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Vanematekogu
Neljapäeviti kell 9.00

SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD
JELENA ZUKOVA  23.05
ALICE KESSLER  23.05
ARNO UUTMA  25.05

PILLE ÕNNEPALU  25.05
KADI KATARIINA SARAPIK  26.05

INNA LAI  27.05
EVE PADAR  28.05

19.-20. mail toimus reis Soome.

Miikaeli Ühendus
Suhtlemiskoolitus VHK klassijuhatajatele
6.-9.juuni (esmaspäevast neljapäevani). Perekeskus
Sina ja Mina ruumides Vanaturu kael 8/10 kell 9.00-
16.30 (vahepeal tund aega lõunat). Osalejate arv 15.
Koolitajateks on Ruti Einpalu ja Haide Antson.

Kas hea õpetaja on superinimene?
“Hea õpetaja on tasakaalukas ja ei lähe endast kunagi
välja. Ta suudab varjata oma tõelisi tundeid laste eest.
Tal puuduvad eelarvamused ja ta aktsepteerib kõiki
lapsi samaväärselt. Ta ei eksi kunagi ja teab kõiki
vastuseid. Hea õpetaja on mõistvam, täiuslikum ja
parem kui tavaline inimene.”
See on ainult väike osa nendest ootustest, mida
lapsevanemad esitavad õpetajatele iga päev. Ja tundub,
et sageli on see õpetaja enda asi, kuidas kokku panna
ootused ja tegelikkus ise seejuures terveks ja rõõmsaks
jäädes.
Iga õpetaja puutub aeg-ajalt kokku sellega, et õpilased
hilinevad, räägivad vahele, tulevad tundi tegemata
kodutöödega. Vahel on klassiruum prahti täis ja
mobiiltelefonid helisevad tunni ajal. Kokkulepitud
reeglitest ei peeta kinni. Vaieldakse vastu: “Miks ma
pean seda tegema? Jätame ära! Teeme parem
klassiõhtu!”
Mõnikord näeb õpetaja, et lapsel on mure ja ta seisab
valiku ees, mis on tema ülesanne, mis mitte, millele ta
jõuab tähelepanu pöörata, millele mitte. Sageli võib
igapäeva koolielust keerulisemakski osutuda  mõni
jutuajamine lapsevanematega või vahel ka kolleegidega.

• Kuidas suhelda nii, et vastutus jääks õpilasele (ja
loomulikult ka vanemale)?
• Kuidas soodustada õpilaste initsiatiivikust?
• Kuidas abistada õpilast, kui tal on probleem?
• Kelle probleem see üldse on?
• Mida teha vastupanuga?
• Kuidas ennast kehtestada?
• Kuidas anda oma vajadustest teada?
• Kuidas seada reegleid nii, et õpilased neid järgida
tahaksid?
• Kuidas lahendada konflikte nii, et keegi ei tunneks
ennast kaotajana?

Kõikidele nendele küsimustele mõtleme koos õpetajate
suhtlemiskoolitusel, proovime ja analüüsime erinevaid
suhtlemismudeleid ja nende tagajärgi ning loomulikult
õpime ja kogeme uusi suhtlemisoskusi.

Ruti Einpalu
Sina ja Mina

SIRELITE AEGU

All sirelpõõsa sinetavaid sarju
mu valge käsivars kui luige kael
nüüd küünib kobaraid, mis okste lael
loond loogeldes suurt värisevat varju -

Ja silmad niiskuvad: ei julge harju
nad iluga, liig raske minu vael -
Ah, piki maja nagu punav pael
veel pungi puhkemas kui suuri marju!

Ja tõstan säravamat safiirkrooni,
et ta end juuste kuldses kuhjas plehiks,
ma õite rasket küllust üle pää.

Taas tunnen tuksatavat noori sooni:
- on nagu mind mu õitsev veri ehiks -
Ah, elada on imeliselt hää!

Marie Under  1916



Põhikool
9. klassi matemaatika PROOVIEKSAM

24. mail 9.00-12.00. Esimest tundi ei toimu. Peale
proovieksamit jätkub õpilastel tavapärane koolipäev.

