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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

SIRJE ROHTLA  12.05
RAIVO PAAT  12.05
ALARI PÕLLU  13.05
AET ADMAN  18.05
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Vanematekogu 7.05.08

n8. klasside lavakõne arvestus

Kinnitati 8. klasside lavakõne arvestuse aeg – 29. mail
kell 9.00-11.00. Kooli tulevad 8.30-ks, pärast arvestust
tunde ei ole.

nDraamafestival

Otsustati, et Draamafestival toimub 30. mail kell 10.00
Muusikamajas.

nKevade tööplaan.

28. mail kell 15.00 gümn. õppekorralduse seminar.

29. mail toimuvad põhikooli tunnid kuni 13.00. 8.
klassidel tunde ei toimu. Gümn. õppenõukogu kell 13.30.

30. mail põhikoolis tunde ei toimu, kooli tullakse kella
10-ks Draamafestivalile. Kell 8.15 põhikooli
õppenõukogu. Kell 13.00 PMK õppenõukogu.

18. juunil VHK suveseminar kell 11-16.

Aktuste ajad:

5. juuni 1.-8. klasside aktused Katariina kirikus;

19. juuni 15.00 9. klassi lõpuaktus Katariina kirikus;

20. juuni 15.00 12. klassi lõpuaktus Katariina kirikus.

n10. klassi nimekirjad

Kinnitati 10. klassi sissesaanute ja kandidaatide
nimekirjad.

nMatemaatika proovieksam

Esmaspäeval, 12. mail algusega kell 09.00 IX klassi
matemaatika proovieksam. Juurde palume neid
õpetajaid, kelle tundide ajal eksam toimub (Külli, Kaja).
IX klassi koolipäev lõpeb teenistusega.

nNelipühi teenistus.

Esmaspäeval, 12. mail kell 12.00 nelipühi teenistus
Peeter-Pauli kirikus. Palun õpetajatel ja võimaluse korral
klassijuhatajatel tulla koos õpilastega!

nMatemaatika tasemetöö.

Teisipäeval, 13. mail kell 10.00 VI klassi
matemaatika tasemetöö (ära jääb eesti keele tund).

nMatemaatika üleminekueksam

Neljapäeval, 15. mail kl 9.00-12.00 VIII klasside
matemaatika üleminekueksam. Juurde palume neid
õpetajaid, kelle tundide ajal eksam toimub (Liia, Ane,
Ilona, Saima, Külli, Taivo). VIII klassid on vabastatud
eksamile eelnevatest ja järgnevatest tundidest.

nPüha Miikaeli kolleegium

NELIPÜHI

Esmaspäeval on nelipühi jumalateenistus - selle kooliaasta viimane. Seal
laulame koos oma kooli hümni Veni Creator Spiritus, mida on omistatud
Rabanus Maurusele (776-856) ja milles põimuvad kolm Pühale Vaimule
suunatud palvet: tule, külasta ja õnnista.

Kes on Püha Vaim? Püha Vaim on pühima Kolmainsuse kolmas isik,
kes on läkitatud „meie südameisse” (Gl 4:6), et me saaksime uue elu
Jumala lastena. Püha Vaim on küll nähtamatu, aga me tunneme Ta ära
tegudest. „Aga Lohutaja, Püha Vaim, kelle Isa saadab minu nimel,”
ütles Jeesus.  „Tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida
mina teile olen öelnud.” (Jh 14:26)

Laul pakub meile hea võimaluse mõtiskleda Püha Vaimu andide üle
meie igapäevases elus: tarkus, mõistmine, nõu, meelekindlus, teadmine,
vagadus ja jumalakartus.

Tule, Looja Vaim,
ja kinnita igaüht meist oma armuga,
Kõiki oma lapsi külasta,
Kogu loodut heldelt õnnista.

Sinu lohutust me tunneme,
Taevast andi hinges kanname;
Elu allikast, mis õndsaks teeb,
Armu tuli süttib südames.

Oma püha seitsme anniga
Meie meeled paned hõiskama;
Taevaisaga meid ühenda,
Täide vii, mis tõotanud on Ta.

