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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

SIOBHAN KATTAGO  3.03
ANNELI ROODE  4.03

KATI PAJO 4.03
KERLI TEDDER 5.03
ILLE KASESTE  8.03
ANU RANDMA  9.03
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Vanematekogu 27.02.08

nVanematekogus oli külaliseks Katrin Raie ja rääkis
Chicago Ladina kooli külaskäigust Eestisse 9.-13.
märtsil. Tegu on muusikatuuriga, 12. märtsil toimub
ühiskontsert Metodisti kirikus, kus osalevad ka meie ja
Viimsi keskkooli koorid, seejärel kohtumisõhtu Vene 22-s.

nArutati 12. H klassi ettepanekut nihutada lõpuaktust
ühe päeva võrra. Aktuse nihutamine ei ole lihtne, sellega
on seotud liiga palju inimesi.

n Gümnaasiumisse vastuvõtt. Kunstiklass
komplekteeritakse sel aastal ainult oma õpilastest,
reaalklassi läheb 13 meie õpilast, muusikas jääb kolm
vaba kohta väljast tulijatele, rootsi keele huvilisi on väga
vähe, rühma saab avada vaid juhul, kui on tublisid
huvilisi väljastpoolt.

nÜlevaade sellest, kuidas vaheklassidesse juurde
tulnud õpilased on kohanenud. Praegu on klassid
pilgeni täis, juurde ei saa kedagi võtta.

nLaulufestival. Algkooli kontsert toimub veerandi
viimasel päeval. Esinejatel on lubatud selga panna kooli-
vormist erinev riietus, kui see on laulu sisuga kooskõlas.

nKoostamisel on vanalinna arenduskava, sellega
tuleb tutvuda ja teha omapoolseid ettepanekuid.

* * *

Õnneks on olemas ravim, mille õige kasutamise korral
saab kanna-tanu piinu leevendada ja õigeaegse ravi korral
isegi pimedaks jäämist ära hoida: Mectizan TM, mida
firma Merk ja Co annetab tasuta.

Kuigi firma annetab ravimit tasuta, on vaja raha ravimi
kohale toimetamiseks ja inimeste koolitamiseks, kes selle
kasutamist juhendavad. Tablettide kasutamise tule-
museks on: uusi pimedaks jääjaid ei lisandu; pimedaks
jäänute elukvaliteet paraneb, sügelemine kaob, nahk
muutub pehmemaks; lapsed, kes siiani pidid hoolitsema
oma pimedate vanemate eest, saavad minna kooli.
Näiteks Nigeerias alustati võitlust jõepimeduse vastu
1995. aastal. Tänaseks on välja töötatud programm
järgevaks 25 aastaks. Igal aastal ravitakse 1,6 miljonit
inimest 3000 kommuunis.
Näiteks 220 kroonise annetusega saab varustada
Mectizaniga 20 inimest ühe aasta jooksul. 630 kroonise
annetusega saab välja õpetada 15 töötajat ravimit laiali
jaotama (kokku  vajatakse  5000 töötajat). 1000 krooni
aitab 80 inimesel saada ühe aasta jooksul ravi.

Õde Mary eluhoiak on meile pikkade aastate jooksul
innustuseks olnud. Rõõmustagem siis koos temaga, et
lilleõied, mida talle sünnipäeval ulatada tahtsime, elavad
tänutundena edasi paljude inimeste südames ja
muudavad maailma natuke paremaks. Aitäh kõigile!

INGRID

PS.  Soovijad võivad veel selgi nädalal hea algatusega
liituda ja oma panuse Virge juurde ümbrikusse jätta.

ÕDE MARY TÄNUSÕNAD MEILE KÕIGILE

February 22, 2008 is a date that marks a milestone for me.
Fifteen years ago on that day I came to know what has led to
years of joy and satisfaction among all of you. At this time I
want to thank each and all of you for the inspiration you have
been and the goodness/help you have so generously given me all
these years. The lovely birthday party became a further impetus to
rededicate myself to make our school a place where each finds a
welcome.

Thank you also for the generous donation of nearly 2000 EEK.
It will be sent to those in Africa who have or may contract river blind-
ness. As we extend help to others we become richer ourselves. This
is what life has taught me.

* * *

Õde Mary tänab südamest kõiki, kes tema sünnipäeva
meeldejäävaks  muutsid ja teda õnnitlema tulid!

