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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

JUTA KRANNA  16.04
INGRID MEISTER  20.04
LEMBIT LIIVAK  20.04

ILVAR SAAR  21.04
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n11. aprillil esinesid tublilt üleriigilisel kitarriansamblite festivalil
õpetaja LAURI JÕELEHE duo PÄÄR-JOONAP KEEDUS ja
JOANN GUSTAV ARRO, saavutades IV koha.

nÕnnitleme JOHAN-EERIK KÕLARIT (õpetaja KARIN
SUSS), kes konkursil "Noor Muusik" saavutas II
vanuserühmas diplomi!

Vanematekogu 11.04.07

n Sel aastal on HTM inspekteerimise tähelepanu
suunatud õppenõukogudele. Arutati osavõttu meie
õppenõukogudest.

n10.04 otsustati Miikaeli Ühenduse alla luua uus üksus:
kirjastus- ja koolitusosakond Elukultuuri instituut,
mis hakkab tegelema elukultuuriga seotud raamatute
otsimise, tõlkimise ja väljaandmisega, aga ka
õppematerjalide, psühholoogia-pedagoogika-alase
kirjanduse ning koolitustega. Töörühma juhiks valiti
Maria-Joanna Madise.

nKlassijuhatajatöö kriteeriumid. Riin ja Kristel
koostasid loetelu, mis peaks kuuluma klassijuhataja
kohustuste hulka. See nimekiri annab alust pöörduda
haridusministeeriumi poole märgukirjaga, et
klassijuhataja töökoormus on vähemalt pool
täiskoormusest ja seega ei ole seda võimalik teha
täistunnikoormuse kõrvalt.

Otsustati: korraldada klassijuhataja ametialast väljaõpet;
töötada välja projekt, et saada lisavahendeid
klassijuhataja töö väärtustamiseks; atesteerida ja
omistada klassijuhataja kvalifikatsioon õpetajatele, kes
on atesteerimise läbinud ja soovivad töötada
klassijuhatajana.

26.04 STUDIUMid klassijuhatajatele: 13.00 algkool,
15.30 põhikool.

nKalenderplaani täiendused
19.06 kell 16.00 põhikooli lõpuaktus
20.06 kell 16.00 gümnaasiumi lõpuaktus
7.06 5.-8. klass kell 10.00, algkool kell 11.00.
1.06 gümnaasiumi õppenõukogu
4.06 gümnaasiumi aktus
18.06. põhikooli ja gümnaasiumi ühine õppenõukogu.

PÜSIVUS

Põhikoolis on viimane veerand alanud. Gümnaasiumis algab
kohe uus ja viimane periood. Teiste sõnadega ei ole jäänud rohkem
kui poolteist kuud kooli! Meil on ees väljakutse: lõpetada
kooliaasta sama innustusega, kui me seda alustasime. Võiks
mõelda, et kunsti võlu saladus peitub detailides. Meie õppeaasta
on selles mõttes ka kunstiteos. Oleme kõik selle jooksul kindlasti
palju tööd teinud - nii õpilased, õpetajad kui ka vanemad. Meie
ees seisab nüüd võimalus viia see suure hoolsusega lõpuni.

Oleme aasta jooksul pööranud tähelepanu asjadele nagu
koolivorm, kord klassis, töölaual ja kodus oma toas... Oleme
ka täpsusest rääkinud: jõuda kooli ja igasse tundi õigel ajal...
Need asjad ei muutu kunagi tühjaks rutiiniks, kui teeme neid
armastusest teiste vastu ja näeme nendes võimalust kasvada
hoolivaks ja vastutustundlikuks inimeseks.

"Õnnis on rataskaevu ringi ajava eesli püsivus. Alati ühtlase
sammuga. Alati seesama ring. Üks päev ja teine - kõik on
ühesugused. Kuid ilma selleta ei küpseks viljad, ei vohaks
köögiviljaaed ega lõhnaks lilled (...)".  (Tee, 998).

Kuidas võiksime kanda selle mõtte üle oma ellu?

Seoses COMENIUS PROJEKTIGA „Café Europa“
külastavad meie kooli 15.- 19. aprillil  3 õpilast ja
õpetaja Berliinist.
Täpsemalt võite lugeda www.cafe-europa.org.
Pikk pai  MATTIAS ARROLE, kes tegi ära suure
töö, mille tulemusena  meie projektil on nüüd
kodulehekülg.

Vene 31 eest leitud kiviga sõrmus. Kätte saab Vene
31 kantselei juhataja juurest III korrus.

nÕnnitleme!

nKunstimaja

n Leitud



nPõhikool

n20. aprillil on 12. klasside LÕPUKELL.

nNB! JÄRELTÖID saab teha alates kolmapäevast, 18.
aprillist. Endiselt on vaja end sekretäri juures eelnevalt
registreerida.

n26. aprillil STUDIUMid klassijuhatajatele:
13.00 algkool,
15.30 põhikool.

n6. KLASSIDE RIIKLIKUD TASEMETÖÖD toimuvad:
26. aprill - eesti keel
2. mai - muusika
8. mai - matemaatika

nINGLISE KEELE TASEMETÖÖD toimuvad:
5.T, 6.P - 23.05
5.P, 6.T - 24.05
7.T, 7.P - 24.05
8.T - 17.05
8.P - 18.05

n8. KLASSI ÜLEMINEKUEKSAM MATEMAATIKAS
toimub 22. mail.
n Palun kõikidel õpetajatel eeltoodud kuupäevadega
arvestada ning nendele päevadele kontrolltöid ja
koduseid töid mitte planeerida.
nTuletame meelde, et kõikidel õpetajatel on kohustus oma
tundides koolivormi kandmist nõuda! Samuti on kõikidel
õpilastel kohustus seda kanda.12.04 esietendus THEATRUM-is Teatrikooli abiturientide

LÕPUTÖÖ – William Shakespeare'i komöödia "Kaks
veroonlast" ("Two Gentlemen of  Verona"). Tõlkija Georg
Meri, lavastaja Lembit Peterson. Tegemist on näidendi
esmaettekandega Eestis.

