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nVanematekogu
Neljapäeviti kell 9.00

SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

 AIRE PUUSEPP  20.09
ANNE-MARIS TAUKAR 22.09

INGER POLT  24.09
AIRIKA KÄSPER  24.09

EVELIN KIVIRAND  25.09
SIIRI MIIDU  26.09

NADEÞDA SOOSAAR  26.09

����������������������������
nMiikaeli Ühendus

nVaadati üle 12.R klassi perekonnaõpetuse kava

nKohtuasi. Ringkonnakohtu istung meie põhikooli
majade küsimuses toimub 28. septembril.

nArutati STUUDIUMIDE tööplaani.

n�Aiakese� probleemid. Sel nädalal alustas Uus 32
majas tööd MÜ Aiakese eelkoolirühm, mida juhatab
Niine.

nLubati korraldada Rebastepidu 23.09. Korraldajatele
pandi südamele, et ei toimuks inimväärikuse alandamist

nEksperthinnangud. Kersti rääkis veidi seostest, mis
tulevad hinnangutest välja.

Suurem tulevikuprojekt oleks võrrelda
eksperthinnangute ja võimete testide tulemusi, kuid see
on väga suur töö.

n Järgmisel nädalal Vanematekogu ei toimu -
juhtimiskoolitus.

nJUHTIMISKOOLITUS 23. septembril
kell 9.15 - 12.15 Gümnaasiumi arvutiklassis TANIEL
E-õpe
13.15-  14.45 Muusikamajas (II k) URVE
LÄÄNEMETS Õpikeskkond ja õpikäsitlused
15.00 - 17.00 Gümnaasiumi 11. K klassis (II k) jätkub
URVE LÄÄNEMETSA loeng

nPEDAGOOGIKAKURSUSE lõputööde kaitsmine 22.
septembril kell 13.30 keelteklassis B

Kuna tragimad on  kursuse lõpetanud ja töö kaitsnud,
siis seekord esitavad oma töö vilistlased Maria Mang
ja Lenna Sepp ning Mai Rõngelep, Kaur Sinissaar ja
Mingo Rajandi EHI-st

n22. septembril tuleb Ungarist Nagykanizsast grupp
koolijuhte ja lasteaedade juhatajaid uudistama
Eestimaad. 26 külalist tutvuvad kell 15.30 ka VHK
tegemistega: vestluseks kogunetakse gümnaasiumi
vahesaali, hiljem vaadatakse töökodasid

Ingrid

n Söökla
Head kolleegid! Tervisekaitse lubab töötajatele SOOJA
TOITU müüa ainult kella 12 - 15-ni.

Mari

24. SEPTEMBRIL ALGAB FESTIVAL TRIALOGOS

Nagu alati, keskendub festival läbi ootamatute tahkude ja
vaatenurkade kõige valusamatele küsimustele elus. Täna on
selleks meie rahva järelkasv ja jätkusuutlikkus.
Laste arv väheneb ja see vähenegi kaldub enese ja teiste
ohustamise valikutesse. Kõndimine kuristiku äärel on muutunud
tavapäraseks ning varem normaalseks ja tavapäraseks peetu
on saanud  täiesti ootamatuks ja avangardistlikuks.
Sedaliiki avangardismi taasavastajate eesotsas on huvitaval
kombel paljud nendest vaimuinimestest, kes aastakümnete eest
olid esirinnas äärmuslike uuenduste otsimisel. Eeloleval festivalil
esitleme nende uus-vanade avangardistide vaatekohti läbi
erineva loomingu � muusika, teatri, poeesia, pildi ja teadusliku
mõtte � ja meenutame eriti noortele inimestele nende olemise
igavikulist väärtust; muutumatut tähendust.
Hirm muutuda kooli lõppedes vabast loojahingest tavaliseks
halliks �büroo kratiks� või hirm suutmatuse  ees täita
ümbritsevate ambitsioonikaid nõudmisi paneb paljusid koolilapsi
juba algkoolis �hirmuvaigisteid� tarvitama. Kuid hirmuta
elamiseks on hulgaliselt põhjusi  meie enda loomuses. Ja võimalusi,
mida hirmunud ja usaldamatu hing ei märka.
Meie sees on kaks vastandlikku olemist � piiratud ja piiramatu
olemine; ühtviisi oleme õnnetud nii vangis kui kodutult. Töö
ajal pingutame kõigest hingest, et ruume korrastada ja paremaks
muuta, puhkeajal igatseme sealt välja.  Ruume meie ümber ja
sees on aukartustäratav hulk, osa nendest on tõepoolest olemas,
osa väljamõeldud. Kõik need ruumid kokku kujundavad meie
tunnetuse piiri, meie maailmaruumi.

