
Vanalinna
Hariduskolleegium

8. 05. 2008

Teataja
nr. 439

nVanematekogu
Kolmapäeviti kell 8.30

SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

KATHARINA AUS  11.05

MARIA JOANNA MADISE  11.05

SIRJE ROHTLA  12.05

ALARI PÕLLU  13.05
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Vanematekogu 6.05.09

n2009/2010 aasta kalender. Arutatakse põhjalikumalt
järgmises vanematekogus.

nGümnaasiumi vastuvõtt. Kinnitati järgmise õ-a 10.
klasside õpilaskandidaatide nimekirjad. Rahastamise
koomale tõmbamine toob kaasa selle, et vastupidiselt
kavatsusele tuleb klassid võimalikult täis võtta. Sel aastal
võetakse 15 kunsti- ja 15 teatriõpilast, kuna hakkas
kehtima nõue, et huvikoolide rühmas peab olema min
15 õpilast. Kõigi gümnasistidega tehakse lepingud, kus
on kirjas kooli, õpilaste ja vanemate kohustused. Ka
esimeste klassidega sõlmitakse sellised lepingud.

nAktused

• Põhikool 5. juunil:
5.-8. klass kell 10.30;
1.-4. klass kell 12.00.

• Gümnaasiumi 10.-11. klass 10. juunil kell 12.00.

• Lõpuaktused:
9. klass 18. juunil kell 15.00;
12. klass 19. juunil kell 15.00.

n Järgmises vanematekogus plagiaaditeema.
Plagiaadi mõiste ühiskonnas ja seega ka õpilaste hulgas
on hägustunud. Priit Kruus on õpilastele sellel teemal
esinenud, otsustati kutsuda ta järgmisesse
vanematekogusse rääkima.

n8. mail on meil külas Soome õpetajad. Külastavad
algklasside tunde.

n 14. mail toimub Punase Risti korraldatud
päästeteemaline võistlus SOS (Sina Oskad Seda),
kus osalevad ka meie kooli 5. klassi õpilased.

n13. mail kell 17 toimub gümnaasiumi sööklas emade
klassi tänuõhtu neile, kes neid on toetanud.

VEEL TUNNETEST

Eelmisel nädalal mõtlesime tunnetest ning nende osast enese tundmaõppimise
juures. Kui suudame tuvastada, mis tekitab meis teatud meeldivaid või
ebameeldivaid tundeid, mõistame tunnete loomust ja tähtsust paremini
ning saame neid ka mingil määral ohjata.

Kindlasti võime endas esile kutsuda rõõmu, kui mõtleme näiteks toredale
perekondlikule koosviibimisele või ilusale üllatusele, millega sõbrad meid
on kord vastu võtnud. Samas võime end üles ärritada, meenutades mõne
inimese poolt saadud eriliselt ebameeldivat vastust - mõelda sellele korduvalt,
analüüsida vale käitumise erinevaid detaile, etappe jne. Näeme, kuidas
mõistus ja tahe saavad sel moel meie emotsioone suunata.

Mõnikord tundub, et meie võim teiste inimeste tunnete üle on tugevam kui
enda emotsioonide üle. Mõtlemapanev, kas pole! Tasub mõelda, milliseid
tundeid äratame teistes inimestes, kodus ja koolis oma käitumise, sõnade,
•estidega. Kuidas tervitame teisi hommikul? Kuidas avaldame tänu, kui
keegi on meid aidanud? Kui tihti palume andeks? Raske uskuda, et meil
pole kunagi põhjust vabandust paluda!

Kuidas avaldame oma arvamust, kui vestleme grupis - eriti siis, kui keegi
on enne avaldanud täpselt vastupidist seisukohta? Kas kuulame teisi lõpuni
sooviga mõista, mida teine mõtleb, ja miks ta nii mõtleb? Või kuulame
pigem selleks, et oma arvamusega vastata? Kas oskame väärtustada teiste
tööd? Kas näitame seda ka välja?

Eelmisel nädalal mõtlesime oma elule nagu purjelaevale, mis seilab merel.
Täna püstitatud küsimused aitavad meil säilitada purjelaeva juhitavust
ja õiget suunda. Kui oleksime ka eksinud, aitavad need meil õiget kurssi
taastada. Kristlikus traditsioonis nimetatakse seda südametunnistuse
sisevaatluseks.

NOORTE EMADE EMADEPÄEV

Noored emad kutsuvad kõiki toetajaid ja aitajaid 13.
mail kell 17.00-19.00 kohvilauda Vene tn. 22 sööklas.
Maitseme omatehtud küpsetisi ja jagame rõõmu
emadepäevast.

