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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

HELLE KANAMÄE  1.06
HILLE POROSON  2.06
SIRJE LOOGVÄLI  5.06

LIIA HUNT  5.06
TIINA PANGSEP  6.06
MAARJA SOONE  7.06
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Vanematekogu 27.05.09

nJuunikuu kalender. Vaadati üle juunikuu kalender.

n Klasside korrastamine. Klassid peavad ise
vastutama, et nende kasutada olnud ruum saaks
kooliaasta lõpuks korda.

n Järgmine aasta. Õpetajatel palutakse oma
tunniplaanialased soovid saata Kristelile 10. juuniks,
meilile kristel@vhk, märgusõna “Tunniplaan”

Otsus: täiskohaga õpetajatele saab vaba päeva
võimaldada ainult erisoodustusena (mingi lisaülesande
täitmise eest) ja siis, kui see on põhjendatud.

nRiietusest. Lõpuaktustel tuleb õpilastel kanda
pidulikku koolivormi ja koolimütsi. Gümnaasiumil on
järgmisel aastal kohustuslik koolivorm. Juhend on
väljas kodulehel.

TOITLUSTAMINE

Alates teisipäevast, 2. juunist on võimalik
eelregistreerimisega saada gümnaasiumi sööklas
süüa. Registreerimislehed on sööklas Mari juures.

n Info
SEE ONGI ARMASTUS

Arvatavasti nõustuvad kõik sellega, et millegi sügav käsitlemine eeldab
teatavat tõsidust. Aga kas „tõsine“ tähendab tingimata karmi nägu ja
keerulisi mõisteid? Mõelgem sellele, mis tõsidusega eriliselt seostub: põhjalikkus,
ausus, püsivus, lojaalsus, töökus... Kas saab olla tõsiselt rõõmus? Ja veel, kas
saab käsitleda tähtsaid teemasid ka tõsiselt naljakalt? Hea vastuse on
andnud ehk meie teatriklassi abituriendid hiljuti esietendunud lõputöös
„Õpetatud naised“ - kui humoorikas ja samas tõsine käsitlus sügavatest
inimlikest teematest! Mida tähendab olla õpetatud? Ja milleks õpetatud
olla? Teadus, tarkus, arukus, armastus... Kas keha on meie hinge vangla
või midagi enamat? Kus peitub tõeline tarkus? Mis tähendab vaimne elu? Ja
mis maine? Mis teeb tegelikult elu suureks?

Kõik näidendi tegelased äratavad ühel või teisel moel meis mõtte, mille püha
Jaakobus esimesel sajandil nõnda sõnastas : "Aga ülalt pärinev tarkus on
esmalt puhas, siis rahumeelne, leebe, kuulekas, tulvil halastust ja häid vilju,
erapooletu, teeskluseta." (Jaakobuse kiri 3:17)

Etendust nautides meenub ka üks püha Aquino Toomase kommentaar
püha Pauluse sõnade kohta tema esimeses kirjas korintlasetele (1Kr 8:1):
”Scientia inflat, caritas vero aedificat” ("Teadmine teeb uhkeks, aga
armastus ehitab"): On neid, kes ihkavad tarkust teadmise pärast - see on
uudishimu; on teisi, kes  soovivad seda kuulsuse pärast - see on edevus; ja
mõningaid, kes otsivad seda, et rikastuda - see on rumal äri. On ka neid,
kes soovivad teadmisi saada selleks, et ennast harida - see on mõistlikkus. Ja
neid, kes tarkust selleks otsivad, et teisi harida - see ongi armastus.

Õppida selleks, et teisi harida, neid teenida - see on armastus. Sellega
tegelesime terve kooliaasta jooksul kõik, igaüks enda erialal ja enda
vastutusel. Sellel aastal võime jälle öelda: Kui hea oli olla koos! Just sõna
"jälle" annab sellele mõttele õige jõu. On ainult kolm klassi, kellega
järgmisel sügisel enam klassides ei kohtu... Soovime abiturientidele palju
õnne kooli lõpetamise puhul ja kõike paremat uuel algaval eluetapil!

Ilusat kooliaasta lõppu kõigile!

