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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

TIIA-RUTT ANDE  1.04
MARIN NOONI  1.04
ILONA VAHER  2.04

SANDRA SAVELLI  2.04
ARNE RÜTTER  5.04

RAGNE KULLERKUPP  6.04
KRISTEL ÜKSKÜLA  6.04

KATRI REBANE  6.04
HELENA VOOGLAID  6.04

MARI MÄGI  7.04
LEANNE BARBO  8.04
MARGIT RÜSSE  8.04
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Vanematekogu 28.03.2007

nVanematekogu hindab väga noorte algatust ja energiat,
millega mitu aastat on korraldatud Kassikõndi. Samas
on moemaailm keeruline nähtus, mille märkides ja
väärtustes on noortel raske orienteeruda. Seetõttu oleks
hea, kui selliseid üritusi tehtaks siiski kooliga koostöös.
Tuleb välja töötada protseduurireeglid, et järgmisel
kevadel selleks valmis olla.

nOtsustati lubada 6.T klassil korraldada moeshow 2.
aprillil.

nArutati filmi “Klass”. See puudutab vaatajaid sügavalt,
kuid halb on see, et ei pakuta mingit positiivset
lahendust. Vaatajal ei ole kellegagi samastuda. Ainuke
tegelane, kes püüab kiusatu kaitseks välja astuda, käib
filmi jooksul isiksusena alla ja lõpetab samuti vägivallaga,
ehk siis olukord muudab inimest, mitte inimene
olukorda. Film on kantud ideoloogiast, et maailm ongi
selline (kuri) ja meil ei ole midagi teha. Filmis puudub
ka igasugune sisuline dialoog. Seetõttu peaks filmi
vaatamisele tingimata järgnema arutelu lastega.

nSel aastal aeguvad mitmed koolitusload. Sellega seoses
palutakse kõigil osakonnajuhatajatel anda ülevaade
õpilaste saavutustest ja laste ning töötajate osalemisest
koostööprojektides.

nÜlestõusmispühade teenistuste ettevalmistamisest.

nOtsustati anda koolitustoetust kitarriõpetaja Tarmo
Songile.

VAIKNE NÄDAL

Vaikne nädal on peaaegu käes. Neljapäeval meenutame
muuhulgas Jeesuse - Jumala poja - poolt meile antud uut käsku.
"Ma annan teile uue käsu: armastage üksteist! Nõnda nagu
mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist! Sellest
tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate."
(Joh 13, 54-55).

Kuidas on Ta meid armastanud? Kuni surmani, surmani ristil.
Sellest räägib meile rist, Jumala armastusest meie - tema laste -
vastu. Ja seda meenutame Suurel Reedel.

Väga tõenäoliselt ei pea keegi meist surema nende eest, kes meie
ümber elavad ja keda armastame. Aga ehk võime "natuke surra"
oma mugavusele, maitsele, arvamusele, ajale... See tähendab, et
võime mõnikord nendest loobuda, et saaks teisi varem, rohkem
ja paremini teenida.

Teenimine on tähtis osa alandlikkusest, mille üle nädal tagasi
juba natuke arutlesime. Vaiksel nädalal võime pöörata
tähelepanu just sellele: kas suudan avastada vajadusi oma kodus
ja klassis? Kas tunnen, et saaksin ise midagi teha, et aidata
kaasa selle probleemi lahendamisele? Kas minu südametunnistus
ütleb mulle midagi selle pühendumise vajadusest?

Ülestõusmispühade ajal meenutame ka, et Jeesus "ei ole tulnud,
et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks
paljude eest!" (Mt 20, 28). Ja meie?

LAULUFESTIVALI
LÕPPKONTSERT

reedel, 30. märtsil kell 16.00
Muusikamajas

TEATRILAULUDE KONTSERT
teisipäeval, 3. aprillil kell 18.00
Linnateatri Põrgulaval.

Linnateatri kontserdi
TOETUSKAARDID (50 krooni) on
müügil Muusikamaja valvelauas.

Esinejad saavad kohapeal tasuta
osalejakaardi. Kõik eelkontsertidel
osalenud lapsed saavad osta
toetuskaardi poole hinnaga.