Missugune on “naiste osa” maailmas, kus meeste vanded ei kehti?
Missugune on "meeste osa“ maailmas, kus kõik naised on väärt, et
neisse armuda? Kuidas on võimalik ühendada armastuse taotlusi ja
sõprust? Kui kaugele saab minna andestus?...

Teravmeelne ja  romantiline lugu noorest, “otsivast“ armastusest,
mille vältel proovitakse läbi armumiste, kirejoobumuste ja truuduse,
isaarmastuse ja võimu, sõpruse ja  andestuse paikapidavus ja väärtus.

Jäädes reaalsele pinnale toob Shakespeare “Kahes veroonlases”  sisse
ideaalse motiivid. Kõne all on kõrged inimlikud tundmused ja suured
kõlbelised väärtused – truudus armastuses ja sõpruses. Käsitledes
suuri ja olulisi teemasid, ei ole Shakespeare ometi moraliseeriv. Ta
loob karakterid. Nende avamine tegevuses ongi tema kui kunstniku
peamiseks eesmärgiks.

Uuslavastuse lavakujunduse autor ja kostüümikunstnik on
Kristi Soe (EKA stsenograafiaosakonna üliõpilane).

Mängivad: VHK Gümnaasiumi teatriklassi abituriendid -
Katariina Tamm, Ingel Undusk, Birgit Õigemeel, Liina
Haldna, Mirko Rajas, Mats Kuuskemaa, Juhan Raud, Tanel
Velleste, Kalju-Karl Kivi ning Kaarel Roostar, Jaak Johanson,
Helvin Kaljula ja Tarmo Song.

Aprillis mängitakse uuslavastust veel viiel õhtul: 16., 18.,
21., 25. ja 30. aprillil kell 19.00 THEATRUMi saalis (Vene
14).  Mängukava vt. www.theatrum.ee.

n Gümnaasium

V perioodi 1. nädal
nHead sule- ja mõttejooksu abiturientidele EESTI KEELE
RIIGIEKSAMIL - laupäeval, 14. apillil!
n V perioodi TUNNIPLAANID on kättesaadavad
koduleheküljel õppeinfo kaustas (sisselogimisega).

nTÄHELEPANU ABITURIENDID! Õppetöö jätkub
kuni 20. aprillini ainetes, milles kursus ei lõppenud ära
IV perioodiga. Jälgige tunniplaani!

n Esmaspäeval,  16. aprillil kell 13.00
KAMMERKOORI KONTSERT Muusikamajas.
Kuulajateks XI H klassi ja põhikooli õpilased.

nKolmapäeval, 18. aprillil kell 15.30 X-XI klassi õpilaste
käekäiku puudutav ÕPPENÕUKOGU.
Palun klassijuhatajatel eelnevalt teha kokkuvõte puudumistest
ja puudulikest kursusehinnetest ning lahendused õpilastega
(vajadusel vanematega) kokku leppida.

nReedel, 20. aprillil kell 12.00 abiturientide VIIMANE
KOOLIKELL Muusikamajas.

n ABITUURIUMI õppetulemusi kokkuvõttev
ÕPPENÕUKOGU toimub 25. aprillil kell 15.30.

n 16. aprill kell 9.00 -13.15 gümnaasiumi XII klassi
SOLFIEKSAM

n18. aprill (solfitunni ajal) 6. klasside TASEMETÖÖ solfis

n19. aprill (solfitunni ajal) 6. klasside TASEMETÖÖ solfis

n19. aprill 15.45 Muusikamajas Mikk Üleoja ja Mart Siimer
Tütarlastekoori PROOVIS teosega "Püha Miikaeli mõõk"

n19. aprillil kell 16.00 solfi SISSEASTUMISKATSE
GÜMNAASIUMISSE

n19. aprill kell 17.30 muusikakooli õpilaste KONTSERT
Muusikamajas (kandled)

n 20. aprill kell 17.00 Tallinna Keskraamatukogus
klaveriosakonna KONTSERT

n21. aprill SISSEASTUMISKATSED I klassi
Laulupeo orkestrite  II eelproov

n22. aprillil Adamson-Ericu majamuuseumis kontsert
„VÄRVID MUUSIKAS” - klavessiiniõpilaste ühiskontsert
koos TMKK-ga

nÕnnitleme konkursil "Noor Muusik" II vanuserühmas
diplomi saanud JOHAN-EERIK KÕLARIT ja tema
õpetajat KARIN SUSSI!
Aitäh ilusa elamuse eest ja jätkuvat tahet ning
kordaminekuid edaspidiseks!
Soovivad VHK muusikakooli õpetajad ja õpilased.

nTheatrum

nMuusikakool


