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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

RIHO RIDBECK  6.10
LEHO KARIN  6.10
ÜLLE MARKS  6.10

ANNELA LÕHMUS  6.10
MARIKA KIRSANOV  7.10

TIIA KALJU  8.10
TAISIJA HANTSOM  8.10

KRISTIINA SALONG  8.10
TIINA MÖLDER  9.10
SIGRE SILLAOTS  9.10

MARIKA JAAMAN  10.10
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HINGE SILMAD

Möödunud nädala mihklipäeva teenistusel kutsus isa Philippe meid mõtlema
armastusele, nagu oleks see meie hinge silm. „Armastus on silm. Armastada
tähendab näha.“ Armastuse pärast näeme teistes enamat ja soovime neis
alati midagi uut avastada.

Kui rõõmsalt ja elavalt kehastasid  armastuse saladust  meie abituriendid
vastselt esietendunud laulumängus „Aucassin & Nicolette“! Tundus
tõepoolest, nagu poleks Aucassinil ja Nicolettel olnud silmi muu kui teineteise
jaoks! Nende hinged ja silmad  ei soovinud muud näha. Ja selle nimel olid
nad küll valmis mida iganes ette võtma!

Kahjuks on meil alati risk harjuda selle sõnaga, mis kannab endas niivõrd
suurt jõudu  ja sügavat tähendust - sõnaga, mis oleks nagu loodud pigem
elamiseks kui ütlemiseks. Milline see „elatud armastus“ peaks välja
nägema? Sellele küsimusele leiame kindlasti palju erinevaid õigeid vastuseid,
heites pilgu elule enda ümber, kodus, koolis... On üsna tõenäoline, et kõik
vastused jagavad ühist nimetajat: enese andmine teisele.

Mihklipäeval kutsuti meid pühendama iga päev natuke rohkem aega
teiste peale mõtlemisele. Vaatame ehk suurema tähelepanelikkusega - oma
hinge silmadega - enda ümber: kas koolis, kodus, sõprade ringis vajab
keegi abi, üht naeratust, üht toetavat sõna, kasvõi üht nalja? Kas keegi
meie ümber tahaks, et teda rohkem kuulataks, või soovib ta saada millestki
paremini aru...  Õhtuti, enne magamaminekut on meil hea võimalus peatuda
ja hinge silmadega päevale tagasi vaadata. Kuidas ma täna teisi märkasin?
Kuidas teistele vastu tulin? Mida võiksin homme teiste jaoks paremini
teha?

Vanematekogu 1.10.08

n Stuudiumid: 16.10 kell 15.45 sissejuhatus
eksperthinnangutesse (põhikooli õpetajatele). 20.10 kell
9.00 huvialakoolide samateemaline stuudium. 20.11
advendiaeg ja jõulupeod. 27.11 12. klasside
eksperthinnangute tagasiside. 1.12 kelll 9.00
huvikoolide õpetajatele eksperthinnangute tagasiside.
4.12 kell 15.45 PK eksperthinnangute kokkuvõte.

Algklasside stuudiumid: 10.10 kell 14.00 eelkooli
ainekava ja metoodika; 17.10 kell 14.00 eripedagoogika
lõputööde kaitsmine; 7.11 kell 14.00 töö peredega
(Chema).

nKlassijuhatajate koosolekud põhikoolis: 5.-6.
esmaspäeviti kell 13.45, 7.-9. neljapäeviti kell 15.00;
gümnaasiumis perioodi algul kolmapäeval kell 15.30,
perioodi jooksul vastavalt vajadusele.

nTundide külastamine. Järgmiseks vanematekoguks
peaks olema valmis selle poolaasta tundide külastamise
plaan. Võiks tunde ka filmida ja pärast teha
videoanalüüsi, aga seda ainult õpetaja soovil.

n9. klassi reis. Otsustati lubada 9. klassil külastada
detsembris Stockholmi Eesti kooli. Stockholmi
kooliga võiks üldse tugevamaid sidemeid luua, sealt on
meile tulnud ka mitu last.

n4. klassi reis. Otsustati lubada 4. klassidel minna
15. oktoobril õppekäigule Palamusele ja Tõraverre.
See õppekäik on kujunenud 4. klassidel traditsiooniks.

