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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

ELLA MAIDRE  10.02
MARET NURKLIK  13.02

KRISTI OCKBA   15.02

AUSTUS

Eelmisel nädalal mõtlesime oma viisile suhelda, töötada, käituda
koolis. Austus, hoolimine, teistega arvestamine… iseloomustavad
seda ”viisi” väga hästi nii kodus kui ka koolis. Peatugem täna
pisut ühe suhtluse aspekti, austuse juures.

Kuidas kindlaks teha, kas minu viis teistega suhelda põhineb
austusel? Mõelgem neljale austuse väljendusele:

Kas suudan tekitada enda ümber mõistvat õhkkonda, milles
kõik tunnevad ennast osalisena? See õhkkond põhineb väikestel
detailidel, nagu oskus kuulata teisi kannatlikult ja tähelepanuga,
vältida põhjendamatut või tarbetut kriitikat, hoolitseda selle eest,
et minu hääletoon ja •estid ei väljendaks kunagi ükskõiksust
või põlgust.

Kas usun teiste võimesse end parandada või pigem kaldun inimesi
”klassifitseerima”, mõeldes näiteks: ”ta ongi selline, ta ei muutu
kunagi”, ”laisk nagu alati”, ”teda ei saa kunagi usalda”, ”ta
ei saa millestki aru” jne?

Kas hoolin sellest, et koolis ja kodus oleksid asjad alati
võimalikult heas korras, nii et teised võiksid nendest kasu saada?

Kõik inimesed on  ühtmoodi väärtuslikud, kuid austus nende
vastu väljendub erinevalt, vastavalt olukorrale. Kaaslaste ja
sõpradega  suheldes üles näidatav austus on erinev austusest
vanemate või õpetajate vastu. Igaühel meist tuleb avastada, mida
tähendab austus ja lugupidamine erinevates olukordades.

Kuna lähenemas on sõbrapäev, oleks väga sobiv teha väike ja
konkreetne otsus kasvada selles sõprusele nii vajalikus vooruses!

����������������������������

Vanematekogu 4.02.2009

nJärgmise õppeaasta kavandamine.
Gümnaasium. Üks muudatusettepanek on muuta B-
võõrkeel 12. klassis valikaineks, kuna programm on 3
kursuse võrra riiklikust õppekavast mahukam.
Filmiharu järgmisel õppeaastal finantsilistel põhjustel
ei avata.

nGümnaasiumis üles kerkinud probleemid.
12. klassi lapsevanemate koosolek 11.02, 10. klassi LVK
pärast eksperthinnangute vestlusi, 4. märtsil.
Otsustati uurimistööde juhendajatele korraldada
suveseminari raames eraldi kursus.

nSuhtumine plagiaati.
Plagiaat on muutumas üha suuremaks probleemiks.
Ülikoolides suhtutakse plagieerimisse väga rangelt,
plagiaadilt tabatu eksmatrikuleeritakse. Otsustati, et 13.
mai vanematekogus toimub arutelu teemal “Plagiaat
kui probleem õppes”.

nLahtiste uste päev 5. märtsil.
Muusikamajas kell 18.00 gümnaasiumiõpilaste lahtine
kontsert (muusika- ja teatriõpilased).

nOkasroosikese loss.
Linnavalitsus annab maja rendile, ootab pakkumisi,
projekti esitab ka VHK. Maja on esimese EV ajal olnud
kasutusel seltside majana. Ruumijaotus ei võimalda sinna
teha klasse, kuid maja sobib hästi huvitegevuseks. Kuna
VHK-l on pikaajaline koostöö ka paljude seltsidega, siis
jätkuks järjepidevus ka selles mõttes.

nReiside kinnitamine.
16.-17. märtsil 11. klassi prantsuse keele rühma reis
Brüsselisse (Triinu Tammega). 31.03-9.04 12. klassi
keelerühma reis Pariisi ja osalemine teatrifestivalil.

nHispaania-reis.
Virge juures asub ümbrik, kuhu saab panna annetuse,
et aidata paari õpilast, kes tahaks minna palverännakule,
kuid kellel rahalistel põhjustel pole see võimalik.

nReedel, 13.02 kell 17 toimub 10.H klassi õhtu
teatrisaalis (koos vanematega).

nÕnnitlused

Inglise keele olümpiaadi Tallinna piirkonnavoorus
(30. jaanuaril 2009) saavutas XII K klassi õpilane
KAUR-MIHKEL JAHU III koha ja XI K klassi õpilane
MARTIN GARBUZ jäi jagama 6. kohta.  Juhendaja
õpetaja Kadri Prisk. Palju õnne!



n Gümnaasium nPõhikool

ALGKOOL

n 10. veebruaril kell 10.00 esineb 1.-2. KLASSI
RAHVATANTSURÜHM Estonia talveaias. Õpilased
lahkuvad koolist kell 10.00 ja on koolis tagasi kell 12.00.

