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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

EDNA JÜSSI  28.04
TATJANA GALUTVO  29.04

KERSTI ÕUN  30.04
RAUL ERDEL  30.04

EVA EENSAAR-TOOTSEN  30.04
SAIMA KORP  30.04

KRISTA LEHARI  30.04
MADLI VÄLI  1.05
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TUGEVALE VUNDAMENDILE...

Inimvoorused, need head harjumused, mille peale oleme sel aastal
sageli mõelnud, moodustavad tugeva vundamendi, millele toetub
nüüd ja tulevikus “meie elu maja”. Küsimus on selles, kui tugev
see vundament on? Kuidas aru saada, kas tegeleme praegu tugeva
vundamendi loomisega? Peatugem hetkeks järgmistel punktidel,
et sellele küsimusele enese sees vastust leida.

Oleme austavad ja lugupidavad, kui kuulame teisi
tähelepanuga, kui räägime sobival hetkel ja viisakalt.

Oleme vastutustundlikud, kui hoolime kooli, teiste õpilaste
ja enda omandist (asjadest); kui anname õpetajale kodutööd õigel
ajal ära; kui üritame planeerida aega niimoodi, et tähtsamad
asjad oleks esikohal; kui suudame töötada iseseisvalt ja jälgime
suuliselt ja kirjalikult antud juhendeid.

Oleme mõistvad ja õiglased, kui üritame kuulata teiste
arvamust, kui jälgime kooli ja klassi kodukorda ja osaleme
klassielus aktiivselt.

Oleme hoolivad, kui mõtleme tihti teiste tunnete ja vajaduste
peale, kui oleme lahked ja vastutulelikud, valmis toetama teisi
oma sõnade ja tegudega.

Ehk saame enne aastalõppu vestelda oma klassijuhatajaga ja
koos vaadata, millistes voorustes, harjumustes oleme möödunud
kuude jooksul kasvanud...

Vanematekogu 23.04.08

nTäna leiavad aset kaks olulist kohtumist, mis on
seotud VHK ja Miikaeli Ühenduse püüdega mõjutada
ühiskonda: VHK-d külastab haridusminister Lukas
seadusmuudatuse küsimuses (seadustada haridus- ja
kultuurikeskus koolitüübina) ning Elukultuuri Instituut
läheb sotsiaalministeeriumi kaitsma infoportaali
abort.ee.

n Mailaat. Kristel ja Ruth andsid ülevaate
kavandatavatest tegevustest. Selle aasta teema on
“Taaskasutus ja roheline mõtlemine”. Tulu läheb
õppekeskkonna väljaarendamiseks ja gümnaasiumimaja
täiendavaks sisustamiseks.

nKäsitöölised on pöördunud VHK poole küsimusega,
kas neil oleks võimalik rentida gümnaasiumihoovi suvel
käsitöö müügiks.

nMaikuu põhikoolis:

• 15. mail 8. klassi matemaatika arvestus – tunde neil
sel päeval ei toimu;

• 12. mail 9. klassi matemaatika proovieksam kell 8.15
(3 tundi, seejärel jätkub tavaline koolipäev);

• 9. mail on põhikoolis külas Rõngu kooli õpilased;

• 19.-21. mail inglise keele tasemetööd inglise keele
tundide ajal.

n10. R klassi õppekäik. Otsustati lubada 10. R klass
27.-29. aprillil Helsingisse ja Stockholmi õppekäigule.

n Järgmises vanematekogus: 1. ja 10. klassi
vastuvõtust; tagasiside ministri külaskäigust ja
sotsiaalministeeriumis käimisest.

nMiikaeli Ühendus

ERIPEDAGOOGIKA  kursuse järgmine õppepäev on
teisipäeval, 6. mail Uus tn. 32 saalis.

ANA KONTOR Tartu Ülikooli Haridusteaduskonna
Õpetajate Täienduskoolitustalitusest räägib individuaal-
sete õppekavade koostamise ja rakendamise võimalustest.

