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Kolmapäeviti kell 8.30

SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

IGOR KAASIK  19.10

IVETA HABAKUK  22.10

ANNIKA-ARIANNE MAHHOVA  22.10

TOOMAS VOOGLAID  24.10
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MÕISTMISEST

Nädala eest süvenesime sellesse, kuidas püüda teisi paremini mõista.
Muuhulgas meenutasime, kui suure rõõmu allikaks on andestamine. See
on kindlasti nii. Ent kas pole ka nii, et kui mõistaksime teisi paremini -
asetades ennast teiste asemele ja arvestades nende hea tahtega -, poleks
meil tegelikult vaja sageli andestadagi. Me ei tunneks ennast ju solvatuna.
Mõistaksime, et tegelikult on teistel väga sageli õigus. Ja kui ei olegi,
näeksime enda ees võimalust teisi aidata.

Ehk jõuame kunagi koguni nii kaugele, et võime öelda: “Mul pole vaja
õppida andestama, sest olen õppinud armastama.” Pidagem meeles ka
seda, et armastus ei seisne ainult andmises, vaid ehk isegi rohkem mõistmises.
Oleme kõik nõus sellega, et igaühel on õigus oma arvamusele ja arusaamisele.
Tihti kipume aga unustama, et see kehtib ka siis, kui teised on meiega eri
meelt! Ja  kui meile öeldakse, et tegime midagi valesti, peaksime ärritumise
asemel olema pigem tänulikud ja mõtlema: kui palju ta minust hoolib, ja
kui palju on ta ka jätnud ütlemata!

Vanematekogu 14.10.09

nKersti andis ülevaate direktorite nõupidamisel räägitust.

nMatemaatika konsultatsioonid lapsevanematele:
11. novembril 6. klassi vanematele, 12. novembril 5.
klassi vanematele. Kell 17-18.30.

nI klassi lapsevanemate koolitus. Teemaks reeglid
ja tahte kasvatus: 13. novembril tüdrukute ja 20.
novembril poiste vanematele.

n9.-13.11 reaalainete nädal. Ettevalmistamisel.

nMardipäev 10. novembril. Ettepanek teha simman
ainult esimestele klassidele. Gümnasistid võiksid tulla
appi rongkäiku ja simmani korraldamisele. Mardipäeval
on lubatud koolivormi asemel rahvariietes kooli tulla.

nIngel Vaikla käis andmas tagasisidet vabalavast.
Läks väga hästi korda, ainus probleem on see, et esineda
soovijaid on väga palju, kontsert venib pikaks. Peaks
alustama varem, et kella 10-ks oleks läbi, siis saavad
lapsed turvalisel ajal koju. Aga tase oli seekord kõrge,
esinejad olid tublid ja üritus kulges sujuvalt, takerdusteta.
Vanematekogu avaldas tunnustust vabalava
korraldusmeeskonnale, samuti täname Artur Raidmetsa
tehnilise poole organiseerimise eest.

nKinnitati esmaabikursus 8.-9. jaanuaril.

nUus algklasside tervisenõukogu aeg
• I ja II klassid (nii A kui E) - teisipäeviti kell 10.00.
• III-IX klassid - kolmapäeviti kell 14.00.

nVeerandi lõpp
• Veerandihinded palun välja panna hiljemalt
kolmapäeval, 21.10.
• Palun kontrollige üle ka e-kooli päevikud!
• Neljapäeval, 22.10 lõpeb koolipäev hiljemalt kell
13.45. Õppenõukogu kell 14.30.
• Reedel, 23.10 toimuvad tunniplaanijärgsed tunnid.

nEksperthinnangud. Palun kõiki õpetajaid sisestada
eksperthinnangud otse andmebaasi ning seda nagu ikka
vaheaja jooksul, s.o hiljemalt 2. novembriks. Õpetajad,
kes toiminguga tuttavad pole, palun pöörduge Aime
poole lühikursuse saamiseks! Tehniliste probleemide
ilmnemisel võtke ühendust eeskätt Tiinaga 56660180
või ka Toomasega 56225115.

nPüha Miikaeli kool

21. oktoobril kell 17.00 teatrisaalis21. oktoobril kell 17.00 teatrisaalis21. oktoobril kell 17.00 teatrisaalis21. oktoobril kell 17.00 teatrisaalis21. oktoobril kell 17.00 teatrisaalis