järgneb lk 3

Kolmapäeval, 22. septembril kell 18.00
gümnaasiumi auditooriumis psühholoog ELLU
EIGI lahtine loeng NOORED JA SÕLTUVUS. Kõik
on oodatud kuulama!



nMuusikakool

nGümnaasium

nI perioodi 4. nädal
Esimese perioodi lõpp hakkab tasapisi lähenema.
Esmaspäev, 20. september

Kogunemised:
12.00 XI klass IFY
14.00 X klass IFY
14.50 XII klass
16.15 klassijuhatajate kogunemine

Kolmapäev, 22. september
14.00 XII hum - kutsesuunitlustestid
NB! 12.R klassi PEREKONNAÕPETUSE TUND toimub
sel nädalal erakorraliselt kolmapäeval, 22.09 kell 18.00
auditooriumis. Psühholoog Ellu Eik räägib sõltuvustest.
Osavõtt kohustuslik!
Neljapäeval - rebaste "ristsed"

nTähelepanu gümnasistid, kellel on vaja NÖÖPI Uus tn.
32 majja sisenemiseks. Neid saab valvelauast Leena käest.
Need, kes kes pärast põhikooli lõpetamist nööbi tagastasid,
saavad selle nüüd tasuta. Teistel maksta raamatupidamisse
50 krooni.

nÕpilastele seoses kooli ARVUTITE KASUTAMISEGA:
Järgmise nädala alguses panen klassidesse nimekirjad, kuhu
tuleb nädala lõpuks märkida, kas Sul on olemas
kasutajanimi meie arvutisüsteemi pääsemiseks. See on
vajalik kooli e-maili aadresside loomiseks. Kellel märkimata
jääb, blokeerub arvutisse sissepääs.

Anu

nAbituriendid ja neid õpetavad õpetajad!
EKSPERTHINNANGUD 12. klassides algavad sel nädalal.
Arvutisse saab sisestada oma arvamusi alates kolmapäevast,
22. septembrist. Palun anda hinnangud alljärgnevates
ainetes:
emakeel, matemaatika, ajalugu, inglise keel, B-keel  ja
reaalklassis ka füüsikas ning humanitaarklassis oma
erialaainetes
Ole hea ja kiirusta, et jääks aega andmetöötluseks. Tagasiside
vestluse aja teatame eraldi.

Ingrid

Neljapäeval, 23. septembril traditsiooniline õpilaste
KONTSERT Muusikamajas.
Laupäeval, 25.septembril 10.00-14.00 A-ORKESTRI
PROOVILAAGER Muusikamajas

Eelmisel nädalal oli põhikooli loodusteaduste kabinetis
seenenäitus. Suured tänud ANNELI ROODELE, kes korjas
kõik need seened, ja TIIA KALJULE, kes aitas meil neid
määrata!

Irja

GÜMNAASIUMIÕPILASTELE

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond juures asuv TIINA
TAMMANI FOND kuulutab välja ESSEEKONKURSI
gümnaasiumiastme õpilastele (või käesoleval aastal
gümnaasiumiastme lõpetanutele) eesmärgiga toetada noori,
kel on loomulikku annet, huvi, tahet, püsivust jm vajalikku
ärksaks ja iseseisvaks mõttetegevuseks ning tahtmist seda
annet hoida ning areneda silmapaistvaks meistriks. Parimate
tööde autoritele määratakse stipendium, samuti on neil
võimalus osaleda seminaridel alles loodavas terase mõtlemise
seltsis.
Konkursil osalemiseks on vaja kirjutada essee ühel kolmest
teemast:

Mida saab saavutada sõnadega?
Kas uudiste valikul on objektiivsus võimalik?
Kas ajakirjanik otsib tõde, mida valitsus püüab varjata?

