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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

JUTA KRANNA  16.04

EVA KOFF  17.04

MARGIT TOHVER  17.04

TUULI KOITJÄRV  18.04
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ÜLESTÕUSMISPÜHAD ON RÕÕMU AEG

Kristlik maailm meenutab, et suurel reedel suri Jeesus ristil ja
kolmandal päeval tõusis Ta surnuist. Elu, Tema elu, oli surmast
tugevam. Selline on ka meie tulevik, kui “mäletame surma”.
Teame ju hästi, et kõik peame kord surema. Samas tekitab
mõte vältimatust ja ettenägematust surmast meis hirmu. Kuid
hirmus ei ole võimalik elada! Tema, kes meid lõi, on seesama,
kes Vanas Testamendis avaldas oma armastust, minnes
võimalikult kaugele ja öeldes: “Kas naine unustab oma
lapsukese ega halasta oma ihuvilja peale? Ja kui nad ka
unustaksid, ei unusta mina sind mitte.” (Jesaja 49:15)

Jeesuse ülestõusmise läbi näitas Ta meile, et isegi see kõige
suurem ja vältimatum vastuolu, surm, pole meie jaoks lõpp,
vaid uue elu algus.

Elus kerkib meie ette nii mõningaidki raskeid ja valusaid
momente, vastuolusid. Ülestõusmine tuletab meile meelde, et
iga vastuolu taga leiame alati rahu ja rõõmu. Aga meil on vaja
lootusesse juurdunud kannatlikkust. Mõnikord peame ootama
kolm päeva, mõnikord rohkem, teinekord veel kauem. Seda
lootust kinnitab meie igaühe elukogemus, vaadakem vaid enda
elus veidi tagasi. Aga seda lootust kinnitab eriliselt ka usk,
veendumus selles, et iga vastuolu, iga raskuse, iga haiguse, iga
valu ja iga surma taga ootab meid Tema, kes tunneb “rõõmu
inimlastest” (Õpetussõnad 8:31). Tema, kes “nõnda on ...
maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud,
et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene
elu” (Johannes 3, 16).

Ilusaid ülestõusmispühi!

Vanematekogu 8.04.2009

nKooliaasta lõpp

Muusikakooli aktus 1. juunil kell 16.00. Aasta
lõpetamine ja lühike õppeaastat kokkuvõttev
suveseminar 5. juunil pärast aktusi Muusikamajas
(pidulik lõuna umbes kell 14.00).

nJärgmise õppeaasta kalender

Tööle pärast suvepuhkust: 17.08 administratsioon,
18.08 ainesektsiooni esimehed, 19.08 kõik õpetajad.

5. klasside lapsevanemate koosolek 26.08. 10. klasside
õpilaste ja lapsevanemate koosolekud 28.08. 24.-28.08
klasside koosolekud. Põhikooli ja gümnaasiumi ühine
õppenõukogu 27.08. Aktused 1.09. Spordipäev algkoolil
4.09, põhikool 9.09. Lapsevanemate koosolekud 2.-
10.09. 14.-16.09 pildistamised. 23.09 eelkooliaegade
valimine. 28.09 algavad 9. klasside vestlused.
Mihklipäeva teenistus ja kontsert 29.09. Trialogos kahe
sessioonina sügisvaheajal ja novembri lõpus, teema sel
aastal ikoon ja Katariina kiriku rekonstrueerimine.
Gümnaasiumi sõrmuste pidu 2.10. 5.10 õpetajate päev,
võiks kutsuda ka vanemaid tunde andma. 22.10 PK
õppenõukogu. Sügisvaheaeg 24.10-1.11. Hingedepäeva
teenistus 2.11. Mardirongkäik 10.11. Humanitaarainete
nädal 23.-27.11. Advendiaeg: 5.12 jõululaat. 21.12 PK
jõulupidu. 22.12 kell 15.00 jõuluteenistus Jaani kirikus
(peaproov 18.12), kell 16.30 jõululõuna. 23.12 klasside
jõuluhommikud. 7.-8.01 talveseminar. 25.-26.02
lisavaheaeg. 23.02 vabariigi aastapäeva aktus.
Kevadvaheaeg 20.03. Suvevaheaeg algab 9.06.

n16. aprillil on 8.T klass Tartus.

n5. klassi tüdrukutelt on tulnud idee korraldada 1.
mail “Teeme ära!” mõttetalgute raames oma koolis
perede mõttetalgud teemal “Seitsmeks koju!”.
Otsustati mõtet toetada.

nMuusikakool

n14.04 kell 18.00 Muusikamajas Muusikakooli ja Otsa
kooli kitarriansamblite kontsert;

n 16.04 kell 17.00 Muusikamajas tasemeeksami
sooritamise võimalus;

n18.04 Põhikoolis I klassi vastuvõtt ja muusikakatsed;

n 18.04 solfiklassis gümnaasiumi muusikaharu
sisseastujate teooriaeksam;

n18.04 Eesti kandleõpilaste kontsert Nõmme muuseumis.

Esmaspäeval, 13. aprillil ülestõusmispüha
teenistused: 9.05 I-IV klassid, 10.00 V-VIII klassid,
11.00 IX klassid (koos gümnaasiumiga).

nPüha Miikaeli kool



n Gümnaasium nPõhikool

nKoosolek. 13. aprillil kell 9.00 Kunstimaja õpetajate
koosolek käsitööklassis. Päevakorras: mailaada töötoad,
kunstilaagrid, tagasiside õppekavade täitmisest, kunstimaja
kalenderplaani ülevaatus õppeaasta lõpuni.

nGümnaasiumi maja kohvikus on välja pandud õpetaja Ülle
Marksi õpilaste tööd. Keraamikatöökojas on eksponeeritud
keraamikaringide õpilaste tööd. Gümnaasiumi maja keldris
on keraamika õpetajate tööde näitus.

nKunstikooli lõpetajate lõputööde kaitsmine 16. aprillil
kell 17.00 Aatrium galeriis.

nKunstikooli katsed. 16. ja 17. aprillil kell 15.00-18.00
erialakatsed väljastpoolt tulevatele õpilastele kunstiklassides.

