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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

MARI MÄGI  7.04
LEANNE BARBO  8.04
MARGIT RÜSSE  8.04
TÕNU KÕRVITS  9.04

TANEL LIIBERG  11.04
HELEN POLL  12.04
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Vanematekogu 2.04.08

nMailaadale leiti eelmine kord usutavasti väga hea
lahendus.

nArutati õppe organiseerimist ning õpilaste huvide
ja võimekuste arvestamist selles. Juhtkond peaks suutma
jälgida õpilasi kolmel tasandil: iseseisva töö õigusega
õpilased (eriti tublid, kes võivad kohustusliku
tunniskäimise asemel õppida iseseisvalt), tava-
programmiga õpilased ja individuaalõpet koos
tugiisikuga vajavad õpilased.

Õpilasi on erineva võimekuse ja huviga. Üks raskemaid
rühmi on need, kel pole huvi välja kujunenud. Neid on
raske motiveerida end pingutama. Motiveerima peaks
ka väga tublisid õpilasi - näiteks vabastada
kohustuslikust tundides käimisest. Kes on aga palju
puudunud, peaks läbima kursuse uuesti. Selleks annab
võimaluse ka neljas aasta.

n Esimesse klassi katsed. Arutati läbi, mida
vanematega rääkida.

n Arutati viimasel ajal toimunud muusika-
instrumentide ja -vahendite vargusi meie majadest.
Tuleb tegeleda turvalisuse küsimustega, leida põhikoolis
lukustatav ruum, kus lapsed saavad oma pille hoida.

KUTSUMUS JA VASTUTUS

“...Sest sellega on lugu just nagu mehega, kes enne võõrsile
minemist kutsus oma sulased ja andis oma varanduse nende kätte.
Ühele andis ta viis talenti, teisele kaks ja kolmandale ühe,
igaühele tema suutlikkust mööda, ning läks ära võõrsile. Kohe
läks see, kes oli saanud viis talenti, ja kauples nendega ning sai
teist viis. Nõndasamuti ka kaks talenti saanu sai teist kaks
juurde. Aga kes oli saanud ühe, läks ja kaevas maasse augu
ning peitis ära oma isanda raha.

Pika aja pärast tuli nende sulaste isand koju ja nõudis neilt aru.
Siis astus ta ette see, kes oli saanud viis talenti, lisas sellele teist
viis talenti ja ütles: "Isand, sa andsid mulle viis talenti, ennäe,
ma olen saanud teist viis talenti!" Ta isand lausus talle: "Tubli,
sa hea ja ustav sulane, sa oled olnud ustav pisku üle, ma panen
su palju üle. Mine oma isanda rõõmupeole!"

Ka kaks talenti saanu ütles ta ette astudes: "Isand, sa andsid
mulle kaks talenti, ennäe, ma olen saanud teist kaks talenti!"
Ta isand lausus talle: "Tubli, sa hea ja ustav sulane, sa oled
olnud ustav pisku üle, ma panen su palju üle. Mine oma isanda
rõõmupeole!"

Siis astus tema ette ka see, kes oli saanud ühe talendi, ja ütles:
"Isand, ma tean, et sa oled vali mees, sa lõikad sealt, kuhu sa ei
ole külvanud, ja kogud sealt, kuhu sa ei ole puistanud. Ja ma
kartsin, läksin ära ja peitsin sinu talendi maa sisse. Vaata,
siin on sinu oma!" Tema isand aga vastas talle: "Sa halb ja
laisk sulane!  Sa teadsid, et ma lõikan sealt, kuhu ma ei ole
külvanud, ja kogun sealt, kuhu ma ei ole puistanud. Siis sa
oleksid pidanud mu raha andma pankurite kätte, ja tulles ma

oleksin saanud oma osa kätte vahekasuga. Võtke nüüd
tema käest talent ära ja andke sellele, kellel on kümme
talenti! Sest igaühele, kellel on, antakse, ja tal on rohkem
kui küllalt, kellel aga ei ole, selle käest võetakse ära
seegi, mis tal on" (Mt. 25,14-30)

