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nKinnitati 1. klassi vastuvõetute nimekirjad.
n Tagasivaade aastale jätkub Aiakesega – Edna.

Vanalinna
Hariduskolleegium
SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:
AET ADMAN 18.05
SVETLANA TAMKÕRV 19.05
JULIA VORONTSOVA 21.05


Eile oli EMADEPÄEV - 5. klassi õpilaste luuletusi emast
Tort ei ole parem kui tema
Ega kommgi ole parem
Rutata ei ole vaja,
Tuul ruttab niigi.
Tema on mu kallis ema
Ulakust ta ei salli
Oskab õmmelda ja heegeldada
Nüri noa teritab nii et peegeldab.
Minuga kuri - ei iial,
Ulakuse andestab siiralt.
Elu võib anda minu eest,
Mina oma elu tema eest niisamuti.
Mulle kõige armsam ta.
Erksalt toimetab alati ka.

Aasta algus oli raske, sest kahekesi tuli ära teha nelja
inimese töö. Prioriteediks oli sel aastal, et lapsed saaks
võimalikult palju õues olla. Igal lapsel 4 kunstitundi
nädalas, võimlemistund, sel aastal lisandus ka maletund
2 korda nädalas. Kuus last läheb sügisel eelkoolirühma,
samapalju on juurde tulemas.

n Tagasivaade terviseteenistuse aastale – Katrin
A. Sügisel oli seis ebakindel, kuna töötajaid nappis. Aasta
jooksul liitus neli inimest – kaks psühholoogi ja
sotsiaaltöötaja ning med.õde, lisaks hea koostöö
psühhiaatriga.
Järgmisel aastal eesmärgiks muusikakooli
eksperthinnangute liitmine põhikooli omadega.
Parandusõpet on hakatud rohkem aktsepteerima,
praegu hõlmatud 55-60 last. Praegu parandusõpe ainult
Katrini õlul, järgmisel aastal oleks üht logopeedi juurde
vaja. Hea kontakt on tekkinud Ristiku tn kooliga.
Parandada oleks vaja koostööd lapsevanematega.
Lähiajal tuleb leida lahendus pimedate laste abiõpetajate
finantseerimiseks.

nUue arengukava seminari töö planeerimine. Aeg:
alustatakse neljapäeva (18. mai) õhtul kella 18.00-st,
jätkatakse reedel kell 11.00 (terve päev). Neljapäeval
gümnaasiumi osa, reedel alg- ja põhikool. Vanematekogu
18.05 ei toimu, kuna KUMU-s on loomemajanduse
konverents, kus Taivol on Ladina kvartali teemaline
ettekanne. Seminari teine osa 12. juunil kella 14.00-st
kuni 13. juunil kella 16.00-ni Loonel.
JOHANNA MARIA

nSee, et kunstioksjon toimus, oli väga tähtis, kuna

Ema, sa alati hoolid ja aitad
ja kui keegi saab haiget, siis tema pead paitad.
Tegelikult sa küll päris tihti riidled,
aga sa selle poole püüad, et saada meile paremad hinded.
Ema, me koos sinuga käime ratsutamas,
tihti käime tallis ka lihtsalt hobuseid patsutamas.
Hobused meeldivad meile väga,
nad on toredad, armsad ja sõbraliku näoga.
EMMA

see traditsioon oli katkemisohus. Vanematekogu tänab
kõiki, tänu kelle ennastsalgavale tööle see sündmus teoks
sai.

