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SELLE  NÄDALA  SÜNNIPÄEVAD:

PILLE  ÕNNEPALU  25.05
INNA  LAI  27.05

EVE  PADAR  28.05
EVA  RAND  30.05
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20. mail toimus Vanematekogu juhtimiskoolitus.

V perioodi 6. nädal

Kooliaasta hakkab lõppema ja seega tuleb oma aasta
tegemised kriitilise pilguga üle vaadata.
Kel veel võlgnevusi, on viimane aeg need likvideerida.

ÕPPENÕUKOGU toimub juba 8. juunil kell 12.00.

Esmaspäev, 24.mai

kell 12.00 Muusikamajas Teatrikooli õpilaste
LAHTINE MUUSIKATUND

kell 14.00 KOHUSTUSLIK KOGUNEMINE X-XI
klassile

Kolmapäev, 26. mai

X ja XI reaalrühmade MATEMAATIKA HINDELINE
ARVESTUS.

Reede, 28. mai

XI H AJALOO HINDELINE ARVESTUS

2. juunil

KEEMIA RIIGIEKSAM  ja AJALOO HINDELINE
ARVESTUS XI klassile.

3. juunil

X klassi humanitaarerialade õpilaste AJALOO
HINDELINE ARVESTUS.

nGümnaasium

UUDISKIRJANDUSEST

Gümnaasiumi raamatukokku on ostetud raamat:
�Klassikalise muusika ABC�, autor Echard van den
Hoogen. Mida üks ABC parimal juhul teha võib, on
huvi äratamine terve valdkonna või vähemalt selle mingi
osa vastu. See on põnev rännak helisevate seikluste riiki
ja rõõm seal tehtud avastustest ainuüksi lugejale.

Sisukord: Tuntud heliloojad ja nende teosed.
Muusikatermineid

Tulge raamatukokku ja tutvuge !

n Raamatukogu

Kolmapäeval, 26. mail kell 18.00

Katariina kirikus

VABA
LAVA

NIMEOTSIJA

Elas kord üks jänes, aga tal ei olnud nime. Ta läks mõnikord
teiste jäneste juurde ja küsis, kas nemad teavad, mis tema nimi
on, aga ei nad teadnud.
Viimaks läks ta Jänetarga juurde. Jänetark ei teadnud küll tema
nime, kuid ta teadis, kust seda otsida. Ta ütles jänesele, et
Muinasjutumaal kasvab üks puu, mis on kõigist puudest paksem
ja selle puu tipus ongi jänese nimi. Tark rääkis ka sellest, et
jänkul tuleb see nimi ise kätte saada.
Jänes hakkas kohe minema, sest ta tahtis väga oma nime teada
saada. Teisalt oli ta aga natuke närvis, sest Jänetark ju ei öelnud,
kui kõrge see puu on.
Jänes kõndis ja kõndis, kuni jõudis Muinasjutumaale. Selle puu
leidis ta väga kergesti üles, aga häda oli siis, kui ta tahtis
Muinasjutumaale sisse saada. Ta alguses ei saanud sisse, sest ta
oli passi koju jätnud, aga lõpuks hakkas valvur teda uskuma,
et ta tuli oma nime otsima, ja lasi jänese sisse.
See puu, millest Jänetark rääkis, oli ainult kahekümne sentimeetri
pikkune. Jänes sai oma nime kergesti kätte ja arvake ära, mis
ta nimi oli? Nimeotsija.

Katariina Tirmaste

SUVEVAHEAJANI

ON JÄÄNUD

AINULT

KAKS

NÄDALAT...



nMuusikamaja nMuusikakool
nTEATRIKOOL

Liikumistundide arvestused:
Neljapäev, 27.05 kell 13.30 XI klass peegelsaalis
Reede, 28.05 kell 12.30 X klass peegelsaalis.

