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nVanematekogu
Kolmapäeviti kell 8.30

SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

JUTA KRANNA  16.04

EVA KOFF  17.04

MARGIT TOHVER  17.04

INGRID MEISTER  20.04

LEMBIT LIIVAK  20.04

Vanematekogu 9.04.08

nJärgmises vanematekogus (16.04) vaadatakse läbi
järgmise õppeaasta kalender.

nArutati 10. klassi vastuvõttu ja 12. klassi lõpetamist.

nVälja on töötatud uus lähetuste kord. Virge saatis
vanematekogu listi ja ootab kommentaare. Järgmises
vanematekogus arutatakse.

nAmetijuhendid tuleb uuesti üle vaadata.

nSisseastujate nimekirjade kinnitamine. Esimese
klassi nimekirjade kinnitamine 23.04 vanematekogus,
gümnaasiumi nimekirjade kinnitamine 7. mail.

nKinnitati rootsi keele õpilaste õppereis Ahvena-
maale 28.-29. aprillil.

nOtsustati lubada korraldada vene keele õpilastele
lisaõppenädalal õppereis Peterburgi.

n 19.-25. maini toimub järjekordne UNESCO
projekti foorum Kroonlinnas, kus osaleb viis 11. klassi
õpilast.

n9. klasside lõpuekskursioon Leedusse toimub 29.-
31. mail.

ERIPEDAGOOGIKA  kursuse järgmine õppepäev
on erandlikult teisipäeval, 6. mail  Uus tn. 32 saalis.

Ana Kontor Tartu Ülikooli Haridusteaduskonna
Õpetajate Täienduskoolitustalitusest räägib indi-
viduaalsete õppekavade koostamise ja rakendamise
võimalustest.

12.00 - 13.30 loeng
13.30 - 14.00 lõuna
14.00 - 17.00 loeng (sobival hetkel ka kohvipaus)

nMiikaeli Ühendus

TÄHELEPANU! 16. aprillil toimuma pidanud
eripedagoogika kursus lükkub 6. maile. 16. aprillil
toimub seega tavaline õppetöö.

nPüha Miikaeli kolleegium

PÜSIVUS

Kevad on käes ja alanud on kooliaasta viimane veerand. Aasta
alguses mõtlesime kooliaastast, nagu oleks see üks suur
sümfoonia. Nüüd seisab meie ees väljakutse: tõlgendada aasta
sümfooniat sama suure või isegi suurema innustuse, keskendumise
ja Südamega kui aasta alguses. Nüüd teame, kui ilusasti see
kõlab!

Kindlasti oleme kõik selle aasta jooksul palju tööd teinud  -  nii
õpilased, õpetajad kui ka vanemad. Nüüd avaneb meil võimalus
viia tehtud pingutused suure hoolsusega lõpuni.

Oleme aasta jooksul pööranud tähelepanu mitmetele asjadele nagu
koolivorm, kord klassis, töölaual ja kodus oma toas... Oleme
rääkinud ka täpsusest  -  sellest, kuidas jõuda kooli ja igasse
tundi õigel ajal... Sellised asjad ei muutu kunagi tühjaks rutiiniks,
kui teeme neid armastusest teiste vastu ja näeme nendes võimalust
kasvada hoolivaks ja vastutustundlikuks inimeseks.

„Õnnis on rataskaevu ringi ajava eesli püsivus. Alati ühtlase
sammuga. Alati seesama ring. Üks päev ja teine  -  kõik on
ühesugused. Kuid ilma selleta ei küpseks viljad, ei vohaks
köögiviljaaed ega lõhnaks lilled.” (Escriva “Tee”, 998)

Kuidas võiksime selle mõtte oma tegemistes ellu viia?

VHK pere õnnitleb õpetajaid Ardo ja Helen
Västrikku TÜTRE sünni puhul!
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Muinasjutuvestjad algkoolist gümnaasiumini! “Puhta
Eesti unejutu” võistluse tähtaeg on 18. aprill. Vaadake
võistluse tingimusi aadressilt http://www.teeme2008.ee/
?op=body&id=96 või  Teatajast nr 400.

n Info



n Gümnaasium

nKuulutus
Euroopa Komisjoni fotokonkurss.

2008. aasta on Euroopa kultuuridevahelise dialoogi aasta,
mille kandvaks ideeks on Euroopa kultuurilise
mitmekesisuse haruldus ja väärtus. Kutsume teid osalema
põneval rahvusvahelisel fotokonkursil “CULTURES ON
MY STREET”! Kogu info konkursi kohta leiad aadressil:
www.street-cultures.eu. Tööde esitamise tähtajaks on 30. juuni
2008. Peaauhindadeks profikaamerad, reisid Euroopa
riikidesse. Autasustamine toimub septembris Brüsselis.

Foto peaks kajastama SINU nägemust kultuuridevahelisest
dialoogist mistahes valdkonnas või olukorras.

