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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

ANNE KIRIKAL  7.05
JANA PERENS  8.05
LAURA HÜTT  8.05
KRISTEL AER  9.05
KARIN SUSS  10.05

KATHARINA AUS  11.05
MARIA JOANNA MADISE  11.05
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Vanematekogu 30.04.08

nEelmise nädala olulistest kohtumistest

Kohtumine haridusministriga : kultuuri- ja
hariduskeskuse koolitüüp seadustatakse, samuti tegeleb
ministeerium koduõppel olevatele õpilastele rühmaõppe
võimaluste leidmisega.

Sotsiaalministeeriumi kohtumine abort.ee asjus oli
konstruktiivne – ministeerium tunnistas, et taotluses
oli rõhutatud lähtumist elujaatavast väärtussüsteemist,
mistõttu pole põhjendatud etteheited “neutraalsuse” ja
“tasakaalustatuse” osas; Elukultuuri Instituudi esindajad
omakorda olid nõus portaali täiendama mõistete selgema
lahtiseletamise ning ennetuse osas; samuti pannakse
portaali üles SM ametlik seisukoht.

nArutati VHK laienemise võimalusi

Ruume oleks hädasti juurde tarvis, nii põhikool,
muusikakool kui kunstikool vaevlevad ruumipuuduses.
Samas ei ole finantsiliselt võimalik juurde võtta ruume,
ilma et võtaks juurde õpilasi.

n 1. klassid. Kinnitati 1. klasside nimekirjad ja
kandidaadid.

n15. mail on 7. klassidel elamuspäev, tunde ei toimu.

EMADEPÄEVA KONTSERTEMADEPÄEVA KONTSERTEMADEPÄEVA KONTSERTEMADEPÄEVA KONTSERTEMADEPÄEVA KONTSERT

10. mail kell 18.0010. mail kell 18.0010. mail kell 18.0010. mail kell 18.0010. mail kell 18.00

Estonia kontserdisaalisEstonia kontserdisaalisEstonia kontserdisaalisEstonia kontserdisaalisEstonia kontserdisaalis

Esinevad VHK õpilased, külalistena Tartu
Poistekoor ja orkester Collegium Consonante.

Toetuskaardid à 50.- ja 30.- (lapsed ja
õpetajad) saadaval alates 5. maist  gümnaasiumi
valvelauas ja Muusikamaja valvelauas.

Kontserdipäeval 1 tund enne algust 60.- ja 40.-

KODU ON SEAL, KUS ON EMA

„Kord leidsin tänavalt lapse ja tõin ta meie lastekodusse. Pesin ta puhtaks
ja andsin puhtad riided selga. Enda arvates tegin kõik, mis võimalik.
Mõne päeva pärast jooksis aga laps minema. Üks õdedest leidis lapse taas,
kuid mõne aja pärast oli ta jälle kadunud. Siis ütlesin õdedele: „Minge
ometi talle järele ja pidage teda silmas. Vaadake, kuhu ta läheb.” Mitte
kaugel, ühe puu all, istus lapse ema. Ta oli asetanud savist poti alla kaks
kivi ja keetis selles midagi, mille oli jäätmetest leidnud. Õed küsisid lapselt:
„Miks sa lastekodust ära jooksid?” Laps vastas: „Siin olen ma kodus, sest
siin on minu ema.” See, et söök pärines jäätmehunnikust, ei olnud üldse tähtis
– ta oma ema oli selle keetnud.” (Ema Teresa, „Halastuse aeg”, lk 36).

Järgmisel pühapäeval tähistame emadepäeva. Ema vaiksest eeskujust oleme
õppinud ja õpime, et tõeline armastus ei tunne tingimusi, ta on meie jaoks
alati olemas. Kui sageli on ema üllatanud meid oma loomingulise
armastusega! Ehk on seegi üks armastusega tekkiv võime. Ema oskaks
justkui lugeda meie mõtteid ja sisimaid soove. Tema armastus on tõeline
kunst, kus on mängus tema ettekujutus, loovus, oskused ja „trikid”, millega
tulla vastu meie vajadustele ning igatsusele armastuse, ilu ja tõe järele.

Meil on ees terve nädal, et mõelda, kuidas saaksime meie sel päeval – ja
mitte ainult sel päeval – teda üllatada! Pangem tööle oma mõte ja oskused,
et avastada ema sisimaid soove. Mis teeks tema päeva tõeliselt rõõmsaks?
Nagu loos lapsest ja ema Teresast, on ka ema jaoks kõige olulisem olla
meiega koos ja teada, et ükskõik mida talle kingime, oleme teinud seda
südamest. Tähtis on see, et seda on teinud tema laps ja just tema rõõmuks.
Ehk saame isa, õdede-vendadega nõu pidada ja ühise üllatuse valmistada!
Võiks arvata, et suurimaid rõõme valmistab talle kogu pere ühtsus.
Emadepäev on eriline võimalus seda ühtsust kogeda ja tugevdada.

