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nGümnaasiumi kunstide päev läks väga edukalt,
kiitus kõigile, kes kiirelt reageerides suutsid selle
korraldada.

nTeataja hakkab sel õppeaastal ilmuma reedeti. Teated
palun saata hiljemalt neljapäeva lõunaks.
nLahtised otsad kooliaasta alguses: ruumide plaan,
söökla, toolid.

nUus tervisenõukogu aeg teisipäeval kell 10.00. Kell
11 PMK direktoorium.

nProbleem: kui töövihikud või õpikud on tellinud üks
õpetaja, aga õpetama hakkab teine, kes soovib kasutada
teisi materjale. Õpikuid ja töövihikuid ei saa
kirjastustele tagasi saata. Seetõttu peab tellitavate
õppevahendite nimekirja koostamisel osalema nii
ainesektiooni esimees kui ka osakonnajuhataja.

nKodulehele peab uus info (kaadri jm kohta) jõudma
hiljemalt septembri kolmandaks nädalaks.

nKinnitati 1. klassi vastuvõetute nimekiri.

I PERIOODI 2. NÄDAL

nKooliaasta esimene lühike nädal on möödas ja loodetavasti
oli nädalavahetuse jooksul aega õppetöö muutunud korralduse
üle järele  mõelda ning nüüd otsustavalt töiseks muutuda.

TEISIPÄEVAL XI klassi keeleeriala õpilastel prof. Silveti semi-
nar kell 8.15.

Kell 17.00 XI ja XII klassi lastevanemate koosolek

nSuurim tänu AIVARILE ja MARGITILE ning kõigile osalenud
õpilastele ja klassijuhatajale õnnestunud SPORDIPÄEVA eest!

nKUNSTIDE PÄEVAL osaleti väga aktiivselt - loodetavasti oli
see kõigile avastamisrõõmu pakkunud päev! Tänud kõigile
kunstiõpetajatele!

nTAIZE
Kuna selle aasta kevadel ei õnnestunud mitmetel põhjustel
Taizesse sõit, siis lubasime, et püüame selle planeerida
sügisvaheajaks (22.- 30. oktoober). Vend Roger´ lahkumine on
meie Taize-mälestustele jätnud oma jälje, kuid seda enam vajame
kindlust ja kinnitust, et tema algatus ja elutöö kanduks edasi.
Pöörduksime vend Matthew´ poole ja usun, et nad nõustuvad
meid koolivaheajaks vastu võtma. Palun järgmise nädala jooksul
Mairi juures märku anda nendel õpilastel, kel oleks soov ja
huvi selle rännaku vastu. Kuna õpilastega peavad olema kaasas
täiskasvanud saatjad, sõltub grupi suurus reisile tulevate õpetajate
arvust (üks õpetaja saab sõita koos 10 õpilasega). Ühtlasi on
parajaks takistuseks ka rahaline külg - kui grupp on väiksem,
tuleks ilmselt otsustada lennureisi kasuks ja see ei ole kahjuks
kõige odavam. Esialgsete kalkulatsioonide järgi tuleks
sõidukuludeks umbes 4500 krooni.  Võimalik on kulude
jaotamine - kui sõitjate hulk kiiresti selgub, on lennupiletid
võimalik varem välja osta (see moodustab suurema osa kuludest)
ja sõiduaegseteks kuludeks jääks rongi-bussipiletid Pariisist/
Brüsselist Taizesse.

Anu

STUDIUM

Neljapäeval, 8. septembril kell 13.00-14.00
Gümnaasiumi vahesaalis

Päevakorras õppeaasta alustamisega seotud
küsimused ja  õpilaste vabatahtliku töö programmi
arutamine

PMK DIREKTOORIUM KOGUNEB TEISIPÄEVAL,
6. SEPTEMBRIL KELL 11.00 KERSTI KABINETIS.