TÄNUD! Suur-suur tänu 4. ja 7. klasside õpilastele
koos klassijuhatajate Ane ja Kristaga, kes aitasid Vene
31 maja hoovi kevadeks korda teha!

nMiikaeli Ühendus

nPüha Miikaeli kool



n Gümnaasium nPõhikool
V perioodi 4. nädal

Sünnipäevalapsed

10.H  Andreas Kask  08.05

12.H  Anna Ehrenberg  08.05

12.K  Lagle Matetski  09.05

12.H  Karmen Otu  13.05

12.R  Magnus Morel  13.05

11.H  Maret Mikk  14.05

10.H  Ingel Vaikla  15.05

12.R  Marko Johani Belzetski  16.05

12.K  Hannele Tiik  17.05

nKorrapidaja klass

Järgmisel nädalal on koolimaja eest hooles X H klassi
õpilased.

nAbituuriumi tulemusi kokkuvõttev õppenõukogu

Abituuriumi tulemusi kokkuvõttev õppenõukogu toimub
teisipäeval, 12. mail kell 16.00. Hiljemalt esmaspäevaks
tuleb välja panna kooliastmehinded.

nÜleminekueksamid

X klasside üleminekueksamid:
• X R klass sooritab üleminekueksami matemaatikas 8.
juunil kell 8.15.

• X H klassi õpilased sooritavad üleminekueksami ajaloos
või kirjanduses.

• X K klassi õpilased sooritavad üleminekueksami rootsi
või prantsuse keeles.

nX-XI klassi lõpuaktus

X-XI klassi lõpuaktus toimub kolmapäeval, 10. juunil kell
12.00 Katariina kirikus.

nPuudulike kursusehinnete järelevastamine

Puudulikke kursusehindeid saab järele vastata pärast
õppeperioodi lõppu juhul kui selleks on olemas õppenõukogu
nõusolek!

n9. mail kell 16:30 Muusikamajas kontsert "Laupäevaõhtu
viiulimuusikaga" Esinevad Peeter Margus (õp Tiina
Pangsep), Riina Roolaid ja Olga Kudajeva (Tallinna
Muusikakeskkooli õp Aino Riikjärv).

n11. mail kell 9:00 solfiklassis 4. P solfieksam;

n11. mail kell 17:30 Muusikamajas 2. P klassikontsert;

n12. mail kell 17:00 Muusikamajas 2. A  klassikontsert;

n14. mail kell 17:00 Teatrisaalis Kitarriosakonna kontsert;

n14. mail kell 16:30 Lastekirjanduse Keskuses õp. Ingrit
Vooglaidi klaveriõpilaste kontsert;

n14. mail kell 16:30 Muusikamajas õp. Anneli Tanksimäe
ja Tiina Pangsepa õpilaste kontsert;

n14. mail kell 18:00 Muusikamajas lisakontsert;

n15. mail kell 9:00 solfiklassis 4. T solfieksam;

n15. mail kell 16:30 Lastekirjanduse Keskuses õp. Katri
Rebase klaveriklassi õpilased;

n15. mail kell 15:00 Muusikamajas õp. Krista Madiste
plokkflöödiõpilaste kontsert;

n15. mail kell 16:00 Muusikamajas TASEMEEKSAM;

n15. mail kell 18:00 Muusikamajas 8. P klassikontsert;

n 16. mail kell 12:00 Muusikamajas õp. Ene Naela
klavessiini- ja klaveriõpilased (proov 10.-12.00).

nMatemaatika tasemetööd

Järgmine nädal (11.-15. mai) on matemaatika tasemetööde
nädal. 5.-7. klassidel toimuvad need paarismatemaatika
tundide ajal:

• 5. klass 13. mai;

• 6. klass 13. mai (riiklik tasemetöö);

• 7. klass 12. mai.

n8. klassi matemaatika hindeline arvestus 12. mail

Algus kell 10.00. Enne hindelist arvestust ja peale hindelist
arvestust 8. klassidel tunde ei toimu.

n9. klassi proovieksam 15. mail

Algus kell 10.00. Enne proovieksamit ja peale proovieksamit
9. klassidel tunde ei toimu.

nÜlejärgmine nädal (18.-22. mai) on inglise keele
tasemetööde nädal:

• 19. mai 5. T, 7. P ja 8. P klassid;

• 20. mai 5. P ja 7. T klass;

• 21. mai 6. T ja 6. P klass;

• 22. mai 8. T klass.