Tähendamissõna talentidest aitab meil natuke
mõtiskleda veel meie kutsumuse üle ja pöörata
tähelepanu vajadusele tunda vastutust saadud talentide
ja armude eest. Looja on kinkinud meile palju looduse,
meie vanemate ja kooli kaudu. Kuidas paneme neid
andeid vilja kandma meie elus? Tähtis pole see, kas
neid on rohkem või vähem, vaid kui suuremeelselt sellele
kutsele vastame. Oleks kurb peita need maa sisse ja
jätta meie võimed ja anded vilja kandmata, kui
saaksime panna neid teisi inimesi ja ühiskonda teenima.
Kui tunneme, et oleme oma talendi maa sisse peitnud,
on ehk aeg see välja kaevata ja panna see vilja kandma!
Tähtis pole see, kas meie talendid on suured või
väikesed, kas need säravad või mitte, kas teised saavad
neid näha ja imetleda. Olulisim on anda suuremeelselt
ja rõõmsalt endast parim!



n Gümnaasium
Gümnaasium IV perioodi 2. nädal

nToitlustamine mais

Mais on 20 söögipäeva, seega on toiduraha 380 krooni.
See tuleb Koolitoitlustuse OÜ-le üle kanda hiljemalt 25.
aprilliks.

nPuudumiste märkmine e-koolis

E-koolis loetakse põhjuseta puudmiseks kõik puudumised,
mis on märgitud tähega P või kriipsuga (-) (viimane
tähendab, et klassijuhataja ei tea puudumise põhjust).

nAbituuriumi lõpukell

Lõpukell heliseb neljapäeval, 24. aprillil kell 12.00.

nXII klassi õppenõukogu

XII klassi õppenõukogu 29. aprillil kell 15.30.

nKutse kontserdile

Meie endine õpilane, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
üliõpilane KÄRT RUUBEL kutsub kontserdile: pühapäeval,
6. aprillil kell 18.00 Kadrioru lossis.

nUued raamatud gümnaasiumi raamatukogus. Tule tutvu!

1. Eesti inimarengu aruanne. (2007).

2. Ameerika luule antoloogia. (2008).

3. Leppik, Peep. (2008). Õpetajatöö psühholoogilisi
probleeme.

4. Tamm, Marek. (2007). Kuidas kirjutatakse ajalugu?

5. Doman, Regina. (2008). Inglike vetes.

6. Klass. DVD (2007).

7. Hellsten, Tommy. (2008). Olla lapsevanem.

nEsmaspäeval, 7. aprillil kell 10.00-14.30, toimub
gümnaasiumi raamatukogus raamatumüük. Kõik on
oodatud! Müüakse:

- võõrkeelseid juturaamatuid;
- sõnastikke;
- õppematerjale.

Edukas esinemine moekonkursil!

Selgusid Tallinna koolide õpilaste moekonkursi
„SEDAMOODI 2008” lõppvooru  võitjad! 2. aprilli
hilisõhtul kuulutati  Salme Kultuurikeskuse laval välja
tänavused võidutööd teemal „ETNO-POP”.  36 kooli
hulgast sai meie 5.T klassi kollektsioon „Kodarrahad” 4.-6.
klasside arvestuses  peapreemia!

Õnnitleme 5. klassi tüdrukuid ja nende juhendajaid õpetaja
Sirje Rohtlat ja Liisa Kallamit!

nRaamatukogu

nKunstimaja

nMuusikakool
n 9. aprillil kell 15.30 Keila Muusikakoolis VHK
Muusikakooli klaveriõpilaste kontsert;

n 10. aprillil kell 16.00 Gümnaasiumi teatrisaalis
kitarriosakonna tasemeeksamid ja kontsert;

n12. aprillil põhikoolis I klassi vastuvõtukatsed;

n 12. aprillil kell 15.30 põhikoolis Gümnaasiumi
sisseastujate muusikateooriakatse;

n8.-10. aprillil Tütarlastekoori kontsertreis Brüsselisse;

n11.-15. aprillil Tartu H. Elleri nim Muusikakoolis VI
Eesti Noorte Pianistide Konkurss;

n12. aprillil kell 12.00 Muusikamuuseumis klavessiini-
õpilaste kontsert (Klavessiinifestivali raames);

n 12. aprillil Estonia teatri talveaias kolme kooli
jazzikontsert;

n12. aprillil Gümnaasiumis Püha Miikaeli Poistekoori
laululaager;

n 12. aprillil kell 12.00 Muusikamajas õp Anneli
Tanksimäe õpilaste kontsert.

