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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

ANNE KIRIKAL  7.05
JANA PERENS  8.05
KRISTEL AER  9.05
KARIN SUSS  10.05
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Vanematekogu 29.04.09

nI klassi vastuvõtt. Arutati kandidaatide nimekirju.

nVälisministeeriumis töötavalt lapsevanemalt on tulnud
ettepanek pidada loeng õpilastele ja vanematele
pöidlaküüdiga Euroopas reisimise probleemidest. See
on vajalik info, otsustati hakata otsima sobivat aega.

nJärgmises vanematekogus 09/10 õppeaasta kavade
kinnitamine, aktused.

n4. mail kell 9.00 solfiklassis 7. klassi muusikaloo
eksam;

n5. mail kell 16.30 tasemeeksam Muusikamajas;

n5. mail kell 17.00 kitarride tasemeeksam teatrisaalis;

n7. mail kell 9.00 7. P solfieksam solfiklassis;

n7. mail kell 16.30 Muusikamajas klaveriosakonna
lõpukavade kuulamine;

n 7. mail kell 18.00 Muusikamajas gümnasistide
kontsert (MK ja pillistuudio);

n8. mail kell 9.00 solfiklassis 7. T solfieksam;

n 9. mail kell 14.00-15.30 Muusikamajas Maret
Nurkliku flöödiklassi kontsert koos Nõmme MK
flöödiõpilastega (proov 13.00).

MUUSIKAKOOLI KROONIKAT

26. aprillil toimus Rakveres MTÜ Kultuuri- ja
Haridusselts Kauri saalis sarjas “Klavessiinisalong Kauri
koolis” kontsert “Fiori musicali - muusikalised
õied”, kus esinesid VHK Muusikakooli, Tallinna
Muusikakeskkooli ja Rakvere Kauri kooli noored
klavessiiniõppurid koos keelpillimängijatega. Ligi
tunniajases kavas kõlas soolo- ja ansamblimuusika läbi
mitme sajandi.

”Sealne klavessiin oli hästi ilus. Helesinine kuldsete
kaunistustega. Kava oli pikk ja kõige lahedam esineja oli Kristjan
Janek muusikakeskkoolist. Kui ma poleks teda näinud,
arvaksin, et ta on tüdruk Ta hääl oli lihtsalt nii kõrge. Pärast
kontserti pakuti meile veel suure vaagnaga kommi. Seejärel
suundusime pitsabaari ühiselt sööma. Mulle meeldis Rakvere
linnas jalutada. Selliseid väljasõite võiks veel korraldada”.

ANNABEL PETERSON 3. T

Õpetajad Kristiina Are Tallinna muusikakeskkoolist
ja Ene Nael tänavad kõiki oma tublisid esinejaid ja
lapsevanemaid laste toetamise eest!

nMuusikakool

TUNDED

Raske on öelda, mida kujutavad endast tunded. Samas, kui palju
oleme kogenud nende jõudu oma elus. Kui tunded on hästi ”haritud”,
aitavad nad  meil teha seda, mis on hea, ja vältida kurja. Samas
kogeme ka, et aeg-ajalt juhivad või kutsuvad tunded meid ütlema, tegema,
mitte ütlema või tegemata jätma seda, mida oleks tegelikult vaja teha,
öelda, tegemata või ütlemata jätta... Selline on meie loomuse seis ja
peame sellega arvestama.

Võiksime mõelda oma elule nagu purjelaevale, mis seilab merel. Tunded
on nagu tuul, mis puhub mõnikord vaikselt ja pehmelt, teinekord tugevalt
ja vahel tormiliselt! Täna puhub põhjast, homme ehk lõunast. Kuid laev
peab jätkama oma teed sihtpunkti - meie eesmärkide poole. Selleks
vajame tahtejõudu, mis on nagu laeva suured, tugevad ja vastupidavad
purjed. Samas annab mõistuse valgus laevale juhitavuse ja õige suunda.
Need kõik on hädavajalikud: tüür, purjed ja tuul!

Peatume hetkeks ning mõtiskleme selle üle, millised tuuled meie elus
tavaliselt puhuvad - millised tunded meid juhivad? Tähtis osa enese
tundmaõppimise juures on nende tunnete tuvastamisel. Millised nad on,
milline on nende roll meie tegevuses, suhetes, otsustes? On oluline püüda
mõista ja mõtestada seda, mis meiega elus toimub ja miks. Enese säärane
vaatlemine tõstab meid justkui pisut kõrgemale. Sirutame oma pea
veidi üle elu juhtumite ja saame nõnda teadlikuks sellest, millised me
oleme ja mis meie ümber toimub. Näiteks lihtsalt ärrituda ei ole ju
sama kui olla ärritunud, olles sellest samas teadlik nõnda, et meie
südametunnistus võib meile öelda: "Ole ettevaatlik sellega, mida sa ütled,
kuna oled hetkel väga ärritunud!"

