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VHK Teatrikooli abiturientide lõputöö

William Shakespeare'i komöödia
"KAKS VEROONLAST"

3., 9., 11. ja 12. mail kell 19.00

THEATRUMi saalis (Vene 14)

9. mai etendus reserveeritud VHK õpetajatele. Pilet
70 krooni. Registreerida Kristeli juures koos rahaga!

KANNATLIKKUS

Üle-eelmisel nädalal mõtlesime püsivuse peale. Püsivus tähendab
muuseas tugevust edasi minna ka siis, kui meie teel tuleb ette
raskusi.

Mõnikord võib tõesti tunduda, et meie nõrkused ja eriti teiste
nõrkused, negatiivsed omadused, on takistuseks meie püsivusele.
Kuidas ma saan edasi minna, kui minul ja temal on nii palju
nõrku külgi...?

Ühel päeval peeti ühes väikses töökojas tähtis koosolek.
Tööriistad tulid kokku, et lahendada erimeelsusi.

Koosoleku juhataja oli haamer. Kahjuks otsustas koosolek, et
haamer peab töökojast lahkuma, sest ta teeb liiga palju lärmi.
Tegelikult, mitte ainult lärmi vaid... ta lõi teisi pidevalt!

Haamer aktsepteeris teiste otsust, aga palus, et välja visataks
ka kruvi. Teda oli vaja väga palju keerata, et temast mingi kasu
oleks...

Sellise rünnaku järel ei jäänud kruvil muud üle, kui nõustuda
enda väljaviskamisega, aga siis palus ta, et liivapaber lahkuks
samuti kojast. Liivapaber oli väga järsk teistega kohtudes ja
suheldes. Tal oli teistega alati hõõrumisi.

Kõik olid sellega nõus. Aga liivapaber oli valmis lahkuma ainult
juhul, kui mõõdulint ka töökojast välja arvatakse. Ta mõõtis ju
alati teisi oma kriteeriumi järgi, nagu oleks ta täiuslik!

Sellel hetkel astus puusepp oma töökotta. Ta pani põlle ette ja
hakkas tööle. Ta kasutas haamrit, kruvi, liivapaberit ja
mõõdulinti. Selle tulemusena muutus vana ja vormitu puu ilusaks
malemänguks!

Vanematekogu 25.04.07

n9. mail etendus “Kaks veroonlast” õpetajatele.

nPiret andis ülevaate MÜ keeltekeskuse olukorrast.
Kaadri komplekteerimisel on tehtud suurt tööd, kuid
õpetajate puudus on siiski suur probleem.

On tekkinud kontakt jaapani abielupaariga, kes soovib
tutvustada jaapani keelt ja kultuuri koolis.

nAimelt ülevaade Püha Miikaeli Kolleegiumi
käekäigust. Kooli soovijaid on palju, kuid arengut
takistab ruumikitsikus. Edaspidi tuleb PMK-sse
vastuvõtul eelistada toetavate perede lapsi, kes mingil
põhjusel ei saa suures klassis õppida (ülitundlikkus,
aeglus jne) ning kelle õppe peab 1. klassist alates
korraldama väikeses rühmas. Suur kvaliteeditõus sel
aastal on seotud täiskohaga psühholoogiga.

Kui töökoda taas tühjaks jäi ja valitses vaikus, hakkas
saag rääkima: “Näete? On tõestatud, et meil kõigil on
nõrku külgi, aga puusepp töötab meie tugevate
külgedega, meie heade omadustega, see teeb meid
vajalikuks ja väärikaks. Ärge siis mõelge ainult
üksteise negatiivsete külgede peale, vaid vaadakem
pigem meie positiivseid omadusi!”

Tööriistade koosolek leidis siis, et haamer oli tegelikult
tugev, kruvi ühendas ja tugevdas teisi, liivapaberist oli
palju kasu, kui oli vaja konarusi poleerida, samuti oli
mõõdulint täpne ja kindel.

Nad mõistsid, et koos olid nad suutelised palju
saavutama ning tundsid uhkust ja tänulikkust
võimaluse eest koos töötada.

Kannatlikkus, nii enese kui teistega, on ka tugevuse
aspekt.

Kannatlikult mõistame teisi, teades, et inimesed, nagu
hea vein, saavad ajaga paremaks...

nTheatrum



n Gümnaasium nPõhikool

V perioodi 3. nädal

nVanematekogu otsusega 30. aprillil õppetööd ei toimu,
see-eest on kõik õpilased ja lapsevanemad oodatud laupäeval,
5. mail MAILAADALE ja 12. mail EMADEPÄEVA
kontserdile.

nTähelepanu XI klassi õpilased!

