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nVanematekogu
Neljapäeviti kell 9.00

OKTOOBRILÕPU SÜNNIPÄEVAD:

KATRIN TAMMO  18.10
MARIS MIKKUS  18.10
IGOR KAASIK  19.10

IVETA HABAKUK  22.10
TOOMAS VOOGLAID  24.10

INDREK VAINO  24.10
TIINA RAUD  27.10
ALAR SAAR  28.10
KÜLLI JÕE  28.10
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nPõhikool

nGümnaasium

II PERIOODI 1. NÄDAL

NB!  X klassil tunniplaanis muutused!

nESMASPÄEVAL

Kogunemised
12.00     XI klass
14.00     X klass
14.50     XII klass

Kell 16.15 klassi-, kursuse- ja rühmajuhatajate 
koosolek. Palun kindlasti tulla - ettevalmistused õp-
penõukoguks!

nEsmaspäeval ja teisipäeval jätkuvad XII klassi EK-
SPERTHINNANGUTE TAGASISIDEVESTLUSED.

nNELJAPÄEVAL
Kell 15.45 õppenõukogu

nKäes on I ÕPPEVEERANDI LÕPP. I veerandi 
hinded peavad olema e-koolis hiljemalt kolmapäeva 
õhtul kella 22.00-ks.

nÕPPENÕUKOGU toimub neljapäeval, 21.10 kell 
15.00 9.P klassis

nNeljapäeval PIDU põhikoolis

nREEDENE koolipäev 

Algkool läheb kinno Karlssonit vaatama  
nende päev näeb välja selline

8.15 tund
9.00 algab “Karlssoni” seanss Sõpruses - kestab 85 
min. (pilet 25 krooni)
11.00 klassijuhataja tund

Põhikoolil lühendatud koolipäev: 
tunnid kuni kella 12.00-ni, siis klassijuhataja tund

Tütarlastekoor on reedel Pärnus ja annab kaks kont-
serti Pärnu Vanalinna Koolis. 

nUue veerandi alguses, esmaspäeval, 1.11 on KO-
GUNEMISTE ajal hingedepäeva (või õigemini kõigi 
pühakute päeva) teenistused

11.00 algkool
12.00 5.-9. klass

Alar

14.10 juhtimiskoolituse tõttu vanematekogu ei 
toimunud.

nÕpetajad ja teised, kes aeg-ajalt Keeltemajas viibivad, on ehk 
märganud, et alumise korruse klassitubades on lapsemeelne vaip 
maas ja värvilised pildid seintel. Aga miks? Selgituse võib saada 
neljapäeval, 21. oktoobril kell 14-15, mil Uuel tänaval toimub 
kohtumine meie koostööpartneri CARITASE esindajatega.
Kohal on HEIDI KRIMPE (juhatuse liige ja pereprogrammide 
projektijuht), KULLA MÄND (psühholoog) ja KRISTI PÄÄSU-
KE (alaealise ema projekti tehniline koordinaator), kes räägivad 
oma tegevusest ja plaanidest. Kõik huvilised on teretulnud!

                                                                             Aime

toimub gümnaasiumi võimlas
  algus  kell 17.30 
  lõpp   5.-6. klass 20.30 
    7.-9. klass  21.30

Sissepääs vastavas riietuses, dresscode 
Ameerika koolipidu Eesti oludes (teksa-

dega sisse ei saa)
võistlused ja auhinnad

pilet 10 krooni

VHKP sügisball 2004

nUus 32



nKehakultuuri õppediivan

PÄEV ASTANGUL

Eelmisel reedel korraldati 8. klassi poistele üks huvitav 
vabaõhupäev. Nimelt öeldi kell 12.00 koolile head aega ja 
asuti teele Astangule. Et sellest paigast ei olnud keegi midagi 
kuulnud, siis lisas see vaid juurde meie ootusärevust.
Kooli tuli meile vastu üks lõbus sell, kes oli retke korraldaja*. 
Koos sõideti kuhugi Harku järve ja Õismäe tagusele alale, 
kus võttis meid vastu ilus mets ja värske õhk. Edasi liiguti 
retke juhi järel, kes viis meid võimsate astanguteni. Seal 
juba ootasid meid kaks noormeest, õhupüssid, priimused, 
mägironijate varustus ning mahajäetud kaevanduse käigud. 
Nii pandigi kodusemalt riide ja tormati tuhatnelja lauge 
külje kaudu astangut vallutama. Üles jõudes räägiti meile 
mägironimise kultuurist ja tehnikatest. Algul olid kõik 
veidi hirmunud, kuna tegu oli vähemalt 15 meetri kõrguse 
vertikaalse paekiviseinaga, kust me pidime üles ronima. 
Siis mindi alla ja esimesed hulljulged hakkasidki ronima. 
Teised aga seiklesid kaevanduste käikudes, võistlesid tiku 
viskamises, lasksid püssi või tegid lõkke ääres teed.
Kui kõik oli proovitud, oli juba õhtu. Lõkke ääres autasus-
tati osavamaid ja asutigi koduteele. Kahju oli kuidagi sellest 
ilusast loodusest minna tagasi linnakärasse.