12.00-13.30 loeng

13.30-14.00 lõuna (sooja toidu soovijail palun
esmaspäeva hommikul Marile Vene 22 sööklasse
tellimus jätta)

14.00-17.00 loeng (sobival hetkel ka kohvipaus)

Õnnitleme õpetaja Eva ja Indrek Koffi vahvate
POISSLASTE sünni puhul 20. aprillil!



n Gümnaasium nPõhikool

n 29. aprillil kell 17.00 Muusikamajas keelpilliosakonna
aastakontsert, proov kell 16.00;

n 30. aprillil kell 16.00 Sisaski missa ühisproov (poiste-
koor);

n 1. mail Sisaski missa peaproov (poistekoor);

n 2. mail kell 19.00 Tallinna Jaani kirikus Sisaski missa
esiettekanne (poistekoor);

n 3. mail kell 19.00 Tartu Jaani kirikus Sisaski missa
esiettekanne (poistekoor);

n 4. mail kell 13.00 Muusikamajas õp. Maret Nurkliku
flöödiklassi kontsert. Proov kell 11.30.

n 2. mail on õpilastel VABA PÄEV. Osalege koristustalgutel
ja nautige kevadpüha!

n Riiklikud tasemetööd

7. mai 6. klassil ajalugu;
8. mai 3. klassil matemaatika;
13. mai 6. klassil matemaatika.

NB! Palun nendele päevadele kontrolltöid mitte planeerida!

n Kooli tasemetööd ja proovieksamid

12. mail 9. klassi matemaatika proovieksam. Algus
8.15. Peale proovieksamit jätkub tavaline koolipäev.

15. mail 8. klassi hindeline arvestus matemaatikas.
8. klassidel sellel päeval tunde ei toimu.

n Inglise keele tasemetööd

19. mai 5T, 6P, 7P, 7T, 8P
20. mai 5P, 8T
21. mai 6T

n Külalised Rõngust. 9. mail koolis külalised Rõngu
koolist. Vastuvõtjaks VHK 8. klassid.

n 2. T Botaanikaaias
2 T klass läheb esmaspäeval, 28. aprillil Botaanikaaeda
õuesõppe tundi. Kooli juurest lahkume kell 9.00 ja tagasi
oleme kell 15.15.

n 2. P Linnamuuseumis
2 P klassi poisid lähevad 30. aprillil Linnamuuseumisse.
Lahkume kooli juurest kell 11.50. Tagasi kooli juurde
jõuame kell 13.40.

n Esmaspäevast algavad algklassidel õuevahetunnid.

IV perioodi 5. nädal

n X R klassi õppekäik

X R klass on 27.-29. aprillini õppekäigul Helsinkis ja
Stockholmis. Iseseisva töö ülesanded on kaasa antud.

n Rootsi keele rühmade õppekäik Ahvenamaale

Rootsi keele rühmade õppekäik Ahvenamaale 27.-30.
aprillini. Kaasa sõidavad X K klassist Sten Berg, Veli-
Valentin Rajasaar, Jaan Joosep Sarapuu, XI K klassist Eva-
Liis Avakivi, Kadri Eisenschmidt, Ann Kulasalu, Eliise Maar,
Pille-Riin Pettai, Kadri Sipp, Liisa Sütt, XII K klassist Anna
Hermlin, Helin Kliimann, Edgar Savisaar. Õpetajad: Aime
Estonius, Eva-Tiina Põlluste, Ilona Lille.

n X H klass metsa istutamas

X H klass sõidab kolmapäeval, 30. aprillil pärast
lõunasööki metsa istutama. Palun lubada nad ära
matemaatika ja vene keele tundidest.

n Iseseisva õppimise päev

Reede, 2. mai on iseseisva õppimise päev, ühtlasti
arvestatakse, et selle päeva arvel osalevad õpilased
mailaada ning emadepäeva kontserdi läbiviimisel
laupäevadel).

n Eesti keele proovieksam

Esmaspäeval, 28. aprillil kell 9.00-12.00 toimub IP 9.
klassi eesti keele proovieksam.

