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nVanematekogu
Neljapäeviti kell 9.00

SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

EVE RANDOJA  17.02
SILVI PIIRFELD  18.02

IMBI LAAS  21.02
ÕDE MARY  22.02

ANNE-LIIS POLL  22.02
JAANA JÜRIS  22.02

KARIN VEISSMANN  22.02
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Vanematekogu 13.02

nKalenderplaani pandi kirja lõpueksamite ajad.

nKinnitati Vabariigi aastapäeva aktuse kava.
n Kinnitati protseduur �OMALOOMINGU-
KONKURSS�

nVaadati üle küsimustik lastevanematele järgmise
aasta õppe paremaks planeerimiseks.

nTAIZE reisi arutades selgus, et õpetajate jaoks on veel
vabu kohti.

nOldi nõus tegema koostööd Soome Eesti kooliga,
kes soovivad kasutada meie klassiruume ja osaleda
kehalise kasvatuse tundides.

nLubati korraldada 10. klassi klassiõhtu 14.02.

Virge

EMA TERESA MÕTTEID
PÜHENDATUD ÕDE MARYLE

(sest need võiksid samahästi olla ka tema mõtted)

♦Ma ei mõtle kunagi suurest rahvahulgast, vaid ikka üksikust
inimesest. Kui mõeldakse massile, ei suudeta millestki alustada. Mulle
on tähtis iga inimene eraldi. Usun, et hoolitsus kandub inimeselt
inimesele.
Kui kellelegi tundub, et Jumal tahab ta ühiskonna struktuuri muutma
panna, siis on see tema ja Jumala vaheline asi. Kõik peavad Jumalat
teenima seal, kus nad tunnevad end selleks kutsutud olevat.
♦Palve annab meile puhta südame. Puhas süda võib palju korda
saata.
♦Kui tahame tõeliselt armastada, siis peame õppima andestama.
♦Võib-olla väike naeratus, põgus külaskäik, lihtsalt aidata tuli üles
teha või pimedal kirja kirjutada, paar ämbrit sütt tuppa tuua, paar
kingi leida, kellelegi ette lugeda - seda on vähe. Tõepoolest väga vähe,
kuid see muudab meie jumalaarmastuse tegudeks.
♦Kui muretseme liiga palju eneste pärast, pole meil aega teiste jaoks.
♦Jumal lõi maailma ja vaatas, et see oli hea. Jumal lõi inimese ja
vaatas, et see oli hea. Jumal lõi kõik ja kõik oli tema jaoks hea. Kas
võime Jumala kaela veeretada maailma kannatused ja vaesuse? Jumal
vaatas, et see oli hea. Hoopis teine asi on see, milliseks meie, inimesed,
maailma kujundame.
♦Kui sa oled alandlik, siis ei puuduta sind miski, ei kiitus ega
ebasoosing, sest sa tead, kes sa oled.
♦Parem on anda iseendast kui lihtsalt anda.
♦Lahked sõnad võivad olla lühidad ja kerged öelda, kuid nende kaja
on lõputu.
♦Usk tegudes on armastus
ja armastus tegudes on teenimine.
♦Head teod moodustavad armastuse keti.

Kogumikust �Minu kutsumus on armastus�

Õde Mary 80
§ Reedel, 21. veebruaril kell 10.00 Peegelsaalis
õnnitlevad õde Mary´t nende Põhikooli klasside
esindajad, keda ta on õpetanud.
Erisoovi alusel saavad tulla ka teiste klasside
esindajad, see tuleb kooskõlastada sekretäri juures.
Klasside tervituste ettevalmistamist juhivad inglise
keele õpetajad. Piirangud osalemiseks ja
registreerimine on tingitud ruumipuudusest.

§ Laupäeval, 22. veebruaril kell 10.00 - 13.00
Gümnaasiumi auditooriumis konverents
TOTAL IMMERSION METHOD - konverentsi
kava leiad Teatajast nr 221.

§ Laupäeval, 22. veebruaril kell 14.00 -
17.30 Juubeli tähistamine Vanalinna
Muusikamajas . Kõik VHK-lased on väga
teretulnud. Palve ennast oma maja sekretäri juures
kirja panna 17. veebruariks.

ÕDE MARY PALUB KINGITUSI JA LILLI
MITTE TUUA, NENDE JAOKS MÕELDUD
RAHA VÕIB ANNETADA PIMEDATE LASTE
ÕPETAMISE JA TARTU TÄNAVALASTE
KESKUSE TOETUSEKS



nMuusikamaja

nGümnaasium

nKõigile!

