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nPõhikooli nelipühi teenistust 28. aprillil ei jõua ette
valmistada, seega sel aastal seda ei toimu.
nOtsustati alustada koostööd Šveitsi neuroterapeut
Giselher Schalow´ga, et uurida füüsilise seisundi ja
liikumise mõju inimese närvisüsteemile ning kaaluda
liikumisteraapia lülitamist VHK liikumisprogrammi.
Esialgu soovib dr Schalow uurida õpilaste
koordinatsiooni 12-16-aastaste vanuserühmas.
Lapsevanemaid teavitatakse listi kaudu. Vt allpool.
nGümnaasiumisse vastuvõtu kokkuvõte. Kinnitati
vastuvõetute ja kandidaatide nimekirjad.
nMailaat läks ülihästi korda. Vanematekogu tänab

ja kiidab tegijaid-korraldajaid!

nMiikaeli Ühenduse AASTAKOOSOLEK algab 6.

juunil kell 8.30  Vene tn. 31 III korrusel.
Koosolekule on  kutsutud ka kõik VHK Consiliumi
liikmed.
Päevakorras:
1. Kokkuvõte 2006. aasta tegemistest.
2. 2006. a. majandusaasta aruande kinnitamine.
3. Käsilolevate projektide tutvustamine.

nMöödunud nädalal oli meil külas šveitsi neuroterapeut
Prof. Giselher Schalow, kes osaleb Tampere Ülikooli
neurorehabilitatsiooni ja  Turu Ülikooli
neuropatoloogilistes uurimustes, Hispaania, Soome,
Rootsi, Šveitsi, Kreeka, Austria, Slovakkia ja Saksamaa
koordinatsioonidünaamika teraapia programmides.
Alates 2003. aastast on  prof. Schalow  Tartu Ülikooli
Spordibioloogia ja Füsioteraapia Instituudi
külalisprofessor.
Meie kontakt dr. Scahalow’ga tekkis  Daniel Kotsjubale
parima võimaliku raviskeemi väljatöötamisel.  Ostsime
Danielile dr. Schalow soovitatud treenimisvahendi
Combufit, millega  Daniel praegu ennast treenib.
Dr. Schalow on huvitatud koostööst VHK-ga, et uurida
meie õpilaste füüsilist seisundit ja liikumise mõju inimese
närvisüsteemile. VHK pedagoogiline kontseptsioon
hõlmab lapse arengu pikaajalisi uuringuid, kuid  siiani
pole meil olnud jõudu keskenduda lapse füüsilise arengu
uurimisele. Võimalusel tahame lülitada
koordinatsiooniteraapia VHK liikumisprogrammi.
Esialgse kava kohaselt uurib dr. Schalow järgmisel
nädalal 50 VHK 12-16 aasta vanust õpilast.  Testimisel
tuleb õpilasel vändata käte ja jalgadega pedaale, katse
ei ole füüsiliselt koormav ja kestab 21 minutit. Dr.
Scalow annab oma uurimuse tulemustest tagasisidet
kooli juhtkonnale.
Vt. ka  dr. Schalow kodulehte: www.cdt.host.sk/