5. aprillil antakse Tallinna Raekojas kätte tänavuse Sten
Roosi muinasjutuvõistluse auhinnad. •ürii eriauhinnaga
pärjatakse meie ANNA KRISTIN PETERSONI (6. T).
Palju õnne!

nÕnnitlus

Kirjandust lapsevanemale ja õpetajale -

Tommy Hellsten “Olla lapsevanem”.

Eesti keeles äsja ilmunud Tommy Hellsteni raamat "OLLA
LAPSEVANEM" jõudis meie raamatukokku. Tellisime neid
30, et raamat oleks kättesaadav ja pärast  lugemist saaksime
korraldada arutelu nii õpetajatele kui ka lapsevanematele.

Soome tuntud psühhoterapeut Tommy Hellsten kutsub
lapsevanemaid üles kontrollima ühiskonnas valitsevaid
väärtusi, millest sõltub valikute ja otsuste tegemine.

Autor leiab, et ühiskonna ülesanne on luua niisuguseid
struktuure, mis võimaldaksid vanema rolli täita, sest iga
lapsevanem tahab ju tegelikult hingepõhjas oma ülesandesse
tõsiselt suhtuda. "Vaid lapsi ja lapse-vanemaid väärtustav
ühiskond suudab rajada hea ja turvalise tuleviku," arvab
ta.

Õpetaja elutervest  süütundest  kirjutades annab autor
vastused mitmetele õpetaja tööd puudutavatele küsimustele.
Soovitan lugeda ja  ka headele sõpradele soovitada!

INGRID

nMiikaeli Ühendus



nTänud!

Tänuavaldus 11. klassidele imelise balli eest.

Ilu sai alguse 29. märtsil kell 18.00, kui Kanutiaia Noortemajja
hakkasid saabuma maailma ilusaimad abituriendid. Majesteetlikke
noorsande ja preilnasid võtsid avalisüli vastu põlist Eesti sugu
talutüdrukud ja tublid Maarjamaa pojad. Algas Ball - aasta oodatuim.

Hinge hellitavat klassikalist tantsumuusikat viljelesid meie omad
abituriendid. Võib vaid öelda, et valssi jätkus kauemaks. Enamgi
veel – tervitus-šnapsiks oli kihisev-kullakarva šampus. Ja mitte laste
oma... Suupisted viisid lausa keele alla.

Kõnedega kostitasid ballilisi imeilusad klassijuhatajad ja säravad
õpilased. Ilvari isiklik luuledebüüt „ballullum humooris” võitis
naervaid poolehoidjaid ja oli muidu väljapeetud õhtul meeldivaks
vahepalaks.

Õhtu krooniks oli ansambel „Kriminaalne elevant”, mis hoidis
noormehi ja kaunitare tantsupõrandal kuni hiliste õhtutundideni.

Kallid 11ndikud, me täname teid selle unustamatu ja sündmusterohke
õhtu eest. Loodame, et teile saab järgmisel aastal osaks samaväärselt
kaunis elamus!

Elagu VHK grandioosne vaim!

Piret Krumm ja Laura-Helene Künnapas

nMõtisklus
Taas üks tore looke 5. klassi mõtiskluste laekast.

MINA LUGEJANA

Mulle meeldib väga raamatuid lugeda, aga kui mul just ei ole aega
raamatuid lugeda, loen ma kõike muud, mida ma enda ümber näen.
Ma loen näiteks reklaame, kuulutusi, bussiaegu, ajalehti või ajakirju.
Ma ei loe seda selleks, et kõike meelde jätta. Ma tihtipeale isegi ei
mäleta, mida ma just lugesin.

Kodus ma loen toitude koostisosi või kuidas näiteks pakisuppi
valmistada, aga kui mul pole isu jälle pakisuppi süüa, otsin ma
kokaraamatu välja ning otsin sealt midagi, mis mulle maitseb.

