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nVanematekogu
Neljapäeviti kell 9.00

SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD

NIINE LEPASAR  12.10
VILJA SLIÞEVSKI  13.10

KATRIN RAIE  14.10
LIIA PUNAB  15.10

Vanematekogu 7.10

nUus tn 32 toimuva tegevuse juhtimiseks peab looma
eraldi consiliumi � Püha Miikaeli Consiliumi. Vaadati läbi
õpilaskodu Regula.

nKersti tegi kokkuvõte uuringutest.

nVaadati läbi terviseteenistuse ja uuringute kava.
9. klassi eksperthinnangute tagasiside vestlused võiksid
olla gümnaasiumiga nihkes. 8. klassi lõpus tuleks testid
ära teha, et septembri teisest nädalast saaks alustada
tagasisidega.

nTaniel tutvustas teabeteenistuse töökava. Septem-
ber läks põhiliselt Uus 32 maja internetti ja telefonivõrku
lülitamise peale ning kodulehekülje-alasele väljaõppele.
Edasi plaanis koostöö firmaga Smartlink riist- ja tarkvara
hoolduseks. Meil on tänaseks 90 terminali, mille korras
hoidmine on suur koormus. Üleminek OpenOffice´ile
on samuti plaanis, ning käskkirjade süsteemi viimine
kodulehe-põhiseks. Meil on koolis väga head tehnilised
vahendid, mida kasutatakse tunduvalt vähem kui võiks.
Korraldada tuleb ka töötajate kontaktandmete
regulaarne uuendamine igal sügisel.

nLembit rääkis teatriprogrammi plaanidest. Algas töö
12. klassi lõpulavastusega, mille lavastab Marius.
Laagrite aeg ja koht on planeerimisel. Teatriprogramm
laieneb sel aastal põhikooli (vt lk 2)

nÕpetajate tagasiside skaalade parandamine.

nMiikaeli Ühendus

JUHTIMISKOOLITUS

Neljapäeval, 14. oktoobril  9.00 - 12.15
Organisatsiooni käitumine ANU VIROVERE jt.
Muusikamajas (üleval klassis)

13.00 - 16.15  Tervisekaitse  HELVE  BREIBERG
gümnaasiumis 10 K klassis (all trepi vastas)

Ingrid

GÜMNASIST !

KUI OLED POP-JAZZ LAULU HUVILINE
VÕTA JULGESTI ÜHENDUST

ELO-TOODO JAKOBSIGA
tel.56 486 171

VÕI TULE KOHALE
UUS tn.32, I korrus (ruum 129)

TEISIPÄEVITI kell 16-18.30
KOLMAPÄEVITI kell 16.45-19.00

NELJAPÄEVITI kell 15-18.00

Tunnid hakkavad toimuma 1 kord nädalas
Õppemaks 350.- kuus



nPõhikool

nLAVALINE VÕITLUS!

Toimub alates 13. oktoobrist kolmapäeviti kell 15.40
gümnaasiumi võimlas.
See on illusiooni loomine võitlusest. Olemuselt on see tants
� iga samm, iga liigutus on läbi komponeeritud ja sadu kordi
läbi harjutatud, enne kui see lavale jõuab. Sellest ka ohutus
ja turvalisus.
Puutume kokku erinevate ajastute relvade ja võitlusstiilidega
(kahekäemõõk, rapiir, kaigas).
Mida lavaline võitlus annab? Minu kogemus on näidanud,
et koordinatsiooni, tasakaalu, rühti, ruumitunnetust,
teineteisega arvestamist, koostööoskust.
Lisaks sellele treenid sa ennast märkamatult, sest tähelepanu
on suunatud partnerile ja mängule.
Tasu 100 krooni kuus.

Kohtumiseni
Indrek Sammul

nReedel, 15. oktoobril viibivad 4. klasside õpilased õppe-
ekskursioonil. Väljume Tallinnast 8.30, tagasi oleme 20.00.
Marsruut: Palamuse (püüame ajas tagasi rännata Arno-
Tootsi aegadesse) - Tartu (Tartu Tähetorn, Nukumuuseum,
üritame üles otsida Tartu vaimu...) - Tõravere
Observatoorium. Loodame õpetajate mõistvale suhtumisele.

