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nVanematekogu
Kolmapäeviti kell 8.30

SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

ARNO UUTMA  25.05
PILLE ÕNNEPALU  25.05
KAUPO KANGRUR  26.05

MIRJAM MEREMAA-PÄRN  26.05
KADRI OLLINO  26.05

EVE PADAR  28.05
MARET ALANGO  29.05

EVA RAND  30.05
EVA-TIINA PÕLLUSTE  30.05

����������������������������

nNELIPÜHA TEENISTUSTE AJAD järgmisel
esmaspäeval, 1. juunil:

9.00 algkool;

10.00 põhikool kuni 8. klassini;

11.00 gümnaasium, 9. klass ja kõik õpetajad.

NB! Gümnaasiumi teenistusele on eriliselt oodatud kõik
õpetajad!

nKADUNUD VÕTMEKIMP! Kimbu küljes ka kaks
nööpi (must ja hall) ning pehme mänguasi. Leidjal palun
teatada tel. 52 67 935.

Vanematekogu 20.05.09

Vanematekogus arutati VHK väärtussüsteemi,
struktuuri ja edasise arengu üle. Valmistusti
aastaseminariks, mis toimub augustis ja kus eelnenud
arutlused kokku võetakse.

VALIKUD, PÜHENDUMINE, VABADUS

Üks õpetaja oli oma koolis järgneva dialoogi tunnistajaks.
Oletagem, et ühe osalise nimi on Tiina ja ta õpib 11. klassis. Tunni aja
jooksul arutas ta ühe veidi vanema sõbraga teemadel vabadus,
pühendumine, enese andmine, armastus, abielu ja kutsumus. Võib arvata,
et Tiinal oli probleeme või hirme enese sidumise osas kellegi või millegagi.

- Me ei tohi pühenduda kellessegi ega millessegi! Mul pole õigust kaotada
oma vabadust. Tahan olla vaba. Saad sellest aru?
- Jah… Vaba, aga milleks?
Tiina vaatas, nagu näeks ta oma sõbras uut ohtlikku faðisti.
- Milleks? Kõigeks! Vajan vabadust. Kas sina ei vaja?
- Jah! Just sellepärast küsisin, et milleks. Proovin seda teisiti sõnastada:
kuidas sa kavatsed oma vabadust kulutada?
- Kulutada!?

Seejärel otsustas sõber võtta appi ühe võrdluse:

- Kujutle, et keegi kingib sulle 1000 krooni selleks, et teeksid sellega
mida vaid soovid. Omada seda raha tähendab nautida paljusid võimalusi.
Võid osta paar raamatut, kinopileti, muusikaplaate, ajalehti, püksid,
kingad, särgi, süüa kallis restoranis…
- Oota! Nii palju asju ei saa osta 1000 krooniga!
- Noh, loomulikult. Tahan öelda, et 1000 krooniga võid valida hulga
soovide seast, aga saad teosada neist vaid mõne. Seepärast pead väga hästi
mõtlema, millele sa selle summa kulutad.
- Mis sellel vabadusega pistmist on?
- Päris palju, ütleksin. Jumal on igaühele kinkinud lõputult
valikuvõimalusi: see ongi vabadus. Nagu suur pakk rahapabereid, millel
pole iseeneses erilist väärtust - lihtsalt paber -, aga mis annab võimaluse
valida erinevate võimaluste vahel.                                    (Jätkub.)