Ingrid

KUTSUMUS

Tihti on meil igapäevaelus nii kiire, et unustame enda käest
küsida: miks ma teen seda, mida ma teen? Millised on motiivid,
mis annavad tähenduse igale minu päevale? Mis paneb mind
tegelikult igal hommikul voodist välja hüppama?! Seda, mis annab
meie elule tähenduse, jõu, rõõmu, nimetatakse ka kutsumuseks,
missiooniks, elu mõtteks... “Igaühel on elus oma eriline kutsumus,
missioon. Igaühele on antud kindel ülesanne, mis vajab täitmist.
Selles ei saa teda keegi asendada, ega saa keegi ka oma elu
uuesti elada, seega on igaühe ülesanne sama unikaalne nagu tema
võimaluski.” (Viktor Frankl)
Ükskord nägi väike laps tsirkuseelevanti, kes pandi pärast
etendust väga peene köiega ühe pisikese puu külge. Laps imestas
väga, miks nii suur ja tugev loom seda nõrka köit katki ei rebi ja
ennast ei vabasta. Elevant ei teinud tegelikult üldse mingit
pingutust, et ennast vabastada. Laps oma imestuses otsustas
küsida tsirkuse direktori käest, kuidas selline asi võimalik on.
Too vastas: „See on väga lihtne: juba lapsepõlvest peale on ta
olnud kinni sellesama nõrga köiega ja samasuguse väikese puu
küljes. Sellel ajal ta ei olnudki võimeline ennast vabaks tegema,
praegu aga ei saa ta aru, et nüüd võiks ta seda vabalt teha. Ta
mäletab, et ei suutnud põgeneda ja sellepärast ei ürita ta seda
nüüd ka.”
Nii võib ka meiega juhtuda. On teatud asjad, meie
iseloomuomadused, nõrkused, harjumused või välised takistused,
mida oleme alati pidanud ületamatuteks. Oleme ehk kasvanud
nendega või kaua nendega elanud, ja me ei püüagi enam neid
ületada.  Aga... ehk võime uuesti üritada, tehes väikese otsuse ja
arvestades teiste abiga...
Lühiajalised eesmärgid, aga eriti kaugeleulatuvad eesmärgid
annavad meile palju jõudu veelkord üritada!
Kooliaasta on varsti möödas. Veel on meil neli nädalat pingutada,
pidades meeles kõiki neid häid soove, millele mõtlesime kaheksa
kuud tagasi! Ja äkki on ka midagi veel sügavamat ning
kaugeleulatuvamat, mis paneb meid endast kõike andma...

nMiikaeli Ühendus



n Gümnaasium

nPõhikool

V PERIOODI 5. NÄDAL

nEsmaspäeval, 14. mail

Kell 12.15 kaitsevad UURIMUST XI K õpilased Jaanika
Saarmets ja Annika-Arianne Mahhova (teemal "Eelista
eestimaist"). Neljapäeval, 10. mail kaitsesid uurimust "Eesti
telekanalite programmi ülesehitus" Kristi-Isabella Kaldoja,
Gunnar Kiili ja Martin Rebane.

nEsmaspäeval, 21. mail

X R klassi ÜLEMINEKUEKSAM MATEMAATIKAS.

nTeisipäeval, 22. mail

X K klassi üleminekueksam inglise keeles ja X H klassi ja
individuaalrühma üleminekueksam ajaloos. Samal ajal
sooritavad üleminekueksami need XI klassi õpilased, kes ei
tee riigieksamit.

nNeljapäeval, 24. mail

VABALAVA

LAPIMAA  JA PÕHJA-NORRA REISIPLAAN

05.06 koguneme 18.00 A-terminali parklasse, et saaksime
oma suured reisikotid juba bussi panna. Buss läheb laeva
18.30. Laev väljub 19.30 (SuperSeaCat). Jõudnud
Helsingisse, hakkame sõitma Lapimaa poole. Öö bussis.

06.06 hommikul jõuame järgmisesse ööbimiskohta: Pyha
Caravani parki. Majutame endid ja puhkame veidi ning siis
viib buss meid Sodankyla ametüstikaevandusse (12 eurot).
Hiljem külastame Pyha Tunturi rahvusparki. NB! Meil on
vaja palju kõndida/matkata, seega kaasa mugavad jalanõud.

07.06 hommikusöök (hinna sees) ja siis sõidame
observatooriumi, kus selgitatakse meile virmaliste teket ja
olemasolu. Hiljem alustame sõitu Tankavaara
kullamuuseumi (3,5 eurot; kes soovib ise kulda koguda,
sellele lisaväljaminek 3,5 eurot). Edasi sõidame
ööbimiskohata, mis on Inaris. Ööbime 6 – 10 inimese
majades.

