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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD

KRISTIINA SAU-EK 20.04
INGRID MEISTER 20.04

ILVAR SAAR 21.04

Muusikamaja Kohvicumis

Teisipäeval, 19. aprillil kell 18.00

KÜSIMUSTE-VASTUSTE ÕHTU
ISA VELLO SALOGA

Vestlus võib areneda
igapäevastest oludest akadeemiliste

küsimusteni...
imepärasest – argipäevaseni

ajalisest – igavikuliseni
......................

Vanematekogu 14.04.2005

nArutati, millal minna Soome koole vaatama. Otsustati
minna 19.-20. mail. Kui kaasata ka ainesektsiooni-
esimehed, on koolist ära suur hulk inimesi, seega tuleks
leida lastele alternatiivtegevus, näiteks projektipäev.
nKooli päevakava. Järgmisest õppeaastast tuleks
individuaalõppe kõrvale luua Miikaeli Ühenduse
ekstraklassid ainetes, milles lastel tekib raskusi. Need
töötaksid õhtupoole ja eesmärgiks on järeleaitamine ja
mahajäämuse vältimine.
nArutati võimalust teha gümnaasiumis päeva keskel
tunniajane vaheaeg jõuvarude taastamiseks. 28. aprilli
vanematekoguks variandid läbi mängida.
nVastuvõtuvestluste meeskondade komplekteerimine.
nOtsustati lükata juhtimiskoolituse lõputööde kaitsmine
sügisesse.
n15.-16. mail toimub elamuspäev, kus osalevad 7.
klasside õpilased.

W. Gombrowicz

Iwona, burgundi printsess

Läbimängude ajad
Theatrumi saalis, kuhu on
väga oodatud ka kõik
VHK õpetajad ja
vanemate klasside
õpilased:

Esmaspäeval kell 19.00

Teisipäeval kell 15.00

Kolmapäeval kell 19.00
Kontroll*

VHK teatrikooli diplomi-
töö. Lavastaja Marius
Peterson

* läbimängud on tasuta, kontrolletendusele on pilet 35.-
Läbimängud on etenduse korras - hilinejad kahjuks saali ei saa.

M U U S I K A M A J A S

KOLMAPÄEV 20. APRILL

KELL 19.00

K A M I N A M U U S I K A

Kairi Leivo...
Dave Murphy...

Mingis mõttes üks seto-iiri sõprus-
kohtumine ja kumbki osapool
kutsub omi sõpru ligi, kaasa ning
vastu mängima ja laulma ...

Tänud! Õpetajad ja gümnasistid, kes 10. aprillil
külastasid Riia linna ja ooperiteatris �Võluflöödi�
etendust, tänavad muusikakooli Katrinit korraldamise
vaeva eest ja loodavad peatselt uuesti teatrisse minna...

nMuusikakool
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nTheatrum



nPõhikool
nTasemetööd sel nädalal:

20. aprill 3. klass eesti keel (kolmapäev)
21. aprill 6. klass eesti keel (neljapäev)

NB! Õpetajad, palun ärge planeerige nendele päevadele
muid suuri arvestuslike töid (eriti 6. klass)!

nEsmaspäeval toimub klassijuhatajatund.
nEelteade. Draamafestival 27. aprillil
nAlgab IX rahvusvaheline koorifestival �Tallinn 2005�.
Vanalinna Muusikamaja Tütarlastekoor osaleb sellel. Seoses
sellega on koori tüdrukud koolist vabad (alates VI klass):

21. aprill - alates 13.00
22. aprill - (konkursi päeval) terve päev

NB! Õpetajad, palun ärge planeerige sellele päevale (22.
aprill) suuri töid!

Kena kevadet ja jõudu viimaseks õppeperioodiks!

nUus tunniplaan kodulehel! Kodulehelt leiab infot ka
eksamite kohta.
nEsmaspäev, 18. aprill

12.00 XI klass kogunemine. Meie kooli vilistlane räägib
Ladina-Ameerikast
14.00 X klass kogunemine. Teemaks Mailaat
nKolmapäev, 20. aprill 15.30 Õppenõukogu.

Kõikidel õpetajatel palun hinded kanda e-kooli!

n Parandus! Abituuriumi tulemusi kokkuvõttev
õppenõukogu 5. mai 15.30. Õpetajad, palun kanda e-kooli
ka XII klassi aastahinded!
nVIIMANE KOOLIKELL abiturientidele 29. aprillil, kell
12.00 Muusikamajas.