IV arvestuste nädal, V perioodi esimene nädal

nSünnipäevalapsed

11.H  Marie Tiitsmann  10.04
11.K  Veli Valentin Rajasaar  12.04
11.K  Anna-Liisa Virkus  12.04
12.K  Uku Valner  12.04
10.H  Lauris Vilhelms Grins  13.04
11.H  Johan Huimerind  15.04
11.K  Ott Aarma  15.04
12.R  Ann Kaleviste  15.04
12.R  Epp Kaleviste  15.04
10.K  Johanna Kahur  16.04
11.H  Martin Briedis  16.04
11.K  Tanel Erik Tikk  16.04
12.H  Linda Kolde  16.04
11.E  Kaisa Koppel  17.04
10.H  Margus Tammik  18.04

nÜlestõusmispühade teenistus. Kuigi järgmine nädal
on arvestuste nädal, on esmaspäeval ülestõusmispühade 2.
püha - seega ka kooli teenistus Peeter-Pauli kirikus 11.00.

nArvestuste nädala plaanid on kättesaadavad stendil ja
koduleheküljel alates kolmapäeva õhtupoolikust.

nÕppimisvõimalustest Rootsis. Esmaspäeval, 13.
aprillill kell 15.00 auditooriumis tutvustatakse
õppimisvõimalusi Rootsis. Kõik huvilised on oodatud!

nV perioodi tunniplaanid paneme stendile ja kodu-
leheküljele välja hiljemalt arvestuste nädala kolmapäevaks.

nInfo abituuriumile. Esmaspäeval, 20. aprillil kell 10.00
toimub matemaatika proovieksam. Teisipäeval, 21. aprillil
kell 9.00-13.00 eksamikursus ühiskonnaõpetuse riigieksami
sooritajatele. See on eksami sooritajatele kohustuslik!
Kolmapäeval, 22. aprillil heliseb viimane koolikell.
Abituuriumi eksamiperiood algab 23. aprillil. Neljapäeval
kell 9.00-13.00 toimub eksamikursus ühiskonnaõpetuse
riigieksami sooritajatele. Laupäeval, 25. aprillil kell 10.00
algab eesti keele riigieksam. Eksamitele tuleb tulla pidulikus
akadeemilises riietuses!

nInfo õpetajatele. IV perioodil lõppenud kursuste hinded
tuleb välja panna hiljemalt esmaspäevaks, 20. aprilliks.
Klassijuhatajate koosolek toimub kolmapäeval, 22. aprillil
kell 15.30. Õppenõukogu toimub 23. aprillil kell 15.30.

nÕpinguraamatud tuleb tagastada ja tuua sekretäri kätte!

nÜlestõusmispühade teenistused esmaspäeval

9.00 Algkool
10.00 5.-8. klass ja PMK
11.00 Gümnaasium ja 9. klass

n1. A ja 2. A klass lähevad 15. aprillil KUMU-sse Lillelinna.
Lahkume kooli juurest 10.50, tagasi oleme 13.15.

n 8. T väljasõit Tartusse toimub neljapäeval, 16.
aprillil. Reis organiseeriti lapsevanem Mikk Ranna algatusel,
läbi viib Emajõe Lodjaselts, loodusradu tutvustab Mikk Sarv.

nPISA test. Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon
(OECD) viib käesoleval aastal läbi järjekordse
rahvusvahelise õpilaste õpitulemuslikkuse uuringu PISA.
Uuringus osalevad 15aastased noored ehk 8. ja 9. klassides
õppijad. PISA 2009 uuringust võtab osa 68 riiki, sealhulgas
ka Eesti. Testis osalevad koolid valitakse juhusliku valimi
alusel. Käesoleval aastal on selles valimis ka VHK. Niisamuti
nagu valitakse koolid, valitakse ka valimisse sattunud
koolidest juhusliku valimi alusel 35 õpilast, kes testi
sooritavad. VHKs toimub test 15. aprillil. Uuring toimub
tundide ajal (algus kell 9.00) ja ei vaja eraldi ettevalmistust.
Testi kestab 3 tundi ja 20 minutit. Näidisülesannetega saab
tutvuda internetis www.ekk.edu.ee

PISA testi tehakse 15. aprillil gümnaasiumi majas, algus
kell 9.00 ja kestab 3,5 tundi.

n22. aprillil heliseb XII klasside lõpukell.

nKunstimaja

2.-3. klassi poistekoori õpetajad Imbi Laas ja Jana Perens
tänavad lapsevanem KRISTIINA ARET, kes end lahkelt
mudilaskooride eelproovi ajaks appi pakkus ning oli proovi
algusest kuni poiste kojusaatmiseni kooriõpetajatele suureks
toeks ja abiks!

nTänud!

Fenno-Ugria hõimuõhtuFenno-Ugria hõimuõhtuFenno-Ugria hõimuõhtuFenno-Ugria hõimuõhtuFenno-Ugria hõimuõhtu

ERSA KEELE PÄEVERSA KEELE PÄEVERSA KEELE PÄEVERSA KEELE PÄEVERSA KEELE PÄEV

Kolmapäeval, 15. aprillil kell 18.00 Muusikamajas
Lisainfo:  www.fennougria.ee

Kõneleme ersa keelest ja meelest.
Filmikatkendid ersade suvisest palvepühast.
Pärimusmuusikud Tšukalõ külast Mordvamaalt.