MINU EMA KALLIM KÕIGEST
Minu ema väga tore,
temast armsamat ei ole.
Minu eest ta hoolt kannab.
Kui olen hea, siis kommi annab.
Aga kui ma olen paha,
ema ei anna taskuraha.
Alati ma muudan ennast paremaks,
sina jääd ju minu emaks!
ALEKSANDER & ALEKSANDER

VARAJANE TÖÖTAMINE
Kui ma tõusen pühapäeva hommikul,
tunnen ma magusat pannkoogi lõhna.
See on ema, kes on äraganud,
täna juba väga vara.
Ta õhtul hilja voodisse
läks välja puhkama ju end,
kuid juba varahommikul
lööb käed ta taignasse.
Ta koristab ja nühib-pühib.
Ta tuulutab ja tolmutab,
kuni tuba bakteritest tühi,
siis tema pidada saab pühi.
LIISA

n Gümnaasium
V perioodi 5. nädal kuni õppeaasta lõpp

Muusikajalugu:
X H ja X IP muusikaajaloo arvestus 24. mai kell 8.15
X R ja X K muusikaajaloo arvestus 24. mai kell 10.00

n TUNNISTUSED

n 25. mail kell 12.00 X R ÜLEMINEKUEKSAM

Palun kõikidel XI-XII klassi õpilastel tuua tagasi
õpinguraamatud. Vastasel korral tekib probleeme
tunnistuse saamisega.

n 26. mail algab REIS TAIZESSE: väljasõit kell 5.45

nX KLASSI EKSPERTHINNANGUTE TAGASISIDE
VESTLUSED
Esmaspäevast alustame tagasisidevestlustega.
Esmaspäeval alates kella 15.00 - keel I
Teisipäeval kell 12.00 - 13.30 IP rühm

nEsmaspäeval, 15. mail (mis on ühtlasi Tallinna päev)
kell 12.00 on kõik oodatud kuulama meie pariislaste muljeid.
Riigieksami tõttu on see auditoorumist üle viidud ...vaata
kuulutust.

n Teisipäeval, 16. mail kell 17.00 KOOSOLEK
ABITURIENTIDE VANEMATELE (lõpuaktus ja
lõpupidu).

nKolmapäeval, 17. mail
kell 14.00 X K klassile inglise keele üleminekueksami
KONSULTATSIOON.
kell 14.00 X H klassi teatrirühma LAVAKÕNE JA
NÄITLEJAMEISTERLIKKUSE ARVESTUS Theatrumis.
Osalejatel palume registreeruda Mairi juures.

n Neljapäeval, 18. mail
X R klass on METSA ISTUTAMAS. Kõikidel teistel X
klassidel kõik tunnid toimuvad.
kell 12.30 FILM “NAQOYQATSKI” auditooriumis.
Siobhan Kattago keelte-eriala õpilastele kohustuslik. Kõik
teised on samuti oodatud. Sõnu pole, ainult ilus muusika ja
pildid.
Allikas Pöffist: NAQOYQATSI (hopi indiaanlaste keeles
"Elu kui sõda") on Qatsi-triloogia viimane film. Nagu
eelnenud kahes, seob ka siin Philip Glassi muusika paeluvad
kaadrid mõtlemisainet pakkuvaks tervikuks. “Naqoyqatsis”
on põhiteemaks uus maailm – keskkond, kus võimutseb
tehnika. Kõikjalolev tehnoloogia pole inimeste jaoks enam
tööriista seisuses, vaid loob täiesti uue elustiili. Võib küsida,
kui palju hingamisruumi jääb sellele, mis on säilinud
kaugematest aegadest, ja kus on tegelikult inimese koht.
Kohati psühhedeelne kollaaþ marssivatest sõduritest,
kuulsuste vahakujudest, röntgenülesvõtetest, rahvamassidest,
kiirteedest ning arvutidetailidest. "NAQOYQATSI" USA,
2002 // Rezhissöör: Godfrey Reggio // Stsenarist:
Godfrey Reggio // Operaator: Russell Lee Fine, 90 min.

nReedel, 19. mail
XI klassi reaalrühm METSA ISTUTAMAS. Kõikidel teistel
XI klassi õpilastel toimuvad tunnid.
nARVESTUSED
Enne arvestuste nädalat:
Laulmine:
X H klass ja IP rühm 23. mail tunni ajal.
X K klass 25. mail tunni ajal.
X R klassi 26. mail tunni ajal.