NB! Kiirustage ostmisega, sest kohti
on piiratud arv!



nPõhikool

Õpilased, kes sõidavad juuni alguses
keskkonnaökoloogia VÄLIPRAKTIKUMILE
LAPIMAALE JA NORRASSE!

Palun kiiresti maksta esimene sõidu sissemakse
1000 krooni Mairi kätte.
Raha kogume selleks, et me saaks broneerida ööbimisi.
Ööbimiskohad nõuavad kohest sissemakset.
On ka veel mõned vabad kohad, soovijatel palun
endast märku anda! Reisikirjeldusi loe eelmistest
Teatajatest.

Õp. Irja

n Gümnaasium

nARVESTUSTENÄDALA PLAAN
Head õpetajad, arvestustenädala (9.-13. aprill) paremaks
planeerimiseks palume kiiresti anda teada oma soovid ja
plaanid.

nVASTUVÕTUKATSED
17. märtsil toimusid vastuvõtukatsed 9. klassi noortele
väljaspoolt meie kooli. Oma võimeid käis proovile panemas
233 tüdrukut ja poissi. Suurim on konkurss keelteharusse.
Helis, Liisa R, Monika, Kadri S ja Eva-Liis 10. klassist ning
kolleegid Anu, Katrin R, Külli, Irja, Ilvar, Triin, Eva-Tiina,
Tiia, Ilona, Tiina, Siiri, Ruth, Triinu, Pilve, Helen, Tatjana
G, Neeme, Krista ja inglise keele õpetajad – aitäh teile abi
eest.

Anu, Urmo ja Mairi

nHINDED VÄLJA kolmapäeva, 4. aprilli õhtuks.
Neljapäeval hakatakse juba tunnistusi trükkima.

nÕPPENÕUKOGUD neljapäeval, 5. aprillil. NB!
Õppenõukogude ajad on natuke muutunud:

13.00 Algkool Vene 31 III korrus
14.45 Põhikool Vene 31 auditoorium

Pärast seda kell 15.30 stuudium, millest osavõtt on
KOHUSTUSLIK.

nEsmaspäeval, 9. aprillil TEENISTUSED
10.00 gümnaasium
11.00 põhikool
12.00 algkool

Neljapäeval, 5. aprillil kell 15.30

STUDIUM
Õde Mary soovitab:

SUZANNE ROY (USA),
lugemaõpetamise ekspert

Üle 20-aastase kogemusega, tegelenud ka “raskete”
lastega ja valmis oma kogemusi meiega jagama

n 30. märtsil algab rahvusvaheline konkurss “Noor
Muusik”, kus võistlustulle läheb JOHAN-EERIK KÕLAR.
Hoiame pöialt!

n 2. aprill kell 12 Muusikamajas kontsert, esinevad
konkursist “Noor muusik” osavõtjad (vanuses 8-10)

n4. aprill kell 18 KONTSERT (kitarrid)

n 5. aprill kell 17 ja kell 18 muusikakooli õpilaste
KONTSERDID

nMuusikakool

n 22. märtsil toimunud ÜLERIIGILISEL
KLAVERIÕPILASTE KONKURSIL olid VHK
Muusikakooli klaverimängijad taas edukad.

II vanuserühmas saavutas JOONAS MATTIAS
SARAPUU II koha.
III vanuserühmas saavutas JOHAN-EERIK KÕLAR II
koha ja JOHANNES SARAPUU diplomi pala hea
esituse eest

Kiidame ka nende õpetajaid KARIN SUSSI (Joonas
Sarapuu ja Johan-Eerik Kõlar) ning ANNELI
TANKSIMÄED (Johannes Sarapuu).

nVABARIIKLIKUL FLÖÖDIKONKURSIL saavutasid
VHK muusikakooli õpilased samuti suurepäraseid tulemusi:

KELLY MARIE JAAMA  II koht (I vanusegrupp)
PAULA ÜLEOJA I koht (II vanusegrupp)
IRMA ISABELLA RAABE III koht
KATI-STINA KUKK II koht (IV vanusegrupp)
Väga tublilt mängis finaalis ka MONIKA VÄLISTE.

