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nnnnnVastuvõtt

1. KLASSI: 21. ja 22. märtsil. Nimekirjad pannakse
välja 1. aprillil. Tagasisidet saab pärast seda kaks
nädalat. Muusikakooli vastuvõttu tuleb vähendada,
kuna eelarvet on tugevalt vähendatud.

GÜMNAASIUMI VASTUVÕTT: oma õpilaste
katsed 9. veebruaril, 23. veebruaril pärast aktust
arutelu, 3. märtsil vanematekogus kinnitatakse
tulemused.

Väljastpoolt tulijatele üldkatsed 21. märtsil. 6.
aprillil vastuvõtukomisjoni koosolek kell 15.00, 7.
aprillil tulemused teatavaks. Erialakatsed 10. ja 17.
aprillil. Vastuvõtukomisjon 3. mail kell 15.00,
nimekirjade kinnitamine vanematekogus 5. mail,
nimekirjad välja 7. mail.

nnnnn Vanalinna päevad  – sel aastal 5.-12. juuni
(laupäevast laupäevani). Teemaks teatraalne Tallinn.

nnnnnProjektinädal

On vaja plaani, et üritused omavahel kokku ei jookseks.
Ettepanekud esitada Kristeli kätte. Klassijuhatajatel
teatada esmaspäevaks osakonnajuhatajatele, kes ära
sõidavad. Esmaspäeval 8.-10. klassidele loeng inimese
seksuaalsusest.

nMaria rääkis reedesest rekollektsioonist. Kella 11-
15-ni Pirital.

nÕde Mary sünnipäev 22. veebruaril kell 16.00.
Õde Mary palub lilli mitte tuua, vaid annetada Haiti
abistamiseks.

nnnnnVastlapäev. Teisipäeval, 16. veebruaril tähistab
põhikool vastlapäeva uisutamisega Pirita Kosel.

Pühapäeval, 24. jaanuaril kell 17.00 Nõmme
Kultuurikeskuses abiturientide lavakava
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Kava on kahes osas ja kestab kaks tundi.
Sissepääs prii. Kõik on oodatud!

nVeerandi lõpp

Esmaspäeval saavad õpilased II veerandi tunnistused.

nnnnnVeerandi algus

Meeldetuletus: esmaspäevast algab teine poolaasta!
PMK 4., 7., 8. ja 9. klassides muutuvad tunniplaanid.
Ka individuaalõpilaste tunniplaanides on muutusi (täpne
info otse puudutatud õpetajatele).

nnnnnKülalised

Teisipäeva, 26. jaanuari pärastlõunal külastab Püha
Miikaeli Kooli rühm õpetajaid Tallinna 1.
Internaatkoolist. Tutvutakse kooliga, vaadeldakse tunde
ja vahetatakse kogemusi.

nPüha Miikaeli kool

Head kolleegid ja õpilased! Hola a todos!

Tervitusi Argentiinast! Nagu mõned juba teavad, olen jaanuari lõpuni oma
sünnimaal, oma teisel kodumaal. 25 päeva jooksul on toimunud mõndagi.
Näiteks: tähistasin esimest korda elus uut aastat kaks korda ja pärast 15
aastat koos vanemate, vendade ja õdedega. Kuidas kaks korda? Esimene
oli Eesti uus aasta, siin kell 19.00, mida jälgisime perega tänu internetile ja
Viru täva veebikaamerale! Tallinna ilutulestikuga algas meie uue aasta
pidu siin! Viis tundi hiljem jõudis 2010 ka meil kätte!

Pärast seda olen saanud veeta palju ilusaid hetki oma perega, kes on nüüd
väga hästi kursis meie kooli - kolleegide ja õpilaste - eluga. Vanad sõbrad on
svaadanud ka pilte ja videosid meie kooridest, üritustest, pidudest jne. Võite
arvestada paljude argentiinlaste lugupidemise, sõpruse ja palvetega! Hiljuti
näitasin seda materjali kooliõpetajatele Argentiinast, Paraguayst ja Boliviast.
Nad kommenteerisid pärast palju, aga eriti pöörasid tähelepanu paarile asjale:
ilule meie kooli elus ning sellele, kuidas väärtustame oma kultuuripärandit. Ja
nagu keegi mainis: "Vaata kui rõõmsad kõik paistavad! On näha, et seal
tõesti hoitakse ja armastatakse üksteist. Kui suur asi!” Ilus kuulda, eks!