8. klassi matemaatika kirjalik ARVESTUSTÖÖ
25. mail 10.00-12.00. Enne arvestustööd ja peale seda 8.
klasside õpilastel tunde ei ole

IV veerandi ja aastahinded tuleb välja panna 30. mai
õhtuks. Õppeaasta eelviimane õppenõukogu toimub 31.
mail kell 14.00

1. ja 2. juunil on klassid õppekäikudel, tunde ei toimu.
Klassijuhatajad! Palun teatage 25. maiks kuhu

ekskursioonile lähete.
Koolilõpu aktused:
•5. - 8. klass 10.00, peale aktust klassijuhataja tund
•1. - 4. klass 11.30, enne aktust kell 10.00 on klassijuhataja
tund.
9. klassi LÕPUAKTUS on 18. juunil

Lp ÕPETAJAD!

Olete oodatud üheksandate klasside kontserdile,
mis toimub 23. mail kell 19.00

Vanalinna Muusikamajas. Meie klasside õpilased
esinevad laulude, näidendite ning tekstidega,

linastub ka film.

Pääs kontserdile 10 krooni.

Samas müügil kava, mille hinna määrab
kava ostja. Kontserdilt saadav tulu läheb

klassi lõpetamisega seotud kulude
(almanahh jms.) katteks.

9P ja 9T

Teade kõigile kes õpetavad ja õpivad algkoolis:
Reedel, 27. mail kell 11.00 on Peegelsaalis algkoolile
etendus lasteteatrilt “TRUMM”

Muusikakool
• 23. mai 12.00 Gümnaasiumi muusikaharu kontsert
• 23. mai 17.00 Hinded välja!!!
• 23. mai 17.00 Muusikamajas 1 P klassikontsert
• 23. mai päeva jooksul järeleksamid
• 24. mai 17.00 Muusikamajas 2 T klassikontsert
• 25. mai 17.00 Muusikamajas 1 T klassikontsert
• 26. mai 17.00 Muusikamajas 6 T klassikontsert
• 26. mai 15.00 Muusikamajas õppenõukogu
• 27. mai 16.00 Muusikamajas 5P ja 6P klassikontsert
• 27. - 29. mai Hiiumaal Tobiase konkurss (klaver)

Leitud
LEITUD FOTOAPARAAT! Muusikamajas ootab
omanikku fotoaparaat PROTAX koos kotiga.

NÄITUS!
Kunstimaja galeriis ja gümnaasiumi vahesaalis on välja
pandud Kunstikooli vanema astme õpilaste õppeaasta
jooksul valminud krokiivisandid, juhendajateks Margot Kask
ja Reet Reidak

Kunstimaja tööplaan mai - juuni 2005
• 27. mail Kunstikooli ÕPPENÕUKOGU

13.00 noorem aste, eelkunstikool
15.00 vanem aste

• Kunstikooli ÕPPEAASTA LÕPETAMINE:
Eelkunstikool 30. mail kell 15.40 Kunstiklassis
Noorem aste, 8. klass 31. mail kell 15.40 Kunstiklassis
Noorem aste, 9. klass 1. mail kell 15.40 Kunstiklassis
Vanem aste, 10. klass 1. mail või 8. juunil kell 13.00
Vanem aste, 11. klass 6. mail kell 13.00
Kuntsikooli vanem aste, lõpetamine - AKTUS 22. juunil

• VANALINNA PÄEVAD 3. -5. juunil kell 12.00-16.00

• Kunstikooli noorem aste LINNALAAGER (6. - 8. klass)
6.-10. juunil. Juhendajad-vastutajad: Pille Õnnepalu, Anneli
Salumaa, Anneli Porri, Toomas Tõnissoo

• Kunstikooli vanem aste - ÕPPELAAGER Avinurmes (10.
-11. klass)   9. - 15. juunil. Juhendajad-vastutajad: Reet
Reidak, Margot Kask, Anneli Porri

• Kunstimaja AASTALÕPU VESTLUSED õpetajatega,
koristamine 6. -15. juunil.