Lilleõite asemel soovis Õde Mary koguda annetuse CMBi
(Chriatian Blind Mission) fondi jõepimedusest (onchocerciasis)
nakatunud inimeste aitamiseks. Onchocerciasis on üks levinenumatest
tõsistest  tervisehädadest kahekümne seitsmes Aafrika, kuues
Lõuna- ja Kesk-Ameerika ning ühes Aasia riigis. 18 miljonit inimest
on nakatunud, miljon inimest kannatab nägemisprobleemide all
ja 295 000 inimest on jäänud pimedaks. Nakatumine algab
enamasti lapsepõlves musta kärbse hammustusest. Esimesed
sümptomid ilmnevad ühe kuni kolme aasta pärast alates naha
tugevast sügelemisest, loomuliku värvuse kadumisest ja karedaks
muutumisest. Tõsised nägemishäired ja pimedaks jäämine
saabuvad 10-15 aasta pärast. Haiguse kulg  võib olla väga
piinarohke, pimedaks jäänu nägemist taastada pole võimalik.

(jätkub järgmises veerus)



nGümnaasium nPõhikool

n1.a klass läheb Kadrioru Kunstimuuseumi lossikooli 7.
märtsil. Lahkume koolist 11.00, tagasi oleme 13.45.

nLahtiste uste päev 6. märtsil
8.00-9.05 hommikukohv vanematega PK raamatukogus
8.15-14.45 tundide külastamine
15.00 päeva kokkuvõte PK raamatukogus

NB! Tagasisideks palume täita vanematel tunni-
külastuskaardid, neid jagatakse hommikukohvi ajal. Hiljem
tulijad saavad tunnikülastuskaarte küsida õpetajatetoast või
õpetajalt, kelle tundi külastatakse.

nVene keele nädal 3.-7. märts
Teemaks vene kultuur ja Eesti. Tähelepanu all on
arhitektuuriaasta, sport, kunst, muusika, ainekava toetavad
tegevused, seosed teiste ainetega. Tegevused põhiliselt vene
keele tundide ajal.

Algkool:
• 3. klassid - virtuaaltund arvutiklassis teemal vene
tähestik; vene multifilmide vaatamine, luuletuste ja
vigursalmide õppimine;
• 4. klassid - virtuaaltund arvutiklassis teemal
nimisõnade jagunemine soo järgi; vene multifilmid;
• 3., 4. klassid viivad koolis läbi kampaania „Vaikuses
jaksan” eesti ja vene keeles.

Põhikool
• 5. klassid - virtuaaltund arvutiklassis teemal elukutsed;
lavastavad ja salvestavad audio-multika Punamütsike vene
keeles, salvestust vaatavad 3., 4. klassid;
• 6. klassid - kiirkõnevõistlus, kohtunikeks gümnasistid;
valmistavad vene sportlaste postereid;
• 7. klassid - iga rühm lavastab vene keele tundide ajal
vene muinasjutu ja esineb sellega;
• 8. klassid - tutvustavad vene filmikunsti;
• 9. klassid - koostavad ristsõnu vene keeles ja
lahendavad neid; valmistavad vene sportlaste postereid
ja korraldavad näituse;
• sööklas vene rahvusköök.

n 10. märtsil toimuvad klassijuhataja tundide ajal
kogunemised.

nPüha Miikaeli Poistekoor sõidab Tšehhi konkursile.

Väljasõit on kolmapäeva varahommikul, 12. märtsil, tagasi
jõutakse teisipäeval, 18. märtsil. 11. märtsil on poisid
vabastatud tundidest alates 14.00. Tehakse proovi enne sõitu.

nVõistlus. Johannes Käisi Selts kuulutab välja kirjutiste
võistluse 1.-6. klassi õpilastele teemal ”Huvitav
koolitund”. Õpilased kirjeldavad ühte tundi, mis on neile
väga meeldinud. Ootame käsitsi kirjutatud jutte. Soovi korral
lisab tunni andnud õpetaja omapoolse nägemuse lapse
kirjeldatud tunnist, et lugejad saaksid parema ülevaate tunni
käigust ja tegevustest.