Lisaks perega koos olemisele läbin suveülikoolis teoloogia kursust esimeste
sajandite kirkuisade teemal. Kui huvitav on süveneda sõnumisse, mida apostlid
ja nende esimesed järglased ning vaimulikud kirjanikud meieni kandsid.
Mingil määral süvenen seejuures meie kooli kahe tuhande aastasesse vaimu
ja väärtussüüsteemi! Arvestades kohaliku temperatuuriga (40 C), saadan
teile palavad tervitused!

Chema



n Gümnaasium nPõhikool
III perioodi 5. nädal

SÜNNIPÄEVALAPSED

11.R Susanne Org  13.01

10.H Saara Huimerind  13.01

10.H Kati Ots  23.01

12.K Pärja Bärg  25.01

11.K Stina-Simona Epner  25.01

10.K Kirsi Õis  26.01

10.K Erica Aule  29.01

nnnnnToiduraha

Veebruari toiduraha 16 päeva eest on 400 krooni. Raha
tuleb üle kanda enne 25. jaanuari. Vajalikud rekvisiidid
leiate siit: http://www.vhk.ee/toitlustamine/gumnaasium

Toidupäevade arv on väiksem kuna sinna hulka ei ole
arvestatud päevi 23.-26. veebruar (seoses projektipäevade
ja iseseisva õppimise päevadega - vt. allpool)

nnnnnX klasside eksperthinnangud

X klasside eksperthinnanguid saab hakata sisestama alates
25. jaanuarist. Vestlustega alustame III perioodi arvestuste
nädalal (alates 8. veebruarist). Vestluste toimumise ajad
lepivad vanematega kokku klassijuhatajad.

Klassijuhataja tundides toimub õpilastele koolitus, kuidas
arvutipõhine hindamine läbi viia.

nnnnnOmaloomingu konkurss

Käimas on omaloomingukonkurss. Selle aasta teemad on:
"Ilu tee", "Elustame raamatuid" (2010 on lugemisaasta),
"Millele ma loodan?", "Maailm muutub", "Sajandi talv",
"Chopin 200". Tööde esitamise tähtaeg on 15. veebruar.

nnnnnProjektinädal 22.-26. veebruar

Esmaspäev, 22. veebruar - projektõppe päev

Teisipäev, 23. veebruar - projektõppe päev, vabariigi
aastapäeva aktus kell 12.00 Metodisti kirikus.

Kolmapäev, 24. veebruar - vabariigi aastapäev

Neljapäev, 25. veebruar ja reede, 26. veebruar - iseseisva
õppimise päevad

nnnnnStuudium

Neljapäeval, 18. veebruaril toimub stuudium
ainesektsioonide esimeestele: teemaks uus õppekava ja
sellega kaasnevad muudatused.

Uued raamatud gümnaasiumis:

1. Oxfordi illustreeritud teatriajalugu.

2. Tsehhov, Mihhail. (2008). Näitlejatehnikast.

3. Ferdinand Veike - mees, kes mängis nukkudega.

4. Taarna, Inna. (2004). Eesti Näitlejate Liit 1917-1940,
ehk, Kutseliste Teatritegelaste Ühing 1917-1940.

5. Haan, Kalju. (2009). Draamastuudio Teatrikunstikool

6. Kaarup, nimi eesti kultuuris: Karl Ader (1903-1993):
artikleid, intervjuusid, mälestusi (2003). [Tallinn]

7. Grotowski, Jerzy,. (2002). Tekstid aastatest 1965-1969.

8. Neimar, Reet. (2009). Jüri Järvet.: Narr ja Kuningas:
stseene ühest näitlejasaatusest

9. Tsehhov, Mihhail. (1996). Näitleja tee: Mälestusi.
Märkmeid. Artikleid

10. Oida, Yoshi. (2007). Nähtamatu näitleja.

Uued ajakirjad gümnaasiumis:

Teater, muusika, kino  1/2010

nnnnn26.01 kell 17.30 Muusikamajas 1. P ja 1. A klassikontsert;

nnnnn 28.01 kell 17.00 Muusikamajas muusikakooli
tutvustuskontsert eelkooli õpilastele.

nMuusikakool

nRaamatukogu

nnnnnEelinformatsioon projektide nädalaks 22.-26.02

Projektide nädala esialgne visioon on selline:

22.-23. veebruaril toimuvad tunnid või muud tegevused
(üritused, konsultatsioonid jms).