Urmo

nGümnaasium

nKroonikat
Kadunud rändaja reisikirjad

Ma pole ei lähemal ega kaugemal, kui möödunud aastal,
aga siit kirja teel tervitusteni ei ole kuidagi jõudnud. Lisaks
olen ma sellel semestril valinud hoopis tõhusamad meetodid
enda meelde tuletamiseks � lasen teil seal endale raamatuid
ja numbreid kokku otsida ja Postimaja vahet silgata pea igal
nädalal. Siis ei ole enam vaja kirju kirjutada;) No ma proovin
nüüd oma võlakoormat vähendada, lehvitan Helenile
Kunstimajas ja muidugi kõigile teistele ka, kes mu pajatusi
taga igatsenud.

Aastad ei ole vennad, on nad öelnud. Minu üliõpilaseks
olemise aja kohta käib see igal juhul ka. Kuigi õnneks on
see viimane poolvend selline pikuke, et saab varsti otsa.
Mis tast teistsuguse teeb, ei oska kohe sõrme peale pannagi.
Oma osa on kindlasti muutunud elustiilil. Olen kesklinnast
kolinud ääre poole, kuigi kui ma alguses võhiklikult seda

 kanti, kust allalinna kooli sõitmiseks tund aega kulub,
äärelinnaks nimetasin, parandati mind kohe. Tegemist on
ikka veel Chicago linnaga. See juhtub lihtsalt pisut suurem
olema, nii umbes 5 miljonile inimesele ja ühest otsast teise
sõitmiseks kulub rohkem aega kui terve Eesti läbimiseks.
Vahel on huvitav võrdlust koduga jälle endale meelde
tuletada, sest inimene ju harjub kõigega ja nii ei pane ma
enamasti enam tähelegi, et Ameerika suurlinnas olen. Kui
maailmavõrgus koduseid ajalehti lugeda või näiteks kinos
istuda, siis on pärast selline unest ärkamise tunne, et oi! ei
olegi kodus. Võtab veidi aega, et ümbrusega kohaneda ja
õiges keeles rääkida.

Osa oleku muutusest on ka sellel, et rännaku aeg on juba
nagu liiga pikk. Kaks semestrit oli nagu väga hea seiklus,
muretu ka, sest kõigeks tarvilikuks oli raha olemas ja ainus
kohustus oli oma kodused tööd ära teha, õigeks ajaks kooli
minna ja Rotary rahvale Eestist rääkida. Vahelduseks
mõnusad tegemised kõik. Nüüd on pidu läbi. Koolis käia
vaid viimane kursus, läänemaailma hariduse ajalugu, mis
Peda ajast kas meelest läinud või sootuks teises võtmes
õpitud ja seega väga huvitav. Kuid see ei tee kuidagi
kergemaks seda kraadi saamise suure koera sabaosa. Mu
aeglaselt käima läinud magistritöö on osutunud
seitsmepealiseks loheks ning mind ei saa kuidagi Püha Jüri
kaalukategooriasse paigutada.

Nii ma siis higistan ja punnitan siis omaette, seljas kaks
koormat. Esimene on kergem, kui lõpuks selge, millest ja
kuidas kirjutada. Teine aga muutub aja jooksul järjest
raskemaks � iga tund, mis ei ole kirjutamisele pühendatud,
lisab kilo süütunnet ja päevad muudkui lähevad. Need kilod
on kerged tulema, nagu näiteks reisikiri enne ja siis alles
magistritöö fail. Kõik need seal kodus, kes magistrikraadi
saamise tohutult huvitava, kuid vaimselt väga pingutava
teekonna ette on võtnud - minu siiras ja sügav kummardus
teile! Mõelge ise - mina kurdan, et koletis elust suurem, ise
olen kerges lahinguvarustuses - tööl käin vaid pool aega ja
pere olen enda ( ja teie) hooleks jätnud. Nii et vaadake neid
üliõpilasi kõiki kui kangelasi, kui tagasi tulen, teeme neile
punanurga, või valge, või sinise, või autahvli, kuidas kellelegi
meeldib. Järgneb...

Katrin koos Rotary International’i presidendi G. Estesiga.


