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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

AET ADMAN  18.05

JULIA VORONTSOVA  21.05

JELENA ZUKOVA  23.05

ALICE KESSLER  23.05
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Vanematekogu 13.05.09

nPlagiaadi küsimus

Vanematekogus oli külas Priit Kruus. Kõige labasem
plagieerimisviis on see, kui õpilane võtab Internetist
1:1 teksti ja kirjutab sellele nime alla. Sellesse tuleb
ühemõtteliselt suhtuda kui vargusesse. Ekslik on ka
õpilaste seisukoht, et kui teise inimese teksti teatud
määral ümber sõnastada, ei ole see enam plagiaat.
Nähtus on põhjustatud ilmselt sellest, et meie ümber
on palju anonüümseid tekste ja näib, nagu võiks neid
vabalt kasutada.

Ettepanek: tuleb kehtestada väga kindlad reeglid.
Kersti: küsimus on ka selles, et paljudel õpilastel ei ole
positsiooni antud aine suhtes, puudub isiklik seisukoht.
Piret: eetilise poole kõrval on ka teine külg: kuna arvutis
saab tekste kopeerida ilma neid läbi lugemata, muutub
kogu protsess mõttetuks, sellest ei ole mingit kasu. Kui
õpilasel puudubki iseseisva mõtlemise oskus või julgus
ise mõelda, siis tuleb teda julgustada. Paljudel puudub
ka oskus tuua tekstist välja oluline. Paljuski on küsimus
funktsionaalse lugemise oskuses. Ka õpetajad on
mõnikord suhtunud referaatide hindamisel formaalselt.

Otsustati: 3. juuniks 1) koostada juhendmaterjal, kus
on selgelt defineeritud, mis on referaat, essee, plagiaat
jne. See on väljas kodulehel ja sellele saavad toetuda nii
õpetajad kui õpilased. (Priit). 2) Töötada välja reeglistik,
kuidas käsitleda plagiaadijuhtumeid. Komisjon arutab,
seejärel vanematekogusse, otsus protokollitakse; kursuse
hinne automaatselt “2”. (Piret, Priit, Anu).

nJärgmisel nädalal järgmist õppeaastat kavandav
SEMINAR. Praeguseks on selgunud, et see on
muutunud elulise tähtsusega küsimuseks.

ALUSTAGEM ENDAST!

Räägitakse, et ühel keskaegsel hauakivil leiduvad vana mehe
mõtlemapanevad viimased sõnad.

„Kui olin noor ja mu kujutlustel polnud piire, unistasin, et
suudaksin muuta maailma. Kui kasvasin suuremaks ja
targemaks, mõistsin, et ma ei suuda maailma muuta. Siis
vaatasin natuke lähemale ja langetasin tagasihoidlikuma otsuse:
muuta ainult oma maad. Kuid aja möödudes paistis ka see
võimatuna. Kui sain vanaks, leppisin meelt heites sellega, et
võiksin muuta vähemalt oma perekonda - neid, kes elasid
minu ümber. Kuid ma ei saavutanud sedagi.

Nüüd, oma surivoodil mõistan lõpuks, et kui oleksin proovinud
muuta iseennast, oleks ehk mu perekond jälginud minu eeskuju
ning seeläbi muutunud. Minu perest võinuks lähtuda julged
muutused minu maal. Kes teab, ehk oleksin võinud lõpuks ka
maailma muuta!"

Kui meile kodus või koolis vahel tundub, et meie asjade edenemise
tarvis peaks esmalt muutuma meid ümbritsevad inimesed või
keskkond, võime mõelda äsja loetud loole. Sageli osutub
vajalikuks muuta just iseend selles konkreetses aspektis, milles
teistelt erinevat hoiakut või käitumist eeldasime. Tavaliselt
avastab inimene, kes on hakanud ise muutuma või vähemalt
selle poole püüdlema, et olukord hakkab lahenema.

„Aga miks sa näed pindu oma venna silmas, palki iseenese
silmas aga ei märka?“ (Matteuse 7:3).

 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, kokanduskursus
• Käsitöö, taimede, maiustuste, raamatute jm müük
• Ilu- ja teraapiatoad, arst annab nõu
• Moedemonstratsioon ja stilisti nõuanded
• Kino, teater, spordimängud, keemiakatsed jpm

Kell 15 algab Katariina kirikus
emadele pühendatud kontsert!