23. veebruaril toimub ka vabariigi sünnipäeva aktus
Metodisti kirikus, algus kell 12.00.

24. veebruar on riiklik püha ja vaba päev.

25. ja 26. veebruar on õpilastel ja ka õpetajatel vabad.

Õpilane võib puududa koolist 22.-26. veebruaril tingimusel,
et tal ainetes edasijõudmisega kõik korras ja puudumine on
kooskõlastatud  klassijuhatajaga (viimane kehtib eriti
põhikooli osa kohta).

nnnnn Stuudium. Neljapäeval, 18. veebruaril toimub
stuudium ainesektsioonide esimeestele: teemaks uus
õppekava ja sellega kaasnevad muudatused.

ÕPILASAKADEEMIA

6. veebruaril algab Ajaloo Instituudis (Rüütli tn 10)
Õpilasakadeemia kursus. Seekord on teemaks
linnaarheoloogia. Kursuse pealkiri on "Otsides Tallinnat
maa alt ja pealt. Mida arheoloogid linnas teevad?"

Registreerimine, info ja täpne ajakava:

http://www.tlu.ee/akadeemia/sisu.php?leht=313:0

Olete lahkelt oodatud!

n Info



n 11. klassi õpilane MATTIS JAAMA tuli vaheajal
kahekordseks Eesti noortemeistriks murdmaa-
suusatamises. Tartus Tähtvere pargis võitis ta kõiki
eakaaslasi vabatehnika sprindis ning Mulgimaal  Holstre-
Pollis 10 km klassikadistantsil. Palju õnne!

nTallinna koolinoorte 2009/2010 spordimängud.

Kooli korvpallimeeskond alustas edukalt korvpalliturniiri.
Alagrupimängudes Arte Gümnaasiumis alistati kindlalt
võõrustajate võistkond (58:39) ning peale kehva mängu
algust ka Westholmi Gümnaasium (53:40). Nüüd jätkatakse
mänge vahegrupis. Mängisid MARKUS PROMMIK,
HENDRIK JOHANNES TERRAS, ALEX LAUR, RAUL
SEPPING, REIMO KELP, HANS JOHANNES
PREEGEL, HANNES PALDROK, ANDREAS JOHAN
VIRKUS, JÖRGEN KIPPEL ja ENN KARIN.

Tallinna noorte meistrivõistlustel kergejõustikus toodi
VHK-sse kolm medalit. Tüdrukute B-klassi kaugushüppes
saavutas HELIISE HARRIET HARUSOO tulemusega
4.76 II koha. KELLI MARIE JAAMA oli sama vanuseklassi
60 m tõkkejooksus ajaga 9,80 samuti teine. Meesjuuniorite
300 m jooksus sai III koha KAUR PALDRE, aeg 38,13.

nKehakultuuri õppediivan

n Lugu

VALGE ÜMBRIK

Ma tõusin hommikul vara ja nägin, et õues oli veel pime. Läksin
kööki, võtsin ülemiselt riiulilt hommikuhelbed ja hakkasin neid
koos piimaga sööma. “Täna on viimane vaheaja päev,” mõtlesin
ma. Vaheaeg tundus nii lühike ja pealegi on juba uue veerandi
esimesel nädalal matemaatikatöö. Ma harjutasin küll, kuid
tavaliselt ei tule mul tekstülesanded välja. Pärast sööki pesin nõud
ja asetasin hommikuhelbed ülemisele riiulile tagasi. Ma arvasin, et
võiksin natuke veel matemaatikat korrata: võtsin matemaatikõpiku
ja hakkasin õppima. Kui otsustasin, et olin piisavalt lahendanud,
lõin õpiku kinni ning panin selle musta, kollaste ja punaste lilledega
koolikotti ning vaatasin aknast välja: oli juba heledamaks läinud,
kuid nüüd oli hakanud vihma sadama. See ei valmistanud mulle
mingit rõõmu, mul oli plaanis minna raamatukokku, kuid nüüd
ma ei saanud enam minna, kuna vihmajope oli mul väikseks jäänud
ja vihmavari läks tänu Merikesele katki.

