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nVanematekogu
Neljapäeviti kell 9.00

SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

AET ADMAN  18.05
JULIA VORONTSOVA  21.05
MINSLU SMIRNOVA  22.05

ALICE KESSLER  23.05
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nMiikaeli Ühendus

JUHTIMISKOOLITUSE järgmine õppepäev on
neljapäeval, 20. mail:

    9.00 - 12.30 Taniel Kirikal e-õppest
   13.00 - 16.15 Helve Breiberg  tervisekaitsest

Ingrid

ELAMUSPÄEVAD

Miikaeli Ühenduse ja Tallinna Linnamuuseumi
Tallinna ajaloo teemalised õppepäevad 7ndatele
klassidele - 15. ja 21. mail Dominiiklaste kloostris.

15. mail oli üritus eriti pidulik, kuna see toimus
Tallinna päeval ja lõppes rongkäiguga Raekoja platsile.
Mängiti aastat 1404, mil praegune raekojahoone valmis.
Kultuuriväärtuste Ameti, Kesklinna Valitsuse ja
Linnamuuseumi finantseerimisel on kogunendud päris
ilus vanade esemete koopiate kogu (alates nõudest ja
lõpetades raudrüüdega).

Risto

Vanematekogu 13.05

nVastuvõtukatsed toovad paratamatult endaga igal
aastal kaasa ka muret ja haavumist. Otsustati edaspidi
anda katsete tulemustest personaalset tagasisidet ka
kõigile lõppvooru jõudnud gümnaasiumi-
kandidaatidele (nagu eelklassi vanematelegi).

nEsimeste klasside nimekirjade kinnitamine. Nagu
alati, jäi välja väga palju tublisid lapsi - eriti tüdrukute
hulgas oli tase nii ühtlaselt tugev, et oleks saanud
komplekteerida kaks klassitäit.

nOtsiti lahendusi Aiakese probleemile � tahtjaid on
mitu korda rohkem kui kohti.

nVanematekogu tänab kõiki emadepäevakontserdi
ettevalmistamises osalenuid ja kiidab kõiki tublisid
esinejaid! Rõõm on tõdeda, et iga aastaga muutub
kontsert dünaamilisemaks ja läbikomponeeritumaks
ning saal on rahvast täis. Sel aastal tunti veidi puudust
vaid toredatest laste kirjutatud vahetekstidest.

nKroonikat
15. mail, Tallinna päeval, toimus Rootsi Mihkli kirikus
Ellerheina, 21. Kooli muusikaklasside lastekoori ja
Vanalinna Muusikamaja Tütarlastekoori
ÜHISKONTSERT. Kõik kolm koori esindavad meie
lastekooride tipptaset, ometi ei saa omasid kiitmata jätta.
Meie koori väljapeetud esinemise, väärika oleku ja
nõudliku ning sakraalhoonesse sobiliku
repertuaarivaliku üle võis vaid uhkust tunda.

Tiina

ROOSA LIND

Ühte suurde linna tehti kuju. See kuju oli roosa lind. Kuid ajad
möödusid ja roosal linnul hakkas posti otsas igav. Ühel ööl proovis
lind ennast posti otsast lahti kangutada. Ta proovis ja proovis
ja lõpuks saigi lahti. Nüüd proovis lind lennata, aga kuna ta
oli kivist, ei suutnud ta ennast liigutada ja läks võluri juurde,
kes oli tema sõber. Võlur naeris ja tõi oma võlupoti. Ta küsis:
�Kuidas sa siia said tulla?� - �Lihtsalt tulin,� ütles lind. �Aga
palun, ma tahaksin endale päris tiibu!�
�No olgu,� ütles võlur ja võlus linnu päris linnuks. Nüüd oli
linnu suurim soov täitunud. Ta oli saanud päris linnuks.

Hanna Aunin

RÄÄKIVAD MÄED

Elasid kord rääkivad mäed. Nad elasid kõrbes. Neil olid ka
sõbrad  - kaktused ja päike. Ükspäev küsis onu Mägi tädi Mäelt:
�Kas me ei võiks kunagi proovida liikuda? Siin seistes läheb
igavaks.� Siis ütles tädi Mägi: �Muidugi ei saa, meil on ju
peaaegu juured all.� Onu Mägi sai vihaseks: �Kas isegi proovida
ei või?� - �Muidugi võib, aga mina ei kavatse liikuda.�
Järgmisel päeval, kui tädi Mägi ärkas, oli onu Mägi kadunud.
�Onu Mägi, onu Mägi!� hüüdis tädi Mägi. Tädi Mägi püüdis
liikuda nagu onu Mägi. Ja kujuta ette, ta saigi liikuda! Tükk
maad edasi oli onu Mägi jõudnud. Nüüd elasid nad jälle koos
ja eks soovitavad seda kaktustelegi.

Ella Estonius

Ainult kindel ja vahest lapsemeelnegi usk oma soovide
täitumisse võib anda tiivad ja liigutada mägesid paigalt!
Sellist usku on meile kõigile vaja - 26. mail teeb Riigikohus
teatavaks oma otsuse, mis võib meid vabastada aastaid
kestnud Galsi-needusest. Või...



nMuusikakool

nCaritas Eesti, Eestimaa Looduse Fondi ja HEATEO
Sihtasutuse koostöö tulemusena avatakse Tallinnas Eesti
esimene TAASKASUTUSKESKUS.