 Joonas Taras
* Retke korraldas Caritase allorganisatsioon M-Matkad, mis 
tegeleb poistele seiklusmatkade korraldamisega. Matkajuht 
oli ELAR TAMME.

nKroonikat

TALLINNA KOOLINOORTE MEISTRIVÕISTLUSED

Kesklinna koolide jalgpalliturniiril viigistas kooli koondis 
Westholmi Gümnaasiumiga (1:1). Alagrupist edasipääsejat 
selgitavas mängus kaotati hilisemale Kesklinna turniiri võit-
jale Tõnismäe Reaalkoolile 2:3. Kusjuures mindi juhtima 
1:0 ja 2:1... Mängisid või istusid varumeeste pingil: JAAN 
VAHTRE, MADIS RAJANDO, MARTIN SAAR, KALJU-
KARL KIVI, RAUL KURRISTA, MIHKEL PENT, MATI 
KAALEP, TANEL VELLESTE, VALMAR KASUK, UKU 
SÖÖT,  KRISTJAN ÜKSKÜLA, STEN KAPTEN, RAS-
MUS TOOME, MIKK KIVILA, TOOMAS NURME, 
PAUL PIIK, MIKK TARAS, VILJAR SINIMERI, KARLI 
KÜTARU, KARL TOOMET, MART KEKIŠEV, SANDER 
RIIS, ROBERT VAIGLA.

Tallinna Koolinoorte murdmaajooksu MV-l osales güm-
naasiumi võistkond ja saavutas 50 kooli hulgas 522 punktiga 
tubli 14.koha. Jooksid LIIS ILULA, EVA-MARIA EHALA, 
KRISTINA LEHTLAAN, LIINA HALDNA, RASMUS 
TOOME, MIKK TARAS, KAIDO KELP, MART KEKIŠEV, 
VILJAR SINIMERI. Individuaalselt saavutas Kristina nei-
dude 1000m jooksus 3.53-ga 30.koha, Liina 4.02-ga 39.koht 
ja Eva-Maria sama ajaga 40.koht. (75 osalejat). Noormeeste 
1000m jooksus Rasmus ajaga 3.10 23.koht ja Kaido ajaga 
3.13 31.koht (145). Noormeeste 3000m jooksus Mikk ajaga  
11.38 19.koht (83). 

nMuusikakool

nMuusikamaja

20. oktoobril möödub 450 aastat  esimese ungarikeelse 
luuletaja BA'LINT BALASSI sünnist!

Ansambel MISZTRA'L Ungarist

esitab renessanssmuusikatöötlusi Ba'lint Balassi (1554–1594) 
värssidele 

Esmaspäeval, 18.10 kell 19 KAMINAMUUSIKAÕHTUL  
Muusikamajas 

Ansambel MISZTRA'L:

MIKLÓS HEINCZINGER  (flööt, klarnet, kitarr, laul)
TAMA'S TÓBISZ (kitarr, laul)
MA'TÉ TÖRÖK (tšello, kitarr, mandoliin, okarina, 
laul)
MIHA'LY HOPPA'L (kontrabass)

1997.a asutatud ansambel Misztra'l viisistab nii ungari 
kui ka teiste maade rohkem ja vähem tuntud luuletajate 
loomingut.  Nende lauludes põimuvad ajalugu ja tradit-
sioonid iselaadse, juurtelt ehtungarliku,  kuid siiski moodsa 
kõlamaailmaga.

Misztra'li muusikalised kirjandus- ja klubiõhtud püüavad 
väärtluulet viia võimalikult laia hulga kuulajateni ja panna 
nad seda armastama. Alates 2002. aastast korraldatakse  ka 
omanimelist muusikafestivali Doonau ääres asuvas Nagy-
marosis.

Ansambel on esinenud Budapesti tähtsamatel kontserdila-
vadel  F. Liszti nim. Muusikaakadeemias ja Vigadós ning 
andnud kontserte ka naaberriikides, Poolas ja Ameerika 
Ühendriikides. Senini on välja antud kolm plaati, neist 
viimane ilmus käesoleva aasta kevadel, ungari esimese 
tähelepanuväärsema  luuletaja Ba'lint Balassi 450. sünni-
aastapäeva puhul.

www.unginst.org.ee

nMuusikakool on läinud käesolevast õppeaastast üle poo-
laastapõhisele hindamisele. Ühe põhjusena võib tuua ta-
otluse ühtlustada hindamine teiste Eesti muusikakoolidega 
(poolaastapõhine), aga eelkõige soovime vähendada akadee-
miliste hinnete osakaalu muusikaõpingutes, äratada laste ja 
perekondade initsiatiivi õppeprotsessis kui iseväärtuses.
Järgneva nädala jooksul peaks erialaõpetajate kaudu jõudma 
õpilaste vanemateni tagasisideleht erialase edasijõudmise 
kohta, akadeemilised hinded pannakse detsembris e-kooli 
keskkonnas ja muusikakooli tunnistused tulevad e-kooli 
väljatrükkidena.
Poolaastapõhisele hindamisele otsustati üle minna ka 
koolimuusikas.

Peeter