n Info

Kui inimene on noor, nagu meie, on tema ”vabaduse kapital”
tõenäoliselt päris suur. Võib-olla on sul ees 40 aastat liikumise
vabadust ja veel 20 aastat juurde artriiti tõttu piiratud
vabadust. Kui oled noor ja nutikas, on sul vabadus saada
arstiks, inseneriks, sõduriks, tuletõrjujaks… Aga mitte kõike
ja korraga. Lisaks võid abielluda 40 mehega, aga tegelikult
siiski ainult ühega. Kui veel pingutaksid, võiksid ehk saavutada
olümpiaadides esikoha ja olümpiakulla. Aga kui pühendud
spordile, pead vist loobuma teistest harrastustest.
Selline on meie vabadus: nagu tðekk, millele Jumal on
kirjutanud teatud summa. Olgu see suur või väike, väärtust
on sel üksnes siis, kui seda ka kasutatakse. Niikaua, kui ei
kasutata, see on ainult paber. Seepärast küsisingi, millele sa
oma vabadust kavatsed kulutada…
- Aga mina tahaksin seda tðekki säilitada...
- Hästi... Aga siis pead selle vist lõpuks ära sööma. Vabadust
ei anta selleks, et seda raamiga seinale panna, vaid pigem selleks,
et seda armastusega tahtlikult põlema süüdata.
- See on absurdne…
- Mulle tundub, et absurdne oleks pigem teha vastupidi. Tundub
mõttetu püüda säilitada tðekki selleks, et seda vaid aegajalt
vaadata... Et kõik teed oleksid alati avatud, aga mitte kuhugi
minna. Korjata tðekke selleks, et koguda suuri summasid,
millel tegelikult pole tähendust...
Tiina muutus mõtlikuks ja lisas:
- Aga kas pole see just see, mida enamus soovib? Oma paberit
võimalikult kaua säilitada?
- Kas tõesti?
- Tead, ma mõtlen veidi ja vestleme siis uuesti. Mulle tundub, et
hakkan sinust aru saama...

* * *



n Gümnaasium
V perioodi 6. nädal, arvestuste nädal ja kooliaasta
lõpetamine

nSünnipäevalapsed

11.K  Johann Peetre  21.05
12.R  Johanna Rannula  21.05
10.H  Ulla Simone Möldre  22.05
11.R  Lauri-Olavi Siitam  25.05
11.H  Taavet Pärenson  26.05
12.K  Tiiu Ollisaar  26.05
11.K  Kerli Radvilavicius  27.05
12.K  Joonas Taras  27.05
10.R  Mattis Jaama  28.05
11.H  Joosep Miikael Niitvägi  28.05
12.R  Rene Väli  28.05
11.R  Kati-Stina Kukk  30.05

n Theatrumis tuli lavale XII klassi teatrirühma
lõpuetendus Moliere´i “Õpetatud naised”

Õnnitleme XII klassi teatrirühma ja juhendajat Maria
Petersoni õnnestunud lõpuetenduse puhul ja kutsume kõiki
õpilasi ja õpetajaid vaatama!

http://www.vhk.ee/muusikamaja/20.-mail-esietendub-vhk-
teatrikooli-abiturentide-diplomilavastus-moliere-opetatud-naised

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.

nArvestuste nädala plaanid

Arvestuste nädala plaanid paneme koduleheküljele üles
järgmise nädala kolmapäevaks, 27. maiks. Õpetatel
kavandatavad arvestused ja kontrolltööd sisse kanda ka
ekooli.

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

nX klassi üleminekueksamid

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 ja avalduse
peab kinnitama ka vanem. Täidetud avaldused tuleb
tagastada hiljemalt 29. maiks klassijuhatajale või sekretärile.

nTasemegrupide 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 10. juuniks. Päevikutes on vajalikud
kontaktandmed ja kooli aastakalender ning muu tarvilik
informatsioon. Tellimisele läheb 100 päevikut!  Päeviku
maksumus 40 krooni - raha kogub klassijuhataja, võib tuua
ka Mairi kätte.

nÕppenõukogu

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

nRaamatute 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.

nTöölaager

Kuna kooli rahalised ressursid on väga piiratud, püüame
sel aastal oma jõududega koolimaja korrastada. Vaja on teha
töid nii majas sees kui ka väljas. Planeerime töölaagri
päevadeks 8.-9. juuni. Täpsen info peatselt kooli stendil.

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

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



ÕPPEAASTA LÕPP

nReedel, 29. mail toimuvad PMK tunnid kuni 11.45.