 MAILAAt



n Gümnaasium nPõhikool
5. nädal ja kooliaasta lõpetamine

nSünnipäevalapsed

10.H Ingel Vaikla  15.05
12.R  Marko Johani Belzetski  16.05
12.K  Hannele Tiik  17.05
11.K  Iti-Liis Orro  18.05
12.K  Sigrid-Henriette Krik  18.05
10.K  Emilia Mallene  20.05
10.R  Johanna-Maarja Looris  20.05
12.H  Elis Ilves  20.05
11.K  Johann Peetre  21.05
12.R  Johanna Rannula  21.05
10.H  Ulla Simone Möldre  22.05

nLinnulaulu kuulamine X R ja XI R õpilastele

X R klassi õpilased lähevad keskonnaökoloogia raames
linnulaulu kuulama 20. mail kell 6.30 Nõmme turu väravas
/22. mail kell 6.30 Schnelli tiigi juures. Jalutuskäik koos
linnuteadlasega kestab umbes 1,5 h. Töölehed saate õpetaja
Tiia (ootab teid kolmapäeva hommikul Nõmme turu juures)
või õpetaja Irja (ootab teid reede hommikul Shnelli tiigi
juures) käest. Selle eest saab arvestusliku hinde.

nNB! XI klassi õpetajad ja õpilased

Seoses sellega, et valdav enamus XI klassi õpilasi sooritab
geograafia riigieksamit, mis toimub teisipäeval, 2. juunil,
siis palume õpetajatel planeerida arvestused kas eelnevale
nädalale või arvestuste nädalale 3.-5. juunile.  Geograafia
eksamiks valmistumise päevadeks jäävad 30. mai kuni 1.
juuni, nendel päevadel erialatunnid ega arvestused toimuda
ei saa.  Eksami konsultatsioon toimub esmaspäeval, 1.
juunil kell 12.00-15.00.

Mõned XI klassi õpilased sooritavad keemia riigieksami,
mis toimub laupäeval, 6. juunil. Neile peavad eksami
ettevalmistuseks jääma 3.-5. juuni. Õpetajad saavad eksami
sooritajate nimed küsida Mairilt. Palun õpetajatel oma
plaanidest Anule märku anda.

nX klassi arvestused ja üleminekueksamid

X klasside arvestused toimuvad arvestuste nädalal.
Arvestusi mitte planeerida eelnevale nädalale!

• X R klassi üleminekueksam matemaatikas toimub 8.
juunil kell 8.15.
• X H klassi üleminekueksamid ajaloos ja kirjanduses
toimuvad 8. juunil.
• X klassi prantsuse keele rühma üleminekueksam
prantsuse keeles toimub 5. juunil.
• X K klassi rootsi keele rühma üleminekueksam rootis
keeles toimub 8. juunil.

nB-keele õpe XII klassis

Palume kõikidel XI klassi õpilastel täita avaldus selle kohta,
kas nad soovivad jätkata B-keele õpet XII klassis.
Mittesoovijad peavad loobumist põhjendama. Avalduse peab
kinnitama ka vanem. Täidetud avaldused tuleb tagastada
hiljemalt 29. maiks klassijuhatajale või sekretärile. (Jätkub.)

n4.T klass läheb 27. mail kohtumajja õppekäigule. Oleme
ära 8.15-11.30.

n3.P klass läheb 19. mail Päästekeskusesse. Lahkume kooli
juurest kell 08.40 ning jõuame kooli tagasi kell 13.15.

n2.A klass läheb 22. mail Kadrioru Kunstimuuseumi
lossikooli. Lahkume koolist kell 9.45, tagasi oleme kell 12.15.

n19.05 lähevad 1.P, 1.T, 1.A, 1.E, 2.P, 2.A, 4.T ja 4.P Rocca
al Mare kooli näiteringi etendust vaatama.  Lapsed lahkuvad
koolist kell 9.30 ja on tagasi kell 12.00.

nÕNNITLEME! 8.P klassi õpilane LEO ESTONIUS
osales tänavu 8.-10. mail Saaremaal toimunud vabariiklikul
geograafia olümpiaadil ning tuli seal kaheksandate klasside

arvestuses 5. kohale, võites III järgu diplomi.