Laupäeval, 15.veebruaril kell 13.00 esinevad MAIE
MAIDRE flöödi- ja KADRI MALMI klaveriõpilased
Tallinna Muusikakoolist

Aive Sarapuu

19. veebruaril kell 17.30 Vanalinna Muusikamajas

        KONTSERT

G. PH. TELEMANN
JA TEMA KAASAEGSED

Esinevad

Vanalinna Muusikakooli orkester
viiuli-, tðello-, klavessiini- ja plokkflöödiõpilased

Õhtut juhib Marju Riisikamp

Pärast kontserti ühine muljetejagamine
Sissepääsuks midagi põskepistmiseks

nReedel, 21. veebruaril sõidavad ennast nimekirja pannud
gümnaasiumi õpilased Tartu Observatooriumi Tõraverre.
Väljasõit toimub kell 14.00 Sakala keskuse parklast. Kell
17.00 oodatakse meid observatooriumis, kus toimub 1,5
tunnine ekskursioon giidide juhendamisel, seejärel teevad
11. reaalklassi õpilased  kodus ettevalmistatud ettekanded
astronoomiakursuses arvestuse saamiseks. Peale seda on selge
ilma korral võimalik vaadata suure teleskoobiga taevast.
Tagasi hakkame sõitma orienteeruvalt kell 21.00. Õpilastel
palun kaasa võtta bussiraha 100 krooni ja endale söögiraha.

Ingrid Tepner

Kuna sel aastal sõidetakse Taize'sse Skandinaavia kaudu
(ööbimine Hamburgi lähistel), siis on reis eelmiste aastatega
võrreldes mõnevõrra kallim.
Reisiraha 3000.- krooni palume maksta
raamatupidamisse Helle kätte 25. veebruariks.
Bussis on veel vabu kohti õpetajatele, kes soovivad kaasa
tulla. Oma tulekusoovist teata palun kohe Virgele.

21. veebruaril tähistab VHK

Eesti Vabariigi 85. aastapäeva

       piduliku AKTUSEGA
Vene Draamateatris

algus kell 12.00
osavõtt kohustuslik
riietus: akadeemiline riietus või koolivorm

nGÜMNAASIUMI ÕPPENÕUKOGU (IV periood)
toimub kolmapäeval, 19. veebruaril kell 15.00
auditooriumis. Hinded välja panna teisipäevaks kella
15.00-ks.

n 12. KLASSIDE UURIMUSTÖÖDE KAITSMISED
toimuvad 4. ja 11. märtsil

Alar

nLAHTISTE USTE PÄEVAD toimuvad
26. veebruaril alg- ja põhikoolis
28. veebruaril gümnaasiumis

Täpsem info kodulehel.

nKALENDER

3. märtsil toimuvad alg- ja põhikooli kogunemised oma
tavapärastel aegadel

4. märtsil peetakse koolis vastlapäeva, minnakse uisutama.
Põhikoolis tunde ei toimu, gümnaasiumis toimuvad enne
uisutama minekut tunnid (tundide arv täpsustatakse).

5. märtsil (NB! see on kolmapäev) toimuvad paastu alguse
teenistused

10.00 gümnaasium
11.00 algkool
12.00 põhikool

nTaizé

nToimetuselt
ARMSAD LUGEJAD!

Kuna eelmine kord oli minu pöördumisel lugejate poole
hämmastavalt suur mõju (järgmine number tuli 4 lk), siis
täidan tühjaks jääda ähvardava ruumi jälle julgesti oma
jutuga. Põhjuseks ikka seesama tühi ruum lehes. Samas ei
saa ühelegi allüksusele ette heita Teataja ignoreerimist. Iga
kord lihtsalt ei ole nii palju teateid. Vaba ruumi aga võiksid
oma isikliku asja ajamiseks rohkem ära kasutada
INIMESED. Hea näide on viimasel ajal tekkinud rubriik
LEITUD-KAOTATUD, mis teadaolevalt on juba mitut
inimest aidanud. Minu suurimaks unistuseks (vist küll
täitumatuks) on aga see, kui te viitsiksite mõnikord teistega
jagada ka oma lugemis-, kino-, teatri- või kontserdielamusi...
Sellist Teatajat oleks teil endal kah huvitavam lugeda, onju?
Nii et, kui teil on mure, olete midagi leidnud või hoopis
kaotanud, tahate midagi müüa, osta või ära anda, või teil
on tulnud mõni hea mõte, siis: teataja@colleduc.ee.
Kirjakonarused võib jätta toimetaja mureks.

Tiina

PS. Tuletan igaks juhuksmeelde, et Teatajat saab lugeda ka
internetis, vajalik ainult Adobe Acrobati olemasolu.