Seoses proovieksamiga jäävad 9. klassil ära kõik selle päeva
tavatunnid! Teistel klassidel on harilik koolipäev.

n Iseseisva õppimise päev

Reede, 2. mai on iseseisva õppimise päev ja tunde sel
päeval ei toimu.

nPüha Miikaeli kolleegium

nMuusikakool

nTeadaanne
Õhtupalvus Taizé lauludega Saha kabelis

Kallid sõbrad! Tulge koos laulma ja kevadet vastu võtma!
Laupäeval, 3. mail kell 19.00 toimub Saha kabelis Kristuse
taevaminemispüha õhtupalvus Taizé lauludega.
Oikumeenilist üritust korraldab Jõelähtme kogudus.

Kontakt: margus.kirja@eelk.ee, helen.bome@mail.ee

Saha kabel on eestlaste muistse pühapaiga kohale ehitatud
üks esimesi ristiusu kantse. Rahvapärimuse kohaselt on see
isegi 50 aastat vanem Tallinna linnast ning asutatud piiskop
Fulco poolt. Kabeli rajamise täpne aeg pole teada, kuid algne
puukirik põletati maha juba 1223. aasta ülestõusu päevil.
Praegune kabel on ehitatud tõenäoliselt samal ajal kui Pirita
kloostergi, s.o. 15. saj II veerandil. Oma ehitusliku iseloomu
poolest olid need kaks sakraalehitist väga sarnased - kabel
oli justkui kloostri miniatuurvariant. Meremeeste
kaitsepühakule Nikolausele pühitsetud Saha kabel kuulus
algul Jüri kihelkonda, 16. sajandist Jõelähtme kiriku juurde.
Lagunenud kabel taastati 1968.-1971. aastate restaureerimis-
tööde käigus.



nKroonikat

10. klassi saksa keel II grupi õppereis Berliini

30. märts -3. aprill 2008

ESIMENE PÄEV oli vast kõige tegusam - sõitsime
metrooga kesklinna ning tutvusime Berliiniga üldiselt.
Käisime Berliini kõige ilusamal tänaval Unter den Linden
(Pärnade all), nägime kõiksugu suuri ehitisi ning jõudsime
ka Branderburgi väravateni. Läbi sai astutud ka
Riigipäevahoonest, kus pidi läbima range turvakonrolli, aga
sai nautida ka fantastilist vaadet linnale.

Käigu lõpuks viis giid meid Berliini müüri juurde, vähemalt
mis sellest alles oli. Sealt läksid kõik oma teed ning meie
hakkasime söögikohta otsima. Sattusime hipi-linnaossa, kus
nägime suurt korterelamut, mis oli kaunistatud
ennenägematute seinamaalingutega. Seda vahtisime, suud
lahti, tükk aega. Ülejänud päev mööduski tundmatus linnas
ringiuitamisega.

JOHAN, LIIS, SIGRIT JA MARI

TEISE PÄEVA hommikul sõitsime metrooga Alexander-
platzile, mis on ajaloos olnud nii loomaturg kui paraadiväljak.
Keset väljakut seisab 368 m kõrgune teletorn. Ülalt avanes
vaade mitmesugustele ajaloolistele ehitistele. Selgelt võis
eristada endist Ida-ja Lääne Berliini, olgugi et  neid linnaosi
eristavat müüri enam pole.

Alexanderplatzilt viis jalutuskäik edasi Punase raekoja ette,
mis on saanud oma nime punastest tellistest ehitatud 97 m
kõrguse kellatorni järgi. Olime jõudnud Nikolai linnaossa,
mille taasülesehitust alustati 1980-87 Nikolai kiriku
rekonstrueerimisega. Samas linnajaos asub ka Berliini vanim
külalistemaja.

Piki Spree kallast edasi jalutades jõudsime rikkaliku
sisekujundusega Berliini toomkiriku ette. Kel oli veel jaksu
treppidest üles ronida, võis kiriku kupli ümber platvormil
jalutuskäigu teha ja muude huviväärsuste seas ka
Muuseumisaart imetleda.