Essee peab olema kirjutatud arvutil, pikkusega 2-3 lehekülge
1,5 reavahega, kasutades kirja Times New Roman 12.
Stipendiumitaotlejal on vaja esseele lisada nimi, posti- ja
meiliaadress, telefon, kooli ja õpetaja nimi ning klass (või
lõpetamise aasta).
Tööd tuleb saata 3. oktoobriks meilitsi Piret Järvelale
(p.jarvela@oishum.tln.edu.ee) või Tiina Tammanile
(tina.tamman@mon.bbc.co.uk).

nKunstimaja
n11. septembril toimus Saku Suurhallis infopäev
"Novaata", mis oli mõeldud  noortele ja lastele,
tutvustamaks kõikvõimalikke tegevusi, mida on võimalik
Tallinna linnas harrastada. Kuna Kunstimajas on väga
populaarseks kujunenud metallitööga tegeleda, siis
otsustasime selle tegevuse kaudu ennast reklaamida.
Suur tänu XII klassi õpilastele SANDRA SAVELLILE, IVO
POTTSEPALE, MART KEKISEVILE ja KAIDO KELBILE,
kellega koos oli tõeliselt suurepärane osaleda sellel üritusel.
Ja muidugi õpetaja Väinole, kes on oma õpilased nii
professionaalselt ette valmistanud.
Kunstimajas on suur hulk materjale erinevate
noortekeskuste, klubide, majade ja ühingute kohta, alates
kardisõidust ja lõpetades kodutütardega.
Minu meelest oli see huvitav ja vajalik üritus, sai teada, mis
mujal toimub, kuidas töötavad meie kolleegid, ja lisaks
huvilisi juurde meie ringidesse.

Anu

n 17.-19. septembrini olid Kunstimajal külas
kunstiõpetajad ja -õpilased Soomest, Pori linnast Länsi-
Pori Lukiost ja Käppärän Koulust. Tegu on juba 5 aastat
kestnud koostööga, mille initsiaatoriks ja hingeks on olnud
ARJA KUJANSUU. Meie poolt on projekti vedanud õp.
REET, JAANA ja PILLE.. Katariina kirikusse sai üles
ühisnäitus KOHTUMISPAIGAD. Arja andis meie
õpilastele ka põneva kunstitunni, mille tulemused on näha
KM galeriis ja PK sööklas.

nEsseekonkurss

nPõhikool



nKehakultuuri õppediivan

Selle  aasta sügisesed spordipäevad on jällegi peetud. 5.-12.
klassid  orienteerusid Kloostrimetsas ja algklassid sportisid
Nõmme suusabaasis. Heitlike sügisilmadega saime  enam-
vähem kokkuleppele� Väikese hilinemisega (vabandust
põhikool ja gümnaasium) tulevad nüüd ka spordipäeva
tulemused.

5.-7. klass tüdrukud 2,0 km 6 KP-d (kontrollpunkti)  (19
võistkonda)
1. Kapsaussid 39.25 (Liina Laul, Johanna Preegel, Marie
Tiitsmann, Miina Pärn)
2. Waii  43.50 (Geirit Jansen, Pille-Riin Karro)
3. Queen 46.45 (Ann Alice Ehala, Kerli Radvilavicius, Ann
Mirjam Vaikla)

8.-9. klass neiud 2,9 km 8KP-d  (12 võistkonda)
1. 7 pool 58.10 (Ave Habakuk, Anna Hermlin, Li
Langebraun, Liisbet Kärm)
2. Kuldkalake 1:01.30 (Doris Meigas, Hõbe Ilus, Maria
Uppin, Kaisa Kuhi)
3. Knopka 1:39.30 (Anu Salumaa, Nele Langebraun, Tiiu
Ollisaar, Carol Habicht)

5.-7.klass poisid 2,0 km 6 KP-d  (14 võistkonda)
1. Jarmomän 21.15 (Jarmo Reha, Aadu Lambot, Siim Osa,
Silver Hang, Lauri-Olavi Siitam)
2. Yo mees 1:46.20 (Karl William Engel, Taavo Salumaa,
Andreas Kask, Sander Siim)
3. SMS 1:46.37 (Markus Helmut Ilves, Laur Nurkse, Lauri
Lend, Uku Langebraun)

8.-9. klass noormehed 2,9km  8KP-d  (13 võistkonda)
1. Josm 50.05 (Olav Kersen, Martin Saar, Joosep Ehasalu,
Sven-Tõnis Puskar)
2. All Star  58.30 (Kaspar Mänd, Mattias Arro, Jüri Randla,
Kaarel Sisask)
3. X  1:11.35 (Joonas Pärn, Sander Varusk, Martin Rebane,
Mihkel Ollo)

10.-12. klassi noormehed 2,9 km 8KP-d  (13 võistkonda)
1. Marras 34.10  (Lauri Kapp, Juhani Kokamägi, NilsVaikla)
2. Mister X-ies 34.32  (Märt Turu, Viljar Sinimeri, Kaido
Kelp, Mart Keki�ev)
3. See ei oma tähtsust  42.52  ???