ALEXANDERI TEHNIKA KURSUS

Tulemas on uus Alexanderi tehnika kursus algajatele 13.-
14. juunil. Asukoht Mõtuse 23 (Tedre trollipeatus Sõpruse
pst ääres). Ajakava mõlemal päeval 11.00-16.30 (umbes
tund lõunapausiks). Lisaks saavad kõik osavõtjad ühe 60.
minutilise individuaaltunni.

Kursuse maksumus 1800 EEK. Osavõtjate arv
maksimaalselt 10. Õpetajad Conrad Brown ja Karin
Hallingu.

Registreerumine: karinhallingu@gmail.com, 56489536

nMuusikakool

n Info



KUIDAS MA ÕPPISIN MUUSIKAT KUULAMA

Väiksena olin Austrias vanaema juures terve suve. Seal elab ka mu
onu, kes armastab muusikat ja sellepärast kutsub ta meid alati
kontserdile kaasa. Mäletan üht kontserti Linzis. Kui kontsert algas,
istusid inimesed oma kohtadele ja hakkasid plaksutama. Ma ei mäleta
enam, kui vana ma olin, aga tean, et ei olnud veel piisavalt vana, et nii
kaua paigal püsida. Ma oleks pigem tahtnud kitsastel külatänavatel
ringi lipata ja kiriku taga metsmaasikaid korjata. Aga kuna mu
ema ei lubanud mind üksi õue, pidin pingile istuma ja tasa olema.

Mõne aja pärast hakkasin igavuse tõttu oma õde kiusama: kiskusin
teda juustest ja tõmbasin varrukast. Minu kõrval olevad inimesed
keerasid ümber ja vaatasid mulle kurjalt osa. Selle peale jäin ma
vait, aga mitte kauaks. Kui mul jälle igav hakkas, ronisin ma pingi
alla ja ei hoolinud sugugi sellest, mis laval toimub. Kui viiulimängija
viimase pala ära mängis, ütles mu ema, et ta ei võta mind enam
kunagi kontserdile kaasa. Ma sain aru, et ta oli õnnetu. Ta ostis veel
ühe plaadi ja siis läksime me rongi peale. Sõidu ajal jälgisin, kuidas
puud ja põõsad mööda vuhisesid ja taevas järjest tumedamaks ja
tumedamaks muutus. Mu ema aga oli väga vaikne. Alles siis jõudis
mulle kohale, kui väga ta oleks tahtnud kontserdil vaikselt kuulata
ja muusikat nautida ja kui väga ma olin teda seganud.

Selle peale otsustasin ma midagi ette võtta. Ühel õhtul, kui mu ema
koju jõudis, panin ma plaadi, mille ta oli kontserdilt ostnud, makki
ja peitsin end ära. Kaunis ja õrn viiulimäng täitis ruumi. Ema tuli
tuppa ja istus tooli peale, kuulas paar minutit, kuid läks jälle ära.
Mina aga kuulasin ja kuulasin ning taipasin äkki, milline  võlu on
muusikal. Sel õhtul ma vist uinusingi muusikat kuulates.

Mu ema rääkis tõtt. Ta tõesti ei võtnud mind enam kõikidele
konsertidele kaasa, aga see ei olnud nii hull, sest mu vanem õde hakkas
saksofoni õppima ja kui ta kodus harjutas, istusin hiirvaikselt ja
kuulasin teda. Ma olin õppinud kuulama. Nüüd olen ma juba
piisavalt suur, et ise kontsertidel käia ja ma teen seda rõõmuga.

AGNES GRÜNBERG 6. KL

nKunstimaja õpetajate stuudium toimub esmaspäeval
kell 9.00 gümnaasiumi maja koosolekute saalis.

nKeraamikaklassi juures on avatud 4. ja 7. klassi poiste
puutöötunnis valmistatud tööde näitus. Välja on pandud
7. klassi lauamängud ning 4. klassi puurobotid.

n5. ja 7. klass võtsid osa projektist "Ehitame Maja", mis
kuulutati välja Eesti Metsatööstuse Liidu poolt. Maja
valmistamise jaoks anti materjali ja värve, kuid maja pidid
õpilased ise välja mõtlema, kavandama ning valmis ehitama.
Tegemist oli ühe suure grupitööga, kus mängiti läbi kõik
n.ö. arhitektuuri ja kujundamise etapid. Tulemus tuli terviklik
ning kahe klassi peale saime 2 moodulmaja. Majad viidi
Viljandisse näitusele ning pärast annetatakse need
lasteaedadesse.

nMailaada esimene töötuba kunstimajas toimub 15. mail
kell 16.00-18.00. Teemaks: second hand rõivaste disainimine
uuteks rõivakomplektideks ja kottideks. "Vanast uus , kleidist
pluus...". Juhendajad Anne Metsis, Mae Kivilo jt.