MATEMAATIKAS. Tunde X R klassil sel päeval ei toimu.
Sakala parklast. Kaasa pass, reisikindlustus, alla 18aastastel
vanemate kirjalik nõusolek (kirja saad Anu käest) ja toit
sõidupäevadeks (reede õhtul saab sooja süüa ja laupäeva
hommikul hommiksöögi. Pühapäeva hommikul hotellis
hommikusöögi võimalus.

n 26. mail kell 11.00 Muusikamajas GÜMNAASIUMI
MUUSIKARÜHMADE KONTSERT.
ARVESTUSTE NÄDAL

n Esmaspäeval, 29. mail
XI klassi õpilased sooritavad GEOGRAAFIA
RIIGIEKSAMIT. Selleks päevaks palume arvestusi mitte
planeerida. XI klassi õpilastel tunde ei toimu.

nX

H klassi ja X IP rühma AJALOO
ÜLEMINEKUEKSAMID toimuvad kolmel päeval:
30. mail kell 12.00-13.30
31. mail kell 8.15 - 12.00
1. juunil 11.00 - 14.00
Palun õpetajatel võimalusel nendele päevadele arvestusi
mitte planeerida.

nKolmapäeval, 31. mail
X K klassi (+ Nora Reitel, Liis Vahter, Mirko Rajas, Juhan
Raud) üleminekueksam inglise keeles (algus 9.00).

nETTETEATED:
Kokkuvõttev ÕPPENÕUKOGU toimub 5. juunil kell
13.00
X-XI klassi AKTUS 7. juunil kell 10.00 Katariina kirikus.
7. juunil klassijuhatajate KOOLITUSPÄEV (täpsem info
varsti).

n Muusikakool
n17. mai kell 18.00 puhkpilliõpilaste järeleksam
n18. mai kell 10.00 keelpilliosakonna lõpetajate eksam
kell 15.30 viiuliõpilaste aastakontsert
kell 17.30 klaveriõpilaste tasemeeksam (Anna Hiob ja Kati
Ots)

n19. mai kell 10.00 klaveriosakonna lõpetajate eksam
kell 14.00 kitarriõpilaste tasemeeksam

n19. mai kell 10.00 solfedþo ja muusikaloo järeleksam

n Raamatukogu
Põhikooli raamatukogu lõpetab raamatute laenutuse
esmaspäevast, 15. maist 2006.a. (v.a. 9. ja 12. kl õpilastele).
PALUME KODUST TAGASI TUUA KÕIK KOOLI
RAAMATUD!!!
Liia

n Põhikool

n Miikaeli Ühendus

ALGKOOL

SEITSMES HEATEGEVUSLIK KUNSTIOKSJON
ÕNNESTUS

n16. mail on algkool KUMUs, kus lastele on kavandatud
erinevad programmid:
1.T kell 11.15 - 12.45 VEENÕID LORELEI JA TEISED
(lood kunstnikest, joonistamine ateljees)
1.P kell 11.30 - 12.45 VAADATES ÜLES (jalutuskäik
klassika korrusel, loovtöö)
2.T kell 11.15 - 12.15 ASJA ELU (kaasaegne kunst, loovtöö)
2.P kell 11.30 - 12.45 KUMU KUNSTIRONG (Reis läbi
kunstnike loomingu Eestimaa imelistes paikades)
3.T kell 13.00 - 14.30 KUMU REIS (maja tutvustav matk)
3.P kell 12.00 - 13.30 KUMU REIS (maja tutvustav matk)
4.T kell 12.45 - 14.15 IDEE FIX (kaasaegne kunst, loovtöö
saalis)
4.P kell 12.30 - 14.15 PRONKSIST TUUL JA
MARMORUNENÄOD (Weizenberg ja Adamson, loovtöö)
Kaasa tulevad kunstiõpetajad.
NÄDAL PÕHIKOOLIS

nEsmaspäeval, 15. mail 7. klassidel õppetööd ei toimu
seoses ELAMUSPÄEVAGA.

n Teisipäeval, 16. mail 9. klassidel kell 9.05
MATEMAATIKA PROOVIEKSAM. Tunnid jätkuvad kell
12.00.

n Kolmapäeval, 17. mail kella 15.00 - 18.00
TUTVUSUURINGU
lastevanematele.

