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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD
URVE LEEMETS  1.12

KRISTIINA MERESAAR  1.12
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Vanematekogu 24.11
nEnesehindamine. Vajalik oma töö ja tegemiste
peegeldamiseks teiste kaudu, sest vaid nii omandab see
mõtte. Poolaasta lõpus oleks vaja mõelda iga osakonna
lõikes, milliste parameetrite lõikes püüda anda hinnang
toimunule ja esile tõsta tublisid. Palgafondist sõltuvalt
seotakse tunnustus rahaga. (Jõulupreemia vale sõna ja kaob
käibelt.)
Vanematekogu arutelu päädis otsusega, et esimese
poolaasta lõppu tähistame kõik koos jõuluteenistusel ja
jõululõunal. Nagu eelmiselgi aastal püüavad korraldajad
anda parima, et see õnnestuks hästi ja ka lõuna oleks
maitsev. Kersti peaks pikemalt kirjutama enesehindamisest
jmt.
nVene 22 remondi raha järgmise aasta eelarvest �
praegu toimub linnaeelarve koostamine ja oleks vaja
uurida, kas munitsipaalkoolide korrastamise kava
aastani 2012 ikka kehtib. Kui investeeringud teada,
hakkame pead vaevama töökorraldusega järgmisel
aastal.
nJõululõuna Metsakoolis. Meie laste jõulupakkidega
aasta eest oldi väga rahul ja palve oleks ka seekord pakid
teha. Süüa saab palju ja hästi. Äratulemise
hõlbustamiseks tellime bussi.
n15 õpetajat Korio koolist tuleb meie algkooli külla
5. detsembril kell 9-11, vaatavad tundi, meie koole,
ateljeesid ja  MM kontserti. Ingrid võtab külalisi vastu.
n7. detsembril lähevad põhikooli klassijuhatajad
väljasõidule Tartu Katoliku Kooli. Tutvutakse kooliga
ja kohtutakse sealsete klassijuhatajatega, teel sinna ja
tagasi saab arutada seda, kuidas klassijuhatajatel läheb
ja kuidas toimib tugisüsteem nende toetuseks.

Advendiaeg on ootuseaeg. Aeg rõõmu valmistada. Ütelda kaaslasele
paar sooja sõna, mis ehk kiirel ajal ütlemata on jäänud. Sel
aastal plaanime nagu tunamullugi lõpetada aasta Vabaõhukoolis
ühise pika lõunalaua taga. Tänumeeles, et saame koos olla, toetuda
sellele, mis ühendab.
Ja nagu eelmisel korralgi on meil võimalus teha vabaõhukooli
õpilastele jõulukingitus, igaühele isiklikult. Vaevalt meist keegi
oskas siis arvata, mida need kingitused lastele tähendasid. Et on
lapsi, kes pole kunagi kingitust saanud� Siis olid kinkijateks
põhiliselt gümnasistid, nüüd saavad osaleda kõik soovijad vanusest
hoolimata. Nimekirjad laste vanustega saame sel nädalal. Ja
jõuluootuse ajal  ongi tore klassikaaslasega arutada, kellele millist
kingitust teha. Kuna meid siin on rohkem kui õpilasi
Vabaõhukoolis, siis võib kolme või neljakesigi koos kingitust teha.
Tähtis on, et iga laps tunneks, et just tema peale mõeldud on.
Südamest tulev kinkimisrõõm muudab kindlasti maailma
valgemaks.
Rahulikku jõuluootust!

Ingrid
Jõuluteenistus on 23. detsembril kell 10.00 Metodisti
kirikus. Väiksemad õpilased viiakse kirikusse bussiga, suurematele
juhatame otseteed jalgsi minekuks. Pärast teenistust viib buss kõik
meie töötajad kella 12-ks Vabaõhukooli ja toob sealt kell kolm
linna tagasi.

Õnnitleme klaveriõpetajat KARIN SUSSI
ja tema juhendatud klaveriduot JOHAN-
EERIK KÕLAR ja JOONAS MATTIAS
SARAPUU (5.P), kes said J. Paku nimelisel
rahvusvahelisel kammermuusikafestivalil
ühe peapreemiatest.

nMiikaeli Ühendus

nVANALINNA MUUSIKAMAJA TÜTARLASTE-
KOOR (alates VI klassist) viibib 2.-4. detsembrini
Soomes, Turu Jõulufestivalil. Tagasi Eestisse jõutakse
pühapäeva südaööl.
nDETSEMBRI KAMINAMUUSIKA Vanalinna
Muusikamajas
Esmaspäeval, 5. detsembril kell 18.00
Eesti Muusikaakadeemia ja kaminamuusika ühistöö

PEETER SARAPUU (fagott)
kaastegevad:
SIIM POLL (klaver), REINUT TEPP (klavessiin),
PEETER KLAAS (viola da gamba)

Kolmapäeval, 14. detsembril kell 19.00
WEEKEND GUITAR TRIO - uus CD!