Asjade tegemine jätkub järgnevatel nädalatel, et jõuda laadale
müügiks valmis võimalikult palju.

Info ja registreerimine: Anu Johanson 6996150

nKunstimaja

Tartu Ülikoolis on valminud uus, Eesti tausta arvestav ja
nii eesti- kui ka venekeelsele kasutajale suunatud
ökoloogilise jalajälje kalkulaator!

Ökoloogilise jalajälje kalkulaatori abil saab mõõta igaühe
ressursikasutusest ja jäätmetekkest tulenevat keskkonna-
koormust. Globaalset soojenemist põhjustavate kasvu-
hoonegaaside tekke ja ressursside raiskamise valdavad
põhjused on meie igapäevastes tarbimisharjumustes ja
tegevustes. Kui suudame seondada enda oste ja käitumist
sellest tuleneva keskkonnakoormusega, siis on palju kergem
ka oma otsuseid muuta.

Ökoloogilise jalajälje temaatika sobib hästi loodus- ja
keskkonnateadustealase õppekava vabatahtlikuks
täiendamiseks erinevates vanuseastmetes, pannes õpilasi
mõtlema ressursside piiratusele iseenese elustiili analüüsimise
kaudu. Kutsume koole üles kasutama ökojalajälje veebi-
kalkulaatorit ja arutlema õpilastega keskkonna-küsimuste
ning meie endi põhjustatud keskkonnamõjude üle!

Jätkuna möödunud aastasele kooliõpilaste ökojalajälje
pilootuuringule on praegu käimas ka 10. klassi õpilaste
valikuurimus. Selles osalevad 30 kooli kümnendikud üle
Eesti. Uuringutulemused selguvad sügiseks.

Samas saab iga kalkulaatori kasutaja anda oma panuse
laiemasse ökojalajälje uuringusse, vastates kõigile küsimustele
ja salvestades oma vastused kalkulaatori lõpus andmebaasi.

Ökojalajälje kalkulaator asub veebiaadressil http://www.ut.ee/
mobility/jalajalg/. Mõnusat kasutamist ja arutlemist!

n Info

n Lugu

5. ja 7. klassi poiste
moodulmaja, mis
valmis projekti
“Ehitame maja”
raames



HEAD EMADEPÄEVA!

Emasid tervitavad 2. A klassi lapsed oma lugudega!

ANETTE

Minu ema on tore. Ta tahab meie perele kõige paremat. Ma soovin
talle vahel nii mõttes kui ka öeldes alati head, sest ma armastan
teda. Ma võiks isegi öelda, et “vaene ema”, sest ta töötab vara-
hommikust pealelõunani ja vahel isegi laupäeval. Mu ema töötab
Vanalinna Hariduskolleegiumis sekretärina. Minu armsa ema nimi
on Mairi. Ma olen temaga palju lõbusaid asju teinud. Minu ema
sooviks, et ma ei määriks end ja et ma läheksin alati õigel ajal
magama ei ühtki sõna ütlemata. Minu ema soov oleks kindlapeale
see, et ma tema sõna kuulaksin.

KAUR

Minu emale meeldib vaadata filme. Ta on raamatute järele hull
nagu mina Harry Potteri järele. Ta on väga lahke ema. Ta kuulab
alati mu jutu ära ja teeb väga head süüa. Minu jaoks on ta väga
ilus ja kena. Minu emale meeldib kuulata vanaaegseid laule. Mina
tahaksin rõõmustada oma ema niimoodi, et õpiks pärast kooli
kiiresti ära, et saaksime hakata lõbutsema. Veel saaksin oma ema
lõbustada sellega, et kui  tema kodus tööd teeb, siis ma oleksin oma
toas ja kas loeks, joonistaks, mängiks või magaks.

MATHIAS

Minu ema on aeglane ja hea. Ta joob kohvi, mahla, piima ja vett.
Vahel ta pahandab, kui unustan midagi vajalikku. Ta on väga
armas. Kui ma kardan, võtab ta mind enda voodisse. Ta vahel
kallistab mind. Ta soovib mulle head. Mu ema armastab mind
nagu maailma ilusamat lille. Talle meeldivad lilled nagu minulegi.
Ükskord ma sain sünnipäevaks õnge ja siis läksime emaga kalale
ja me püüdsime palju kalu.