Täpsemat teavet konkursi kohta saab aadressil http://
www.htk.tlu.ee/kais. Tööd saata hiljemalt 30. aprilliks
aadressil: Elva Gümnaasium, Tartu mnt 3, Elva 61505

III perioodi 6. nädal

nVene keele päevad gümnaasiumis

Teisipäeval, 4. märtsil kell 11.00 kogunevad XI klassi
vene keele grupid teatrisaali. Kohtumine Aleksandr Puškini
järeletulijate ja Tsarskoe Selo Lütseumi ajaloo uurija A.
Belenkovaga. Sel päeval sööklas vene menüü: pakutakse
värskekapsasuppi ja pliine.

Märtsis külastatakse Novgorodi folklooriteatri etendust
(täpsem info edaspidi). Otsime võimalusi vene romansside
õhtu korraldamiseks.

nKolmapäeval, 5. märtsil kell 13.00 esineb gümnaasiumi

KAMMERKOOR raekojas abilinnapea vastuvõtul

nKorrapidamine

Tänud XII K rootsi keele rühmale! Sel nädalal aitas XII
K rootsi keele rühm kleepida vildist alused kohviku ja
söögisaali toolidele, mistõttu on neis ruumides nüüd märksa
mõnusam. Järgmiseks nädalaks anname maja korra eest
hooles olemise teatepulga üle XII K klassi prantsuse keele
rühmale. Palume klassijuhataja tunnis leppida kokku ühine
aeg neljapäeval pärast tunde. Ühtlasi tuletame meelde, et
plastpudelite kogumiseks on garderoobiruumis selleks
mõeldud kast. Palume teistesse prügikastidesse pudeleid
mitte panna.

nFoorum kõigi klasside esindajatega toimub reedel, 7.
märtsil kell 15.30 Collegiumi saalis.

nÕpinguraamatud

Tähelepanu XI ja XII klasside õpilased ja klassijuhatajad!
Palun tooge õpinguraamatud Mairi kätte. Muidu ei saa
kevadel tunnistust välja anda.

nEksperthinnangud. Palun XI klassi õpilastel ja neid
klasse õpetavatatel õpetajatel sisestada eksperthinnangud.
Vestlusi saame alustada kohe, kui hinnangud on sisestatud.

nLahtiste uste päev. Järgmisel õppeaastal X klassis õppida
soovijatele tutvustame gümnaasiumi ja huvikoolide õpet
järgmisel neljapäeval kell 16.00. Väljastpoolt
kandideerijatele ei toimu vastuvõttu kunstirühma.

n Sisseastumiskatsed väljastpoolt kandideerivatele
õpilastele toimuvad laupäeval, 15. märtsil kell 10.00-
13.00. Registreerida saab kuni 13. märtsini.

nXI K õppereis. Iirimaale sõidavad 9.-14. märtsil 18
õpilast XI K, klassist, 3 õpilast XII K klassist, üks õpilane
XII H klassist ja üks XI R klassist. Õpetajatest sõidavad
kaasa Urmo Uiboleht, Anne Kirikal, Triinu Tamm,
Piret Pitk (nende õpetajate tunnid asendatakse). Nendel
õpilastel XI K klassist, kes ei osale, toimuvad kõik tunnid.

nArvestuste nädala plaanid. Kuna juba paistab jälle
silmapiiril ka arvestuste nädal (mis algab kohe pärast
vaheaega!), siis palun andke JUBA teada oma plaanidest.

nAbiturientide ball toimub 29. märtsil Kanutiaia
Noortemajas.



n 1. märtsil kell 15.00 Teatri- ja Muusikamuuseumis
kontsert "Viiulipuu", esinevad Tiina Pangsepa (VHK mk),
Leila Eespere ja Peep Tõldsepa õpilased (Nõmme mk).

n4. märtsil kell 17.00 Muusikamajas kandleklassi kontsert

n6. märts

• kell 16.30 Muusikamajas muusikakooli kitarriõpilaste
(konkursandid) kontsert;

• kell 17.00 MM-s muusikakooli keelpilliõpilaste kontsert;

• kell 17.30 VHK teatrisaalis kitarriosakonna kontsert.

n7. märtsil kell 12.00-17.00 Muusikamajas klaveri-
etüüdide konkurss "Kiiruse viirus". Osalejad on
õppetööst vabastatud, osalejate nimekiri tuleb põhikooli
stendile järgmisel nädalal. Lisaks VHK klaveriõpilastele
osalevad ka Keila, Tallinna ja G. Otsa Muusikakooli õpilased.

n8. märtsil kell 12.00 MM-s flöödiklassi õpilaste kontsert.

n 8. märtsil kell 15.00 Matkamajas Tütarlastekoori
esinemine Silvia Melliku juubelil.

n8.-12. märtsil Chicago orkestri ja koori külaskäik,
ühiskontserdid Viimsis ja Metodisti kirikus.

n9. märtsil Nõmme Muusikakoolis regiooni konkurss:
viiulid. Tallinna Muusikakooli regiooni konkurss: kandled.

nNäitus. 5.-29. märtsil saab vaadata VHK Kunstimaja
näitust “Mälumaastikud I” Tallinna Keskraamatukogus.
Näituse avamine toimub 5. märtsil kell 16.00.