GÜMNAASIUMI TEATED JÄTKUVAD

n Tasemegruppide vahetused. Soovime järgmise
õppeaasta tasemegrupide nimekirjad paika saada selle
õppeaasta lõpul. Selleks tuleks neil õpilastel, kes on mõelnud
grupivahetusele või õpetajatel, kes näevad, et õpilane vajab
tasemegrupi vahetust, anda sellest teada enne õppeaasta
lõppu kirjaliku avaldusega (õpilase avalduse vormi saab
küsida klassijuhatajalt). Õpilase avalduse peab ka vanem
oma allkkirjaga kinnitama.

nPäevikud. Palume klassijuhatajatel ja klassivanematel
kokku koguda info selle kohta, kes soovivad järgmiseks
aastaks VHK päevikuid hiljemalt 1. juuniks.

nÕppenõukogu. Õppeaasta tulemusi kokkuvõttev
õppenõukogu toimub esmaspäeval, 8. juunil kell 15.00.
Palume hinded panna välja esimesel võimalusel, et
klassijuhatajad saaksid hakata kokkuvõtteid tegema.

n Raamatute tagastamine. Õppeaasta lõpul tuleb
tagastada raamatukokku õpikud ja raamatud. Kaotatud
raamatute eest tuleb tasuda kahjutasu või asendada
kokkuleppel raamatukoguhoidjaga. Viimane tagastamise
tähaeg on esmaspäev, 8. juuni (kaasa arvatud).

nVHK Vabalava toimub 5. juunil kell 19.00 Katariina kirikus.

nX-XI klasside aktus toimub kolmapäeval, 10. juunil
kell 12.00 Katariina kirikus.

n SA Koolitervishoid teade. Sihtasutus Tallinna
Koolitervishoid teavitab Teid sellest, et Tallinna piires ühest
õppeasutusest teise liikuvate õpilaste tervisekaartide
üleandmine tagatakse vastavalt Isikuandmekaitse seadusele
sihtasutuse töötajate poolt. Kuna meie asutuse töötajad
lähevad alates 22. juunist kollektiivpuhkusele, siis väljaspool
Tallinna või välismaale õppima asuvate õpilaste
tervisekaartide väljavõtteid pole võimalik väljastada
ajavahemikul 22. juuni kuni 17. august 2009.

Juhul, kui mingil põhjusel on õpilasele vaktsineerimisandmed
suveperioodil vajalikud, siis palume õpilastel oma soovist
teatada kooliõele hiljemalt 16. juuni 2009.



Tallinna koolinoorte spordimängud

Koolidevahelisel maleturniiril saavutas VHK võistkond III
koha!!! Alagrupimängudes alistati kindlalt Mustamäe
Gümnaasium, Õismäe Vene Lütseum, Juudi Kool, Prantsuse
Lütseum, Mustamäe Reaalgümnaasium, Liivalaia
Gümnaasium ja Läänemere Gümnaasium. Finaalturniiril
viigistati 2:2 Lasnamäe Gümnaasiumi võistkonnaga ja võideti
3:1 Reaalkooli, kaotused tuli vastu võtta GAG-i ja Tõnismäe
Reaalkooli käest. Kiiduväärt saavutuseni maletasid ANN
KULASALU, UKU VALNER, UKU LANGEBRAUN ja
RASMUS KAAREL KILP.

Audentese üle-Eestilisel lasteaedade spordipäeval osalesid
ka meie eelkooli ja „Aiakese“ lapsed. Nelja erineva
teatevõistluse kokkuvõttes saavutati 31 võistkonna hulgas
11. koht. Eriti tublid olid poisid köieveos, kus saavutati II
koht! Jõumehed olid OLIVER NOOL, HUGO TOOM,
TORM THOR NIIMANN, KARL ABILINE, LAURI
TUKMANN ja OSVALD OJAVEER. Ka tüdrukud olid
oma osavusvõistlusel tublid, saavutades 9. koha. Hüppasid
ja täpseid viskeid sooritasid MARIE REITER, LAURA
JÕELEHT, GRETE OLDE, LIISBET SAAR, PAULIINE
PÕLDMAA ja KLARA ÖLLUK. Oli vahva spordipäev
igasuguste üllatustega ning lisaks sai kallistada ja pilti teha
draakonikommi „draakoniga“.