Sissepääs tasuta

nMuusikamaja



LUMEN CHRISTI - Advendiaja filmiprogramm Peeter-
Pauli koguduse saalis Vene 16.
3. detsembril kell 19.00 "Lumen Christi"
Chartres' katedraali vitraaþid, romaani freskod ja Taizé
noortekogunemised Kristuse ülestõusmise müsteeriumi
valguses. Film kestab 45 minutit ja on inglise keeles.

II perioodi 6. nädal
nEsmaspäeval, 28. novembril
kell 12.00 ADVENDITEENISTUS Peeter-Pauli kirikus
nKolmapäeval, 30. novembril
XII klass kirjutab PROOVIKIRJANDIT ja tunde neil ei
toimu.
nGÜMNAASIUMI JÕULUPIDU toimub 22. detsembril
kell 14.00- 17.00 Mustpeade majas. Kuna gümnasistide
soovil valiti peo toimumiskohaks kaunis ja väärikas koht,
kaasnevad sellega ka kulud, mille tasateenimiseks peame
ühiselt pingutama. Palume klassivanematel koguda kokku
osalutasu 50 krooni! Meie kaasabi on teretulnud ka
JÕULULAADA (laupäeval, 10. detsembril) korraldamisel
ja läbiviimisel: kui aitame jõudsalt kaasa laada
õnnestumisele, siis saame peo korralduskuludeks laada
Jõulurahu toa tulud. Kõiki initsiatiivikaid noori ootab
KATRIN RAIE - laada peakorraldaja (Katrini leiate direktori
kabinetist, vahesaalist läbi, trepist üles).
nTÄHELEPANU XI KLASSI ÕPILASED, kes valmistavad
ette UURIMUSI!
Rahvusraamatukogu korraldab tasuta INFOOTSINGU
ABC KURSUSI kolmapäeviti kell 15.00. Kursuse eesmärk:
Õppija õpib määratlema oma infovajadust ning tundma,
hindama, valima ja kasutama erinevaid infoallikaid. Õppija
saab ülevaate RRi kasutustingimustest, teemavaldkondadest
ja teenustest, tutvub kodulehega ning elektronkataloogi ES-
TER ja artiklite andmebaasi ISE otsivõimalustega. Koolituse
läbinu on võimeline RRi teenuseid iseseisvalt valima ja
kasutama. Tänases infomürases maailmas on
orienteerumisoskus HÄDAVAJALIK!
nX KLASSIDE EKSPERTHINNANGUD
Tuletan veelkord meelde neile, kel eksperthinnangud
sisestamata. Palun see nädala alguses kohe ära teha! Kuna
juhtus tehniline apsakas, võis juhtuda, et mõnel õpilasel,
kes hinnangud juba sisestas, lipsas sisse viga. Palume neil,
kes juba hinnangud sisestasid, leida võimalus kontrollida,
kas kõik ained ja hinnangud on olemas! Tagasiside
vestlustega alustame arvestuste nädalal.
nIII perioodi ÕPPENÕUKOGU toimub kolmapäeval, 14.
detsembril kell 15.30.
nEELTEADE! Neljapäeval, 8. detsembril toimub kõikide
11. KLASSI ÕPILASTE VÄLJASÕIT TARTUMAALE. Sõitu
alustame kell 8.00 Mere puiesteelt, tagasi oleme samas kohas
õhtul kella 18.00 paiku.
Kell 11.00 külastame Eesti Põllumajandusmuuseumi. Kõik
koostavad selle kohta 100-sõnalise jutu.
Kell 13.00 külastame töötubasid Tartus. I rühm � bioloogia
+ keemia ; II rühm � keemia ja füüsika katsed; III rühm �
bioloogia  + füüsika katsed. Kõik koostavad nähtu kohta
töölehe, mille esitavad I rühm  õp. Tiiale, II ja III rühm
õp. Irjale.
Kell 15.00 � 16.00 vaba aeg, mille jooksul saate süüa ning
soovitame külastada Anatoomikumi (10.-), sest I rühm saab

n Põhikool

n Gümnaasium

nKõigepealt SUUR AITÄH kõikidele ÕPETAJATELE,
kelleta poleks humanitaarainete päev NII HÄSTI
õnnestunud.
nEsmaspäeval ADVENDITEENISTUSED Peeter-Pauli
kirikus

10.00 algkool
11.00 põhikool

nEsmaspäeval pärast teenistust kell 12.00 kogunevad 8.
ja 9. klassid gümnaasiumi auditooriumisse.
Külaline YFU-st (Youth For Understanding) tutvustab
ÕPPIMISVÕIMALUSI VÄLISMAAL.
n28. novembrist kuni 22. detsembrini on kolmanda klassi
õpilased seotud JÕULUMÜSTEERIUMI PROOVIDEGA.
Seetõttu on osatäitjate ainetundidest puudumine
põhjendatud. Palun mõistvat suhtumist.