IV perioodi 3. nädal

nTartu Ülikooli usuteaduskonna tutvustus. Meie
vilistlane tutvustab õpet Tartu Ülikooli usuteaduskonnas kell
11.15 klassis 216 (ajaloo RE eksamivalmistuskursuse lõpus).

nAbiturientide lõpukell. Lõpukell heliseb 24. aprillil
kell 12.00 Vene 22 teatriklassis.

n Lapsevanemate koosolek. XII klassi lapsevanemate
koosolek toimub 24. aprillil kell 17.00.

n15. aprillil esineb 2. ja 3. klassi poiste ettevalmistuskoor
hotellis Telegraaf. Poisid lahkuvad koolist 12.30 ja tagasi
jõuavad kell 13.15. Kaasa läheb õp. Imbi.

n2. P klass läheb 16. aprillil õppekäigule. Läheme vaatama
kuidas tehakse animatsioone. Lahkume kooli juurest kell
11.50, tagasi jõuame kooli juurde 14.15.

n14. aprillil kell 9.00 Gümnaasiumi solfed•o lõpueksam
(Pühavaimu 8);

n 17. aprillil kell 17.00 Muusikamajas Muusikakooli
õpilaste kontsert;

n18. aprillil kell 12.00 Teaduste Akadeemias esinevad
Muusikakooli õpilased muinsuskaitsepäevade avamisel;

n 18. aprillil kell 9.00 Gümnaasiumi harmoonia
lõpueksam (Pühavaimu 8);

n 19. aprillil Muusikamajas kontsert, keelpillide
tasemeeksam.

nMuusikakool

nTänud!

Möödunud nädalal külastas meie muusikakooli Ylä-Savo
muusikakooli orkester põhjanaabrite juurest Soomest.
Sõprussidemed nendega said alguse eelmisel aastal, kui
VHKga liitus pooleks aastaks soome keele ja tšello õpetajana
Sanna-Kaisa Ruoppa. Lisaks reedehommikusele
koolikontserdile toimus laupäeval Ajaloomuuseumis uhke
ühiskontsert, kus koos soome külalistega esinesid ka meie
kooli orkester ja ansamblid.

Suured tänud kõikidele lahketele abistajatele: Alarile
põhikoolist; Piretile, Triinule ja tublidele
abiturientidele-giididele, kes korraldasid külalistele
gümnaasiumis ja vanalinnas toreda ekskursiooni;
sööklatädidele põhikoolis, kes valmistasid meile maitsvad
lõunasöögid; Muusikamaja abivalmitele tädidele Sirjele ja
Tiiale; aitäh Sirje Voitkale, kes hoolitses kõige õnnestumise
eest; Anule pianismi eest; Muusikakoolile, kes võimaldas
külalised väärikalt vastu võtta!

Aitäh, Ene!
TIINA PANGSEP

nAlgkool

MÕTISKLUS LUGEMISEST

Eile lugesin e-maile, bussiaegu, bussisilte, noote ja lauluteksti,
kartulivahvli koostist ja hinnasilte. Raamatut ma eile ei lugenud,
arvatavasti loen täna, aga kui täna ei jõua, loen homme, sest homme
on lugemistund. Muidugi lugesin veel koolis palju asju, nagu näiteks
õpikutekste, ülesandeid, oma vihikut jne.

Mulle meeldib lugeda. Eriti raamatuid. Mulle meeldib ilukirjandus.
Selle hulgast eriti seikluste ja fantaasiaraamatud. Mu lemmikud on
„Kolm musketäri”, „Narnia kroonikad”, „Sari õnnetuid lugusid”,
„Võluwitz”, „Spiderwicki kroonikad”. Samuti on minu arust lahedad
tõsielujutud. Üks parimaid, mida olen lugenud, on „Veli Oliver”.
Ma tean, et pole vist kuigi kena, aga ma loen ka nimelt kirju, mida
me sõpradega tunnis saadame, kui on igav või pole midagi teha. See
on minu arust lahe. Ka hetk tagasi sain ühe sellise valmis.

Veel loen ajalehti. Need on huvitavad, sest nendes on minu jaoks
paremat ja reaalsemat informatsiooni igapäevaelust kui ajakirjades.
Millegipärast tundub mulle, et ajakirjades on see elu - informatsioon
kuidagi ülespaisutatud. Ajalehtedes on ka rohkem
meelelahutuslehekülgi ja nö ”magnetiga” asju.

Tegelikult loen ma palju. Ema hüüab mind tihti isegi
raamatuneelajaks. Ma olen ise talle ka raamatuid soovitanud, näiteks
„Narnia kroonikaid”. Samuti kui midagi uut tahaks lugeda, annab
ema mulle alati suurepärast nõu. Mul on ka väike õde, kes peab
mind lugemise  ja raamatute alal heaks soovitajaks. Raamatute
puhul aga on mul üldiselt alati nii, et algus on igav, kuid pärast
võtan raamatu ööseks isegi padja alla. Nii see on. Raamatud ja
lugemine ruulivad!

KAROLIINE LISETTE KÕIV  5.T

nMõtisklus

nLeitud!

Neljapäeval leitud võimla riietusruumis kuldkett ja
gümnaasiumi I korruse WC-st koolisõrmus. Küsida Mairilt.