Enese tundma õppimisest kõneles palju Sokrates: "Tunne iseennast.
Läbi uurimata elu pole elamist väärt.” Aga imeliselt on öelnud ka
Charles Dickens: “Inimese süda on nagu paljude keeltega pill. Kes seda
hästi tunneb, on nagu virtuoos - ta paneb kõik keeled helisema.”



n Gümnaasium nPõhikool

n1. T klass on 5. mail restoranis etiketikursusel. Lahkume
koolist kell 11.45 ja tagasi oleme kell 13.30.

nÕnnitleme Madleen Maria Kirjat! President Toomas
Hendrik Ilves andis 28. aprillil Kadriorus üle kirjatalgute
"Mida mina saan teha Eesti heaks?" preemiad. Põhikoolide
arvestuses võitis auhinna meie 6. klassi õpilane Madleen
Maria Kirja. Tänusõnad ja õnnitlused ka perele ning õpetaja
Krista Nõmmikule!

                                   DRAAMAFESTIVALDRAAMAFESTIVALDRAAMAFESTIVALDRAAMAFESTIVALDRAAMAFESTIVAL
                                                       läheneb...läheneb...läheneb...läheneb...läheneb...

Reedel, 29. mail Muusikamajas

Parimad palad tulevad etendamisele ka Mailaadal!
Osalemiseks tuleb leida, dramatiseerida või ise
kirjutada sobiv tekst (pikkus mitte üle 10 minuti).
Nõu võib küsida eesti keele õpetajatelt.

n1. mail toimusid Teeme ära! mõttetalgud ka VHKs.

Meie mõttekoda oli eriline seetõttu, et selle algatasid ning
selles osalesid lapsed, talgujuhiks oli idee autor Mia Maria
Rohumaa V tüdrukute klassist. Aadressil http://tv.delfi.ee/
video/PrIxh2lt/ on võimalik vaadata intervjuud Mia Maria
ja teiste noorte talgulistega.

V perioodi 3. nädal

Sünnipäevalapsed

12.R  Stiina Püvi  30.04
10.R  Alex Laur  01.05
12.H  Taavi-Hans Kõlar  01.05
11.R  Elise Nassar  03.05
12.K  Karin Paomees  03.05
10.K  Paula Mauer  04.05
12.K  Annmari Eespäev  04.05
10.R  Marek Marksoo  05.05
10.R  Getter Rätsep  05.05
12.K  Bärbel Tallermaa  07.05
10.H  Andreas Kask  08.05
12.H  Anna Ehrenberg  08.05
12.K  Lagle Matetski  09.05

nAkadeemiline riietus

Tuletame meelde, et ka kevadel soojade ilmade saabudes
kehtib gümnaasiumis akadeemilise riietuse nõue. Täname
neid, kes seda ka meeldetuletuseta järgninud on!  Vajadusel
soovitame üle vaadata kodukorrareeglid: http://www.vhk.ee/
gymnaasium/gymkodukord

nFilosoofia järelevastamine XI ja XII klassi õpilastele

Teisipäeval, 5. mail kell 9.30-10.00 auditoorumis filosoofia
järelevastamine.

nXI K ja XI H klassi koosolekud

Esmaspäeval, 4. mail kell 17.00 toimub XI H klassi õpilaste
ja vanemate koosolek. Kolmapäeval, 6. mail kell 17.00
toimub XI K klassi õpilaste ja vanemate koosolek. Teeme
kokkuvõtteid kooliaastast ja analüüsime olukorda.

nÕpilasfoorum

Järgmine foorum toimub esmaspäeval, 11. mail kell 15.30.
Teeme samuti kokkuvõtteid kooliaastast ja planeerime
järgmist.

nAbituuriumi eksamiperioodi info

Abituuriumi eksamiperioodi info on kättesaadav
koduleheküljel õppeinfo kaustas.

nUsalduse palverännak maa peal - Taize õhtupalvus
ja vigiilia risti ümber teisipäeval, 5. mail kell 19.00
Rootsi-Mihkli kirikus. Laulude harjutamine kell 17.00.

WEEKEND GUITAR TRIOWEEKEND GUITAR TRIOWEEKEND GUITAR TRIOWEEKEND GUITAR TRIOWEEKEND GUITAR TRIO
uue plaadi esitluskontsertuue plaadi esitluskontsertuue plaadi esitluskontsertuue plaadi esitluskontsertuue plaadi esitluskontsert

Muusikamajas teisipäeval, 5. mail kell 20:30

Hiljuti oma 16. sünnipäeva tähistanud WGT esitleb
oma aprilli algul ilmunud albumit “Coca Inca”.
Kontserdil osaleb ka üllatuskülaline! Piletid 100.-/50.-

VHK ja Miikaeli Ühenduse heategevuslik

MAILAAT

Laupäeval, 30. mail kell 11-15 gümnaasiumi ruumes

Laadal kavas:

• Loterii
• Oksjon
• Kohvikud ja grill
• Erinevad käsitöötoad – võimalus teha vanast uus,
õmblus- ja paberitööd, puu- ja sepatööd, metalli- ja
tekstiilitööd
• Käsitöö, taimede, maiustuste, raamatute jm müük
• Kokanduskursus
• Ilu- ja teraapiatoad
• Arst annab nõu
• Moedemonstratsioon ja stilisti nõuanded
• Kino ja teater
• Spordimängud
• Keemiakatsed jpm

Kell 15.00 algab Katariina kirikus emadele
pühendatud kontsert!