I klass - oma plaan, täpsem info klassijuhataja Iveta kaudu
II-III kl. - oma plaan, täpsem info klassijuhataja Gerle kaudu
IV klass - oma plaan, täpsem info klassijuhataja Ane kaudu

V klass
9:05 Ruth
10:00 inglise keel
11:00 Ruth

VII klass
8:15 matemaatika
9:05 inglise keel
10:00 Krista
11:00 bioloogia

VIII klass
9:05 Margit
10:00 inglise keel
11:00 ajalugu

IX P ja IX T matemaatika proovieksam kell 10-13.

nÕpikute kokkukogumine ja nende tagastamine
toimub samade isikute vastutusel, kes sügisel õpikud
raamatukogust laenasid (vastavalt siis klassijuhataja,
aineõpetaja või õpilane ise). Palun kõik õpikud tagastada
hiljemalt reedel, 29.05!

nVeerandi- ja aastahinded palun välja panna hiljemalt
neljapäeval, 28.05!

nÕppenõukogu toimub reedel, 29.05 kell 14.00.

n1. juuni - klassidel koristuspäev, iga klassijuhataja oma
graafikuga.

n1.-3. juuni - IX klasside eesti keele konsultatsioonid
vastavalt kokkuleppele õpetajatega.

n2. juuni - väljasõit Valklasse, kogunemine 10.00, tagasi
18.00? Osalevad I kl., II-III kl., V kl., VII kl., õpetajatest
Iveta, Gerle, Ruth, Krista, Piret, Ave + ?

n3. juuni - klassijuhataja päev.

n4. juuni - IX klassid eesti keele lõpueksam, teistel spordipäev.

n5. juuni
10.30 V-VIII klasside aktus + klassijuhatajatund;
12.00 I-IV klasside aktus + klassijuhatajatund;
14.00 õpetajate ühislõuna;
15.00-16.30 aasta kokkuvõte.

n5.-10. juuni - IX klasside matemaatika konsultatsioonid
vastavalt kokkuleppele õpetajaga.

n11. juuni - IX klasside matemaatika lõpueksam.

n12. juuni - IX klasside inglise keele ja matemaatika
konsultatsioonid vastavalt kokkuleppele õpetajatega.

n15. juuni - IX klasside valikeksamid.

n18. juuni - 15.00 IX klasside lõpuaktus Katariina kirikus
ning sellele järgnev lõpupidu Kohvicumis.

nÕpikute tagastamine

1.-6. klass tagastavad õpikud 25.-27. mail. Õpikud korjab
kokku aineõpetaja ja toimetab need raamatukokku.

7. ja 8. klassi õpilased tagastavad õpikud ise 28. mail: 10.00
8. P klass, 11.00 7. P klass, 13.00, 7. T klass, 14.45 8. T klass.

VIIMANE NÄDAL KOOLIS

nToitlustamine lõpeb maiga. Juunis koolis süüa ei saa.

n28. mai õhtuks tuleb e-kooli panna IV veerandi ja
aastahinded.

n 29. mail põhikooli osas tunde ei ole. 10.00 algab
DRAAMAFESTIFAL. Draamafestivalil mitte osalevad õpilased
aitavad sättida Mailaada ruume. 14.00 ÕPPENÕUKOGU.

n1.juunil nelipüha teenistus ja suurpuhastused klassides.

n2. ja 3. juunil ekskursioonid.

5. P ja 5. T 3. juunil Vormsil;
6. P 2. ja 3. juunil Viljandimaal;
6. T 2. ja 3. juunil Hiiumaal;
7. T 2. ja 3. juunil Saaremaal;
7. P 2. ja 3. juunil Kõrvemaal;
8. P 1.-3. juunil Stockholmis;
8. T 3. juunil Helsingis;

Ekskursioonil mitte osalevad õpilased on koolis abiks:
pinkide vedamisel, tunnistuste kleepimisel jms. 9. P ja 9. T
sõidavad peale lõpupidu.

n4. juunil spordipäev Schnelli staadionil
9.00 1.-2. klass
11.00 3.-4. klass
13.00 5.-7. klass

n5. juunil koolilõpu aktused Katariina kirikus
10.30 5.-8. klass (peale seda klassijuhataja tund);
12.00 1.-4. klass (enne seda klassijuhataja tund).

