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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

KRISTIINA SAU-EK  20.04
INGRID MEISTER  20.04
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VANEMATEKOGU 10.04

nVastuvõtt gümnaasiumisse.
Arutati gümnaasiumi sisseastumiskatseid. Peeti
vajalikuks vastuvõtukriteeriumid uuesti põhjalikult läbi
mõelda.

nMailaat
Muutus kunstioksjoni toimumise kuupäev.
KUNSTIOKSJON toimub 14. mail kell 17.30
Muusikamajas.

nVanematekogu kiidab ja tänab meie koolis viimati
toimunud pidulike sündmuste, laulufestivali ja
abiturientide balli, korraldajaid ja läbiviijaid ilusa töö
eest.

n Tunnustati Põlvas toimunud  kooliteatrite
riigifestivalil osalejaid: näitlejate eriauhinna said Leene
Korp ja Kristiina Frolova  osatäitmiste eest lavastuses
�Susi�  ning lavastuste eriauhinna Jäppe Johanson
kostüümide eest eelpool nimetatud näidendis.

n Lubati OÜ LUCULLUS�el hakata kasutama
Muusikamaja kohvikuruume.

Virge

VHK TÖÖTAJAD
Vaja on teada, kes, kus ja mida õpib. Nii Haridusameti
poolt nõutud andmebaasi täitmiseks kui ka meil endil.
PALVE KÕIGILE VHK ÕPPURITEST
TÖÖTAJATELE:

- edastage aprillikuu jooksul järgmised andmed:
kooli nimi, eriala, õppe liik (bakalaureus, magistri,
täiendus) ja kursus, õpingute alustamise kuupäev ja
planeeritud lõpetamise aeg. Vajadusel lisada, kas on
tegemist pedagoogilise koolitusega.
- Alati peaks tooma iga läbitud koolituse kohta
tõendi või tunnistuse.
- Õpinguid planeerides on ka alati mõistlik selle üle
aru pidada, mis perspektiiviga, kus ja mida tahetakse
õppida, et leida selle väljund enda arengus ja VHK-s.

Andmeid kogub Virge (6996 100, virge@colleduc.ee)

Õppida, õppida, õppida ...
soovitab Katrin

nPaljudel õpetajatel on siiani esitamata tervisetõend.
Palun tuua need lähimal ajal arstipnkti.

Med.õde

nTähelepanu!

nTerviseteenistus

18. APRILL ON SUUR REEDE. SELLELE JÄRGNEVAD
ÜLESTÕUSMISPÜHAD, KRISTLIKU KALENDRI-
AASTA TÄHTSAIMAD PÜHAD

... Ja sellele tuginedes võtavad nad kätte ja teotavad ristiusku,
sest nad tunnevad seda halvasti. Nad arvavad, et ristiusk seisneb
lihtsalt suureks, kõikvõimsaks ning igaveseks peetava Jumala
austamises; aga see on tegelikult deism, ristiusule peaaegu sama
võõras nagu ateism, mis on ristiusu täielik vastand. Ja siit
jõuavad nad järeldusele, et see religioon ei ole õige, sest nad ei
märka, kuidas asjad räägivad selle kasuks, et Jumal ei kuuluta
end inimestele nii ilmselgelt, nagu ta võiks seda teha.
Aga järeldagu nad selle põhjal deismi kohta, mida iganes
tahavad, nad ei saa teha siit mingeid järeldusi ristiusu kohta,
mis seisneb tegelikult Lunastaja müsteeriumis, kelles on
ühendatud kaks olemust - inimlik ja jumalik - ning kes seeläbi
tõmbas inimesed välja patu rikutusest, et neid oma jumalikus
isikus Jumalaga lepitada.
Nõnda siis õpetab ristiusk inimestele neid kahte tõde korraga:
nii seda, et on olemas Jumal, kelleni nad on võimelised jõudma,
kui seda, et loodus on rikutud, mistõttu inimesed pole Jumala
väärilised. Inimestele on ühtviisi oluline mõista nii ühte kui
teist tõde; ja inimesele on ühtviisi ohtlik tunda Jumalat, tundmata
oma armetust, ning tunda oma armetust, tundmata Lunastajat,
kes võib ta sellest terveks teha. Üheainsa külje tundmine toob
kaasa kas filosoofide upsakuse, kes tundsid Jumalat, kuid ei
tundnud oma armetust, või ateistide meeleheite, kes tunnevad
oma armetust, kuid ei tunne Lunastajat.
Ja nagu inimesele on ühtviisi vajalik tundma õppida neid kahte
külge, nõnda on Jumala poolt ühtviisi armuline, et ta on neid
meile tunda andnud.

BLAISE PASCAL. MÕTTED



nMuusikamaja

nKehakultuuri õppediivan
VHK KORVPALLITURNIIR.

Selle aasta VHK korvpalliturniir on jõudnud
poolfinaalmängudeni.
Alagrupimängudest jõudsid sinna täiseduga õpetajate
võistkond ja 11.H meeskond. Poolfinaalmängudes
kohtuvad õpetajad ja 11.R ning 12. klass ja 11.H. Mängud
toimuvad teisipäeval, 15. aprillil algusega kell 15.15 Reval-
Spordi võimlas.Tulge omadele kaasa elama!

AJAKAVA:
15.15 5.-6. koha mäng 10. R - põhikool
15.45 õpetajad - 11.R
16.25 11.H - 12. klass

ÕNNITLEME!

VHK TEATRIHARU ETENDUS �SUSI�
KOOLITEATRITE RIIGIFESTIVALIL

Põlva 2003

Näitlejate eriauhinnad:

LEENE KORP. Tallinna Vanalinna Hariduskollegiumi
Gümnaasiumi Teatriharu 12. klass. Riina osatäitmise
eest lavastuses �Susi�

KRISTIINA FROLOVA. Tallinna Vanalinna
Hariduskollegiumi Gümnaasiumi Teatriharu 12. klass.
Hebo osatäitmise eest lavastuses �Susi�

Lavastuste eriauhinnad:

JÄPPE JOHANSON. Tallinna Vanalinna
Hariduskollegiumi Gümnaasiumi Teatriharu 12. klass.
Kostüümide eest lavastuses �Susi�.

nKOGUNEMISED

14. aprillil on kogunemine algklassidele (laulufestival)
5.-9. klassides ja gümnaasiumis on klassijuhataja tunnid
21. aprillil toimuvad ülestõusmispüha teenistused

nUURIMISTÖÖDE KAITSMINE
XII klassi uurimistöid saab veel kaitsta 14. ja 15. aprillil
8.00-10.00

n21. aprillil kell 18.00 Muusikamajas TEATRIHARU
LAVAKÕNE �ÜHTE LAULU TAHAKS LAULDA�
ettekandmine. Tulge kuulama-vaatama!

nGümnaasiumi IV perioodi ÕPPENÕUKOGU toimub
16. aprillil kell 14.00

nKool

VANALINNA  UUS 16.

MUUSIKAMAJAS
ESMASPÄEV 14. APRILL

  KELL 19.00

ROOTSI   Ä K I L I N E

MUUSIKA  DESSANT

Jair-Röhm Parker Wells
basskitarr
Magnus Alexandersson
kitarr, kitarrisüntesaator

+ Robert Jürjendal
Tõnis Leemets
Mart Soo

PÄÄSUD 50.-\ 30.-

nKroonikat
Hetki 3. aprillil

Nukuteatris
toimunud

laulufestivalilt