Prantsuse filmiklubi hooaja avapauk

UN LONG DIMANCHE DE FIANÇAILLES
(2004)

(“Väga pikk kihlus”)

Re•issöör Jean-Pierre Jeunet

Sébastien Japrisot' romaani ainetel

Peaosas Audrey Tautou

Film prantsuse keeles ingliskeelsete subtiitritega

nKoor
Vanalinna Muusikamaja Tütarlastekoor esindab Eestit
Euroraadio koorikonkursil "Let The Peoples Sing"!
Klassikaraadio teeb Oslost otseülekande 18.
oktoobril kell 21.00!



n Gümnaasium nPõhikool

II perioodi 1. nädal ja vaheaeg

SÜNNIPÄEVAD

10.H  Risto Aman  16.10
10.R  Reimo Kelp  16.10
10.H  Teele Pärn  17.10
10.K  Hans Tiitsmann  17.10
10.H  Anne Loore Sundja  18.10
10.K  Kalev Vatsel  19.10
11.K  Miikael Danieljants  20.10
11.R  Laura-Liis Kurvits  21.10
11.R  Brita Harjo  23.10
11.R  Kristian Kuppart  25.10

nHindamine

I perioodil lõppenud kursuste hinded tuleb välja panna
hiljemalt esmaspäevaks, 19. oktoobriks.

nJärelarvestused

Järelarvestusi saavad õpilased, kes mõjuval põhjusel ei
saanud seda teha arvestuste nädalal, sooritada õpetajaga
kokkulepitud ajal 19.-23. oktoobrini. Tütarlastekoori
liikmed, kes osalevad kontsertreisil, saavad järelarvestusi
sooritada 8. novembrini.

nKlassijuhatajate koosolek

Klassijuhatajate koosolek toimub reedel, 23.10 kell 15.30.

nToiduraha

Novembri toiduraha, 525.- krooni tuleb üle kanda hiljemalt
25.10. http://www.vhk.ee/toitlustamine/gumnaasium

nRiigikaitse kursus

Neljapäevast, 22. okoobrist algab riigikaitse kursus. Õpetaja
Meelis Peterson. Tunnid toimuvad neljapäeviti alates
15.00. Kursuse osaks on ka väljasõit väeossa ja osalemine
välilaagris veebruaris. On veel mõned vabad kohad!

nÕppenõukogu

I perioodi õppenõukogu toimub esmaspäeval, 9.
novembril kell 15.30.

nPlagiaat

Kahjuks on viimasel ajal taas aktualiseerunud plagieerimisega
seotud küsimused, korraldame selle kohta X klassi õpilastele
infopäeva peale vaheaega.

nVAHEAEG 26.-31. OKTOOBER

Ootame õpilasi, õpetajaid ja vanemaid osa saama festivali
TriaLogos sessioonidest. Lähem informatsioon
koduleheküljelt: www.trialogos.ee. Festivali korraldajaid otsivad
kohusetundlikke abilisi. Täpsem info esmaspäevasel
foorumil kell 15.30.

nFoorum

Järgmine õpilasfoorum toimub esmaspäeval, 19. oktoobril
kell 15.30. Teemaks festival Trialogos ja võimalused sellele
kaasa aidata. Ivi Lepland tutvustab vanalinnakeldri ideed ja
plaane: vanalinnakelder.blogspot.com

nI veerandi lõpust

• Viimane päev järeltööde tegemiseks (järeltööde klassis)
on 20. oktoober.

• I veerandi hinded palun välja panna e-kooli 21. okt õhtuks.

• Neljapäeval, 22. oktoobril lõpeb koolipäev 14.00.

• Neljapäevane õppenõukogu al 14.30 toimub 8. T klassis.

• Neljapäeval toimub põhikooli õpilastele veerandi lõpu
pidu. Koht gümnaasiumi võimla. Teema on TSIRKUS.
Täpsem info stendidele ilmuvatel plakatitel.

• I veerandi viimasel koolipäeval, reedel toimuvad kõik
tunnid. 5.-9. klasside tunnid algavad kell 9.00.

nUjumise tunnid

II veerandil toimuvad 4.-9. poiste klasside kehalise
kasvatuse tunnid Kalevi ujulas. Palun poistel ja nende
vanematel tutvuda Kalevi ujula kodukorraga:

http://www.kalevspa.ee/veekeskuse_kodukord

nEksperthinnangud

Sügisvaheajal toimub eksperthinnangute sisestamine.
Tuletage meelde parameetrid ja kriteeriumid. Selleks, et
tekkivad kitsaskohad kõrvaldada õigeaegselt, tehke väikeseid
“näpuharjutusi” andmebaasis juba enne vaheajale minekut.
Küsimuste korral pöörduge Alari poole.

nALGAVAD KOOLITUSED LASTEVANEMATELE

• Matemaatika programmist ja õpetamisest.