JAAN

Minu ema saab rõõmustada nii, et ei kisa, ei kiusa õde, ei tee koolis
kurja. Mu ema armastab palju asju, aga mulle meeldib telekat
vaadata. Aga ema vahel pragab minuga, sest vaatan liiga palju
telekat. Mu emal on tore töö juures ringi lipata, sest tal on palju
ruumi.

PASTIAN

Mu ema on tore ja lõbus. Ma ema on harilik, ta ei ole  pöörane
ema. Ema elab korteris, aga ta unistab elada majas, mis asub
Tammneemes. Ta unistab koeraga jalutamisest, aga praegu meil
koolikoera ei ole, sest elame väikeses korteris.

ELO

Minu ema on armas ja lahke. Ta süda on nii soe ja hea! Ta teeb
mulle alati head sööki, ta on minu jaoks alati olemas. Mu ema on
teinud mulle mitu maali ja joonistust. Mulle meeldib minu ema väga
ja ma armastan oma ema. Mu ema soovib olla kogu aeg hea ja
vahel, kui mul midagi pahasti läheb, on ta natuke kuri. Kui ma
oma ema hommikul äratan ja teen kalli-kalli, on ta väga rõõmus.
Kui me emaga kahekesi oleme, teeb ta vahel mulle palju nalja.

SANDRA

Minu ema on hea ja lahke. Talle meeldib Anette retsepti järgi kooki
teha. Talle meeldib jalutada ja filme vaadata, õudukad talle ei meeldi.
Emme saadab mind igal hommikul kooli, siis annab musi ja ma
lähen kooli uksest sisse. Ta värvib oma juuksed punaseks ja talle
meeldib lugeda. Emale meeldib kontrollida minu töid. Ta ütleb, et
kell üheksa tuduma! Minu emale teeb rõõmu see, et kõik oleks
puhas. Ta ütleb, et armastab mind ja teisi minu õdesid.

ERKO

Minu ema on väga tore ja abivalmis. Talle meeldib väga õhtuti
raamatuid lugeda ning hommikul jalutamas käia. Ta töötab lõunast
õhtuni. Ta on sekretär. Mu ema nimi on Kristel. Ma armastan oma
ema väga. Minu ema tahab, et mul koolis hästi läheks ja et ma hea
poiss oleksin. Mu ema mängib õhtul kassiga. Ma rõõmustan oma
ema nii, et ma teen oma emale mõne ilusa pildi ja igal pühal olen
teinud kingi.

EMMA

Minu ema on mõnus ja soe. Ta käib  palju tööl ja mõnikord ei näe
ma teda õhtuti, sest ta töö on pikk. Aga mõnikord on ta nii väsinud,
et läheb kohe magama. Ema on mulle väga kallis. Ma aitan emal
nõusid pesta ja riideid kuivama panna. Preemiaks saan emmelt
musi. Ja kui ema aitab mind, saab ta minult musi.

RALF

Minu ema on mulle tähtis, sest ta aitab mind siis, kui ma olen
haige. Ta töötab poes ja vabal ajal meeldib talle minuga olla. Ta
aitab mul koristada. Minu ema on selle poolest eriline, et ta käib iga
päev toidupoes. Mulle meeldib emaga jalutada ja sõpradel külas
käia. Ma hoolitsen ema eest väga ja talle meeldivad üle kõige lilled.
Minu ema soovid on, et ma saaks koolis head hinded ja oleksin
tubli. Mu emale valmistavad rõõmu riided, aga mina kingin talle
tavaliselt lilled.

HELENA

Minu ema on väga lahke kõigi vastu. Ta joob kohvi, mahla, teed ja
kõike muud. Ma soovin, et mu ema elaks igavesti, tegelikult sama
kaua kui mina.

HENDRIK

Minu ema on suur ja tark. Ta käib küll vähe tööl. Kui ta kodus
on, tegeleb ta tavaliselt vennaga. Vahepeal ka koristab või teeb
suurpuhastust. Ta on tavaliselt hea, aga vahepeal ka kuri ja
pahandab. Minu ema töö on klaveri ja viiuli õpetamine. Minu ema
üks naljakas asi on see, et ta ajab vahepeal mind ja minu venda
sassi. Näiteks ühel hommikul tahtis ta anda vennale saia, aga
andis hoopis mulle. Ta käib vahepeal kontsertidel ja teatrietendustel,
tavaliselt teeb ta seda õhtuti.