n8.10-16.10 Püha Miikaeli Poistekoori kontsertreis
Poola;

n 9.10 kell 16.30 Gümnaasiumi teatrisaalis
kitarriosakonna kontsert;

n9.10 kell 17.00 Muusikamajas õp. Anneli Tanksimäe
klaveriõpilaste kontsert;

n 10.10 kell 19.00 Muusikamajas Kaminamuusika
(Jaapan);

n11.10-12.10 Tütarlastekoori laager Keilas;

n15.10 kell 19.00 Muusikamajas Kaminamuusika;

n16.10 kell 17.00 Muusikamajas Muusikakooli õpilaste
kontsert (Soome ja Kaunase kavade ettemängimine);

n17.10 kell 12.50 Mustpeade Majas Muinsuskaitse
konverentsil Muusikakooli õpilaste esinemine;

n 17.10 kell 16.00 Muusikamajas Muusikakooli
TASEMEEKSAM;

n18.10 kell 12.00 Muusikamajas õp. Maret Nurkliku
flöödiõpilaste kontsert.

nMuusikakool



n Gümnaasium nPõhikool
I perioodi 6. nädal

nSünnipäevalapsed

10.R  Hannes Paldrok  07.10
11.K  Kadri Sirkas  09.10
11.R  Liset Marleen Pak  09.10

nAbiturientide eksperthinnangud. Selleks, et alustada
eksperthinnangute tagasisidevestlustega arvestuste nädalal,
on viimane aeg sisestada eksperthinnangud.

nXII klassi klassijuhatajate koosolek 9. okt. kell 14.45.

nArvestuste nädal. Arvestuste nädala plaanid paneme üles
järgmise nädala kolmapäevaks stendidele ja koduleheküljele.

n Stuudium - eksperthinnangutest õpetajatele.
Stuudium toimmub neljapäeval, 16. oktoobril kell 15.45.
Gümnaasiumist ootame osalema eelkõige uusi õpetajaid,
aga loomulikult on oodatud ka kõik teised.

nÕppenõukogu. I perioodi õppenõukogu toimub 24.
oktoobril kell 15.30. Lõppenud kursuste hinded tuleb välja
panna hiljemalt 20. oktoobriks. Klassijuhatajate koosolek
toimub kolmapäeval, 22. oktoobril kell 15.30.

nNB! Poistekoori reis ja õppimine. Poistekoor on
kontsertreisil Poolas 8.-15. oktoobril (saabutakse öösel).
Õpetajatel ja klassijuhatajatel palume olla järelvaatajaiks, et
seni tehtud töödest ei jääks Poola sõitvatel poistel võlgnevusi.
Hädapärast saab Poola kaasa anda ka õppimist, mida Igor
ja Taniel saaks kureerida.

nStuudium toimub neljapäeval, 16. oktoobril kell
15.45. Teemaks eksperthinnangud - põhimõtted ja
sisestamine. Oodatud kõik, eelkõige aga uued õpetajad.

nVeerandi lõpust. I veerandi hinded tuleb e-kooli välja
panna 22. oktoobriks. Õppenõukogu on 23. oktoobril.

n20.-24. oktoober 5.-9. klassidele täppisteaduslike ja
loodusainete nädal. Esmaspäeval ja teisipäeval
matemaatika-teemalised üritused. Kolmapäevast reedeni
klasside väljasõidud. Täpsem plaan järgmises Teatajas.

nKehakultuuri õppediivan

Kesklinna koolide spordimängud 2008/2009

Nagu tavaks saanud, alustati Kesklinna koolide spordimänge
murdmaateatejooksuga Võidu pargis. Võistlesid
kolmeteistkümne kesklinna kooli 3.-7. klassi õpilased. VHK
õpilased tõid seekord kaasa kolm medalikomplekti!

3. klassi tüdrukud saavutasid II koha. Väga tubli jooksu
tegid JUULIA ALEKSANDRA MIKSON, PAULA
TOOMSALU, LAURABELL KABRITS, ANNA
KATARIINA NIGESEN ja KAARIN AAVIK. Sama klassi
poisid pidid leppima tihedas konkurentsis 8. kohaga. Endast
parima andsid TAAVET KIRJA, EGERT HÕIM, MARKUS
KARIIS, ANDREE PREES ja CHRISTOPHER KALEV.