11. novembril 6. klasside vanematele (läbi viib Helen
Kaasik), al 17.00; 12. novembril 5. klasside vanematele
(läbi viib Marge Hoppenstiel), al 17.00.

• Reeglid ja tahtekasvatus

13. novembril 1. tüdrukute klassi vanematele, algus 16.00;
20. novembril 1. poiste klassi vanematele, algus 16.00.

n Põhikooli sööklas on välja pandud õpilastöödest
sügiseteemaline näitus!

nKunstimaja koosolek 19.oktoobril kell 9.00.

nVeerandi lõpu naistekubi toimub 23. oktoobril kell
16.00 Kunstimajas. Oma loomingut ja tegemisi tutvustab
Ülle Marks (keemiaklassis). Pärast seda õpetab Sirje Rohtla
meile klaaspärlitehnikat (käsitööklassis). Olete oodatud! Ka
õpilased võivad osaleda. Kaasa võtta midagi maitsvat!

nKunstimaja

Laupäeval, 17. oktoobril kell 12.00 algab Püha Siimeoni ja
naisprohvet Hanna kirikus (Ahtri tn 5) IKOONIMAALI-
KURSUS. Õpetajaks Sirje Säär. http://www.eoc.ee/est/parem/
teated/article_id-1445

nTeadaanne



n 20. oktoobril kell 17.00 Muusikamajas õp. Anneli
Tanksimäe ja Anastassia Obili klaveriõpilaste kontsert;

n21. oktoobril kell 16.00 Muusikamajas tasemeeksam;

n21. oktoobril kell 17.00 MMs Puhkpilliosakonna kontsert;

n22. oktoobril kell 12.00 MMs Linda Suss (X. k - viiul) ja
Marike Kruup (TMKK - viiul) esinevad X klassi õpilastele;

n22. oktoobril kell 16.30 Muusikamajas õp.Tiina Pangsepa
õpilaste kontsert;

n22. oktoobril kell 17.30 MMs Klaveriosakonna kontsert;

n22. oktoobril kell 17.00 Teatriklassis Kitarriosakonna
kontsert (proov 16.00);

n23. oktoobril kell 15.00 Muusikamajas õp. Krista Madiste
plokkflöödiõpilaste kontsert;

n23. oktoobril kell 16.30 Lastekirjanduse Keskuses õp. Ingrit
Vooglaiu ja Tiina Pangsepa õpilaste kontsert;

n 24-26. oktoobril EMTA ja Nõmme muusikakooli
Klaveriõpetajate päevad;

n 24-25. oktoobril Saaremaal VIII poiste Kuressaare
Keelpillifestival.

MUUSIKALINE KROONIKA

“RONIME ORELI SISSE 2”

10.-11. oktoobril, imeilusa sügispäikese saatel, leidis Rakvere Kolmainu
kirikus aset järjekorras teine ronimine pilli sisse, mis õigustatult pillide
kuninga nime kannab. Kursus “Ronime oreli sisse 2” tõi seekord noored
muusikud Eesti oreliehituse kauaaegsesse keskusesse, kus tegutseb
aastast 1977 Eesti kuulsaim orelivalmistajate dünastia - perekond
Kriisa. Oreldajateks olid juba kolme kooli: Tallinna Muusikakeskkooli,
Rakvere Kauri kooli ja VHK Muusikakooli klahvpilliõpilased, kes
oma lugude harjutamist alustasid suvises muusikalaagris Juurus.

Möödunud sügisel oli osalejatel suurepärane võimalus teha tutvust ja
tähistada kontserdiga Tallinna Toomkiriku katedraali suurusjärku
kuuluva Ladegasti oreli 130. aastapäeva. Möödunud nädalalõpp
andis juurde pisikese kogemuse kuidas panna kõlama oma sõrmede
(ja jalgade) all eelmise sajandi 1926. aastast pärit Kriisade dünastia
esimese põlvkonna orel. Meeleolukas oli ka külaskäik Hardo Kriisa
töökotta, kus sai näha orelite ehitamise köögipoolt. Kursust juhendas
Tallinna Toomkiriku organist Ene Salumäe. Suured tänud esinejatele,
õpetajatele ja lastevanematele!