 Laupäeval, 30. mail kell 11-15 gümnaasiumi ruumes

Laadal kavas:

• Loterii

• Oksjon

• Kohvikud ja grill
• Erinevad käsitöötoad - võimalus teha vanast
uus, õmblus- ja paberitööd, puu- ja sepatööd,
metalli- ja tekstiilitööd
• Kokanduskursus
• Käsitöö, taimede, maiustuste, raamatute jm müük
• Ilu- ja teraapiatoad,
• Arst annab nõu
• Moedemonstratsioon ja
• Stilisti nõuanded
• Kino ja teater
• Spordimängud
• Keemiakatsed jpm

Kell 15 algab Katariina kirikus
emadele pühendatud kontsert!

 MAILAAt



n Gümnaasium
Õppeaasta lõpetamine ja uueks valmistumine

nSünnipäevalapsed

11.R  Kati-Stina Kukk  30.05

11.H  Meeri-Marie Rull 01.06

10.R  Johannes Peeter Sarapuu 02.06

11.H  Holger Sundja 03.06

10.R  Liisa Valdmann 04.06

12.H  Karl Ölluk 04.06

10.K  Getter Saar 06.06

12.H  Epp-Maria Undrits 06.06

nnnnnToitlustamine juunis

Juunis toimub toitlustamine kokkuleppe alusel: need, kes
soovivad sooja sööki osta (portsu hind 25-30 krooni) peavad
end eelnevalt registeerima sööklas Mari juures! Soovitavalt
juba reedel! Toitlustamine sularaha eest. See kehtib nii
õpetajatele kui õpilastele. Kohvik esmaspäevast alates
suvepuhkusel.

nnnnnKapid

Õpilased peavad garderoobi kapid puhtaks tegema
hiljemalt 8. juuniks. Pärast kontrollime kapid üle.

nnnnnPäevikud

Veel viimane võimalus anda teada, kas õpilased soovivad
kooli päevikut (sisaldab kalenderplaani ja muud vajalikku
infot). Päevik maksab 40 krooni ja raha tuleb tuua sekretäri
kätte.

nnnnnTähelepanu! Koolivorm

Kolmapäeval toimunud Consiliumis otsustati, et sügisest
hakkab ka gümnaasiumis kehtima koolivorm.

RIIETUS

• Tume pintsak (neidudel kostüümi jakk), revääril VHK
märk või must akadeemilise lõikega d•emper, kardigan
või vest, millel on  VHK embleem või märk.

• Valge, hall, must või tumepunane pluus.

• Klassikalise lõikega ja neutraalses toonis püksid (ka
teksapüksid) nii poistel kui tüdrukutel.

• Neidudel klassikalise lõikega neutraalses toonis või
ruuduline seelik. Samuti on neidudel aktsepteeritav must
akadeemiline kleit VHK märgiga.

• Lubatud ei ole silmatorkavad ja keha läbivad ehted,
välja arvatud tagasihoidlikud kõrvarõngad tütarlastel.

• Liiga napp riietus ei lubatud.

• Pidulikul juhul kantakse vormi valge  kraega särgi või
pluusiga ning mustade klassikalise lõikega kingadega.

ARVESTAGE SEDA AUGUSTIS SÜGISEST
GARDEROOBI KOMPLEKTEERIDES. KAMPSUNID
JA VESTID, POLO- JA TRIIKSÄRGID ON MÜÜGIL
VALVELAUAS.

nnnnnX klassi arvestuste nädal

Arvestuste nädala plaanid on kättesaadavad koduleheküljel.

nnnnnX klassi üleminekueksamid

X R klassi üleminekueksam matemaatikas toimub 8.
juunil kell 8.15.

X H klassi üleminekueksamid ajaloos ja kirjanduses
toimuvad 8. juunil.

X klassi prantsuse keele rühma üleminekueksam
prantsuse keeles toimub 5. juunil.