Täname suure töö eest õp. TÕNIS KUURMET ja õp.
MARET NURKLIKKU!

nNelja kooli - Tallinna Muusikakeskkooli, G.Otsa
nim.Muusikakooli, Tartu H.Elleri nim. Muusikakooli
ja VHK Muusikakooli GÜMNAASIUMI ASTME
ÕPILASTE KONKURSIL jagasid MARIA EHRENBERG
ja KASPAR MÄND vanemas vanuseastmes III kohta.
Õnnitleme pedagooge  -  ALEKSANDER
HÄNNIKÄINEN, ANNELI TANKSIMÄE, RAIVO
PEÄSKE ja JANA PEÄSKE.

nÕnnitleme!

PMK Põhikooli III veerandi ÕPPENÕUKOGU toimub
neljapäeval, 5. aprillil kell 14.00 Uuel tänaval (NB!
uus asukoht!).  Hinded palun välja panna 4. aprilli õhtuks
(ärge unustage koduõppe õpilasi!).

Aime

nPüha Miikaeli Kolleegium



n KESKLINNA KOOLIDE 3.-5. KLASSIDE
SPORDIMÄNGUD

4. ja 5. klassi poisid ja 3. klassi ühisvõistkond osalesid
rahvastepalli finaalturniiridel, kuhu pääses kuus paremat
kooli.  4. klassi poisid saavutasid kokkuvõttes 6. koha ning
GAG-is toimunud finaalturniiril kaotati tasavägistes
kohtumistes kõik mängud. Parema tulemuse saavutamist
takistas oluliselt kolmikute haigeks jäämine. Mängisid
PATRICK PEINAR, SIIM MÄGI, KARL-MIHKEL
SALONG, KARL HENRIK UUEMÕIS, HARALD
SOOSALU, KAUR KIVILO, ALEKS SMITT, HERMAN
KLAS RATAS ja DEIN SUVI. 5. klassi poisid alistasid
finaalturniiril Prantsuse Lütseumi ja 21. kooli 2:1, kuid
kaotasid Reaalkoolile ja Kadrioru Saksa Gümnaasiumile.
Kokkuvõttes andis see 4. koha. VHK-d esindasid PEETER
MARGUS, NILS MATTIAS STEINBERG, KARL
EERIK VALKNA, MARKUS SILLA, RAUL SEPPING,
SIIMON SANDER, JOONAS SANG ja OTT KARRO.
3. klassi ühisvõistkond saavutas aga väga tubli III koha.
Kuigi alagrupimängudest oli kaasas kaks kaotust, oli veel
kõik võimalik. Avamängus võideti Reaaalkool 2:0, siis aga
kaotati pärast avageimi kindlat võitu Kadrioru Saksa
Gümnaasiumile 1:2. 2:0 võideti seejärel aga ka Prantsuse
Lütseum, kusjuures teine geim lisaajal. Seejärel otsustas meie
saatuse GAG-i ja Prantsuse Lütseumi mäng, Lütseumi võidu
korral oleksime saanud 5. koha, kuid mängu võitis 2:1
GAG!!! Vapralt võitlesid REBEKKA MADLEEN LAMP,
LIISA OGANISJAN, ANNI MARI PREES, VIV
MARLEEN TAMME, TRIINE ELISA ALLING, ALICE
NIINEMÄE, THEODOR TABOR, ANDRE-MARTIN
ILVES, JAN DUREJKO, JOHANN ALEKSANDER
KÖÖP, JOHAN MARKUS OLL ja MATTHIAS KALEV.

nTALLINNA KOOLINOORTE SPORDIMÄNGUD
2006/2007 jätkusid sõudeergomeetritel sõudmisega. Kooli
esindasid põhikooli poiste ja tüdrukute ja gümnaasiumi
noormeeste ja neidude neljaliikmelised võistkonnad, võisteldi
500 m distantsil. Atraktiivsel võistlusel, kus kooli „paadi“
liikumist on kogu aeg ekraanil näha, saavutas VHK
kokkuvõttes 6. koha (osales 18 kooli). Põhikooli tüdrukud
koosseisus GETTER SAAR, LIINA LAUL, JOHANNA
PREEGEL ja PILLE-RIIN KARRO saavutasid ajaga
1.58,1 7.koha. Sama koha saavutas ka põhikooli poiste
võistkond, aeg 1.39,7, sõudsid TONY-PEETER HAAV,
KRISTJAN KALA, SIIM OSA ja KASPAR GERING.
Seitsmendate kohtade traditsiooni jätkasid gümnaasiumi
neiud koosseisus EEVI HAAV, MARTIINE ROOLEID,
KRISTIINA LEHTLAAN ja KRISTIINA -MARIA
PLOOM (aeg 1.53,2). Gümnaasiumi noormehed saavutasid
ajaga 1.34,9 9.koha (RENE VÄLI, KAIT KARU, KAAREL
ILUSTRUMM ja RAUL KURRISTA).