õp. Sirje

nKolmapäeval, 13. oktoobril kell 17.30    Muusikamajas
muusikakooli KITARRIOSAKONNA KONTSERT

nNeljapäeval, 14. oktoobril kell 17.00    Muusikamajas
muusikakooli KEELPILLIOSKONNA KONTSERT

nSeoeses HÕIMUPÄEVADEGA toimub 15. oktoobril
kell 14.00-16.00 Muusikamajas Muusikakooli
KANDLEÕPILASTE ÜHISMÄNG. Kavas: soome,
karjala, eesti, seto, liivi, mari jt soome-ugrilaste lood ja laulud.
Laiemat huvi võiks pakkuda HÕIMUPÄEVADE
LÕPPKONTSERT 16. oktoobril kell 13.00 Matkamajas.
Kitsamat huvi 15.-16. oktoobril EMA-s (audutoorium A-
402) toimuv ETNOMUSIKOLOOGIAKONVERENTS
�Soomeugrilaste vokaalne mitmehäälsus slaavi ja balti
rahvaste kontekstis�

Tuule

nMuusikakool

I perioodi 7. nädal

nARVESTUSTE NÄDAL
Töö toimub sel nädalal eriplaani järgi. Kavas on märgitud
need ained, milles vastamised toimuvad. Täpsem
töökorraldus on kokkuleppel õpetajaga.

nTOITLUSTAMINE:
Esmaspäeval ei ole koolitoitu XII humanitaaril.
Neljapäeval saab X klass ja reedel XI klass loodetavasti
reisile kaasa toidupakid koolitoidu eest.
Reedel ei ole koolitoitu planeeritud XII reaalklassile.

nAlgavad EKSPERTHINNANGUTE TAGASISIDE
VESTLUSED  XII klassile.

nHarvardi Ülikooli Vilistlaskogu Eestis ja Põhja-Ameerika
ülikoolide teabekeskus TTÜ-s kutsuvad kõiki huvilisi
seminarile: KA SINA VÕID ÕPPIDA HARVARDIS!
Müüdid ja tegelikkus USA tippülikoolide ümber.
14. oktoobril kell 16.00-19.00 Tallinna Tehnikaülikoolis,
Ehitajate tee 5, auditooriumis I-202.
Teemad: USA haridussüsteem ja õppimisvõimalused
bakalaureuseõppes.
Harvardi ülikooli esitlus. Testid TOEFL ja SAT,
välisõpingute finantseerimine, USA viisaküsimused jmt.
Vt: http://www.eac.ttu.ee/harvard.htm
Esinevad: JANET IRONS (Harvardi ülikooli vastuvõtu- ja
stipendiumiosakond), PAUL MAYER (USA konsul), EHA
TEDER ja EPP KIRSS (Põhja-Ameerika ülikoolide
teabekeskus), PEETER REBANE jt Harvardi vilistlased.
Üritus on tasuta. Kõik huvilised on teretulnud! Palume
osavõtust teatada telefonidel 620 24 46, 620 3543 või
educentr@edu.ttu.ee

nLIIKUMISTRENN

Põhikooli liikumistrenn toimub esmaspäeviti kell 15.40
gümnaasiumi võimlas. Esimene trenn 11. oktoobril.
Liikumistrennis tegeldakse nii treeningu kui kehalise
eneseväljendusega. Tunnis tehakse nii kukerpalle kui
tantsulisi hüppeid ja keerutusi, tegeldakse erinevate
liikumismängude, koostööharjutuste ning tantsudega. Ringi
eesmärgiks on arendada lapse

- kehalist väljendusoskust, loovust, fantaasiat
- koostöövalmidust, partneritunnetust
- painduvust, koordinatsiooni, rütmitunnet, võhma,
kehatunnetust.

Tasu 100 krooni kuus.
Tiina Mölder

nKunstimaja
15.-17. oktoober toimub Kunstimaja KUNSTIKOOLI
ÕPPEREIS PETERBURI

nEKSKURSIOONIDEL on:
- Esmaspäeval 9.P, 9.T ja 6.P Riias. Sõitjate nimekiri
põhikoolis seina peal. Need, kes ei sõida, on koolis.
- Laupäeval, 9.10 on 5.T klass Aegviidus.
- Pühapäeval, 10.10 on 6.T klass Pärnus.
- Reedel, 15.10 on 4-ndad klassid õppeekskursioonil
(sihtpunkt Tartu, vt allpool lähemalt).

nEsmaspäeval, 11.10 on KLASSIJUHATAJATE TUNNID

n Algavad 9-ndate klasside õpilaste VESTLUSED
GÜMNAASIUMI VALIKUTEST. Alustavad poisid. Palun
õpetajatel kenasti lubada poisse kokkulepitud ajal tunnist
ära. Vestluste graafik on põhikooli õpetajate toas. Vestlused
toimuvad psühholoogide kabinetis.

Alar

nGümnaasium