Kui mõtleme ühisele tegevusele järgmisel nädalavahetusel, siis hea võimaluse
selleks pakub meile ka kooli emadepäeva kontsert, kuhu oleme terve perega
oodatud ja mis suudab meid igal aastal üllatada oma ilu ja hoolika
ettevalmistusega!

Ilusat emadepäeva VHK peredele!



n Gümnaasium

n5. mail kell 9.00 Pühavaimu 8 7. klassi muusikaloo
eksam;

n5. mail kell 17.15 Muusikamajas Karin Sussi õpilaste
kontsert;

n6. mail kell 14.30-16.00 Muusikamajas klaveriosakonna
lõpukavad ja tasemeeksami võimalus;

n6. mail kell 17.00-18.30 Muusikamajas klaveriosakonna
lõpukavad ja tasemeeksami võimalus;

n 7. mail kell 16.40-18.40 Estonia kontserdisaalis
Emadepäevakontserdi peaproov;

n8. mail kell 17.00 Muusikamajas Tasemeeksamid ja
lõpukavad;

n 10. mail kell 18.00 Estonia kontserdisaalis
Emadepäevakontsert (proov kell 14.00).

Teade arstikabinetist. 7.-9. mail on kooliõde koolitusel.
Kooliarst võtab 8. mail vastu 8.00-10.00.

nÕpilaste aktiivsusest. Oleme rahul õpilaste aktiivsusega
koolielu korraldamise osas.

nTantsukursus võiks olla osa 12. klassi kehalisest.

nPeaksime kaaluma võimalust kõikide klasside kehalise
tunnid viia samale ajale, et tekitada rohkem valiku-
võimalusi erinevate liikumisalternatiivide osas.

nPuudumistest. Foorumil leiti, et palju vähem on
puudumisi VHK gümnaasiumisse väljastpoolt tulnud õpilaste
seas.

n Foorum

nMuusikakool

n Info

VHK pere avaldab kaastunnet
õpetaja Kati Pajole armsa ISA surma puhul.

nKroonikat

12. keelteklass Pariisis, esimene päev (27. aprill)

Bonjour!

Kohvrid käes, hopsti rongi peale, kogedes esimest multikultuurset
rongisõitu, lähenesime Pariisi kesklinnale, haavalehekese värin
südames... Aga aitab igavatest detailidest. Meil on korter Pariisi
kesklinnas, kus me välja küünitades näeme Quasimodot lehvitamas
Notre Dame`i tornis. Ilm on hästi soe, Pariis lõhnab nagu Chanel
No. 5. Lõunasöök kreeklastelt, õhtusöök itaallastelt – c`est  la
vie! Päikeseloojangut nautisime Cité saare tipus, Seine`i kohal jalgu
kõlgutades. Kuna me ei leidnud ühtegi kino, kus näitatakse Asterixi,
ei jäänud meil muud üle kui vaadata väärtfilmi „Silent Hill”.

Ah jaa.. Joosep kukkus Seine`i.

IV periood 6. nädal

nMaja eest hooles

Maja eest on sel nädalal hooles X R klass. 12.-16. mail X
H klass.

nArvestuste nädal

Head õpetajad, palun andke teada arvestuste nädala plaanid.
Järgmise nädala keskpaigaks peavad plaanid õpilastel teada
olema. Arvestuste nädalal sõidavad UNESCO-teemalise
ühisprojekti raames Kroonilinna Rosina Savisaar, Anu
Salumaa, Marleen Soosaar, Marko Belzetski, Henry
Timberg. Õpetajatena sõidavad kaasa Anu ja Urmo.

n Gümnasistide silmapaistvad tulemused vene
romansside konkursil

28. aprillil toimus Estonia Talveaias vene romansside
konkurss. Zhüriisse kuulusid: Teo Maiste (teater "Estonia"),
Toivo Keva (integratsiooniprojekti "Minu riik" esindaja),
Polina Jelissejeva (Vene Föderatsiooni saatkonna
kultuuriatashee), Eduard Toman (Vene Draamateatri
lavastaja, näitleja).

VHK gümnasistid said 3 preemiat viiest:

LINDA KOLDE - Vene Föderatsiooni saatkonna preemia

ANNA EHRENBERG ja JOONAS PAAS - zhürii eripreemia

TOOMAS PRUUNSILD - Kultuuriministeeriumi preemia

Palju õnne lauljatele ja juhendajale õp. Tatjana Tabakinale!

  Põhikooli

DRAAMAFESTIVAL

30. mail

Muusikamajas (või gümnaasiumi
teatrisaalis)

Parimad lavastused tulevad ettekandele
mailaadal!

Osaleda soovijad - andke endast märku
oma emakeeleõpetajale!