Üritades leida niisugust aega, mis sobiks võimalikult
paljudele, arvasime lõpuks, et kuna ka tervisenõukogu
paljuski tegeleb PMK lastega, on mõttekas need
koosolekud ajaliselt lähestikku viia. Uus PMK
direktooriumi aeg saabki niisiis olema teisipäeviti 11.00,
kohe pärast tervisenõukogu koosolekut.
6.09 päevakorras:

Direktooriumi koosseis
Kokkutulekuaegade täpsustamine
Ülevaade tehtust ja tegemistest (palun osakondade
esindajatelt lühikest ülevaadet!).
Töö struktureerimine ja tööplaan

Rõõmsa kohtumiseni!
Aime

Sel õppeaastal toimub TERVISENÕUKOGU
teisipäeviti kell 10.00 (mitte 11.00 nagu eelmisel
aastal).

Katrin A

nTerviseteenistus

nPüha Miikaeli Kolleegium

n Gümnaasium



nKunstimaja

nKunstimaja EELKUNSTIKOOL ootab 5., 6., ja 7. klassi
õpilasi!

Eelkunstikooli õpe koosneb 6 nädalatunnist, mis sisaldab:

• Üldkunst (joonistamine, maalimine, filmide vaatamine
jmt)
• Kunstiajalugu (näituste külastamine jmt)
• Skulptuur (savi, paber, metall, sepis jmt)

Eelkunstikool on mõeldud nii ettevalmistava astmena
kunstikooli nooremale astmele kui ka lastele, kes tahavad
oma silmaringi kunsti osas laiendada, kuid hiljem soovivad
keskenduda mõnele teisele ainele. Proovitakse erinevaid
kunstitehnikaid, käiakse näitustel, vaadatakse filme –
andmaks kunstist võimalikult mitmekesist pilti.
Oodatud on nii VHK kui ka väljapoolt tulnud õpilased.

PALUME END REGISTREERIDA 8. SEPTEMBRIKS
Info ja registreerimine: Kunstimaja õpetajate toas
Pühavaimu 8 tel. 6996 150

Risto

nKERAAMIKARINGID SAVIKOJAS täiskasvanutele ja
suurematele lastele

Esmaspäeval kell 18.00 juhendaja REELI HAAMER, tel
5259355

Teisipäeval kell 18.00 juhendaja REELI HAAMER, tel
5259355

Kolmapäeval kell 18.00 juhendaja MADLI VÄLI, tel
58054737

Neljapäeval kell 18.00 juhendaja KERSTI ÕUN, tel
56914185

Reedel kell 17.00 juhendaja KERSTI ÕUN, tel 56914185

Info: Mihkli Gildi savikoda, tel 6996 153

Õpilastele väljaspoolt VHK-d osalustasu 200 kr kuus

Tiina N

n Põhikool
nJÄRELAITAMISTUNNID algklassides iga päev kella
15.00-16.00-ni keemia-füüsika klassis

nPõhikooli SPORDIPÄEV 7. septembril
1.-4. klassile korraldavad klassijuhatajad, info neilt
5.-9. klassil orienteerumine Hiiul

Tunde sellel päeval ei toimu. Täpsem info Kehakultuuri
õppediivani alt.

nALGKOOLI ÕPETAJAD! Andke palun esmaspäeval
Kristelile või Alarile teada, mida teie lapsed spordipäeval
teevad ja kus!

n LAPSEVANEMATE KOOSOLEKUD Vene 22
auditooriumis

12. sept    16.30 2. klassid,    18.00 3. klassid
13. sept    16.30 4. klassid,    18.00 5. klassid
14. sept    16.30 6. klassid,    18.00 7. klassid
15. sept    16.30 8. klassid,    18.00 9. klassid

n14. ja 15. septembril koolis FOTOGRAAF

n POISTEKOORI PROOVID seoses isa Philippe´i
piiskopiks pühitsemisega

Esmaspäeval kell 10.00 IV klass, kell 11.00 V-VIII klass,
kell 12.00 IX-XII klasside kooripoisid
Kolmapäeval pärast spordipäeva: kell 12.00-13.00 IV
klass ja kell 13.00-15.00 kogu põhikoor
Vajadusel reedel 13.00-15.30

Kõik proovid on Muusikamajas

nTänud Kunstimaja õpetajatele: JAANA JÜRISELE, REET
REIDAKULE, TOOMAS TÕNISSOOLE, MARGOT
KASELE, PILLE ÕNNEPALULE, ANNELI PORRILE,
ANNELI SALUMAALE, JAANIKA TERASMAALE,
VÄINO NIITVÄGILE, AET ADMANNILE, SIRJE
ROHTLALE, RAUL ERDELILE, MADLI VÄLILE, LAURA
PÕLLULE, KERSTI ÕUNALE, MAARJA UNDUSKILE,
MAIE MEILE, HELEN POLLILE gümnaasiumi õpilastele
kena kunstide päeva korraldamise eest!