10.-12. klassi neiud 2,9 km  8KP-d  (16 võistkonda)
1. 1.võistkond    58.35  (Meelimari Arro, Liina Haldna,
Helena Semm, Maria Kärm)
2. Murealike    1:00.35  (Kärt-Katrin Pere, Kristiina-Maria
Ploom, Rahel-Liis Aasrand, Tuuri Elo Viik, Liis Vahter)
3. Ma ei tea  1:07.02   ???

10.-12.klass segavõistkonnad 2,9 km 8KP-d  (7 võistkonda)
1. Nimetud 31.10  (Eva Maria Ehala, Liis Ilula, Maarja
Aeltermann, Jana Pahmurko, Karel Tallermaa)
2. Mäger udus 31.40  (Mari Tepp, Miina Mälgand, Karolina
Kreintaal, Rasmus Toome, Allan Tamme)
3. Nimed 36.55  (Susanne Roosileht, Kärt, Alar Mihhailov,
Silver Küngas, Janno Viiklepp)

Algklasside spordipäeval oli klass jagatud 4 võistkonnaks
ja võisteldi neljas teatevõistluses (köievedu, mäkkejooks,
pendelteatejooks, viskevõistlus).

Võitjad võistkonnad kokkuvõttes:
   1.klass P   Kotkas
   1.klass T   Valge jänes
   2.klass P   Winners
   2.klass T   Põrgupardid
   3.klass P   Aleksander
   3.klass T   Puuplikad
   4.klass P   Naik
   4.klass T   Hõberebased

3.- 4.klassidel toimus pärast veel krossiteatejooks, kus
3.klassi tüdrukutest võitis Piparkookide ja Puuplikade
ühisvõistkond ja sama klassi poistest Markuse ja Aleksandri
võistkond.

4. klasside tüdrukute jooksus oli võidukas võistkond, kuhu
kuulusid Emma, Liisa, Johanna A., Birgit, Marju, Irma,
Gertrud ja Kreete Mi. Poistest oli parim Naiki ja Välkhiirte
ühisvõistkond.

Aivar

nTrialogos
On ka ruume, mis on väljaspool meie maailmaruumi. Üks
ruum on ühtaegu nii siin kui väljaspool: sakraalruum ehk
Kirik ei ole meie maailmast, kuid on maailmale avatud.
See on õpetuse �taevas� ja rituaalide �naine�, millest räägib
müstiline Ilmutusraamat oma 12. peatükis.

Inimese teeb võitmatuks üks relv � tahe. � Tahan teha � ei
taha teha; tahan uskuda � ei taha uskuda�: need on igaühele
juba lapsepõlvest tuttavad hoiakud. Üha sagedamini kohtab
noor inimene olukordi, mis �nagu tahtmatult� kisuvad teda
kaasa, tagasiteed aga pärast ei paku. Kus on nendel hetkedel
see võitmatu imerelv, see vaba tahe?

�Õppigem uurima, õppigem mõtlema, õppigem tahtma!� -
see on meie teadusseminaride üleskutse.
Inimkond otsib üha meeleheitlikumalt oma poliitiliste liidrite
juhtimisel väljapääsu vabadusele, kuid kahjuks sealt, kus
seda pole ega saagi olla. Samas keeldub üha kangekaelsemalt
minema sealt, kus see on ja alati olnud.

Inimloomuse kõige suurem tung on vabaduse tung � selle
nimel tungib ta sügavustesse ja kõrgustesse, selle nimel on
terved armeed valmis surma minema ja juba läinud.

Kui me peaga vastu seina jookseme ja surma saame, ega
me siis sellegipoolest seina taha satu � ärgem arvakem, et
surm on mingi võlusõrmus meie teekonnal vabadusse.

Esialgu kõlab ootamatult, et elu mõte võib olla elu mõtte
otsimises mitte iseenda, vaid teiste pärast: kui mina otsin,
hakkavad ka teised otsima; kui mina loobun, teevad seda
ka teised. Iseendale elamine on ju kohutavalt igav (nagu
enesekujutlus kohutavalt vale).

Taivo Niitvägi

FESTIVAL KESTAB 24. - 29. SEPTEMBRINI