Liis Eesmaa
n28. novembrist kuni 2. detsembrini toimuvad 9. poiste
klassi  GÜMNAASIUMI VALIKUTE VESTLUSED. Graafik
poiste klassi stendil ja õpetajate toas.
nKooritüdrukud alates VI klassist puuduvad reedel, 2.
detsembril koolist, kuna Vanalinna Muusikamaja
Tütarlastekoor  viibib 2. - 4. detsembrini Soomes, Turu
Jõulufestivalil. Tagasi Eestisse jõutakse pühapäeva südaööl,
palun mitte anda esmaspäevaks kodutöid.
nEELTEADE!  Esmaspäeval, 5. detsembril kella 9-10-ni
(st teises tunnis) algkooli tundides 15 SOOME ÕPETAJAT
Korio koolist.

n Muusikakool
n28. nov kell 10.00-13.00 muusikakooli õpilaste kontsert
Pirita lasteaias
n30. nov kell 13-18 talvine keelpilliosakonna kontsert
n30. nov kell 11.15-13.30 kontsert Merivälja pansionaadis
n 1. dets kell 16, 17 ja 18.00  õpilaste kontserdid
Muusikamajas

Anatoomikumi  ja  EPM külastamise ülevaate eest hinde
keskkonnaökoloogiasse.
Kell 16.00 alustame tagasisõitu Tallinna.
NB! Kindlasti varuge omale juba hommikul toitu bussi
kaasa, sest söömine on alles kella kolmest ning nii hoiame
väärtuslikku aega kokku.
Reisi maksumus:  130.- (buss+EPM+katsed).
Raha palun tuua juba homsest Mairi kätte.

õp. Irja  ja õp. Tiia



n 24. novembril toimus traditsiooniline põhikooli
humanitaarainete päev. Saabusime kolleegidega kooli sel
päeval alles kella üheksaks. Eelnevalt olime jagunenud
töögruppidesse: mälumäng, kunst, muusika, draama,
kokandus ja �stend�.
Selle aasta humanitaarainete päeva läbivaks teemaks oli
RIIK. Igale klassile loositi erinev riik, valida oli Itaalia,
Jaapani, Prantsusmaa, Poola ning Rootsi vahel. Loosimine
toimus nädala alguses - siis selgus,  et meid just
Prantsusmaaga õnnistatud on.
Hommikul seisis tahvlil graafik, mida nüüd kõik usinalt
uurima olid asunud. Teadsime, et kõigepealt on meid ees
ootamas Prantsusmaad puudutav loeng, seejärel juba lähevad
kõik omi teid.
Loeng ise oli lühike ja kõikehõlmav. Lõpetuseks õppisime
paar prantsuskeelset sõna ning loeng oligi läbi.
Suundusime geeniusterühmaga arvutiklassi, kus toimus
�infosäru� - Prantsumaad hõlmavatele küsimustele vastuste
otsimine. Samal ajal tegelesid kolleegid enda valitud
tegevusega - kes tegutses prantsuse köögis, kes laulis
prantsusekeeli, kes joonistas prantsuse rahvarõivaid.
Infosäru edukalt lõpetet, oli geeniuste kavas järgmiseks
etapiks mälumäng. Mälumäng oli traditsiooniline -
teemarõngas ja täringu veeretamine. Olime suhteliselt
edukad - lõpetasime esimestena... tagant poolt. Eestpoolt
esimene oli 9.p geeniusterühm, seda tänu võidule otsustavas
esimese koha duellis 8.t geeniuste vastu.
Ning oligi aeg klassiga koguneda ja päev kokku võtta -
saime teada, kuidas prantslased armastust välja näitavad,
kuidas maitseb nende magus-soolane roog, millised on
nende teatrilavastused, milline nende muusika, millised
nende rahvarõivad.
Kogu üritus lõppes kell 13.00, peale mida pidid aga
muusikakooli lapsed veel tundidesse edasi minema..
Päev iseenesest oli väga huvitav ja arendav. Mingeid
arusaamatusi ei olnud, sündmused olid graafikus ja
järgitavad. Tänagem juhtkonda ja õpetajaid sellise