Tunnetust ja vaistu valgusta,
Armastust me hinge külva Sa,
Laiskusega aita võidelda,
Voorusi ja tõde uskuda.

Tõrju kurjad vaimud kaugele
Kõigist ustavatest hingedest,
Anna aega parandada meelt,
Eksimata Sinu õigelt teelt.

Sinust Isa kirkust tunneme,
Sinu kaudu Poega usume,
Sinus Püha Vaimu austame,
Sinu palet näha loodame.

Aamen.

VENI CREATOR SPIRITUS



nGümnaasium nPõhikool
IV perioodi 7. nädal

nEuroopa päev reedel, 9. mail. Euroopa päeva raames
XI K ja XI R klassile kunstiajaloo tunni ajal auditooriumis
kell 13.45 loeng Euroopa Liidust ja Schengenist. Lektor
välisministeeriumi asekantsler Kaja Tael. Huvilised on
oodatud. Eriti soovitame ühiskonnaõpetuse riigieksami
sooritajatele!

n12.-16. mail on maja eest hooles X H klass.

nNelipühi teenistus. Esmaspäeval, 12. mail kell 11.00
gümnaasiumi teenistus Peeter-Pauli kirikus. Palun õpetajatel
tulla koos õpilastega.

nArvstuste nädal ja lisaõppe ja erialanädal. Arvestuste
nädala plaanid teeme teatavaks järgmise nädala lõpuks.

Eriala- ja lisaõppe nädala alguses sooritavad X klassiside
õpilased üleminekueksamid. XI klasside õpilastel uurimuste
kaitsmine. Sellele nädalale õpetajatel planeerida ka järelõpe
(alates 27. maist).

nÕppenõukogu. Gümnaasiumi õppekorraldus - seminar
õpetajatele 28. mail kell 15.00. Õppeaasta kokkuvõttev
õppenõukogu toimub 29. mail kell 13.30.

nTähelepanu õpilased ja õpetajad - tasemerühmade
vahetused! Kui keegi on mõjuval põhjusel kaalunud
tasemegrupi vahetust, siis tuleb see teha selle õppeaasta
lõpul. Grupivahetused kinnitatakse õppenõukogus 29. mail.

nMuusikaajaloo arvestused ja järelvastamised.

Muusikaajaloo järelvastamine kolmapäeval, 28. mail 9.30
X klass ja 10.15 XI klass.

nÜleminekueksamid ja koolieksamid:

X H ülemineku-eksam kirjanduses ja ajaloos toimub 26.05.

X K õpilased sooritavad lisaõppe- ja erialanädalal ülemineku-
eksami rootsi keeles (kirjalik osa arvestuste nädalal, suuline
osa 26. mail)/prantsuse keeles (27. mail).

X R õpilased teevad matemaatika ülemninekueksami 26.
mail kell 11.00.

Kunstiajaloo koolieksam toimub 20. mail kell 10.00 Vene
22 majas. Konsultatsioon toimub 19. mail.

Filosoofia koolieksami konsultatsioonid toimuvad 19.
mail, 2. juunil, 6. juunil kell 9.30.

nX-XI klassi aktus. X-XI klassi aktus toimub 4. juunil
kell 14.00 Katariina kirikus.

nEkskursioon vanalinnas. Tallinna Linnamuuseum ootab
huvilisi linnaekskursioonile 9. mail kell 15.30. All-linna
tutvustab peaspetsialist Sulev Mäeväli. Eelregistreerimine
ade.lehtse@linnamuuseum.ee või 6 445856. Kogunemine
Vene 17 dieles. Ekskursioon on tasuta. Grupi suurus on 20
inimest. Eriti oodatud on õpetajad !