4. klassi tüdrukutel jäi õige pisut medalist puudu ja tasuks
igati tubli 4. koht. Jooksid MARIE OTT, PAULA FRITZE,
PIRET ROOS, HANNA MARIA SALONG ja ELIANN
TULVE. 4. klassi poisid saavutasid koosseisus DEVON
NATHANIEL GAWLEY, MATHIAS-MAIT
METSAMAA, JAKOB VOLL, MARKUS MUUK ja
GERT KIKKAS 9. koha.

5. klassi tüdrukud olid eelneval kahel aastal olnud kuuendad
ning 6. koht saavutati ka sellel aastal. VHK-d esindasid
PIIBE MARIA TALEN, LIISA OGANISJAN, MAAIKE
TUI, KARMEN SIPELGAS ja REBEKKA MADLEEN
LAMP. 5. klassi poisid tõi medalile (III koht) ANDRE-
MARTIN ILVESE võimas jooks viimases vahetuses. Veel
jooksid THEODOR TABOR, TRISTAN KREVALD,
RAUL ENDEL HAAGENSEN ja JOHAN MARKUS OLL.

6.-7. klassi tüdrukutel jäi jooks pooleli, sest kaks 7. klassi
tüdrukut ei jõudnud õigeks ajaks võistluspaika. 6.-7. klassi
poisid aga lõpetasid jooksupäeva III kohaga. MARKUS
SILLA viimase vahetuse väga tublit jooksu eelkõige kiites,
olid õpetaja jaoks pisut üllatava medalivõidu kaasosalisteks
veel ANSELM OJA, ALEKSANDER LAPIN, MARKUS
MALM ja KARL MARKUS ANTSON.

ÕPIOSKUSTE  VÕISTLUS 2008

Kõik algas sellest, et õpetaja Krista Nõmmik tuli klassi ja tutvustas
õpioskuste võistluse juhendit. Seejärel jagas ta meile ülesanded, mis tuli
kodus ära lahendada. Vastuste põhjal valiti võistkond, kes hakkas
võistluseks valmistuma. Pingutasime päris kõvasti. Arvutiklassis oli
meil abiks isegi  põhikooli juhataja  Alar Saar. Töö saime õigeks
ajaks valmis ja vormistasime selle ka kenasti ära. Võistkonna nimeks
sai Candidus Libertas. Tulemusi ootasime mitu päeva, aga lõpuks
tuli õpetaja Krista klassi ja teatas: ”Me saime edasi! Tublid!” Tallinna
koolivoorus osales 62 võistkonda, aga vaid 21 sai edasi lõppvõistlusele.
Õpioskuste võistlust on korraldatud juba üle kümne aasta, meie kool
osales lõppvoorus esimest korda.

Kui me sügisel kooli tulime, jätkasime ettevalmistusi täie rauaga. Ka
seda otsustasime, et kanname Tallinna Reaalkoolis toimuval võistlusel
kindlasti koolivormi. Lisaks allakirjutanule asusid võistlustulle Madli
Jürisson, Karoliine-Lisette Kõiv, Aethra Raabe ja Marie
Helene Laas. (JÄTKUB järgmises Teatajas.)

GRETE LISETTE NÕMMISTE 6. KLASS

nKroonikat

ÕNNITLEME ANNA-LIISA KAPPELIT!

Rahvusvahelisel muusikapäeval, 1.oktoobril, andis Eesti
Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital üle 50 000 krooni
suurused aastaauhinnad üheksale aasta jooksul enam
silma paistnud interpreedile ja kollektiivile. Teiste hulgas
said kõrgete kunstiliste saavutuste eest auhinna
Birgitta festivalil etendunud B.Britteni ooperi
"Kruvipööre" solistid ja dirigent: Aile Asszonyi, Heli
Veskus, Oliver Kuusik, Liisi Kasenõmm, Heldur-Harry
Põlda, HANNA-LIISA KAPPEL ja Lauri Sirp.