nKehakultuuri õppediivan

Uued raamatud põhikooli raamatukogus:

1. Arzuffi, Arturo. (2004). Savannide loomad.
2. Grant, Leigh. (2006). Rooma
3. Weyers, Frank. (2006). Salvador Dali
4. Grömling, Alexandra. (2006). Michelangelo Buonarrot
5. Nonhoff, Nicola. (2006). Paul Cezanne.
6. Buchholz, Elke Linda. (2006). Pablo Picasso.
7. Beaujean, Dieter. (2006). Vincent van Gogh.
8. Buchholz, Elke Linda. (2006). Leonardo da Vinci.
9. Kalda, Mare. (2006). Rahapajaraamat.
10. Wheatley, Abigail. (2006). Arheoloogia.
11. Õpilasele põhikooli eesti keele ja kirjanduse lõpueksamist
(2007).
12. Põhikooli lõpetajale geograafia eksamist . (2007).
13. Põhikooli lõpetajale matemaatika lõpueksamist . (2007).
14. Põhikooli lõpetajale bioloogia eksamist . (2007).
15. Suur valmiraamat. (2006)
16. Zilmer, Mihkel,. (2004). Normaalne söömine

MAILAAT laupäeval, 5. mail kell 11- 15
See aasta tuleb kevad teisiti ja laata peame MTÜ Miikaeli
Ühendus hoones Vene 31. Uue asukohaga tutvumiseks,
laadaplaani pidamiseks ja meeskondade moodustamiseks
tuleb LAADAKLUBI kokku esmaspäeval, 2. aprillil kell
17. 30 Vene tn 31 III korrusel ruumis kirjaga "Direktor".
Teisiti ei ole see, et laadale õlga alla panema ja plaani pidama
ootame ikka kolmandate klasside vanemaid ja loomulikult
ka kõiki teisi, kes kevadet ilma laadata ette ei kujuta.
Laada teema on "EMA SÜDA" - südamemotiiv saab olla
käsitöös, kinkides, küpsetistes, luuletustes jne.
Kevadpäikeselise kohtumiseni!

Katrin Raie

nEelteade

Seoses Pühavaimu 8 hoovi korrastustöödega palun alates
2. aprillist autosid seal enam mitte parkida. Parkimise Uus
32 juures püüame korraldada järgmiselt:

1. koht - jagavad Kersti Nigesen, Piret Arro ja Kristiina
Salong; 2. koht - jagavad Kristiina Reiter, Liis Eesmaa ja
Triinu Tamm; 3. koht - jagavad Piret Pitk, Taniel Kirikal;

4. koht - Alar Saar.

Muusikamaja hoovis saab esmaspäev, teisipäev ja kolmapäev
parkida Väino Niitvägi - jagab kohta Robert Jürjendaliga;
ning Riin Tergem.
Parkimisprobleemile lahenduse leidmiseks on plaanis
pöörduda Tallinna Kesklinna Valitsuse poole kirjaga,
millele ootame toetuseks ka Sinu allkirja, mille saad
anda 3. - 9. aprillini Vene 31 valvelauas.

Anu R

n Parkimine

nRaamatukogu



MILLINE PEAKS OLEMA ÕIGE EESTI MEES

Väljavõtteid 3.p klassi kirjanditest

♦Üks õige eesti mees peaks olema üsna töökas ja alati
Eesti eest valmis. Ta peaks olema tugev ja kaval. Rohkem
ikka kaval, aga jõud tuleb ka kasuks.

DANIEL TAMM

♦Õige eesti mees peab käima iga päev. Ta peab oskama
eesti keelt ja eesti keeles kirjutada. Tal peaks olema
sinimustvalge lips ja kott. Ta peab armastama Eestimaad
nagu kõik eestlased.

