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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD

MADLI VÄLI  1.05
ANNE KIRIKAL  7.05
MARGE OJAMÄE 8.05
JANA PERENS  8.05

Vanematekogu 28.04

n 19.-20. mai koolipäeva planeerimine. Arutati
võimalust korraldada teatriharu lõputöö ühiskülastus
ning kaasata õpilasi koolimaja ja õuede-hoovide
koristustöödele. Järgmiseks korraks ette valmistada
konkreetne plaan.

nVäärtussüsteemi küsimus koolis.

nGümnaasiumi õpilastele on vaja tugiisikuid. Nendeks
olid valmis hakkama Vanematekogu liikmed Ingrid,
Katrin, Alar, Kersti, Anu Nigesen, Anu Johanson, Rene,
Aive ja Urmo.

nVanematekogu tänab draamafestivali korraldajaid ja
esinejaid ning kiidab tütarlastekoori õpetajaid ja lauljaid.

Vanalinna Hariduskolleegiumi

EMADEPÄEVA KONTSERT
Estonia kontserdisaalis
esmaspäeval, 9. mail 2005  kl.18.00

Kontserdi lõpunumbrina tuleb
esiettekandele tuleb Robert Jürjendali
�Rändajale� VHK kooride ja orkestri
ning ansambel �Vox Clamantis�
esituses.

Palume toetuskaardid osta
eelmüügist:

Pääsud 50.- (täiskasvanutele) ja 25.-
(kooliealistele lastele ja õpetajatele
v.a.esinejatele) saadaval õpetajate
tubades ja Muusikamajas

Ootame Teid väga!

Proovide kava  VHK kodulehel
Seoses vatutusrikka esinemisega on 9.
mail esinejad õppetööst vabastatud.

VHK 13. HEATEGEVUSLIK
MAILAAT 2005

 7. mail kell 11.00 kuni 15.00.

Teemaks on seekord KINGITUS EMALE

Kingituste valmistamise TÖÖTUBA
toimub

4. mail kell 16.00-19.00 Kunstimajas,
juhendaja JAANA JÜRIS

Laadal on:

�Koduste hoidiste, mooside, teede jm
tervisliku pood  �laste ja täiskasvanute

loterii  �kohvik, grill ja pannkoogid
�emadepäeva kingituste müük ja oksjon

�fotokonkurss �Parim foto emast� (lisainfo
kodulehel ja teadetetahvlitel)  �emadepäeva
tortide valmistamine �laadateater Rohelises

Aias (draamafestivali parimad palad!)
�osavusmängud hoovis �keskaegse meistri

töötuba  �Kinobussi multikate töötuba
�raamatute, trükiste, plaatide ja kassettide

müük  �käsitöö müük ja tränituba  �lillede ja
taimede müük  �moedemonstratsioon �ja

muud põnevat...

Selle aasta laada ja oksjoni tulu kasutame
põhi- ja algkooli klassiruumide remondiks ja

klassimööbli uuendamiseks.

Abiliste registreerimine õpetajate tubades.

PAULA HELP (10 M) sai Koolitantsu võistlusel
laureaadiks vabatantsus Fine 5 koosseisus!

Lähemalt vaata www.koolitants.ee

nÕnnitlused



nMuusikamaja
nODD LUND�i kontsert! Esmaspäeval, 2. mail kell
19.00 esineb Vanalinna Muusikamajas haruldane muusik
Norrast. Tutvustus Kaminamuusika kuulutusel.

nPõhikool
nEsmaspäeval, 2. mail on saksa keele teemalised
kogunemised:

• 12.00 7.-9. klass
• 14.00 5.-6. klass
• algkoolil on klassijuhataja tund

nKolmapäeval, 4. mail on 3. klasside matemaatika
tasemetöö

n11. mai 9. klassi ühiskonna õpetuse tasemetöö

n12. mai 6. klassi matemaatika tasemetöö

NB! Õpetajad, ärge nendele päevadele arvestuslike töid
(nendele klassidele) planeerige!

n19. ja 20. mail ei ole põhikoolis (5.-9. klass) tavalised
koolipäevad. Osa õpetajaid on Soomes tutvumas sealse
koolisüsteemiga. On projektipäevad. Ainetunde ei toimu.
Õpetajad, ärge nendele päevadele töid planeerige, sest neid
ei saa läbi viia. Täpsem päevade tegevuste plaan on välja
töötamisel.

nGümnaasium
V perioodi 3. nädal

nEsmaspäeval, 2. mail

X ja XI klassi kogunemised toimuvad.

nNB! Teisipäeval, 3. mail kell 19.00 Estonia kontserdisaalis
HIINA OOPER. Hunani provintsi kunqu ooperitrupp.