Anu

nKehakultuuri õppediivan
7. SEPTEMBER 5.-9. KLASSIDE SPORDIPÄEV !!!
Traditsiooniks on saanud, et sügisesel spordipäeval
orienteerutakse. Sellel aastal orienteerume Hiiul. Kesklinnast
tuleb sõita nr.18 bussiga Hiiu peatusesse, minna üle tee ja
jalutada mööda Hiiu tänavat, kuni jõuate haiglateni.
5.-9. klassi tüdrukute rada 2,0-2,5 km  6 KP-d.
5.-9. klassi poiste rada 2,5-3,0 km 8 KP-d.
Võistkondade moodustamine:
5. T   Neli võistkonda. Ühes võistkonnas mitte rohkem
kui 8 liiget.
5. P   Neli võistkonda. Ühes võistkonnas mitte rohkem
kui 7 liiget.
6. T,P - 9. T,P   Klassisiseselt moodustada võistkonnad.
Ühes võistkonnas max 4  liiget, kuid mitte üle 8 võistkonna.
NB! Palun võistkonnad eelnevalt moodustada. Nii on
teil endal samal päeval kergem ja õpetajatel samuti.
Stardiajad:

5.klassid  kell 10.00.
6.klassid  kell 10.30.
7.klassid  kell 11.00.
8.klassid  kell 11.30.
9.klassid  kell 12.00.

Kohale saab bussiga nr.18.
Väljumisajad Vabaduse väljaku peatusest:
9.  05  18  31  42  53;     10.  04  16  26  36  47  57
11.  07  17  30  42  56;   12.  10  24  39  53

nVirge tuttavad mesilased pakuvad jälle METT.
0,5 liitrit 55.-
0,7 liitrit 77.-

Kui tuled mett ostma, ole hea, võta tühi kaanega purk kohe
kaasa.
Muidugi info Virgelt 6996100, kantseleis.

n Erakuulutus



nKroonikat
nSUVINE    SEPALAAGER

Mõisamäel, mida pole (veel) kaardile märgitud, toimus juuli
lõpul sepalaager. Sõbralikult ja südamlikult tervitasid noori
ja veidi vanemaid Väino ning sealse idüllilise talu perenaine
Eva. Lõuna-Eesti metsasügavustes, kus avanes
pildiraamatust välja rebituga sarnane vaade, ei osanudki
muud ihata, kui tunda mõnu loodusest ja käsitööst.
Nõgistena taoti alasitel rauda öö hakuni, kuna Ähijärve julgeti
pesema minna alles pilkases pimeduses. Sepikojas valmistati
kõike, mida hing soovis ja käsi teha oskas: konkse, nuge,
kirveid, odasid, panne, taldrikuhoidjaid, lusikaid… Töö
katkestati vaid selleks, et süüa lambašašlõkki või lõkkel
küpsetatud lõhet.
Tagasi tahaks – süda ja sealsed inimesed kutsuvad!

Nelly Mäekivi

Alljärgnev on eelteade TIINA TAMMANILT, Inglismaal
elavalt ajakirjanikult, kes  mõne aasta eest asutas Eesti
Rahvuskultuuri Fondi juurde allfondi ärksa  mõtlemise
toetuseks. Septembris 2005 kuulutab Eesti Rahvuskultuuri
Fond  välja selle aasta esseekonkursid õppivatele noortele,
et toetada nende  loomulikku annet iseseisvaks
mõttetegevuseks, tahtmist seda annet arendada.  Üks
esseekonkurss toimub gümnasistidele, teine üliõpilastele.
Mõlema jaoks  on osavõtjail vaja toimetada fondi kontorisse
(Tallinn 10150, Weizenbergi  20a-13) 15.oktoobriks
eestikeelne essee paberil väljatrükituna (arvutipikkusega
kuni 3 lk. 1,5 reavahega, kasutades Times New Roman 12
koos fondi koduleheküljel leiduva ankeediga. Iga osaleja
võib valida sobiva  teema ettenähtute seast. Parimate tööde
autoritele määratakse ühekordsed  stipendiumid.
Teemad gümnasistidele:

