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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

INGRID MEISTER  20.04

LEMBIT LIIVAK  20.04

AVE TALTS  20.04

ILVAR SAAR  21.04

LEENI SIMM  22.04
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TÄHTIS ON TEHA OMA ASJU HÄSTI!

Noormees, Karl, töötas ühes ettevõttes. Ühel päeval kutsus ülemus teda
oma kabinetti ja palus tal läbi viia ühe uuringu ning kirjutada sellest
hiljem aruande.

Karl töötas uuringu kallal kaks nädalat. Ta kirjutas aruande ja esitas
selle ülemusele. Veidi aja pärast kutsus ülemus Karli uuesti enda kabinetti
ja ütles: ”Aitäh, aga töö pole piisavalt hea. Arendage seda veel ja tooge
uuesti minule .” Kahe päeva pärast tuli Karl uue aruandega ülemuse
juurde. Ülemus tänas, kuid mõne hetke pärast kutsus Karli uuesti enda
juurde ja ütles: ”See töö pole ikka veel nii hea kui vajame. Te suudate
enamat. Palun kirjutage aruanne uuesti.” Stseen kordus veel kord.

Lõpuks tuli Karl oma aruandega, hoides käes veel üht kirja. Ta ütles
ülemusele: ”Siin on minu töö ja siin on ka minu lahkumisavaldus. Kui
mu töö teid ei rahulda, võtke minu lahkumisavaldus vastu!” Ülemus
tänas tõsise näoga. Järgmisel päeval kutsus ta Karli jälle oma kabinetti
ning ütles talle: ”See töö on väga hea. See on nii hea, nagu ma teilt
ootasingi!Ma ei mõista üksnes seda, miks ma pidin paluma teil seda kolm
korda uuesti teha, kui oleksite võinud seda teha nii hästi algusest peale!”
Karl ei lahkunud ettevõttest, aga nüüd teadis ta, millisel tasemel on ta
võimeline töötama. Ta teadis ka, et just seda temalt oodatakse ja vajatakse.

Kuidas suhtme oma koolitöödesse? Kas võime öelda, et meie vihikud, meie
koduülesanded, meie esseed ja arvestused vastavad sellele, milleks tõesti
võimelised oleme? Kui anname paberitööd õpetajale, kui laulame proovis,
kui käime kehalises kasvatuses… kas anname kõikjal oma parimat? Ja
kas teeme seda esimesel võimalusel? Mitu korda tuleb meid paluda?

Vormi oma tähti rahu ja kauni käekirjaga – tegemisest tähtsam on
teha asju hästi. (Antonio Machado 1875-1939, hispaania kirjanik ja
luuletaja)

Vanematekogu 15.04.09

nAastavestlused ainesektsiooni juhtidega toimuvad
11.-15. mail.

nUuringud. Õppeaasta lõpuks tuleks saada kaante
vahele uuringud: TÜ uuring suhtumisest religiooni,
matemaatikaõppealane uuring, eksperthinnangute põhjal
tehtud uuring, võib-olla mõned õpilasuuringud.

n2009/2010 õ.a II poolaasta kalender

6.02 vilistlaste päev. 9.02 gümnaasiumikatsed VHK
põhikooli õpilastele. 4.03 põhikooli lahtiste uste päev.
15.-19.03 laulufestival. 10. ja 17.04 I klassi katsed. 3.-
4.06 ekskursioonipäevad; 7.06 spordipäev; 9.06
aktused, 10.06 algab suvevaheaeg.

nArutati linnalaagri korraldamist 8.-17. juunil.

n Abiturientide lõpukell 22. aprillil kell 11.00
Muusikamajas.

n30. aprillil 12. klassi vabalava-tuluõhtu.

n7. mail toimub Tammsaare pargis heategevuslik
spordiüritus koolinoortele, üritus toimub neljandat
korda ja seekord kogutakse raha Haapsalu Sanatoorse
Internaatkooli rehabilitatsioonikeskusele. Otsustati
toetada meie õpilaste osalemist seal.