Lembit Peterson palus Teatrikooli õpilastel leida võimalus
kindlasti seda vaatama minna. Oleme broneerinud 20 piletit.
Palume esmaspäeva jooksul osalemisest teada anda.

nXI klassi INGLISE KEELE HINDELINE ARVESTUS
toimub 12. mail kell 10.00 (kirjalik) ja 13. mail kell 9.00
(suuline). Nendel päevadel XI klassil TUNDE EI TOIMU.

nÕPPEMATERJALIDE juurde koduleheküljel pääseb
nüüd vaid SISSE LOGIDES:

• kasutajatunnus: õppematerjalid
• parool: cftygv01 (see on tegelikult lihtne - vaata
klahvistikku!)

nInfo abiturientidele:
Sihtasutus Archimedes kaudu on võimalik taotleda
stipendiume õppimiseks Venemaal. Täpsem info -
ww.archimedes.ee/stipp. Uurige - väga huvitavad
väljakutsed!

TÄNUD!

Suured tänud õpetajatele, kelle tundides käisid 22.
aprillil külalised Rootsist. Nad jäid väga rahule ja olid
sisse võetud nii laste kui ka õpetajate heast tasemest!

Aime

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

ESMASPÄEV 2. MAI

KELL 19.00

Odd Lund
Odd Sylvarnes Lund on Oslos Norra
Muusikaülikooli (Norges Musikkhøgskole)
õppejõud. Ta õpetab trompetit ja rahvalikke
puhkpille. Ta on ise ka suurepärane pillimeister
ja oma sarved, pasunad, parmupillid, pikkviled ja
muud pillid on ta muidugi teinud ise. Kellel on
õnne olnud kuulata plaati “Julefred”, kus Odd Lund
musitseerib koos Åshild Watnega, kes laulab
ning norra harfe mängib, see aimab, millist
maiuspala on oodata. Kõnelemata nendest
õnnelikest, kes seda tõelist viikingit ise näha ja
kuulda on saanud.

Odd Lund annab seekord Eestis ainult ühe
kontserdi. Teretulnud on nii rahvamuusikud kui
ka klassikalise kooli- ja jazzmuusikud.

nLeitud
Aiast leitud PRILLID. Kätte saab Mairi käest! nKunstimaja

nPõhikooli sööklas on välja pandud õpetaja TOOMAS
TÕNISSOO õpilaste maalid ja joonistused.

n4. mail kell 16.00-19.00 saab laada jaoks valmistada
kingitusi, juhendajad Jaana Jüris ja Anu Johanson. Tule ja
valmista emadepäevaks kena kingitus!

Anu

FOTOKONKURSS!

Kutsume kõiki osalema fotokonkursil

PARIM FOTO EMAST

Oodatud on fotod paberkandjal suurusega 20 x
30 cm. Fotod suurusega 10 x 15 cm esitada alusel
(A4). Tööle lisada nimi ja klass ning vahva pealkiri.

Fotod esitada algkooli õpetajate tuppa 4. maiks.
Näitus fotodest avatakse Mailaadal. Parimaid
premeeritakse!

NB! Osaleda võivad kõik, ka õpetajad!



nMuusikakool
nÕNNITLUSED NOORTELE PIANISTIDELE!
V Eesti noorte pianistide konkursi tulemused 22. - 26.
aprill Tartus:

Noorem rühm:
Tugevas konkurentsis jõudsid II vooru kõik kolm Vanalinna
Muusikakooli esinejat:

Kristina Mirjam Villand III t (õp. Inga Arro)
Johan-Eerik Kõlar  IV p  (õp. Karin Suss)
Joonas Mattias Sarapuu IV p  (õp. Karin Suss)

DIPLOM väga hea esinemise eest:

JOHAN-EERIK KÕLAR

JOONAS MATTIAS SARAPUU

nMuusikakooli teooriaosakonna eksamid  2.-9. mai

3. mai kl.9.00 Solfedþo eksam � VII klass

4. mai kl.9.00 Solfedþo eksam � 4T

6. mai kl.9.00 Solfedþo eksam � 4P

9. mai kl.9.00 VII klassi muusikaloo eksam

nTööplaan:

4. mai 16.00-19.00  MM A- ja B-orkestri laager

6. mai 14-17  Eesti Kontsert (EK) emadepäeva peaproov

6. mai 14.00  EK RAM ühisproov Roberti looga

7. mai 9.00-10.00  MM ühisproov Roberti looga

9. mai 18.00  EK EMADEPÄEVA KONTSERT

nDraamafestival

Festivali þürii otsustas üksmeelselt anda peapreemia 9.T
klassi etendusele �Kolm monoloogi raha asjus� (Kristiina
Port, Hõbe Ilus, Piret Krumm).