08.06 hommikusöök (hinna sees) ja siis külastame Inari
Saami vabaõhumuuseumi (6,5 eurot). Pärast seda võtame
suuna Norra piirile. Külastame Nordkappi. Nordkapi tun-
nel õpilasele 2 x 46 NOK-i ja platoo 105 NOK-i.
Täiskasvanutele 190 NOK-i. Ööbimine Norras Rusnessi
kämpingus, 4–6-kohalised majad.

09.06 hommikusöök (hinna sees) ja siis sõidame Alta
kaljumaalingute muuseumi (alla 18.a tasuta, ülejäänud 40
NOK-i). Hiljem hakkame sõitma Rovaniemi suunas, kus
ka ööbime 2-4-kohalistes majakestes.

10.06 hommikusöök (hinna sees), külastame Rovaniemi
Arktikumi muuseumi (virmaliste näitus, 5 eurot). Vaba aeg,
mille jooksul on võimalik külastada Spad (umbes 10 eurot).
Pärast lõunat hakkame sõitma Helsingi poole. Öö bussis.

11.06 läheme laevale, mis väljub kell 10.30 Helsingist
(SuperSeaCat) ning tagasi Tallinnas peaksime olema 12.10
Piletite raha võtke palun ise kaasa, seda me kokku ei korja.

n16. mail kell 14.30-17.00 toimub Vene 31 söögisaalis
KASUTATUD RIIETE MÜÜK, mis Mailaadal
ruumipuuduse tõttu ära jäi. Suure osa kaubast tõi Leena
Saksamaalt, katsume ära mahutada ka meie lapsevanemate
toodud kraami. Ole hea ja tule kindlasti - valik rikkalik.

nLõpuks on võimalik osta KOOLIVORMI Vene 31 II

korruse valvelauast kella 15.00-18.30-ni. Lähiajal
loodame korraldada samas KOOLIMÄRKIDE müügi,
samuti võib teatada valvelauda PUUTEMÄLU (nööp)
soovist. Info tel.6996196.

Anu majandusest

n 14. mail kell 13.00 Muusikamajas
KÜLALISKONTSERT. Esineb orkester „Concentus

Aboensis” Turu Muusikagümnaasiumist (Soome)

n15. mail kell 9.00-13.30  EKSAM - SOLF 4

n15. mail  kell 17.00  muusikakooli õpilaste KONTSERT
Muusikamajas

n16. mail  kell 9.00  EKSAM - SOLF 4.P

n17. mail kell 9.00  EKSAM - SOLF 7.T

n 17. mail kell 17.00 keelpilliosakonna kevadine
AASTAKONTSERT Muusikamajas

n18. mail kell 9.00 EKSAM - SOLF 7.P, 7.c

n19. mail kell 11.30  KANDLEÕPILASTE EKSAM

n19. mail kell 15.00 õp. Inge Biltse õpilaste KONTSERT
Muusikamajas

nKolmapäeval, 16. mail viibib 4.t klass Botaanikaaias
õppepäeval projekti "Õppekava toetav loodusõpe TBA-s
2007" raames. Lahkume koolist 9.15, oleme tagasi 15.30.

õp. Sirje

Kõikide kohtade külastamine (muuseumid) ei ole
kohustuslik. Kaasa peate kindlasti võtma söögi (bussis soe
vesi olemas; kämpingute juures saab õhtuti ka kindlasti toitu
valmistada). NB! Magamiskott ja pass!

Reisi maksumus praegu 3600.-, kuid see võib tõusta paarisaja
krooni võrra, sest VEEL ON VABU KOHTI, mis
arvestatud hinna sisse.  Raha palun nädala jooksul tuua
Mairi kätte.

õp. Irja

nMajandusteenistus

nMuusikakool



nKEELPILLIÕPETAJAD ITAALIAS

26.04-03.05 toimus Itaalias Cremonas 35.

rahvusvaheline Euroopa Keelpilliõpetajate

Assotsiatsiooni aastakonverents alapealkirjaga

„From Woods to Music”.