Muusika arvestus:
X ja XI klass - esmaspäeval, 24. mail kell 14.00 Muusikamaja
saalis.

nKLASSIKONTSERDID
24.mail kell 17.30 I t  Muusikamajas
25.mail kell 17.30 I p Muusikamajas

n28.mail kl 20.00 Vanalinna Muusikamaja Tütarlastekoori
esinemine Raekojas (15. min, kinnine üritus)

n Teisipäeval, 25.mail kell 16.00 Muusikakooli ja
Muusikamaja ÕPPENÕUKOGU MM-s

n Selle õppeaasta viimane MUUSIKAPROGRAMMI
KOOSOLEK on 2.juunil kl. 12.00

nLAULUPIDU.
Tuli kinnitus mudilaskoori ning ettevalmistuskooride
pääsemise kohta laulupeole (kokku 80 last)
Osalevad ka Muusikamaja Tütarlastekoor (50) ja Miikaeli
Poistekoor (41), samuti Gümnaasiumi Kammerkoor (20).
KÕIK KOKKU 191 + õpetajad!!!

Laulupeo peaproovid 1.-2. juulil
rongkäik 3. juulil

I kontsert 3. juulil kell 19.00 (valikkoorid, sh. MM
tütarlastekoor)

II kontsert 4. juulil kell 13.00

n26.mail Katariina kirikus VABA LAVA - käib osalejate
registreerumine.

nKroonikat

24.05 kell 12.00 ja 16.00 järeleksamid Muusikamajas
kell 17.30 1.T klassikontsert Muusikamajas

25.05 kell 16.00 Muusikakooli ÕPPENÕUKOGU
Muusikamajas
kell 17.30 1.P klassikontsert Muusikamajas

27.05 kell 16.00 MUUSIKAKOOLI AKTUS (I-VI klass,
vaheaste ja gümnaasium) Muusikamajas

28.05 kell 17.00 Muusikakooli LÕPETAJATE
KONTSERT-AKTUS Muusikamajas

Ootame kõiki õpetajaid ja lapsevanemaid kuulama!

AIAKESE VÄLJASÕIT VORMSI SAARELE

Laupäeval, 22. mail tuli Aiakese mudilastel vara ärgata, kuid
see ei põhjustanud mingit nurinat. Oli ju terve nädala ainult
eesseisvast Vormsi-reisist räägitudki. Nüüd lõpuks võis alata
sõit, mis oli algselt plaanitud külaskäiguna Antsu juurde,
kuid kuna Ants oli eelmisel päeval just haigeks jäänud, tuli
minna avastusretkele tema kodusaarele ilma temata.
Päris omapead mööda saart ringi kondama väikesed
matkasellid ja nende pered siiski ei pidanud, sest Antsu
isa, samuti Ants, oli neid lahkesti sadamas vastu võtmas.
Tema juhtimisel tehti saarele enam-vähem ring peale, natuke
jala ja natuke bussiga, suuremad huviga kuulamas Antsu
lugusid Vormsi minevikust ja tänapäevast, väiksemad vabast
ja värskest õhust rõõmu tundmas. Külastati kohalikku
lasteaeda, vaadati vana kirikut ja surnuaeda, uidati metsas
ja mere ääres, korjati lilli, oksi ja kivikesi, kohtuti mitme
kitse ja rebase ning ühe lehmaga. Päev lõppes uhke piknikuga
kadakate vahel. Keegi ei jonninud, keegi ei tülitsenud, lusti
ja laulu jätkus kogu pikaks tagaasiteekski.

Tänud NIINELE hea idee ja sujuva korralduse eest!

Vormsi lasteaia õuel
toimus väike kontsert.
Pildil Aiakese väiksed

ja suured kohalike laste
esinemist jälgimas,

hiljem osad vahetusid.
Tagaplaanil mõni aasta

tagasi valminud uhke
lasteaiahoone, mille

ilusad avarad ruumid
ning võimalusterohke

hoov natuke
kadedakski tegid.
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