n21. aprillil kell 17.00 Teatrisaalis kandleõpilaste
kontsert (proov kell 16.00);

n21. aprillil kell 19.00 MMs kohtumine helilooja Erkki-
Sven Tüüriga (eriti soovitatav gümnasistidele);

n22. aprillil kell 16-17.00 Muusikamajas õp. Tiina
Pangsepa õpilaste lõpukavade läbimäng;

n22. aprillil kell 18.00 Muusikamajas õp. Inge Biltse
klaveriõpilaste kontsert (proov kell 17.30);

n23. aprillil kell 17.00 Muusikamajas üldklaveriarvestus
ja lõpueksam (proov kell 16.10);

n23. aprillil kell 16.30 Lastekirjanduse Keskuses
kitarriosakonna kontsert;

n24. aprillil kell 16.30 Lastekirjanduse Keskuses Eesti
muusika: Karin Sussi ja Anu Randma klaveriõpilaste
kontsert;

n25. aprillil kell 12.00 MMs õp. Elo Toodo viiuliõpilste
kontsert;

n25. aprillil kell 14.00 Matkamajas Tütarlastekoori
ettevalmistuskooride kontsert (proov kell 12.30);

n 26. aprillil kell 16.00 Rakvere Kauri koolis
Klavessiinisalong (esinevad VHK MK, TMKK ja Kauri
kooli klavessiiniõpilased ja ansamblid).

nMuusikakool



n Gümnaasium nPõhikool

nÕNNITLUSED!

Õnnitleme õpetaja Sirje Rohtlat ja tema tublisid õpilasi
5. klassist, kes oma moekollektsiooniga "Viru tänava
lillemüüjad" tulid Tallinnna koolide moekonkursil
„Sedamoodi 2009” 15 kollektsiooni seas nooremas
vanuserühmas võitjaks! Nende etteastet on võimalik näha
ka mailaada moedemonstratsioonil!

nÕpetaja Ülle Marksi õpilaste tööd on välja pandud
gümnaasiumi kohvikus, vahesaalis ja kunstimaja vahesaalis.
Veel viimast nädalat!

nKeraamikatöökojas välja pandud parimad keraamika tööd!

nViimane koolikell. 22. aprillil heliseb abiturientidele
viimane koolikell. Lõpukella aktusega on seotud ka esimeste
klasside õpilased.

Päevaplaan:

9.00 lauluproovid Muusikamajas;
9.50 söömine;
10.00 balleti proov peegelsaalis;
10.30 rahvatantsu proov, balleti proov Muusikamajas;
11.00 lõpukella aktus Muusikamajas;
12.00 abituriendid ja 1. klasside lapsed istutavad puu;
13.00 jätkub tavaline koolipäev.

n24. aprillil toimuvad Muusikamajas muusikatunnid, kus
tutvustatakse löökpille:
11.00 - 1.T, 1.A, 4.P, 3.T, 1.E
12.00 - 2.T, 2.P, 2.A, 4.T, 3.P

R A A M A T U M Ü Ü K

20. aprillil toimub Gümnaasiumi vahesaalis alates
10.00 raamatumüük. Pakutakse inglise keele
lugemisraamatuid (lihtsamad alates 30 EEK) ja
õppematerjale (sõnaraamatud, grammatika- ja
sõnavaraõpikud, eksamimaterjalid). Saadaval on ka
teiste keelte abimaterjale: prantsuse, saksa, rootsi,
hispaania, jaapani, itaalia ja araabia keeles.

Kõik on väga oodatud tutvuma!

