus Hille Porosoni õpilaste orelikontsert, kaastegev Peeter Margus
28. novembril kell 17.00 Muusikamajas keelpilliõpilaste
tehniline arvestus
29. novembril kell 17.00 Muusikamajas TASEMEEKSAM:
keelpillid

PÕHIKOOL
lMatemaatika esimese poolaasta
tasemetööd:
3. detsembril 8. T ja 8. P
4. detsembril 5. T ja 5. P
5. detsembril 7. P
6. detsembril 7. T
7. detsembril 6. T ja 6. P
Palume nendele päevadele teisi
kontrolltöid mitte planeerida!

29. novembril kell 18:30 Muusikamajas KAMINAMUUSIKA
30. novembril kell 19.00 Muusikamajas Nadežda Atajeva
kontsert
1. detsembril kell 13.00 Muusikamajas Annely ja Leho Karini õpilaste kontsert
1. detsembril kell 17.00 EMTA-s VHK MK (õp. E. Nael) ja
TMKK (õp. K. Are) klahvpilliõpilaste kontsert
2. detsembril kell 15.00 Jõhvi Mihkli kirikus Püha Miikaeli
poistekoori kontsert „„Ave Maria“ läbi aegade”

LAADAEELSED TÖÖTOAD

v26. novembril Olevimäe käsitööklassis
kell 15.00 hampelmannide ja jõuluehete meisterdamine (juhendaja Mari Prekup)
kell 17.00-18.30 helkurite tegemine (juhendaja Maiu Mooses)
v27. novembril Olevimäe käsitööklassis
kell 16.00-18.00 jõulukaartide tegemine (juhendaja Jäppe Johanson)
v27. novembril Pühavaimu kunstiklassis
kell 15.00-18.00 vanikute, pärgade, jõulukompositsioonide valmistamine
(juhendajad Helen Poll, Külliki Tõnisson, Anu Johanson)
v28. novembril Olevimäe käsitööklassis
kell 15.00-18.00 helkurite valmistamine (juhendaja Külliki Tõnisson)
v29. novembril Olevimäe käsitööklassis
kell 15.00-18.00 väikeste vilditud ehete valmistamine (juhendajad Mae Kivilo,
Merle Suurkask)
väikeste jõulusõimede valmistamine (juhendajad Reet Reidak, Anu Johanson)
KÕIK ON VÄGA OODATUD!
UUS! Jõululaada raames on ettevõtlusõppe valikaine õpilased väljas omaenda mõtete ja tegevustega, et oma ettevõtlikkust arendada ning kooli aidata. Laadal on esindatud Foto-, Ilu-, Soovi-, Loengu- ja T-särgi meeskonnad. Külastage, uurige ja andke tagasisidet!

												
TEATAJA nr 550
Veni creator spiritus
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KEHAKULTUURI ÕPPEDIIVAN:

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED KARATES
Laupäeval, 17. novembril toimusid Rakveres Eesti meistrivõistlused karates
noortele, kadettidele ja juunioridele.
Nüke koondis oli ka seekord väga edukas, võites kokku 6 Eesti meistri tiitlit, 2
hõbedat ja 3 pronksi. Eesti klubide arvestuses tuli Nüke III kohale.

ÕNNITLUSED

sElen Kalda ja Leo Estoniuse head tulemused Tallinn-Schwerin matemaatikaolümpiaadil
14. novembril toimunud Schwerin-Tallinn matemaatikaolümpiaadil 12. klassi
õpilastele esindasid VHK-d väärikalt
abituriendid ELEN KALDA ja LEO ESTONIUS, kes said Tallinna õpilaste hulgas 5.
ja 7. koha. Palju õnne tubli saavutuse
puhul!
sHea eeskuju 2012 on Jakob Rosin!
20. novembril Rahvusooperis Estonia
toimunud tseremoonial pälvis Eesti
koolinoorte hea eeskuju tiitli Vanalinna
Hariduskolleegiumi 11. klassis õppiv
JAKOB ROSIN. Postimees: "Pimedana
sündinud Jakob Rosin on konkursile
esitanute sõnul mees, kes oma tegemistega on eeskujuks ka nägijatele. Rosina osalusel loodi pimedate ja halvasti
nägevate noorte skaudirühm. Lisaks
sellele parandab ta ühiskonna teadlik-

VHK õpilastest võistlesid
ERKO TÖLPT, kes võitis katas Eesti meistri
tiitli ja kumites tuli III kohale;
ANN-LISETT REBANE, kes tuli katas III kohale;
väga tubli oli ka kata võistleja ELIISE LIND!
Palju õnne!
kust puudega noortest projekti «Pane
oma meeled proovile!» kaudu, kus ta
kirjeldab, kuidas saab üks pime noor
hakkama tänapäevases tehnoloogilises
maailmas, mis on üles ehitatud eelkõige
nägemismeelele. Lisaks sellele mängib
noormees klaverit, tema kirgedeks on
ujumine, kirjutamine ja luuletamine.
Jakobi kandidatuuri esitanud Sven Kõllamets ütles, et tema energia annab
tagasi usu uude põlvkonda, tõestades,
et puudega noori võib vaadelda kui
arenevat ja tihti kasutamata ressurssi
ühiskonnale, mitte aga ainult kui kurba
ohvrit." (Postimees 12.22.12)
Konkursile esitatud kandidaatide hulgast valiti premeerimiseks välja ka
teine VHK õpilane, JOHANNA-MARIA
JUHANDI, kes korraldas 2011. aastal
heategevuskontserdi insuliinipumpade
ostmiseks suhkruhaigetele õpilastele.
Kiidame ja õnnitleme!

VANALINNA
HARIDUSKOLLEEGIUM

www.vhk.ee
VENE 22
TALLINN 10123
TEL: 6996 100
Toimetaja:
Mirjam Parve
teataja@vhk.ee