Merike on minu kolmeaastane õde, kes võib vahepeal olla väga
tüütu, kuid ta on siiski armas. Korraga tuli mul meelde, et täna on
kuu kolmas pühapäev ja kuu kolmandal pühapäeval saabub Riiu
külla post, ja see tegi mind uuesti rõõmsaks, sest Riiu külas käib
post väga harva. Panin jalga kummikud, tegin ukse lahti ja jooksin
väravani, siis avasin vana halli, roostes ja krigiseva postkasti. Seal
olid kolm ümbrikku ja ajaleht, võtsin need välja ja läksin tuppa
tagasi. Istusin köögilaua taha ja katsusin märjaks saanud
ümbrikke kuivatada. Õnneks õnnestus mul kuivatada nii, et
vähemalt saatja nimi oli näha. Kahe ümbriku peal oli kirjas isa
kolleegi nimi, nii et panin talle need koos ajalehega kirjutuslauale,

AMEERIKA PÄEV

Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskus kutsub teid
Ameerika päevale, mis toimub 3. veebruaril kell 13.00
Tallinna Tehnikaülikoolis, Ehitajate tee 5.

Seminari peaeesmärk on aidata õpetajatel ning haridus- ja
karjäärinõustajatel paremini mõista USA haridussüsteemi
ja väga paljusid võimalusi, mis meie noortele kindlasti huvi
pakuvad. Tutvustame mitmeid stipendiumiprogramme,
sobivate koolide ja programmide otsimismeetodeid, USA
kultuuri, rahvusvahelisi inglise keele ja akadeemilise taseme
teste ning teabekeskuse tegevust ja teenuseid. Kõik osalejad
saavad kaasa hulgaliselt materjale.

Täpne programm selgub 25. jaanuariks.

Osalemissoovist palume teatada 28. jaanuariks.

Lisainfo Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskusest TTÜ-s
tel 620 3543 ja 620 3546

educationUSA@ttu.ee

n Info

siis võtsin kolmanda ümbriku ning nägin, et sellel oli ainult minu
nimi peal, muidu oli see lihtsalt üks valge ümbrik!

Ma avasin selle ettevaatlikult ja võtsin välja paberi ja midagi, mis
oli ühte kollakasse paberisse mässitud. Uurisin paberit, kuid sellel
polnud midagi kirjas, ma pöörasin paberi ümber, kuid ka seal ei
olnud midagi kirjas. Siis avasin nutsaka. Vanasse kollakasse
paberisse oli mässitud üks vana ilus valge sulg ja üks väike pudel,
mille sees oli mingi kollakaspunane vedelik. Pudeli peal oli kirjas
suurte mustade tähtedega: TINT ja väikselt nurga peal: AASTA
1889. Ma imestasin, kui nägin pudeli vanust.

Läksin, pudel, kiri, ümbrik ja sulg käes, vaikselt oma tuppa. Ma
panin kõik neli asja laua peale, istusin ise laua taha, võtsin sule
kätte ja tegin pudelikorgi lahti, siis panin sule väga ettevaatlikult
pudelisse ja kirjutasin paberile oma nime. Midagi erilist ei juhtunud,
ainult tint ei olnud kollakaspunane, vaid süsimust. Ma arvasin, et
see ei olnud lihtsalt tint ja sulg, vaid mingi seos pidi sellel salapärasel
ümbrikul ja paberil selle tindiga olema, mitte sellepärast, et need
saadeti koos, vaid sellepärast, et keegi ei saada valget ümbrikut ja
paberit sulle koos sule ja tindiga koju.

Niisiis tegin uue katse: panin suleotsa natuke tindi sisse ning
kirjutasin samale valgele paberile ühe tehte: tint muutus jälle mustaks,
kuid seekord ilmus tehte lõppu ka vastus, vähemalt ma arvasin
seda. Ma võtsin kalkulaatori ning arvutasin: vastus oli õige. Ma
tegin tehteid paberile veel ja veel ja aina raskemaid, mida isegi
õpetaja ei oleks osanud arvutada, ja iga kord oli vastus õige. Ma
uurisin veel ja veel seda ümbrikut ja seejärel paberit, aga ei midagi,
nii ma siis panin need sahtlisse ja ei muretsenud enam millegi pärast,
sest minu kõige suurem mure oli murtud.

Hiljem tuli välja, et ka minu kirjavead kadusid. Imesulg ja tint on
mul praegugi alles.

PAULA FRITZE

 5. kl