ENE NAEL

Kesklinna koolide 3.-7.klasside spordimängud.

3.-5. klasside murdmaateatejooksu võistlused toimusid Võidu
pargis. Kooli kodulehelt sai juba lugeda 3. klassi poiste ja 4. klassi
tüdrukute vägitegudest, aga kuidas läks teistel? 3. klassi tüdrukud
võitlesid oma esimesel võistlusel VHK eest vapralt ja tasuks 6.
koht (13 kooli), jooksid MADLEEN EIGI, LAURA MAALA,
MELIINA EIGI, ELIISE LIND ja KATARIINA KIVI. 4.
klassi poisid koosseisus ISAK LAMBOT, ALEKSANDER
EINPALU, RASMUS ROBERT BARROW, CHRISTOPHER
KALEV ja ANDREE PREES saavutasid tihedas konkurentsis
7. koha (14 kooli). Kusjuures 3. koha võistkonnale kaotati 8
sekundiga aga 8. koha võistkonda võideti 25 sekundiga. 5. klassi
tüdrukud oleksid pidanud jooksma veidi teises järjestuses, siis
võinuks ka medal tulla, nüüd oldi 14 kooli konkurentsis kuuendad.
Jooksid HANNA MARIA SALONG, LOORA GRÜNVALD,
MARIA RIDBECK, PAULA FRITZE ja ELIANN TULVE.
5. klassi poisid saavutasid 10. koha (13 kooli). Jooksid JAKOB
VOLL, MATHIAS MAIT METSAMAA, MARTIN LEEDO,
MARKUS MUUK ja JESPER BRUNO BRAMANIS.

6.-7. klasside teatejooks toimus sellel aastal Järve Terviserajal.
Tegemist on Järve metsas just Kesklinna koolide võistlusega
avatud 2,4 km pikkuse terviserajaga, kus on võimalik joosta ja
jalgrattaga sõita. Tulevikus pidi rada saama ka valgustuse. Kohal
olid linnaosa vanem ja abilinnapea. Stardipaugu andis Ksenija
Balta. Võistluste formaat oli ka natuke erinev tavalisest, rada oli
jagatud viieks võrdseks etapiks. VHK tüdrukud saavutasid 5.
koha (14 kooli). Jooksid MADLI JÜRISSON, MAAIKE TUI,
MARI EESMAA, MADLEEN MARIA KIRJA ja KELLI
MARIE JAAMA. Poistel nii hästi ei läinud aga võisteldi ka
haiguste tõttu mitte kõige tugevamas koosseisus. 8. koha 15
kooli hulgas jooksid välja HARALD SOOSALU, HERMAN
KLAS RATAS, SIIM MÄGI, JAAGUP KÜMMEL ja
JOHANNES KÜMMEL.

Tallinna koolinoorte spordimängud.

Põhikooli poisid jõudsid jalgpallis Kesklinnas nelja parema
sekka!!! Nüüd oodatakse teise alagrupi mängude lõppu, et jätkata
võitlust koha eest kolme parema hulgas, kes mängivad kevadel
üle-linnalisel finaalturniiril. Alagrupis võideti kõik kolm mängu:
Liivalaia Gümnaasium 25:0, Ühisgümnaasium 8:0 ja Kadrioru
Saksa Gümnaasium 5:3. Nn. vahegrupi mängudes kaotati väga
õnnetult Humanitaargümnaasiumile 3:4, kuid meeldiva
üllatusena suudeti võita Westholmi Gümnaasium1:0 ning tagati
endale koos Westholmiga edasipääs. Kooli esindasid JOHANNES
MAGNUS AULE, RAUL ENDEL HAAGENSEN,
PATRICK PEINAR, HANS MARKUS ANTSON, KARL
MARKUS ANTSON, HERMAN KLAS RATAS, KARL-
HENRI REBANE, KARL SAAR, DAN TÕNUS, TOM
GREGORI BRAZIER, CHRISTIAN MARTIN LAURI,
ANDREAS LEPAMETS ja MATTIAS KUPPART.

Õnnitleme õpetaja OLGAT abiellumise
puhul 10. oktoobril! Kolleegid

nKehakultuuri õppediivannMuusikakool