• Kunstimaja AASTALÕPU KOOSOLEK 16. juunil
Kullamäel

Kunstimaja

Eva Eensaar ja Maria Peterson

Laulud
Laulutekstide autorid on Ernst Enno,
Juhan Viiding, Artur Alliksaar, Fernando
Pessoa, Aaro Hellaakoski, Aila Meriluoto,
August Sang, Marie Under, Uku Masing,
Heiti Talvik jt.

Jacques Delermes’i kirjutatud lugusid loeb
Heléna Vooglaid.
25. mail kell 19.00
Pilet VHK õpetajatele ja õpilastele 50.-



Kehakultuuri õppediivan
Tallinna Koolinoorte MV orienteerumises toimusid 11.
mail Rakus. Kokkuvõttes saavutas VHK 23 kooli
konkurentsis 6.koha. Individuaalselt:

EVA-MARIA EHALA tuli D18 vanuseklassis Tallinna
koolinoorte meistriks;
ANN ALICE EHALA tuli D14 vanuseklassis 2. kohale;
JAAN KEKISEV saavutas H16 vanuseklassis 3. koha;
LIINA HALDNA oli D18 vanuseklassis viies.

Veel esindasid kooli:
MART LAUL, OTT-HENRIK RAIDMETS, OSKAR
JOHAN KALA, MATTIAS SOOSALU, ANDREAS
KOTSJUBA, VALMAR KASUK.

Kesklinna koolide 6. - 7. klasside poiste korvpalli-
turniir toimus 5 kooli osavõtul Ühisgümnaasiumis. Kui
avamängus tuli suur kaotus Reaalkoolilt ja teises voorus
napp kaotus GAG-lt, siis kaks viimast mängu võideti –
Ühisgümnaasium 33:32 ja Liivalaia Gümnaasium 30:25.
Kokkuvõttes saavutati III koht.

Võistkonda kuulusid:
MATTIAS LILL, AADU LAMBOT, JOONAS JÕGI,
MARKUS PROMMIK, MARKUS HELMUT ILVES,
HENDRIK JOHANNES TERRAS, MATTIAS GUSTAV
LAGERSPETZ, SILVER PALUMAA, ANDREAS
JOHAN VIRKUS, JOHAN KLAUS, KENNETH PERT.

Kesklinna koolide 3. -5. klasside kergejõustiku
võistlused toimusid 17. mail “Kalevi” staadionil. 3. klassi
poisid ja tüdrukud saavutasid pendelteatejooksus 2. koha
(KRISTINA MIRJAM VILLAND, PAULIINE MUREL,
MARIT MÄNNISTE, JOHANNA SOLNASK, ANNA
KRISTIN PETERSON, MARKUS SILLA,
ALEKSANDER LAPIN, KARL EERIK VALKNA,
ANSELM OJA, JOANN GUSTAV ARRO).

Individuaalselt jõudsid kolme parema hulka:

3. klassi poisid:

60 m jooksus I koht MARKUS SILLA 8,7 sek.

kaugushüpe III koht MARKUS SILLA 3.88

4. klassi poisid:

60 m jooks I koht KARL HENRI REBANE 8,7 sek.

5. klassi tüdrukud:

pallivise II koht GRETE ÕISPUU 37.50

5. klassi poisid:

60 m jooks III koht SIIM BRAZIER 8,7 sek.

Kaugushüpe III koht SIIM BRAZIER 4.39

Täpsemalt teistest tulemustest ja Kesklinna koolide 3. -5.
klassi spordimängude kokkuvõttest järgmises lehes.

Kuigi kraadi saamine lükkus augustisse, oli tõeliselt
väärikas osaleda tänasel tseremoonial. Kui esikõneleja veel
nimetas, et vaid murdosa kraadiõppesse jõuab, siis hakkasin
taipama, et ma polegi päris läbi kukkunud. Uhke värk
igatahes! Isegi Püha Ignatius nõustus minuga pilti tegema.

Ikka teie
Katrin


