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nVanematekogu
Neljapäeviti kell 9.00
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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD

AET ADMAN  18.05
JULIA VORONTSOVA  21.05

Vanematekogu 12.05

n Ingrid andis ülevaate 19.-20. mai Soome reisi
programmist

n19.-20. mai koolipäevade organiseerimisest

nVaadati läbi ja kinnitati 1. klassi vastuvõtu nimekirjad.

n Vanematekogu tänab emadepäeva kontserdi
korraldajaid ilusa ja sujuvalt kulgenud kontserdi eest.

nLõpuaktuste ettevalmistamisest � esinejad on olemas.

n Vanema allkirjaga klassitunnistus on ametlik
dokument, mille alusel viiakse õpilane järgmisesse klassi.
Otsustati, et need, kellel on õpinguraamat kadunud,
maksavad 80 krooni uue raamatu eest. Kaotatud
raamatukoguraamatu eest tuleb tasuda 1,5-kordne hind.

n16. juuniks palutakse osakonnajuhatajatel üle vaadata
ametijuhendid.

TÄNU! Suured tänud Agnesele ja Anu Randmale, kes tulid kiirel
ajal appi Emadepäeva kontserdi toetuskaartide müümisel!

nMuusikakool
M U U S I K A M A J A S
KOHVICUMIS

TEISIPÄEV 17. MAI

KELL 18.00

OSAVÕTNUTE  ja  MITTEJÕUDNUTE SOOVIL

VEEL KORD

Küsimuste - Vastuste  õhtu

isa Vello Saloga
Vestlus võib areneda taas igapäevastest

oludest akadeemiliste küsimusteni,
imepärasest - argipäevaseni,

ajalisest - igavikuliseni
     ..........................

NB! XII klassi õpilased! Palun med.kabinetist välja võtta
tervisekaardid!

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.

18., 19. ja 25. mail kell 19.00

Pilet VHK õpetajatele ja õpilastele 50.-

nMuusikamaja

nTheatrum

nTerviseteenistus

nMuusikakooli erialaeksamid (Muusikamajas):

• 16. mai kl.10.00 keelpill (VII ja XII klass, t�ellod,
mittejõudnud)

• 17. mai kl.10.00 kitarr

• 17. mai kl.14.00 klavessiin

• 18. mai kl.10.00 kannel

• 19. mai kl.10.00 klaver

• 20. mai kl.10.00 puhkpill ja löökpill

• 23. mai kl.13.00 klaveri lõpetajad

n19. mai 17.00 Muusikamajas 2 P klassikontsert

n23. mai HINDED VÄLJA!!!



nGümnaasium
V perioodi 5. nädal

nNB! Palun tuua sekretäri kätte oma koolitunnistus
(lapsevanema allkirjaga). See on ametlik dokument.
Kaotatud tunnistuse eest tuleb tasuda 80 krooni.
nEsmaspäev, 16. mai

12.00 (kogunemise ajal) XI K kunstiajaloo arvestus
14.00 X klassid - külas vilistlane JUHAN HÄRM
nTeisipäev, 17. mai

10.00 XI klass - kogunemine: C-keele õppekorraldus
järgmisel aastal
14.00 XI M kunstiajaloo arvestus
10.15 - 12.00  - uurimustööde ettevalmistuse
konsultatsioon (õp. Tender)
nNeljapäev, 19. mai
XI klass

XI reaalrühm - metsa istutamas (loodusainete programmi
raames). Ülejäänud õpilastel toimuvad tunnid: C-keel,
ajalugu (keelterühm+XI K koos), matemaatika II-III
rühm, B-keel

X klass
X reaalrühm - füüsikatund Energiakeskuses, kell 14.00
B-keel (loodusainete programmi raames)
Teistel erialarühmadel hommikupoolikul erialatunnid.
Kell 14.00 B-keel

NB! X-XI klassi keelte- ja reaalrühmade õpilased peavad
selle päeva, mil neid koolis pole (19. või 20. mai) talongi
viima raamatupidamisse! Ülejäänud õpilastel on
koolilõunaga arvestatud!
nReede, 20. mai
XI klass

Keelterühm Tartus
Teised rühmad: muusikaajalugu 10.00 - 14.00

X klass
Reaalrühm metsa istutamas (loodusainete programmi
raames)
Keelterühm Tartus
Teised rühmad: erialapäev
nETTETEATED
•V perioodi 6. nädalal toimub VIKTORIIN Poola ajaloo
teemal (päev väljaselgitamisel). Võitjal võimalus sõita Poola!
•XI klassi ajaloo arvestused toimuvad 23.- 26. mail ajaloo
tundide ajal.
•23. mail XI reaalrühma matemaatika hindeline arvestus.
Reaalrühmal tunde ei toimu.
•27. mai klassil seoses geograafia riigieksamiks
valmistumisega vaba päev.
•30. mail valdav enamus XI klassi õpilastest sooritab
geograafia riigieksamit.
•31. mai -1. juuni X klassi humanitaarrühmade ajaloo
suuline hindeline arvestus
•31. mail X klassi reaalrühma matemaatika hindeline
arvestus
•X - XI klassi aktus 8. juunil kell 12.00
•XII klass LÕPUAKTUS 22. juunil kell 15.00

nPõhikool
nKoolipäevade korraldus 19.-20. mail:

19. mai
5. klass

9.00 kogunemine kooli
10.00-12.30 Kadrioru park (heakorratööd)
13.00 söömine koolis

6. klass
9.00 kogunemine kooli
10.00- 13.00 töö kooli hoovis ja töökodades
13.00 söömine koolis

7. klass - ekskursioonil
8. ja 9. klass

10.00 kogunemine peegelsaalis
11.00-13.30 kinos film �Allakäik�, kaasas klassijuhatajad
ja õpetaja Leen Jõesoo

20. mai
5. klass

11.00-13.00 kunst
11.45 söömine
13.00-14.00 sport

6. klass
10.00-12.30 Kadrioru park
13.00 söömine koolis

7. klass  - ekskursioonil
8. klass

10.00 töö kooli hoovis ja töökodades
9. klass

kontserdi proovid

nNB! Klassijuhatajad! Palun teatage, kuhu lähete
ekskursioonile!

nKunstimaja
nKolmapäeval, 18. mail on meil Tallinna Ülikooli Avatud
Ülikooli  täiendõppekeskuse vahendusel külas 14
kunstiõpetajat Eesti eri paigust.

Külalised tutvuvad savikojas erinevate tehnikatega
keraamikas ja läbivad keraamika lühikursuse.
Juhendab Kersti Õun.

nSUURED TÄNUD! Kunstimaja õpetajatele Jaanale,
Liisale, Aetile, Raulile, Pillele, Annelile, Sirjele,
Helenile, Väinole, Kerstile, Laurale, Madlile, Tiinale,
Reedale, kes laada jaoks koos õpilastega vahvaid kingitusi
valmistasid ja õpilaste töid laadal müümas olid!

Tänud ka Ristole, kes õpilaste loomingu üles pildistas ja
sel viisil võimaldas meil emadepäeva kontserdil seda näha!
n19. mail toimub X klassi kunsti erialatund loomaaias.
Kogunemine kell 9.00 Kunstimajas. Juhendajad: Anneli
Salumaa, Margot Kask. Tagasi kell 14.00

n 20. mail toimub erialapäev Rocca al Mare
Vabaõhumuuseumis. Kogunemine kell 9.00 Kunstimajas
Juhendajad: Anneli Salumaa, Anneli Porri, Reet Reidak
Tagasi kell 16.00.