V perioodi I nädal

nSünnipäevalapsed

11.E  Kaisa Koppel  17.04
10.H  Margus Tammik  18.04
10.K  Helina Laas  20.04
11.H  Oskar Süld  21.04
12.K  Kasso Laasik  21.04
12.R  Per Pärtel Piir  21.04
12.H  Eva Voog  22.04
11.K  Mari-Liis Holmberg  23.04
10.K  Taavo Salumaa  24.04
12.K  Marion Mars  25.04
10.K  Stiina Peinar  26.04

nV perioodi tunniplaanid on kättesaadavad stendil ja
koduleheküljel. IV perioodi sooritamata arvestuslikke töid
saab järele vastata kuni 24. aprillini.

nMai toiduraha X ja XI klassi õpilastele. Koolilõuna
maksumus mais on 500 krooni (20 päeva). Toiduraha tuleb
üle kanda enne 25. aprilli.

nÕPINGURAAMATUD tuleb tuua klassijuhataja kätte!

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 neljapäeval, 23. aprillil kell 15.30.

nInfo abituuriumile:

Esmaspäeval, 20. aprillil kell 10.00 toimub matemaatika
proovieksam auditooriumis.  Alates 14.00 kirjandi
konsultatsioonid Vene 31 majas.

Teisipäeval, 21. aprillil kell 9.00-13.00 eksamikursus
ühiskonnaõpetuse riigieksami sooritajatele (Vene 31 II
korrus). See on eksami sooritajatele kohustuslik!

Kolmapäeval, 22. aprillil heliseb neile viimane koolikell kell
11.00 Muusikamajas. Kogunemine 10. 45 Muusikamaja ees.

Abituuriumi eksamiperiood algab 23. aprillil.

Neljapäeval, 23 aprillil kell 9.00-13.00 toimub
eksamikursus ühiskonnaõpetuse riigieksami sooritajatele.

Laupäeval, 25. aprillil kell 10.00 algab eesti keele riigieksam.
Koolis peab olema hiljemalt 9.30. Kaasa tuleb kindlasti võtta
isikut tõendav dokument (ilma selleta ei luba vaatleja
eksamiruumi!)

Eksamitele tuleb tulla pidulikus akadeemilises
riietuses! Pärast pildistamine almanahhi jaoks.

nAfganistaani õpetaja. 23. aprillil kell 12.00 külastab
meie kooli õpetaja  Afganistanist, Ms. Lailuma Hameed,
kes räägib sealsest hariduspoliitikast aga ka sõjalisest
olukorrast. Järgmisel õppeaastal saame ka meie osaleda
rahvusvahelises projektis. Kui Sul on huvi nende küsimuste
vastu ja tahtmineosaleda Afganistaani projektis, siis tule
neljapäeval kell 12 auditooriumisse.

nKunstimaja

M A I L A A T  L Ä H E N E B !

30. mail toimub traditsiooniline VHK ja Miikaeli
Ühenduse Mailaat. Õpilastel ja õpetajatel, kes soovivad
laadal abilistena kaasa lüüa, palutakse registreeruda
gümnaasiumi raamatukogus Ruthi juures!



12. K KEELTEHARU REISIST PARIISI

Reis Prantsusmaale

Pärast kolme aastat prantsuse keele õpinguid saabus aprilli alguses
lõpuks hetk, mil saime oma oskused proovile panna. Teise aprilli
varahommikul alustasime neljakesi oma teekonda Pariisi poole.
Teatrigrupp oli juba kolm päeva Prantsusmaal viibinud ja
pühapäevaks oli kokku lepitud rendez-vous Saint Micheli bulvaril.
Mina, Sören, Pille-Riin ja Tiina olime endale põhiliselt logistilistel
(ja ka veidi isekatel) põhjustel paariks päevaks enne meie ametliku
reisi algust üürinud pisikese korteri Montmartre’il.

Nende paari päeva jooksul nägime päris suurt osa Pariisist, tutvusime
kohaliku köögi- ning muusikakultuuriga, pildistasime turistidele
kohustuslikke vaatamisväärsusi. Pühapäeva saabudes tundsime end
juba üsna koduselt ja vähemalt mina olin üsna skeptiline selle suhtes,
kas ongi veel midagi nii põnevat seal enam vaadata.