Cremona on seotud viiuliperekonna sünniga ning aegade
jooksul on seal tegutsenud ajaloo tähtsaimad pillimeistrite
dünastiad Amati, Stradivari ning Guarneri. Käesoleval
ajal töötab linnas 400 meistri ringis. Konverentsi programm
oli äärmiselt sisukas, sisaldades ettekandeid nii
keelpillimängu ajaloo teemadel, aga ka teaduslikke ning
pedagoogilisi käsitlusi tänapäevasest keelpilliõpetusest nii
Itaalias kui ka mujal Euroopas. Olulise osa konverentsi
kavast moodustasid ka suurepärased kontserdid, kus
esinesid poogenpillide mängijad alates väikestest lastest kuni
maailma tippudeni.

Ülevaadet konverentsil toimunust saab kuulda 18. juunil,
kui toimub muusikaõpetajate koolituspäev.

Viibida keelpillimängija unistuste linnas oli suur au ja
õnn. Toetuse ning kaasamõtlemise eest täname VHK
Vanematekogu, eriliselt aga Katrin Raiet.

TIINA PANGSEP, ARDO VÄSTRIK

nMAILAAT ÕNNESTUS ÜLIHÄSTI!

Laupäeval peetud mailaat õnnestus

suurepäraselt - koolile koguti üle 86 000 krooni!

Lugesite õigesti - kaheksakümmend kuus tuhat. Kõik
väikesed ja suured laadalised, kes rõõmsal meelel (ka päeva
lõpus!) selleks päevaks askeldama olid kogunenud ja need
abilised, kes kogu kraami kokku olid toonud ning siis veel
need, kes laadalt midagigi ostsid, kõik peavad endale pika

n4.P KLASSI ÕPPEKÄIK AEGVIITU

Käisime klassiga õppekäigul Aerviidus. Kui jõudsime
Aegviidu rongijaama, võttis meid vastu üks naisterahvas
Kullost. Ta andis meile juhised, kuidas leida esimene
peatuspunkt. Sealt edasi hakkasime otsima kaardi juppe,
mis juhataksid meid aardekirstuni. Kaartide peal olid
pildid, mille olid maha märkinud haldjad. Lõpuks, kui
kaardi kokku saime, läksime seda aardekirstu otsima.
Paljud panid umbes 1 km edasi, aga lõpuks leidsid ikka
üles. Mina, Joel Markus, Harald ja Hugo leidsime aarde
kõige esimesena. Aardeks olid võluasjad ja šokolaad.

Loodan, et kõigile meeldis.

ROBERT TOOMSALU

nKroonikat pai tegema - TUBLID! AITÄH!!! Saame alg- ja põhikooli
hoovi korrastamisega kiiresti edasi minna ning kohe
hakkame tellima klassidesse vajalikku, selleks me ju raha
kogusime.

Kuidas see lõbus päev kulges, sai igaüks ehk ise kaemas
käia. Kui ei käinud, peab kõvasti kahetsema, mis muud.
Kokkuvõtteid vaadates saab tõdeda, et rekordeid lõid nii
oksjon, kohvik ja loteriid kui ka raamatu- ja muusikatuba.
Kõik käsitöölised olid terve päeva rakkes nii, et näpud
villis; ostjaid jätkus nii moosileti kui träni juurde; kõik
janused said käigult joodetud; kenad lilled- taimed leidsid
endale uue kodu ja väikesed lapsed ei väsinud kiikumast.
Uljas kujundus juhatas õige maja juurde ka need, kes
tuttavat teed läinuna nõutult tellinguid silmitsesid. Kogu
selle möllu lõpus said kõik kastid- lauad endale krapsud
jalad alla ja üheksa tundi peale starti on hoolsad käed
viimaseid põrandaid pesemas - maja on jälle korras ja
vaikne, nagu poleks miskit toimunudki. Meenutab
muinasjuttu, kus head haldjad salamisi imesid korda
saadavad, kas pole?

Veelgi imelisem on see, et laiali mindi sõnadega:"Järgmisel
korral teeme veel..."

KATRIN RAIE

Läbi aastate ülimenuka lasteloterii järjekord ei lõpe
kunagi enne, kui loosid otsa saavad. (www.vhk.ee/galerii)