Näitus on avatud:

E-R 10.00-19.00
L 10.00-17.00
P suletud

n Õnnitleme! 25. veebruaril lõppes üleriigilise
käsitöökonkursi "Kingitus sõbrale" võidutööde näitus.
Parimatest koostatakse veebikataloog.

Võidutöödeks tulid:

MARI-ANN REEDE, 2. T - Putukas.
KAROLIN SAAR, 2. T - Minna.
JAANIKA LÜÜS, 7. T - Rohelised kindad
JOHANNA AUS, 7. T - Mardikas Muhust
Ajakirja "Täheke" eripreemia sai KERTU AER, 2. T

Tublilt esinesid veel:

HELENA MIIDU, 5. T,
HELENA RUMMO, 5.kl,
GRETE REMMEL, 5. T,
MARJU BAKHOF, 7. T.

n12. klassi kunstiharu eksamid

JOONISTAMISE EKSAM toimub:

• esmaspäeval, 3. märtsil kell 12.45-14.15

• neljapäeval, 6. märtsil kell 12.15-13.45

MAALIMISE EKSAM toimub:

• esmaspäeval, 10. märtsil kell 12.45-14.15

• neljapäeval, 13. märtsil kell 12.15-13.45

nKassikõnni tänud!

21. veebruaril toimus võimlas iga-aastane moeüritus
Kassikõnd. •ürii koosseisus Karolin Kuusik, Piret
Puppart, Kirill Safonov, Anu Samarüütel, Anne Metsis,
Margo Krindal valisid parimaks modelliks MARKUS
DVINJANINOVI, X H, I koha võitis KRISTEL
KUSLAPUU, X H, II kohale tuli ANNA VIIK, XI H. III
kohta jagasid VIIES KLASS ja LIINA ning KAROLIINE, X R.
Montoni eripreemia sai SOHVI VIIK, 9. T.

Külalisi oli oodatust rohkem ja üritus sujus hästi.
Külalisesinejateks olid HULA ja Le Coq Sportif. Kassikõnni
korraldajad Kerli Radvilavicius ja Meeri-Marie Rull
tänavad Kassikõnni kordaminekus kõiki osalejaid, kooli
juhtkonda, kunstimaja õpetajaid, Anu Reidakut, Helena
Pruulit, Toomas Pruunsilda, Pille-Riin Karrot, Kristjan
Kala, Joonas Kokamäge, Tanel Erik Tikku, Ernst-
Martin Sõukandi ja kõiki teisi kes oma nõu ja jõuga abiks
olid.

Sponsorid: Nikita Clothing, Monton, Red Bull, Masha,
NuNordik, Boost Juice Bars, Von Krahl, Kanuti Gildi Saal,
ajakiri Stiil, Kraft Mööbel.

VHK GÜMNAASIUMi TEATRISAALIS

Reede, 7. märts
kell 18.00
VHK Teatrikooli

       11.       11.       11.       11.       11. klassi TEATRIÕHTUTEATRIÕHTUTEATRIÕHTUTEATRIÕHTUTEATRIÕHTU
Juhendaja Tõnis Rätsep

Kestvus 1 tund
Sissepääs prii
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VHK GÜMNAASIUMi TEATRISAALIS

Esmaspäev, 3. MÄRTS
Esmaspäev, 24. MÄRTS
Kell 18.00
VHK Teatrikooli

ABITURIENTIDE lavakava kahes osas

KUI LEIAD TEE, SIIS TULEKUI LEIAD TEE, SIIS TULEKUI LEIAD TEE, SIIS TULEKUI LEIAD TEE, SIIS TULEKUI LEIAD TEE, SIIS TULE
Juhendaja Tõnis Rätsep

Kestvus 2 tundi
Sissepääs prii

nKunstimajanMuusikakool