XI klassi õpilastele tuletame jälle meelde, et
UURIMISTÖID saab kaitsta ühiskonnaõpetuse tundide ajal,
kuid sellest tuleb eelnevalt informeerida Anu või Kerstit.

nTähelepanu gümnasistid ja lapsevanemad, kes on
osavad õmblejad!

Ootame abilisi kolmapäeval, 2.  mail kell 15.40
Kunstiamajja (Pühavaimu 8) SÄÄSTLIKE KOTTIDE
TÖÖTUPPA Mailaadaks kotte õmblema. Palun eelnevalt
oma osalemisest teada anda Anu Johansonile (janu@vhk.ee,
tel. 6996 150) või Anu Nigesenile (anu.nigesen@vhk.ee või
telefon 6 996 130).

X klasside õpilased on traditsiooniliselt laada
korraldustoimkonna kandev jõud.

nKunstimaja

2. ja 3. mail kell 15.00-18.00 toimuvad Kunstimajas,
õpetajate toas ja käsitööklassis laada jaoks KOTTIDE
ÕMBLEMISE WORKSHOPID. Lapsed on kujundanud
tekstiilist kotte. Vajame nende kokkuõmblemiseks abi.
Ootame appi õpetajaid, lapsevanemaid ja õpilasi, kes
suudavad õmmelda masinaga sirgeid õmblusi. Võib
õmmelda ka käsitsi!

Tule ja valmista üks vahva kott, mida saame laadal müüa!

3. mail MUDILASKOORIDE ÜHENDPROOV ja
ETTELAULMINE Salme kultuurikeskuses:
Osalevad:

I klassi  MK tütarlastekoor (õp Katrin)
II-III klassi  MK poistekoor (õp Imbi)
I-IV klassi mudilaskoor (õp Imbi)

I klassi  MK tütarlastekoor - tulevad kooli kell 9.00 ja
lähevad koos õpetajaga  9.45 - 12.00 ühendproovi, pärast
seda MK tunnid

II-III  klassi  MK poistekoor - tulevad kooli 10.00; III
klassil matemaatika tasemetöö, pärast seda lähevad koos
õpetajaga 11.45-16.30 ühendproovi

Mudilaskoori lapsed on koolist vabastatud ja tulevad ise
16.45 - 19.00 ühendproovi

nMuusikamaja

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

Palun maksta Mairi kätte sõidu teine osamakse 1500
krooni.

On ka veel mõned vabad kohad, soovijatel palun
endast märku anda!

Õp. Irja

n26. aprillist kuni 2. maini on 5. poiste klassis, 5.
tüdrukute klassis, arvutiklassis ja 3./4. tüdrukute klassis
ANDURID, mis mõõdavad õhu koostist, temperatuuri ja
niiskust. Palun õpilastel neid mitte näppida ja õpetajatel
jälgida, et neid ei näpitaks.

nKolmapäeval, 2. mail 6. klassi riiklik TASEMETÖÖ
muusikas. Palume õpetajatel koduste tööde andmisel ja
kontrolltööde planeerimisel sellega arvestada.

n Neljapäeval, 3. mail on seoses mudilaskooride
ühendproovide ja ettelaulmisega algkooli õppetöös
muudatusi. Loe täpsemalt Muusikamaja alt.

VHK ja Miikaeli Ühenduse

MAILAAT
laupäeval, 5. mail kell 11-15

Sel aastal tuleb kevad teisiti ja laata peame
Miikaeli Ühenduse hoones Vene 31.

Laada teema on "EMA SÜDA" -
südamemotiiv võib olla käsitöös, kinkides,
küpsetistes, luuletustes jne.

Laadal on
Y kohvik ja hoovigrill

Y koduste hoidiste, teede jm tervisliku pood

Y laste ja täiskasvanute loterii

Y oksjon “Kingitus emale”

Y  südamete töötuba

Y  mängutuba väikestele lastele

Y raamatute, plaatide, kassettide müük

Y tränituba jpm



nKehakultuuri õppediivan

n TALLINNA KOOLINOORTE MEISTRI-
VÕISTLUSED 2006/2007

Võistkondlikel male meistrivõistlustel saavutas VHK
võistkond väga tubli 4. koha!!! Kaheksaliikmelises alagrupis
kaotati küll avamängus Reaalkoolile, kuid viik
Humanitaargümnaasiumiga ja võidud Westholmi, Juudi
Kooli, Ehte Humanitaargümnaasiumi, Õismäe Vene
Lütseumi ja Kesklinna Vene Gümnaasiumi üle andsid
alagrupis 2. koha ja pääsu nelja tugevama hulka. Seal viigistati
esmalt hiljem turniirivõitjaks tulnud GAG-iga, kuid viimases
mängus kaotati Tõnismäe Reaalkoolile. Mängisid UKU
VALNER (eriauhind parimale 1. laua mängijale), RASMUS
KAAREL KILP, UKU LANGEBRAUN ja ANN
KULASALU.