n18. mail kell 11:00-14:00 Muusikamajas Keelpilliosakonna
lõpetajad (eksam);

n18. mail kell 18:00 Muusikamajas X R klassikontsert;

n 19. mail kell 17:00 Muusikamajas Klaveriosakonna
lõpukavade kuulamine;

n19. mail kell 15:30 solfiklassis vanema astme solfieksam;

n20. mail kell 13:30 Jaani kirikus plokkflöödiansambli
esinemine hardushetkel;

n20. mail kell 17:00 Muusikamajas Aiakese kevadpidu;

n 21. mail kell 16:30 Muusikamajas Klaveriosakonna
lõpetajad (eksam);

n 21. mail kell 17:15 Gümnaasiumi teatrisaalis
Kitarriosakonna kontsert;

n23. mail kell 11:00-13:00 Muusikamajas Puhkpilliosakonna
kontsert (proov 9:30);

n 23. mail kell 9:00-10:45 Salme Kultuurikeskuses
tütarlastekoor valiknaiskooride proovis;

n23. mail kell 14:00-16:00 Muusikamajas õp. Anneli
Tanksimäe klaveriõpilaste kontsert (proov 13.00);

n23. mail kell 16:00 Muusikamajas õp. Anastassia Obili,
Anneli Karini ja Leho Karini õpilaste kontsert.

RAAMATUTE TAGASTAMINE

Alates 18. maist ootab põhikooli raamatukogu tagasi
juturaamatuid. Viimane tagastamise tähtaeg on reede, 22. mai.

Õpikute tagastamine:

25.-27. mai I -VI klass
28. mail VII - VIII klass
7.-8. klasside õpetajatel palun tagastamine eelnevalt
kokku leppida.

Kaotatud või rikutud raamatud ja õpikud tuleb asendada
samade või raamatukoguhoidja poolt võrdväärseks
tunnistatud raamatutega. Alternatiivina tasuda kahekordne
hind.

UPPSALA

Meie 4-päevane seiklus algas lõbusa ja pika laevareisiga Tallinnast
Stockholmi. Sellele järgnevat rongisõitu kuulsasse ülikoolilinna
Uppsalasse võiks tagantjärele mõõta aga kahe lühikese
raamatupeatükiga. Uppsala roheline loodus suutis meis tekitada
tõelise suvemeeleolu. Nähes kõikjal jalgrattaid mõistsime kohe, et
tegu on peamise liiklusvahendiga selles linnas. Meie peatumispaigaks
osutus äärmiselt hubane kesklinna hostel.

Peale kompsude maha panemist saime kokku kohaliku eestlasega,
kes juhatas meid läbi õitsva pargi Uppsala lossi ja põhjamaade
suurimasse kirikusse. Peale seda tõlkisime ruunikividel olevaid tekste
ning jalutasime linna läbiva Fyriså jõe kallast mööda rootsi
loodusteadlase Carl von Linné majamuuseumi, kus tutvusime tema
elutöö ja tolleaegse olustikuga. Hiljem sisustasime vaba aega oma
äranägemise järgi ning õhtul kogunesime taas hostelis.

Järgmine hommik algas mõnusa ühise sööminguga, millele järgnes
külastus kuulsasse Uppsala ülikooli, kus tutvustati erinevaid
õppimisvõimalusi seal ja mujal Rootsis. Kokkuvõttes võib öelda, et
Uppsalas veedetud lühike aeg tekitas meis koduseima tunde, kui
ükski teine seni külastatud linn. Tänu Eva-Tiinale, Carinale ja
Aimele tekkis paljudes meis tunne, et tahame ülikoolihariduse saada
just Rootsis. Reisi tegid erakordselt muhedaks vaprad pisikesed
reisikaaslased Marta ja Henrik!

ALEXANDER, STEN, VELI, KERLI, SAARA,
MERLIN ja KATRIN (10. ja 11. rootsi keele klassist)

nKehakultuuri õppediivan

nKroonikat

nMuusikakool

nRaamatukogu

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.