nHumanitaarainete päev - üks päev aastas, millal põhikooli
õpilased tegelevad erinevate aladega; nagu eelnevatel aastatel
tavaks saanud - orienteerumine, muusikatunnid, draama,
kunst, mälumäng, infosäru jne.
Tänavu sai iga klass  loosi tahtel endale riigi, mille kombeid
ja kultuuri tuli uurida ja siis selle kohta etteasteid välja
mõelda. Abiks oli ka inimene, kes oli nimetatud riigiga
seotud (kas selles riigis elanud või õppinud või midagi
muud) ja oskas sellest rääkida, et meie elu kergemaks teha.
Sellel aastal lisandus muude tegevuste hulka ka kokandus
ehk siis rahvustoidu valmistamine.
Kõigil kukkus see hästi välja. Oldi rahul, et saadi uusi
kogemusi ja teadmisi.
Meie arvates õnnestus päev liigagi hästi. Üks asi, millest
vaid puudu jäi, oli aeg. Millegipärast pidi kiirustama ja
tehtud tööd ei saanud ideaalsesse vormi.
Siiski päev, millest mõned ei oodanud suurt, kukkus välja
suurepäraselt. See oli päev, mis jääb üht- või teistmoodi
kõigile meelde. Jääme kindlasti ootama tulevasi
humanitaarainete päevi.

PILLE-RIIN KARRO ja MARI TAMMESALU, 8.t. klass
Vaata ka humanitaarainete päeva pilte kodulehelt!

Tallinna Keskraamatukogu muusikaosakond kutsub kõiki
1.-12. klassi õpilasi osa võtma KIRJANDUSE -, FILMI - JA
MUUSIKATEEMALISEST VIKTORIINIST.
Filmimäng viiakse läbi kahes osas:
1. Tallinna Keskraamatukogu muusikaosakonna filmikogu
põhjal koostatud viktoriini küsimustele vastamine. Filmide
valik ning   küsimustikud on koostatud 3 vanusegrupile.
Kõikide vanusegruppide filmivaliku ning küsimustikud
leiate Tallinna Keskraamatukogu muusikaosakonnast ja
osakonna kodulehelt. Täidetud küsimustikud tuleb tuua
või saata hiljemalt 20. detsembriks  Tallinna
Keskraamatukogu muusikaosakonda (Estonia pst 8,
Tallinn, 15044, või e-posti aadressil muusika@tln.lib.ee)
Esimese vooru parimad vastajad pääsevad edasi teise vooru.
2. Teises etapis tuleb vastata kolme etteantud filmi põhjal
koostatud küsimustele, seekord juba ilma abivahendeid
kasutamata. Nende filmide nimekirjaga saab  samuti
tutvuda Tallinna Keskraamatukogu muusikaosakonnas ja
kodulehel. Teise vooru küsimustele vastamiseks peab olema
neid filme ka tingimata ise näinud!
Filme, mille põhjal 2. vooru küsimused koostatakse, võib
Tallinna Keskraamatukogu muusikaosakonnas vaadata 27.
dets. 2005 - 13. jaan. 2006 etteantud aegadel või ka muul
sobival ajal. Filmimängu teine voor ja autasustamine toimub
Tallinna Keskraamatukogus 14. jaanuaril 2006.
Täiendav teave:  Tallinna Keskraamatukogu
muusikaosakond Ingrid Lestsepp, telefon 6830912 või e-
posti aadressil muusika@tln.lib.ee

HUMANITAARAINETE PÄEV 2005
nPäev algas kogunemisega 6. poiste klassis kell 9.00.
Kohapeal oli ilus noor naine, kes rääkis meile lühidalt
Itaaliast. Siis jagunesime gruppidesse. Gruppides olid
segamini poisid ja tüdrukud. Mina olin draama rühmas.
Meile anti raamat. kus olid Itaalia muinasjutud. Valisime
välja jutu, kus oli palju osasid. Kaks tundi tegime proovi ja
lõpuks esitasime näidendi teistele.
Teised rühmad näitasid samuti, mida nad olid ette
valmistanud. Muusikarühm oli ära õppinud itaalia
rahvalaulu. Kahjuks esitades see neil väga hästi välja ei
tulnud. Stendirühm tegi plakatid, kust leidis infot Itaalia
kohta. Kunstirühm joonistas itaalia rahvariideid. Kõige
lõpuks jõudsid kohale need, kes olid itaalia köögis. Nad
olid teinud pastat ja lihapalle ning pizzat.
Jäin humanitaarainete päevaga rahule. Hea vaheldus oli ja
koolist sai natuke varem lahti ka!

CATHY TOMSON, 6.t

nKroonikat mitmekülgse ürituse organiseerimise eest. Suur kummardus
neile.

MADLI SUURMETS, 7.T

nKõigile