NB! ALGKOOLI plaan Teataja lisana.

nPüha Miikaeli koolnPõhikool

n25. mail kell 16.00-17.00 Muusikamajas M. Siimeri proov
salvestuseks - tüdrukutekoor;

n25. mail kell 17.30 Muusikamajas Keelpilliosakonna kontsert;

n25. mail kell 15.00 solf/muusikalugu, muusikaloo järeleksam
(7. klass);

n26. mail kell 17.00 Muusikamajas 1. A klassi klassiõhtu;

n 27. mail kell 10.00 Muusikamajas Muusikakooli
õppenõukogu;

n27. mail kell 17.00 Muusikamajas Aiakese eelkooli lõpupidu;

n28. mail kell 15.00-16.00 Muusikamajas M. Siimeri proov
salvestuseks - poistekoor;

n28. mail kell 17.00 Muusikamajas MK lõpetajate lõpuaktus;

n29. mail kell 9.00 Mudilaskoori sõit Kehrasse;

n29. mail kell 15.00 Muusikamajas Õp. Karin Sussi õpilaste
kontsert.

nMuusikakool



Tallinna koolinoorte spordimängud

Orienteerumisvõistlustel saavutas VHK võistkond 5. koha.
Individuaalselt jõudsid esikümnesse M 18 vanuseklassis
MATTIS JAAMA (4. koht), M 14 vanuseklassis JAAGUP
KÜMMEL (4. koht), M 12 vanuseklassis OSKAR
SAAREPERA (5. koht),  N 12 vanuseklassis KELLI MARIE
JAAMA (6. koht), M 18 vanuseklassis JARMO REHA (8.
koht) ja N 16 vanuseklassis ILO-ANN SAREPERA. Väga
tubli jooksu tegid ka JOHANN PÕLDRA, MARIA LIIVE,
MARIO ILVES ning FREDY ENGSO. Kooli esindasid veel
HANNA MARIA AUNIN, ISAK LAMBOT, NORA
ALEKSANDRA TSAHKNA ja JOHANNES KÜMMEL.

Kergejõustiku võistlustel 14. ja 15. mail Kadrioru staadionil
saavutas VHK põhikooli võistkond 43 kooli hulgas 226
punktiga väga tubli 5. koha, gümnaasiumi võistkond 157
punktiga tubli 14. koha. Põhikooli osas saavutas MARKUS
PROMMIK 800 m jooksus II koha ajaga 2.09,93 ning 1500
m jooksus III koha ajaga 4.44,30. Veel paremaid tulemusi:
MATTIAS KUPPART 4. koht kõrgushüppes (1.65), BIRGIT
VALGEMÄE 8. koht 100 m jooksus (13,86), MERILIN
REEDE 8. koht 800 m jooksus (2.46,51), LAURA REITER
9. koht kaugushüppes (4.51) ja JAANIKA LÜÜS 8. koht
odaviskes 24.50. Veel võistlesid TONY-PEETER HAAV,
LIISA HIOB, ANNA-LIISA TALTS, HANS JOHANNES
PREEGEL ja ANDREAS RIPS. Gümnaasiumi osas jõudsid
esikümnesse KAUR PALDRE 200 m jooksus (7. koht ajaga
24,92), JOHANNES PEETER SARAPUU 400 m jooksus
(7. koht ajaga 59,22), JOHAN ERIK KOPLI 400 m jooksus
(8. koht ajaga 59,30), UKU LANGEBRAUN odaviskes (10.
koht tulemusega 41.64) ja KRISTIAN KUPPART 200 m
jooksus (10. koht ajaga 25,28). Kooli esindasid veel
GETTER SAAR, UKU TOMIKAS, MATTIS JAAMA,
STEN-KRISTEN SAARMETS, MATTIAS GUSTAV
LAGERSPETZ.