Mulle meeldib ka arvutis olla: otsin Internetist kuulutusi, kus müüakse
kutsikaid või kassipoegi, kuna nad on nii armsad. Ma loen ka tihti
MSN-is või e-mailis kirju, mida sõbrannad mulle saadavad.

Hetkel loen ma ka raamatut, mille nimi on “Kaasani täht” ja see
on väga huvitav. Mulle meeldib ka lugeda raamatuid, mis räägivad
loodusest ja loomadest. Minu esimene raamat oli “Paula”, aga kui
aus olla, väsisin kiiresti lugemisest ära ja hakkasin hoopis pilte vaatama.

Vahel, kui ma raamatut loen, kaon ma täiesti päris maailmast ära
ja näen enda ümber hoopis 19. sajandi vanalinna või pimedat ja
külma metsa, aga kui mu ema uksele koputab ja midagi ütleb,
kaob minu silme eest see imeline võlumaailm ja kui ma ringi vaatan,
näen jälle oma väikest tuba, kirjutuslauda, pungil riidekappi ning
kõiki neid mänguasju, mida ma pole raatsinud ära visata.

Lugemine teeb mind rõõmsaks ning  ma naudin iga hetke, kui ma
saan vaikselt midagi lugeda!

AGNES GRÜNBERG 5. T

n Laulufestival

VHK LAULUFESTIVAL 2008

Kaheksal kontserdil astus lavale tublisti üle 300 esineja.
Selle aasta teemakontserdiks oli perelaulude õhtu,
loodetavasti saab sellest traditsioon!
3. aprilli lõppkontserdil Matkamajas jagati ka
peapreemiaid ja tänati tegijaid:
EELKOOLI ANSAMBEL - eelkooli ansambli peapreemia
ELISABETH EGEL (eelkool) - publiku lemmik
KARL KILLING (eelkool) - eelkooli solisti peapreemia
ANETTE PÄRN ja NATALY ALLIKSON (eelkool) -
publiku lemmik
EIK ERIK SIKK ja PAUL MARTIN KATTAGO (I klass)
- algkooli ansambli peapreemia
JÜRI-SAIMON KUUSEMETS (III klass) - algkooli solisti
peapreemia
KAROLIN SAAR (II klass) - algkooli solisti peapreemia
ELIANN TULVE (III klass) - algkooli publiku lemmik
IV KLASSI TÜDRUKUTE ANSAMBEL - algkooli
ansambli peapreemia
TRIIN-ELIIS SÜLD (VI klass) -põhikooli solisti peapreemia
V KLASSI TÜDRUKUTE ANSAMBEL - põhikooli
ansambli peapreemia
URSULA ROOMERE (VII klass) - põhikooli solisti
peapreemia
IX KLASSI TÜDRUKUTE ANSAMBEL - põhikooli
ansambli peapreemia
ANSAMBEL THE ONE - Põhikooli publiku lemmik
TOOMAS PRUUNSILD (XI klass) - gümnaasiumi solisti
peapreemia
KRISTINA ELISA HAAVAMÄGI - Vanema vanuseastme
publiku lemmik
MARI-LIIS HALLIK - Laulustuudio publiku lemmik

Täname:

Kalev Chocolate Factory AS, VHK ja Mihkligildi
Keraamikatöökoda, Piia Ruber

Lauljate juhendajad:
Maarja Soone
Pille Raitmaa
Elo Toodo-Jakobs
Imbi Laas
Kadri Hunt
Maret Alango
Eve Padar
Jana Perens
Katrin Tanvel
Andres Lemba

Lõppkontsertide õhtujuhid:
Perekond Võrno
Kristiina Talts
Toomas Pruunsild

Kontserdi peakorraldajaks oli VHK koolimuusika
ainesektsiooni juht IMBI LAAS ja koos temaga toimetas ja
salvestas SIRJE VOITKA Muusikamajast. Väga tublid, hästi
tehtud!

Saateansambel:
Jaak Jürisson
Kristjan Kallas
Heiko J. Remmel
Tõnu Laikre
Mingo Rajandi

Helindajad:
Artur Raidmets
Jaak Johanson
Taavi Hans Kõlar
Fotograafid:
Taniel Kirikal
Karl Nigesen
Auli Relve