Kuid juba samal päeval lükati mu eelarvamused ümber. Saint
Malost võidukalt  saabunud teatrigeeniused tõid meie nelikusse uut
energiat ja nakatasid meid uuesti Pariisi-entusiasmi.

Triinu eestvedamisel külastasime järgnevate intensiivsete päevade jooksul
Pariisi kõige ajaloolisemaid muuseume, ilusmaid parke ning
meeleolukamaid rajoone. Triinu sõber monsieur Jean-Pierre viis meid
isegi turistidele vähem tuntud Pariisi piirkondi vaatama, tutvustas meile
sealseid maagilisi passaaþe ja skandaalseid modernseid kunstiteoseid.
Tutvusime iga päev uute põnevate toidukohtadega, kus maiustasime
croissantide, baguette’ide, pastade, kanakarri ja falafellidega. Reisi
lõpus premeeriti meid veel Eesti Suursaatkonna külastusega, kus
saime end taas eesti keele lainele häälestada ning katsetada oma
teadmisi diplomaatiast ning rahvusvahelisest poliitikast.

Reisi ajastus oli täiesti parfait - ilm oli mõnus, Louvre’i klaaspüramiid
tähistas juubelit, nii et nägime ainulaadset valgusmängu
muuseumiseintel, hiljuti oli just hakanud kehtima uus EL-i seadus,
mille kohaselt pääsevad alla 26-aastased EL-i liikmesriikide
kodanikud muuseumidesse tasuta. Justkui tellitud.

Lisaks oli meil tohutult vedanud reisiseltskonnasisese sünergiaga.
Kõik elasid selle romantilise linna atmosfääri kirglikult sisse - meie
ühiskorteris valitses pidevalt boheemlaslik Pariisi-meeleolu. Kes
tinistas nurgas vaikselt kitarri, kes katsetas köögis erinevaid juuste,
kes ümises vaikselt kohvi kõrvale: „Ooo Champs-Elyseees..“

Tänu kõikide nende faktoride koosmõjule valitses meie hulgas terve
reisi vältel lausa eufooriliselt hea meeleolu. Ükski vihmasadu ega
muu ebameeldivus ei suutnud meid kõigutada ning ma arvan, et
võin meie kõigi nimel tänada Triinut, et ta võttis selle riski
korraldada nii kiirel ajal see reis ja kinkis meile enne lõpetamist
ühe imeilusa ühise mälestuse.

LIIS HINSBERG

Saint-Malo

Saint-Malo! Jõudnuna Pariisi ja kir jutades seda sõnumit
ahastusttekitaval prantsuse klaviatuuril, meenub seda umbes Pärnu-
suurust Bretagne (Loode-Prantsusmaa) linnakest palistav meri ja
ümbritsevad külad. Kas teadsite, et Saint-Malos on Euroopa
suurimad tõusud-mõõnad? Ja et need samad tõusud-mõõnad toovad
rannale suuri, hirmutavaid ja maitsvaid loomi?

Aega linna avastada ei olnud küll väga palju. Olime ju
üleeuroopalisel prantsuskeelsete gümnaasiumiteatrite festivalil ja
päevad möödusid ennekõike etendusi vaadates. Kolmteist osavõtvat
riiki ja umbes 1500 pealtvaatajat korraga saalis tegid alguses
veidi hirmu, hiljem aga ainult vaimustust. Lava oli üüratu ja täis
võimalusi.

Ööbitud sai päris oma prantsuse peredes, kes tegid suuri jõupingutusi,
et me õigel hetkel õiges kohas oleks ja, mis kõige olulisem, kellega
sai rääkida, rääkida, rääkida prantsuse keeles. See vist ongi ju
ühel frankofoonsel üritusel see peamine.

ROSINA SAVISAAR

nKroonikat PRANTSUSE KROONIKUD JÄTKAVAD...