Keset Berliini asuval saarel on viis maailma kultuuri-
pärandisse kuuluvat muuseumi, millest kõige esimesena
ehitati Vana Muuseum (Altes Museum 1843-55) ning mis
on vanuselt kolmas muuseum Saksamaal. Jõudsime
külastada ka Pergamoni muuseumi, maailma vanimat
arhitektuurimuuseumi, kus asub kuulus Pergamoni altar.
Õhtul proovisime  Berliini tuntud spetsialiteete currywurst’e.

Õpetajad: SIIRI, ANU, RIIN, TIINA

KOLMANDA PÄEVA hommik algas ekskursiooniga
Vabadussamba juurde. Virgemad ronisid ka tippu, et vaadet
nautida. Edasi suundusime keiser Wilhelmi mälestuskiriku
juurde ning seejärel Berliini loomaaeda. Erilisematest
loomadest võib välja tuua kaelkirjaku, bambuskaru ja
pingviinid. Pärast mõnda tundi loomaaias külastasime
Nollendorfi linnaosa ja Alexanderplatzi.

Seejärel sõitsime linna suurimasse parki Tiergartenisse, mis
oli vägev, ilus ja kevadiselt roheline. Mõnus oli nautida
värsket õhku keset kesklinna. Ilm oli päeval vihmane ja
jahe, kuid õhtupoole tuli ka päike pilve tagant välja ning
kokkuvõtteks oli meeldiv päev.

GEIRIT, MARI-LIIS, MARIE, JOHANNA, LIINA

NELJANDAL PÄEVAL Berliinis oli plaanis külastada
Charlottenburgi lossi, kus pidime saama väikese ülevaate
Berliini ajaloost. Lossis oli palju erinevaid maale, lauahõbedat
ja suursuguseid seina- ning laemaalinguid, mis kujutasid
kohati ajaloolisi sündmusi.  Tegu oli uhke ja  väärtusliku
kohaga ning turvameetmete eest hoolitseti hästi, nimelt ei
tohtinud midagi üleliigset lossi sisse ega sealt välja viia ja
kõikjal jälgiti tegemisi hoolikalt.

Peale lossikülastust algas vaba aeg, mida sisustasime söömise,
kohvikus istumise ja Berliini parkides jalutamisega.
Õhtupoolikul asusime bussiga teele lennujaama poole ja
seejärel ootasime ühiselt koju jõudmist.

JOHANNA-LISETE, AADU, SILVER, KONRAD,
MARKUS, INDREK

nTeadaanne

Minister Lukas kutsub koole osalema üle-riigilisel
koristuspäeval

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas kutsub kõiki
kooliperesid üles osalema 3. mail üleriigilisel koristuspäeval,
et teha üheskoos Eesti prügist puhtaks.

„Oma elukeskkonnast hoolimine on iga inimese kohus ning
koduümbruse looduse puhtaks tegemine ja edaspidi puhtana
hoidmine peaks olema igaühe südameasi,” ütles Lukas. „Kui
ümbrus on puhas, saab ka hing puhtamaks. Me ei tohiks
kuidagi ära harjuda räpaste teeservadega ja prügi-
hunnikutega metsas ega põlluservas. Haarame prügist ja
viime selle minema isegi siis, kui keegi teine on selle
kuritegelikult meie maa peale tassinud! Näitame risustajatele
- et me oleme neist üle!

Loodan õpilaste ja õpetajate aktiivset osavõttu koristus-
päevast. Kutsuge oma vanemad ka kaasa! Usun, et koristus-
päeval osalevad õpilased oskavad ja tahavad edaspidigi olla
tähelepanelikumad nii enda kui ka täiskasvanute käitumise
suhtes ning aitavad niiviisi ära hoida uute prügimägede
kerkimist Eestimaa kenades paikades!”

Minister Lukas osaleb ka ise koristuspäeval ning annab oma
panuse Läänemaal Lihula vallas.

Suurele koristuspäevale saab registreeruda kuni 27.
aprillini. Registreerida saab ennast 3-15-liikmelise
koristusmeeskonnana aktsiooni kodulehel www.teeme2008.ee.

Kõigile, kes aitavad kaasa Eestimaa puhtamaks saamisele,
korraldab kodanikualgatus Teeme Ära 2008 suured Puhta
Eesti Peod 4. mail Tallinnas, Tartus ja Narvas.