Põhikooli jalgpallimeeskond jätkas mänge ülelinnalisel
poolfinaalturniiril, kuhu võeti kaasa Kesklinna finaalis
saadud kaotus Reaalkoolilt. Üldiselt mängiti hästi, avamängus
viigistati 32. keskkooliga 3:3 (väravad Tiitsmann, Luigend,
Matsina), seejärel alistati kindlalt 4:2 Läänemere
Gümnaasium (Maar 2, Lill, Luigend). Mängus Arte
Gümnaasiumi vastu, kus sisuliselt otsustati alagrupist
edasipääseja, juhiti veel viis minutit enne lõppu 2:1, kuid
siiski kaotati 2:3 (Luigend, Matsina). Halva maigu turniirile
jättis aga viimase mängu loobumiskaotus Pirita Majandus-
gümnaasiumile, kus kohale tulid vaid KARL-EERIK
LUIGEND, HANS TIITSMANN, KRISTJAN KUPPART,
SIIM BRAZIER ja väikese hilinemisega UKU
LANGEBRAUN... ja nimekirjas oli 15 poissi. Jättes välja
selle seiga, tuleb aga poiste mängu igati kiita, sest valdav
enamus poisse olid 7. ja 8. klassist. Vähem või rohkem
andsid oma panuse veel KARL IVAR MAAR, SANDER
MATSINA, LAURI LEND, JOONAS OROPERV,
ARMAND LEVANDI, MAREK MARKSOO, MATTIAS
LILL, MATTIAS GUSTAV LAGERSPETZ, LAURI-
OLAVI SIITAM ja STEN HALJAK.

n KESKLINNA KOOLIDE 6.-7.KLASSIDE
SPORDIMÄNGUD.

VHK 7. klassi poisid tulid poiste korvpalliturniiri
võitjateks!!!
Finaalturniiril alistati 41:29 Westholmi Gümnaasium, mis
tagas juba poistele ka võidu, kuigi viimases voorus saadi
kaotus 21. koolilt 25:36.
Võidukas meeskonnas mängisid MARKUS PROMMIK,
HENDRIK JOHANNES TERRAS, ANDREAS JOHAN
VIRKUS, HANS JOHANNES PREEGEL, KARL IVAR
MAAR, JOHAN KARLSON, KARL ARNOLD
KOMMEL ja MATTIAS SOOSALU.

Noorte omaalgatuslik projekt „Linn lilleliseks” kutsub
15- kuni 26- aastasi Tallinna noori, kes pidevalt uute
tutvuste ning rohelisema kodulinna järele janunevad,
6. mail oma pühapäeva veetma nii puueteta kui ka puuetega
eakaaslastega: üheskoos korrastame parki, mängime
põnevaid seltskonnamänge, sõlmime uusi sõprusi,
lammutame maha eelarvamused ning otse loomulikult
sööme pärast päeva töisemat osa ka kõhud kõvasti täis.
Seda kõike Kodu pargis (Magasini 26) ning täiesti tasuta!
Projekti eestvedajateks on MTÜ Tegusad Eesti Noored
liikmed.
Üritus stardib kell 12:00
Kõigil osalenutel on võimalus Kodu parki tagasi pöörduda
12. mail, kui korraldame oma tehtud töö imetlemiseks ning
äsja sõlmitud sõpruste jätkumiseks suure pikniku!
Piknikueine ning meelelahutusprogramm meie poolt.
Üritusel osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine, mis
toimub aadressil: www.ten.ee/linnlilleliseks.
Registreerimine lõppeb 2. mail!
Rohkem informatsiooni Tegusad Eesti Noored kohta
aadressil: www.ten.ee

n2. mail kell 15.45 Muusikamajas  Mikk Üleoja PROOV
A-ORKESTRIGA "Püha Miikaeli mõõk"

n 4. mail  kell 17.00 Muusikamajas KEELPILLI-
OSAKONNA kevadine AASTAKONTSERT

nMuusikakool

MUUSIKAMAJAS
K A M I N A M U U S I K A

KOLMAPÄEV 2. MAI

KELL 18.00

TAAVI-HANS KÕLAR
 JA SÕBRAD

Miikaeli Poistekoori ansambel EORP
ANNA EHRENBERG (laul)

ja ...

Taavi palus teatada, et kõik sõbrad (praegused ja
tulevased) on kutsutud ja peaksid kohale tulema

Taavi-Hans on VHK X klassi noormees, kes saab
kevadel VHK Muusikakooli lõputunnistuse kitarri
erialal, laulab Miikaeli Poistekooris ja
meesansamblis “Eile Oli Raske Päev”, tegutseb
VHK Teatrikoolis jne ja jne...

n Pressiteade
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