TAGASISIDE

eelkooli

n Kolmapäeval, 17. mail kell 17.00 9. klasside
LASTEVANEMATE KOOSOLEK

n Neljapäeval, 18. mail kell 10.00 8. klasside
MATEMAATIKA ARVESTUS.

Kuuest kunstioksjonist tekkis traditsioon, mille
püsimajäämist kõik siinolijad oluliseks peavad. Aastate
jooksul oli kunstioksjonite hingeks Aet Kuuskemaa. Tema
talent ja professionaalsus on asendamatud. Seda keerulisem
oli meie jaoks olukord, kus Aedal ei olnud enam võimalik
kogu korralduskoormust enda peale võtta. Möödunud
aastal jäi oksjon pidamata. Tekkis oht, et hea mõte ei saagi
enam teoks. Seda hinnatavam on nende inimeste panus,
tänu kellele tänavune kunstioksjon 8. mail siiski toimus.
Suur tänu, suur tänu kõigile kunstnikele, kunstiõpetajatele
ja õpilastele, kes oma töid oksjonile tõid!
Suur tänu Kunstimaja õpetajatele, kes aitasid oksjonit läbi
viia: tööde eksponeerimise, pakkimise ja hindamise juures
olid abiks Väino Niitvägi, Anneli Salumaa, Tiina
Niitvägi, Pille Õnnepalu, Jaana Jüris, Sirje Rohtla,
Anneli Porri, Reet Reidak ja Toomas Tõnissoo.
Suur tänu Nele Langebraunile (9. T klass), gümnasistidele
Joosep Jürissonile ja Joosep Ehasalule, kes aitasid oksjonil
osalejatel toimuvast hea ülevaate saada, ning eriline tänu
igale oksjonil osalejale! Parimaks tagasisideks Katrinile
julguse eest korraldamise põhiraskus enda peale võtta oli
elevus ja mõnus meeleolu Muusikamaja saalis. Viimasele
aitas kindlasti kaasa oksjoni läbiviija Hardi Volmeri
vaimukas esinemine. Kaunilt ja maitsvalt kaetud laua taga
võis taas tõdeda, et koostöö ei ole üksikute osapoolte
pingutuste summa, vaid uus kvaliteet, mis selles
loomisprotsessis osalejatele edaspidisekski jõudu annab.
Aitäh!
Ingrid

n Kutse
Põhikooli DRAAMAFESTIVAL
tulekul!
esmaspäeval, 29. mail

n Theatrum
THEATRUMI MAIKUU KAVA:
16. kell 19.00 JUVELIIRI POE EES (Viimast korda sel
hooajal!)
18. kell 19.00 LESED
20. kell 19.00 LESED
28. kell 19.00 ELU SEES

Poola saatkond korraldab 29. mail kell 18.00 Estonia
Kontserdisaalis kontserdi ja kingib VHK õpilastele,
õpetajatele ja vanematele 100 tasuta pääset!
Piletitele saab järele tulla Vanalinna Muusikamaja valvelauda.
Kui piletid on otsas, antakse sellest teade VHK kodulehel
Esineb: POOLA KATOWICE RAADIO RAHVUSLIK
SÜMFOONIAORKESTER
Dirigent: JERZY MAKSYMIUK
KAVA:
Muusikaline merereis
F. Nowowiejski. Kontserdi avamäng “Läänemere legend”
P. Vasks. “Viatore”
J. Sibelius. “Okeaniidid”
F. Mendelssohn-Bartholdy. Kontsertavamäng “Merevaikus
ja õnnelik reis”
A. Pärt. “Orient ja Occident”
C. Debussy. “Meri”