Kes Eestis mõtleb iseseisvalt?
Nimi ei riku meest. Kas teeb seda poliitiline võim?
Kas rahaga ostetav on tänases Eestis olulisem kui ausus

ja seaduslikkus?
Kas hüüdjast häälest kõrbes võiks saada suur juht?
Mind poliitika ei huvita!?
Kas tuleviku/leppimise ja hea kooselu nimel võib

mineviku unustada? Teemad üliõpilastele:
Mida tähendab eestlasele (valida alljärgnevaist üks või

kaks): au, lugupidamine, õiglus, kaastunne?
Kas eestlane oskab eristada müüti reaalsusest?
Mis riivab eestlase õiglustunnet?
Miks on tuhanded inimesed Eestis astunud

erakondadesse?
Mis on Eesti eesmärk?

nREIS UNGARISSE

VHK Kunstikooli õpilased ja Tallinna Kunstikooli õpilased
võtsid osa skrafiito maalimise laagrist sel suvel Ungaris
Egeri linnas.
Skrafiitolaager kestis  11. - 17. juulini.
Eelnevalt tehti mõlemas kunstikoolis kavandeid ja saadeti
Ungarisse. Skrafiito kavandi teema oli vaja leida oma maa
folkloorist. Skrafiitolaagrisse sõitsid VHK Kunstikoolist
SUSANNA HAAVAMÄGI, PIRE SOVA, HANNA
REIDAK; lisaks Tallinna Kunstikoolist 2 õpilast ja õpetaja.
Egeri laagrist võttis osa umbes 70 õpilast ja õpetajat.
Osavõtjad maad: Poola, Tðehhi, Rumeenia - Transilvaania,
Mordva (Tðeboksari linn), Ungari, Läti.
Skrafiito maaliti ühe Egeri põhikooli fassaadile, kokku
umbes 30 ruutmeetrit.
Programm oli tihe. Ungari on väga kaunis maa, Egeri on
60 000 elanikuga ajalooline linn (loe raamatut"Egeri
tähed"!).
Eesti sõitu Egerisse rahastas osaliselt Tallinna Haridusamet,
ülejäänu tasusid VHK ja õpilased ise.

Kunstimaja  Reet

nKLAHVPILLI- JA ORKESTRILAAGER TOHISOOL

18.-23.juunil toimus Tohisoo koolituskeskuses nüüdseks
juba kuuendat korda ajaloolise klahvpilli-, ansambli- ja
orkestrimuusika suvekursus. Kunagisest klahvpillikesksest
kursusest on tänaseks saanud hoopis laiema kõlapinnaga
suurüritus tänu meie Muusikakooli orkestri osalemisele,
sel suvel juba kolmandat korda. Lisaks klavessiini,
klavikordi ja oreli individuaalõppele I.Tarumi, M.
Riisikampi ja K.Are juhendamisel oli kaunis Tohisoo mõis
tulvil ka kõikvõimalike keelpillide helidest, loomulikult
kulges tegevus meie kooli õpetajate T. Pangsepa ja E. Punderi
ning külalisdirigendi Teet Järvi hoolsa käe all. Ei puudunud
ka muu muusikaline meelelahutus: õhtupoolikul sai jälgitud
barokkooperit Kai Ruljandi selgituste saatel, samuti
haruldaselt huvitavat filmi viiulimuusika ajaloost ja
kuulsatest interpreetidest. Kursus “kubises” kõikvõimalikest
tuba- ja salongikontsertidest ning ülimeeldivast
koosmusitseerimisest, mis kõik lõpuks kulmineerus
traditsioonilise kontserdiga kohalikule rahvale, kes ei
tahtnud sel aastal saali kuidagi ära mahtuda, ning järgmisel
päeval kontserdiga Hageri kirikus. Kuidagi ei saa mainimata
jätta ka viimase õhtu vabalava, mis oli tõeliselt leidlik ja
lustakas.

Ene Nael

nEsseekonkurss

Vaba aega sisustati Egeris väga mitmesuguse tegevusega