TRISTAN KREVALD

♦Mees peab olema väga kõhn ja tugev, kiire ja vallatu. Ta
peaks olema prilllidega ja tal oleks alati kaasas väike
kohver, kus ta hoiab oma viit ilusat õuna. Talle meeldiksid
ka makaronid.

RAUL HAAGENSEN

♦Õige mees peab oskama laulda ja tantsida ja mingit sporti
teha. Õige mees võtab ikka puhkust ka. Kui minu isa
puhkust võtab, hakkab tal pea valutama.

JAN DUREJKO

♦Eesti mees peaks olema huumorimeelega ja teadma palju
anekdoote. Eesti mees võiks palju lugeda. Elu jooksul
vähemalt kaks romaani.

MARKUS MAARJUS ŠAULYS

♦Üks õige eesti mees ei tohiks kindlasti vanu kombeid
unustada, kuid ei tohiks ka vanaaegne olla. Korralikul
mehel võiks ka väga hea auto olla, näiteks Ford Mustang
või Hummer. Lahe oleks ka haagissuvila. Samuti võiks ta
rikas olla ja selle raha, mis üle jääb, annetusfondidesse
panna.

MATTHIAS KALEV

♦Õige eesti mees peaks oskama süüa teha. Siis saab
pereema paar nädalat puhata. Mees peab oskama lastega
tegeleda. Nendega õppima ja mängima.

JOHANNES VOLL

♦Eesti mees ei tohiks olla rikas ega ka vaene. Tal peaks
olema auto ja traktor. Koduks peaks tal olema väikene
majakene, kus on lõkkeplats ja laut. Ta peaks sööma eesti
toitu ning olema oma loomade vastu lahke ja sõbralik. Ta
võiks olla kiire jooksja, et saaks püüda oma lambatallesid.
Ta peaks tahtma elada ilusat elu ja austama oma lahedat
kodumaad Eestit!

JOHAN ALEKSANDER KÖÖP

16. märtsil toimus VHK  moekonkurss Kassikõnd

2007. aasta Kassikõnd peeti Linnateatri Põrgulaval ja
õhtut juhtis TOOMAS PRUUNSILD (10.T). Ürituse
avalöögiks oli sissejuhatav videomontaa• ning sellega
põimitud tantsijate koreograafia. Lisaks võistlevatele
kollektsioonidele sai publik õhtu jooksul osa veel mitmest
esinemisest – Toomase laul, Palestra tants ning Piret
Pupparti moekollektsioon.

Konkursil osales seekord küll vaid 4 kollektsiooni, aga nende
taga oli 9 tubli tegijat:

ANNA VIIK (10)

HELINA LAAS, DIANA KULL, NORA ALEKSANDRA
TSAHKNA ja EMILIA MALLENE (8.T)

ANN-ALICE EHALA, MEERI-MARIE RULL ja ANN
MIRJAM VAIKLA (9.T)

NALV – NELE LANGEBRAUN ja ANNA VIIK (10) - I
KOHT

Neid hindas •ürii koosseisus:
LIISI EESMAA - moekunstnik
TANEL VEENRE – ajakirja Muusa peatoimetaja ning
fotograaf
PIRET PUPPART – Montoni abidisainer
BEATRICE - modelliagentuuri BeatriceMass omanik ja
juhataja
URMO UIBOLEHT – VHK gümnaasiumi juhataja

Ürituse suursponsor L’Oréal pani kõikidele osavõtjatele
välja väärtuslikud kingikotid. Esikoha võitja sai aastatellimuse
ajakirjalt Muusa ning kinkekaardi (300 krooni väärtuses)
kohvikult Catwalk.  Jagamisele läks ka ajakirja Cosmo-
politan aastatellimus.

Suur aitäh kindlasti ka mitmetele abilistele, kes oma nõu
ja jõuga korraldajatele suureks abiks olid: RAINI KUKK,
LY RANNE, ARTUR TALVIK, ARTUR TALVIK JR,
NELE KIRSIPUU, TIINA NIITVÄGI, BRAIT, MARKO,
KARMEN, LAGLE, TIINA ja ANN.

Pilte üritusest saab näha Kassikõnni kodulehel www.hot.ee/
kassikond

Kassikõnni orgkomitee - HANNELE, GERTRUD,
HELENA - tänab kõiki osavõtjaid, kaasaelajaid ja toetajaid.

nÕpilasloomingut nKroonika