Teisi osalejaid tunnustati järgnevalt:

• 3.P �Krõll� � hea meeskonnatöö ja mängurõõmu eest
• 5.P �Meelis� � tempoka lavategevuse ja õnnestunud
võitlusstseenide eest
• 5.P �Kuidas värvida planku� � leidlike lavalahenduste
eest
• 5.T �Sowerbethi tsirkusepoiss� � publikusõbraliku
suhtumise eest
• 6.T �Nagu soola� � põhjaliku ettevalmistuse eest
• 7.T �Kevade� � väljapeetud stiili ja tõsise suhtumise
eest
• 6.T �Nõid Mouffendordi tänavalt� � mängulusti eest
• 6.T �Ürgsorts� � loomuliku tekstiandmise eest
• 6.T �Okasroosike� � vahetu mängu ja tervikliku
lavastuse eest
• 8.T Katkend näidendist �Sild� � karakterite
mitmekesisuse eest
• 7.T �Rehepapp� � vaimukate kostüümide eest
• 9.P �Pisuhänd� � hea kokkumängu eest

W. Gombrowicz

Iwona, burgundi printsess

Etendused mais:

4. mai 19.00

10. mai 19.00

12. mai 19.00

13. mai 19.00

14. mai 19.00

16. mai 19.00

VHK teatrikooli
diplomitöö.

Lavastaja Marius
Peterson

nTheatrum

nMuinasjutt

Ärge emadepäeval vanaemasid unustage! Siinkohal üks
meeldetuletus H.C.Andersenilt. Kurva lõpuga muidugi,
aga seda võib igaüks juba ise raamatust lugeda...

Vanaema on õige vana, tema näol on palju kortse ja tema
juuksed on päris valged, aga silmad säravad tal nagu tähed,
jah, nad on veel palju ilusamadki, nad on nii mahedad, neisse
on nii mõnus vaadata. Ja peale selle teab ta väga ilusaid
jutte ja lugusid, ja tal on suurte-suurte lilledega kleit, mis on
sihukesest paksust siidiriidest ja kahiseb. Vanaema teab väga
palju, sest ta elas juba enne isa ja ema, see on päris kindel.
Vanaemal on paksude hõbepannaldega lauluraamat ja seda
loeb ta tihtilugu; selle vahel on roos, see on täiesti lamedaks
pressitud ja ära kuivanud, ega ole nii ilus kui need, mis tal
klaasis on, ja ometi naeratab ta kõige sõbralikumalt just
sellele, jah, tal tulevad isegi pisarad silma. Ei tea, mispärast
vanaema niimoodi selle närtsinud roosi peale seal vana
raamatu vahel vaatab? Kas sina tead seda? Iga kord, kui
vanaema pisarad lille peale langevad, muutub selle värv
värskemaks, roos paisub ja kogu tuba täitub hea lõhnaga,
seinad vajuvad laiali, nagu oleksid nad vaid udu, ja
ümberringi on ilus roheline mets, kus päike paistab puude
lehtede vahele, ja vanaema - jah, ta on päris noor, ta on
nägus heledate kiharatega, punaste ümmarguste põskedega
tütarlaps, ilus ja hurmav, ükski roos ei ole nii jumekas, kuid
silmad, need mahedad ja armsad silmad, jah, need on ikka
endiselt vanaema omad. Tema kõrval istub üks mees, nii
noor, tugev ja ilus; see ulatab talle roosi ja ta naeratab -
niimoodi ei naerata siiski vanaema! -, jah, naeratus ilmub
tema näole. Seda meest enam ei ole; palju mõtteid ja palju
inimkujusid läheb mööda; seda ilusat meest enam ei ole,
roos on lauluraamatu vahel, ja vanaema - jah, ta istub jällegi
vana naisena ja vaatleb närtsinud roosi, mis on raamatu
vahel...