Taaskasutuskeskuse tegevuseks on inimestelt üleliigsete,
kuid kasutuskõlblike esemete kokkukogumine, nende
korrastamine riskinoorte tööõppeklassides ning uuesti
kasutusse saatmine.

Heateo Sihtasutuse juhataja ARTUR TAEVERE sõnul tingis
keskuse loomise noorte keskkonnasäästliku kasvatuse
puudumine ning kogu elanikkonna keskkonnateadlikkuse
nappus. �Samuti oli koostööpartnerite sooviks aidata kaasa
riskinoorte (lastekodulapsed, probleemsete perede lapsed)
haridustasemele, suurendades nende ametioskusi ning
kindlust iseseisva elu alustamisel.�

Taaskasutuskeskuse juurde luuakse loodusklass, kus saab
teavet keskkonnasõbraliku tarbimise kohta. Samuti
käivitatakse mitme erineva töökoja tegevus, kus riskilapsed
hakkavad meistri juhendamisel kasutatud materjalidest uusi
esemeid tegema ning ka toodud asju parandama.

Tallinna inimesed saavad sinna tuua oma kodus üleliigseks
jäänud asju (riided, majapidamisasjad, mööbel, raamatud
jne) ning keskusesse toodud asju ka odava hinnaga osta.

Kogu tulu, mida Taaskasutuskeskus toodab, läheb
heategevuseks, loodushariduse projektide toetuseks ja
riskinoorte tööõppeks.

Esialgu on keskus avatud igal laupäeval kl 11-17, Paide
tn 7 (Äripäeva maja taga).

Lisainfo:

ARTUR TAEVERE, Heateo Sihtasutuse juhataja
e-mail: artur@heategu.ee; telefon: +372 51 62 942

LAGLE PAREK, Caritas Eesti juhatuse esimees
e-mail: lagle@caritas.ee; telefon: +372 56 492 360

ERIK SIKK; Eestimaa Looduse Fondi projektijuht
e-mail: sikk@elfond.ee; telefon: +372 55 577 789

ja www.heategu.ee

Üks odavama hinnaga pilet ( 190.-) Vanilla Ninja
kontserdile 5. juunil ootab huvilist. Küsi Mairi käest.

nMuusikamaja

nEKSAMID:
17.mai 10.00       puhkpillid
18.mai 10.00       kitarrid
19.mai 10.00       viiuliosakonna lõpetajad
19.mai 13.00       kandled
19.mai 15.00       klaveriosakonna lõpetajad
20.mai 16.00       löökpillieksam

nKLASSIKONTSERDID

19.mai 17.30       5.P klassikontsert
20.mai 17.30       5.T klassikontsert

n21.mai    HINDED VÄLJA KELL 17.00 !!!

Kõik üritused toimuvad Muusikamajas.

nKevadised KLASSIKONTSERDID Muusikamajas kell
17.30:

19. mail 5.P
20. mail 5.T
24. mail 1.T
25. mail 1.P

nNB! 26. mail Katariina kirikus VABA LAVA.
Kõik, kes soovivad esineda, kasutage võimalust!

nKroonikat
n1.-16. maini toimusid üle-Eestilised METSAISTUTUS-
TALGUD, milles osales ligi 20 000 laulu- ja tantsupeolist
ning vabatahtlikku, kes andsid seeläbi oma panuse Eesti
loodusliku elukeskkonna säilitamisse. Istutatud puud
kannavad sõnumit suvise laulu- ja tantsupeo läbivast teemast
"Las jääda ükski mets".

Talgutel osales ka 12 tublit ja hakkajat VHK gümnasisti:
ITI JÜRJENDAL, KERSTI LÕOKENE, JUHAN UPPIN,
SILVER SOLNASK, KAAREL TAMME, KASPAR
SARAPUU, JANIKA ROOBA, MARKO VAINU, SILVER
KÜNGAS, NILS VAIKLA, JUHANI KOKAMÄGI JA
MIKK KIVILA. Istutuskoht oli Padise ning maha panime
700 puukest. Oli tore ja meeldejääv pärastlõuna.

Õp. Pille Raitmaa

nMailaada ajal oli KINOBUSSI multikate valmistamise
tuba see koht, kus innukas tegevus ei tahtnud lõppeda ka
siis, kui ülejäänud laat juba asju pakkis. Nüüd saavad kõik
huvilised meie laste vahvaid multifilme näha - aadressil
www. kinobuss.ee

nErakuulutus

n Kõigile!

nÜLESKUTSE NOORTELE - astu Lastekaitse Liidu
Noortekogu liikmeks!
Lastekaitse Liit soovib kokku kutsuda noortekogu, mis
koosneb aktiivsetest 13-17-aastatest noortest, kes tahavad
oma ideid reaalseks muuta, kellel on huvi inimõiguste vastu
ja kes arvavad, et vägivald meie ümber on lahendamist vajav
probleem. Samuti on noortekogu ülesandeks tõlkida lastele
arusaadavasse keelde keerulised dokumendid, näiteks
seadused, et need oleksid kõigile arusaadavad.
Kui oled huvitatud noortekogus kaasalöömisest ja tahad
anda oma panuse laste heaolu parandamiseks, saada enda
lühitutvustus ning sooviavaldus e-posti aadressile
noored@lastekaitseliit.ee
Noortekogu esimene kokkusaamine toimub 1.juunil
Tallinnas. Lisainformatsioon Lastekaitse Liidu kodulehelt
www.lastekaitseliit.ee.