X K klassi rootsi keele rühma üleminekueksam rootis

keeles toimub 8. juunil.

nRaamatute tagastamine

Õppeaasta lõpul tuleb tagastada raamatukokku õpikud
ja raamatud. Kaotatud raamatute eest tuleb tasuda
kahjutasu või asendada mõne teise raamatuga
kokkuleppel raamatukoguhoidjaga. Viimane tagastamise
tähaeg on esmaspäev, 8. juuni (kaasa arvatud).

nnnnnVabalava

VHK Vabalava toimub 5. juunil kell 19.00 Katariina
kirikus.

nnnnnTöölaager

Kuna kooli rahalised ressursid on väga piiratud, püüame
sel aastal oma jõududega koolimaja korrastada. Vaja on
teha töid nii majas sees kui ka väljas. Planeerime töölaagri
päevadeks 8.-9. juuni ja 11.-12. juuni. Täpsem info
peatselt kooli stendil.

nnnnnGeograafia (2.06) ja keemia (6.06)  riigikeksamid

Tuletame meelde, et eksamid on akadeemil ised
sündmused ja sinna tullakse pidulikus akadeemilises
riietuses.

nnnnnX-XI klassi aktus

X-XI klassi aktus toimub kolmapäeval, 10. juunil kell
12.00 Katariina kirikus. Pärast seda klassijuhatajatunnid.

nnnnnInfo õpetajatele

SUVESEMINAR ÕPETAJATELE

VHK õpetajate suur õppenõukogu toimub reedel, 5.
juunil kell 15.00 Muusikamajas. Enne seda kell 14.00
lõuna.

nnnnnÕppenõukogu

Gümnaasiumi õppenõukogu toimub esmaspäeval, 8.
juunil kell 15.00.

nnnnnJärgmise aasta tunniplaani planeerimine

Palume õpetajatel järgmise õppeaasta tunniplaaniga
seonduva info osas Kristelile teada anda, kui on
vältimatuid piiranguid, mida tuleks arvestada.

Info tuleb saata Kristelile meilile kristel@vhk.ee hiljemalt
10. juuniks.  Märksõna: Tunniplaan.



TÜTARLASTEKOORIL KÜLALISED SAKSAMAALT

Vanalinna Muusikamaja tütarlastekoor võtab vastu St.
Magdalena tütarlastekoori Lõuna-Saksamaalt. Külalised
jõuavad läbi Taani ringreisi Eestisse ja peatuvad meie peredes
4.-7. juunil. Koor annab siin kaks kontserti.

Ootame kõiki laupäeval, 6. juunil kell 18.00
MISSALE ja  se l le le  jä rgneva le
KONTSERDILE Katoliku kirikus. (Tasuta!)

Herzogenaurachi Noortekoor

Herzogenaurachi St. Magdalena Noortekoor on tüdrukutekoor,
mis arenes välja 90ndatel tegutsenud lastekoorist. Hetkel
laulavad kooris 12-20 aasta vanused tüdrukud, keda on kokku
47. Tänu häälekoolitusele on koori tase järk-järgult tõusnud
ning ka tublisid soliste esile toonud. Repertuaar koosneb
klassiklalisest kirikumuusikast, modrensetest gospellugudest ja
ka n-ö tänavamuusikast. Koori kõrghetkedeks on reeglipärased
koorireisid (muuhulgas Köln, Rooma, Berliin, Austria, Taani
ja Hispaania). 2005. aasta novmbris võitis koor Baieri kooride
konkursil kolmanda koha. Noortekoor moodustab ühe osa
St. Magdalena koguduse kantoreist (kokku 6 koori, ligi 200
noort) ning laulab ka jumalateenistustel vaheldumisi teiste
kooridega. Koor annab regulaarselt kontserte. Eelnenud on
näiteks Mozarti Reekviem, Gospelkontsert, Bachi
Jõuluoratoorium ning viimati John Rutteri Laste Missa.

Koori dirigent Toni Rotter õppis Regensburgis kirikumuusikat
ja on St. Magdalena juures alates 1982. aastast.  Koorijuhina
on tal pikaajaline kogemus, kus erilise tähelepanu all on just
lapsed ja noored.