Kesklinna koolide 3.-7. klasside spordimängud

13. mail toimusid kergejõustiku võistlused „Kalevi” staadionil.
3. klassi võistkond saavutas pendelteatejooksus III koha. Väga
tublid olid ANNA KATARIINA NIGESEN, MARTA
INARA GRINS, MICAELA SARACENO, KAARIN
AAVIK, JUULIA ALEKSANDRA MIKSON, RASMUS
ROBERT BARROW, CHRISTOPHER KALEV, TAAVET
KIRJA, ANDREE PREES ja EKKE PEETER SAUTER.
Individuaalselt saavutas ANNA KATARIINA NIGESEN
tüdrukute kaugushüppes II koha tulemusega 3.87. 4. koht
kaugushüppes kuulus MICAELALE (3.69) ja 5. koht
KAARINILE (3.66). KAARIN AAVIKU 60 m jooksu võidu
rikkus õnnetu kukkumine veidi enne lõpujoont… 4. klassi
tüdrukute 60 m jooksus saavutas HANNA MARIA
SALONG 6. koha (aeg 9,3), kuues oli ta ka kaugushüppes
tulemusega 4.02. 5. klassi tüdrukute 60 m jooksus saavutas
REBEKKA MADLEEN LAMP ajaga 9,0 4. koha ja
kaugushüppes 8. koha (4.15), poiste palliviskes tuli
THEODOR TABOR tulemusega 50 m võitjaks!!!

Avaldame kaastunnet Reet ja Anu
Reidakule armsa ISA surma puhul!

nKroonikat

PÄRIMUSMUUSIKA KÜLVIPIDU

15. mail toimus Viljandis Pärimusmuusika külvipidu: üleriiklik
võistumängimine.

Pärimusmuusika külvipeol viidi sel aastal esmakordselt läbi suurt
üleriigilist võistumängimist. Päev tõi püünele noored pärimuspilli-
mängijad üle Eesti. Võisteldi kahes vanuserühmas ja seitsmes
pillirühmas, osalejate meisterlikkust hindas kõrgetasemeline •ürii:

Celia Roose - Võru Muusikakooli direktor, lauluõpetaja ja
muusik. Celia osaleb ansamblites Sannalise ja Arrotajad, ta on löönud
kaasa Tormise-Jalaka-Kaljuste projektides "Eesti ballaadid", "Eesti
naiste laulud" ja "Eesti meeste laulud". Neeme Punder - Eesti
Kontserdi produtsent, pedagoog, flötist. On aastaid olnud varajase
muusika ansambli Hortus Musicus solist. Spetsialiseerunud varajase
muusika interpretatsiooni probleemidele. Tema eestvedamisel on juba
aastaid korraldatud Viljandi vanamuusikafestivali. Veljo Tormis
- helilooja ja regilauluõpetaja. Jalmar Vabarna - Viljandi
Kultuuriakadeemia pärimusmuusika eriala tudeng ja ansambel Zetod
solist. Jaanus Põlder - Kiviõli kunstide kooli direktor, pedagoog
ja ansambel Untsakad liige. Christina Frohm - Rootsi
riigipillimees ja viiuliõpetaja.

Pillimäng kestis päev läbi ning selgitati välja kõige osavamad kandle-
, lõõtsa-, torupilli-, viiuli- ja pärimusmuusika puhkpilli mängijad.

VHK-d esindas Saskia Baltin. Suur tänu talle ja õpetaja Tõnis
Kuurmele ning Tuule Kannile!

SIRJE VOITKA

nKehakultuuri õppediivan 6.-7. klassi pendelteatejooksu võistkond saavutas koosseisus
HELIISE HARRIET HARUSOO, KELLI MARIE
JAAMA, KRISTINA MIRJAM VILLAND, PAULIINE
MUREL, MARIT MÄNNISTE, ANSELM OJA,
MARKUS SILLA, PÄÄR-JOONAP KEEDUS,
ALEKSANDER LAPIN ja GUSTAV POROSON väga
tubli II koha. Individuaalselt esineti võimsalt. Tüdrukute
kaugushüppes saavutas HELIISE HARRIET HARUSOO
II koha tulemusega 4.76, KELLI MARIE JAAMA oli
tulemusega 4.57 neljas. 60 m jooksus oli HELIISE
HARRIET ajaga 8,5 neljas ja KELLI MARIE ajaga 8,6
kuues. Palliviskes saavutas HELEN KIIK II koha (40 m).
Poiste 60 m jooksus saavutas II koha ANSELM OJA (aeg
7,8), MARKUS SILLA III koha (aeg samuti 7,8) ja
ALEKSANDER 4. koha (aeg 8,0). Kaugushüppes oli
ANSELM tulemusega 5.29 teine. Tüdrukute 6.-7. klassi
kergejõustikus saavutati koolide hulgas Kesklinnas III koht,
poiste arvestuses saavutati kindel võit!!!