(Gümnaasiumi teated jätkuvad järgmises veerus.)

n14. mail toimuvad Kesklinna koolide 3.-7. klasside
kergejõustiku võistlused "Kalevi" staadionil. Igast klassist
läheb võistlustele 5-6 õpilast. Võistluste algus:

11.00  3. klassid  (koolist ära 10.00);

12.30  4. klassid  (11.00);

14.00  5. klassid  (13.00);

15.30  6.-7. klassid  (14.00).

n15.  mail lähevad 1. A ja 2. T klass Nukuteatrisse vaatama
etendust "Kunksmoor". Lahkume koolist 10.30, tagasi 12.30.

n16. mail läheb 1. A klass Kadrioru kunstimuuseumi
lossikooli. Lahkume koolist 11.15, tagasi 14.00.

n2. P klass läheb 16. mail Nukuteatrisse vaatama etendust
"Kunksmoor". Peale seda tutvume veel ka teatrimajaga.
Lahkume kooli juurest 10.40. Tagasi kooli jõuame 13.30.

n3. T klassi käigud mais:

14. mail uurime politseinike tööd (13.00-14.00
Politseijaoskonnas).

29. mail kohtumine A. Perviku ja K. Kassiga
Lastekeskuses. (12.00-13.30).

30. mail uurime Päästekeskuses, kuidas teevad tööd
tuletõrjujad. (10.00-12.00).

n20. mail toimub 10 R ja 11 R klassi keskkonna-
ökoloogia õppekäik:

8.15 - väljasõit Merepuiesteelt.

9.15 - Viru rabas matk.

11.30 - lõunasöök ja viktoriin Suru silla juures. Lõunasöök
on hinna sees (supp).

12.30 - kanuumatk Valgejõel.

15.30-16.00 lõpp. Tagasi Tallinnas umbes kell 17.00.

NB! Selga vastavad riided ning jalanõud ja kaasa
tagavarariided.

Bussi tasub kool, igaüks võtab õppepäevale kaasa 180
krooni kanuumatka ja söögi eest. Selle raha korjame kokku
bussis.

Arvestuslikud hinded tulevad selle sõidu pealt
keskkonnaökoloogiasse (10 klass) ja bioloogiasse (11 klass).

n Info
Lapsevanemaks jäämine lahutuse korral - infotund

Eesti Lastefond kustub lahutust läbielavaid (ning
läbielanuid) isasid-emasid nõuandetundi 14. mail kell 18.00
Lai 31/Suurtüki 1. Teema: Kuidas säästa lapsi täiskasvanute
vahelise suhte lõppemisel? Kuidas jääda lapsevanemaks ka
pärast lahutust? Lisainfo: www.elf.ee
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nKroonikat
ÅLAND

Aprillikuu viimasel nädalal võtsime rootsi keele rühmadega ette retke
Ahvenamaale. Meid võttis vastu varahommikune Mariehamn.
Pärast paari tundi und hubases hostelis asusime renditud ratastega
ahvatlevat Ahvenamaad avastama. Sõtkudes üles suurest mäest,
kaotas Eva-Tiina kontrolli oma ratta üle -  nimelt vupsas tema
velol pedaal küljest ära. Olime sunnitud  kutsuma rattaabi,
päästmaks Eva-Tiinat kitsikusest. Pärast pisukest abistamist jätkas
velotamine täie hooga. Kõik olid jälle rahulikud ja rõõmsad ning
nautisid Ahvenamaa maalilist loodust  ja lõõgastavat mereõhku.

Matk, see oli tore, lõbus,
pärast seda lihas kõbus.
Lahkuminek oli raske,

nüüd puhata mul ainult laske.
Aime oli virk ja kraps,

puudu ainult Pilve Traks

(Eliise Maar)

Esimese päeva lõpul jõudsime veel külastada armsa sadamalinna
Meremuuseumit. See oli kindlasti üks omapärasemaid muuseume
üleüldse - kogu sisemus oli kujundatud nii, et tekkis efekt nagu me
oleksimegi laevas olnud. Isegi põrandad olid natuke kaldu, nii et
väljudes olime kõik natuke merehaiged. Pärast seda tagastasime
oma velod ning seadsime sammud hostelisse. Hiljem linnas jalutades
avastasime, et see on õhtul täiesti välja surnud, või oli asi ainult
esmaspäevas? Avatud oli vaid üksainus pubi ning seal küsiti isegi
kakao ostmiseks dokumenti. Turistid nagu me olime, polnud meil
ühtegi dokumenti käepärast ja nii jäimegi pika ninaga.