MUUSIKAKOOLI AKTUS. 1. juunil kell 15.00 toimub
Lauluväljaku klaassaalis Muusikakooli ja Muusikamaja
pillistuudio kontsertaktus!

n2. juunil kell 17.00 Muusikamajas IV klassi lõpupidu;

n3. juunil kell 16.00 Muusikamajas/teatrisaalis 1.P klassikontsert;

n3. juunil kell 17.00 Teatri- ja Muusikamuuseumis Vanalinna
Päevade kontsert (klavessiin) VHK Muusikakool ja TMKK;

n4. juunil kell 12.00-14.00 Muusikamajas M. Siimeri proov
salvestuseks, poistekoor ja tütarlastekoor;

n4. juunil kell 17.00 Muusikamajas 1. T klassikontsert;

n4.-7. juunil Tütarlastekooril külalised, kodumajutus ja
kontserdid;

n8. juunil kell 13.00-17.00 Muusikamajas Siimeri salvestuse
PEAPROOV;

n9. juunil kell 15.00-22.00 Estonia kontserdisaal M. Siimeri
„Miikaeli Mõõk“ salvestus Eesti Raadiole - osalevad
kontsertkoorid, Vox Clamantis, orkester.;

n15.-16. juunil Hiiumaal Gümnaasiumi muusikaharu õpilaste
kontsertreis;

n 18. juunil Jaani kirikus Püha Miikaeli Poistekoori ja
Muusikamaja Tütarlastekoori kontsert (Mozarti missa);

n19. juunil Suure-Jaani muusikapäevade Tšellokonkurss;

n23.-28. juunil Juurus „X ajaloolise klahvpilli-, ansambli- ja
orkestrimuusika suvelaager“;

n28. juunil Saue Muusikakoolis "Kandleöö" koondproov;

n29. juuni - 2. juuli Pirita-Kose Metsakoolis Tütarlastekoori
laululaager.

nPõhikool

n1.juunil nelipüha teenistus ja suurpuhastused klassides.

n2. ja 3. juunil ekskursioonid.

5. P ja 5. T 3. juunil Vormsil;
6. P 2. ja 3. juunil Viljandimaal;
6. T 2. ja 3. juunil Hiiumaal;
7. T 2. ja 3. juunil Saaremaal;
7. P 2. ja 3. juunil Kõrvemaal;
8. P 1.-3. juunil Stockholmis;
8. T 3. juunil Helsingis;

Ekskursioonil mitte osalevad õpilased on koolis abiks:
pinkide vedamisel, tunnistuste kleepimisel jms. 9. P ja 9. T
sõidavad peale lõpupidu.

n4. juunil spordipäev Schnelli staadionil
9.00 1.-2. klass
11.00 3.-4. klass
13.00 5.-7. klass

n5. juunil koolilõpu aktused Katariina kirikus
10.30 5.-8. klass (peale seda klassijuhataja tund);
12.00 1.-4. klass (enne seda klassijuhataja tund).

nMuusikakool

nTeadaanne

VANALINNA PÄEVAD 2009

MUUSIKAMAJAS
ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖMUUUSIKA

1. JUUNI KELL 21.00 Robert Jürjendal & VILJANDI GUITAR
TRIO Viljandi Guitar Trio liidab endas kolme kitarritudengit, kes
õpivad TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias. Jalmar Vabarna õpib kitarri
pärimusmuusika erialal, Jaan Jaago ja Argo Vals jazzmuusika erialal.

5. JUUNI KELL 21.00 ICHITARO, JAAPANI TAIKOTRUMMAR
Ichitaro sündis Kuwana linnas Jaapanis. Ta astus Ondekozasse
aastal 1990. Tema õpetajaks oli Den Tagayasu, kes asutas1969. a
Ondekoza trummigrupi. See on kuulus Jaapani trupp, mis mängib
Taiko trumme. Esinenud palju Jaapanis,  Ameerikas, Euroopas ning
Aasias Ondekoza peaesinejana. Aastast 2004 hakkas esinema
ka solistina.

6. JUUNI KELL 21.00 LICENTIA POETICA keskaja Euroopa ja
Lähis-Ida muusika tõlgendusi, kus põimunud müstiline helikeel,
kirkad improvisatsioonid, põnevad ajaloolised pillid, tollane
kõlapilt… ent autentsuse otsimise asemel sünnib vanadel
telgedel uusi mustreid. Egon Punnison – laul, hurdy-gurdy,
löökpillid. Polina Tserkassova – flöödid, fiidel, löökpillid. Eva-
Maria Eller – flöödid, löökpillid. Kadi-Maria Vooglaid – flöödid,
hurdy-gurdy, löökpillid. Johanna-Maria Jaama – fiidel, löökpillid.
Dana Karjatse – flöödid, löökpillid.