„Ahvenamaal on iga päev nagu pühapäev: vaikne, hall ja
rahulik. Kõigil on lagritsa üledoos.“ (Anna Hermin)

Jär gmine hommik algas Ahvenamaa koduloomuuseumi
külastamisega. Muljet avaldasid hiiglaslikud tulemasinate, õllepurkide
ja heategevuslike kevadlillede kogud. Unikaalne oli ka vanaaegse
apteegi rekonstrueering.

Pärast natukest vaba aega istusime bussi ning sõitsime Sundi
kihelkonda, kus tegime peatuse. Nautisime päikest, ilusat ilma ja
üksteise seltskonda ning imetlesime ka Kastenholmi keskaegseid
lossivaremeid ja Bomarsundi Krimmi sõja aegset merekindlust.
Tublimad meist läbisid ka mitmekilomeetrise loodusraja.

Õhtul Mariehamni tagasi jõudes saime veel hostelis puhata ja seejärel
tuligi juba kotid pakkida. Järgmisel hetkel avastasime end juba
laevast jätmas hüvasti imeilusa Ahvenamaaga.

KADRI SIPP

nEsmaspäeval, 12. mail toimub kunstimajas koosolek.
Kavas on järgnevad teemad:

10.00-10.15 - Kunstikooli suvepraktika

10.15-11.00 - Juss Heinsalu (10H) isa Atko Heinsalu,
kes ametilt on loodusteadlane, tuleb rääkima
ränivetikatest (mikroskoopilised looduslikust klaasist
organismid), mida juba 19.sajandil rikkad aadlikud uurisid
ja nende kujutamiseks kunstide abi kasutasid.

11.00-12.00 Mailaada töötoad.

n29. maist 6. juunini toimub ikoonimaail kursus.
Õpetajaks on Nikita Andrejev.  Kursuse maksumus on
2500 krooni, millest 1000 krooni on materjalitasu.

On veel üksikuid kohti, kui keegi soovib õppida ikooni
maalimist. Kursus algab 29. mail kell 15.00 teoreetilise
loenguga kunstiklassis.

nKunstimaja

n 12. mail kell 13.20-13.50 Muusikamajas klavessiini
lõpueksam (üldpill);

n12. mail kell 17.20-20.00 Muusikamajas puhkpillieksami
saaliproovid;

n13. mail kell 9.00 Pühavaimu 8 7. klassi poiste solfieksam;

n13. mail kell 14.30-16 Muusikamajas klaveriosakonna
lõpukavad ja tasemeeksami võimalus;

n13. mail kell 17.00 Muusikamajas Muusikakooli eelklassi
kontsert;

n14. mail kell 9.00 Pühavaimu 8 7. klassi tüdrukute
solfieksam;

n14. mail kell 13-15.30 Muusikamajas klaveriosakonna
lõpukavad ja tasemeeksami võimalus;

n15. mail Vanalinna Muusikamaja Tütarlastekoor esineb
Tallinna päeval Raekoja platsil;

n 15. mail kell 16.00 Lasteraamatukogus õp. Anneli
Tanksimäe õpilaste kontsert;

n15. mail kell 16.00 Komeedi tn lasteaias kandleõpilaste
kontsert;

n 15. mail kell 16.30 Muusikamajas õp. Elo Toodo
viiuliõpilaste kontsert;

n15. mail kell 18.00 Muusikamajas õp. Inge Biltse õpilaste
kontsert;

n17. mail kell 10.00 Muusikamajas puhkpilli, löökpilli
lõpetajad, tasemeeksamid.

nMuusikakool

Festivalil Koolitants tuli vabatantsu laureaadiks 10.-12.
klasside arvestuses stuudio DREEK kavaga HARILIK
KOSMOS. Selles tantsugrupis osalesid meie koolist
PATRIC REINAS ja MIHKEL ŠANIN. Palju õnne!

nÕnnitlused

VHK pere avaldab kaastunnet Vaike Kurelile
EMA surma puhul.