PÕHIKOOL

n 10. veebruaril 9. klassidel GÜMNAASIUMI
SISSEASTUMISKATSED. Katsed toimuvad
koduklassides kell 9.00- 12.00

Tunde sellel päeval ei toimu.

n 12. veebruaril STUUDIUM kõikidele õpetajatele.
Teema: tuletõrjeõppus

nSeoses LAULUPEO ÜLDPROOVIDEGA on õppetööst
vabastatud:

10.02 alates 13.20 Tütarlastekoori lauljad
11.02 alates 13.20 Tütarlaste ettevalmistuskoori lauljad

Püha Miikaeli Poistekoori üldproov toimub 12.02 õhtul,
seega poisid tundidest ära minema ei pea, kuid õpetajad
võiksid seda arvestada koduste tööde andmisel.

III perioodi arvestuste nädal ja IV perioodi 1. nädal

nSÜNNIPÄEVALAPSED
12.K       Henri Rummo    08.02
11.H       Kulla Laas          09.02
11.H       Markus Robam   11.02
12.H       Maria Lainvoo    12.02
12.K       Liisa Sütt            13.02
10.K       Merlin Linde       14.02
11.K       Tambet Muide     15.02

nARVESTUSTE NÄDAL
Arvestuste nädala plaanid on koolis õppestendil ja
koduleheküljel.

nIV PERIOODI TUNNIPLAANID
IV perioodi tunniplaanid paneme koduleheküljele hiljemalt
arvestuste nädala keskpaigaks.

n XI KLASSI TEATRIRÜHMA LAVAKAVA JA
NÄITLEJAMEISTERLIKKUSE ETTEASTETE
KORDUS
Teisipäeval, 11. veebruaril kell 17.00 esitatakse
Theatrumi saalis XI klassi teatrirühma lavakava.
Kolmapäeval, 12. veebruaril kell 17.00 esitatakse samas
näitlejameisterlikkuse etüüde.
15 pääset soovijatele on saadaval reedest administraatori
juures.

nEDASIÕPPIMISVÕIMALUSED PRANTSUSMAAL
Esmaspäeval, 16. veebruaril kell 15.30 infotund
edasiõppimisvõimalustest Prantsusmaal. Täpsem info
järgmisel nädalal.

nREEDE KOLMTEIST 10.H KLASSI ÕHTU
kell 17.00 gümnaasiumi teatrisaalis
Kavas:

Teatriharu õpilaste lavakava “Minu nimi”
Filmiharu õpilaste lühifilmide seanss
Kunstiharu õpilaste näitus

Avatud kohvik koduste küpsetistega, millele lisa toomine
on väga tervitatav!

nRaamatukogu

nUued raamatud gümnaasiumi raamatukogus:
1. Terhune, Albert Payson,. (1993). Lad a dog.
2. Clark, Mary Higgins. (2004). The Second Time Around.
3. Hosseini, Khaled. (2004). The kite runner.
4. Herriot, James. (1981). The Lord God made them all.
5. Fletcher, Jessica. (1997). The Highland Fling Murders

nUued ajakirjad gümnaasiumi raamatukogus:
Loomingu Raamatukogu 2009/ 3-5
Tarkade Klubi 2009/2

nUued ajakirjad põhikooli raamatukogus:
Hea Laps 2009/2
Tule tutvu!

MUUSIKA JA HELILOOMING
Korraldajate eesmärgiks on kokku koguda viimase aasta
muusikaline fantaasialend ja luua esinemisvõimalusi
autoriloomingule.

HELILOOMINGU KONTSERT

Vanalinna Muusikamajas 12. veebruaril kell 17.00

Tööde esitamine  ja registreerimine  kontserdile
kestab kuni 9. veebruarini.

Palume tuua Muusikamajja kas salvestus, noodistatud
tekst või lühike tutvustus, millele on lisatud autor,
pealkiri, esitaja(d) ja loo pikkus.

INFO 56660161

Omaloomingukonkursi silmapaistvamate tööde
autoreid tunnustatakse Vene Draamateatris
19. veebruaril, vabariigi aastapäeva aktusel.

Omaloomingukonkursi tööde esitamise tähtaeg läheneb!
Kirjandus- ja kunstitööde esitamise tähtaeg on 13.
veebruar.

VHK 13. omaloomingukonkursi üldteema on:

SÕLTUVUS JA SÕLTUMATUS
Vaata täpsemalt http://www.vhk.ee/uudised/

omaloomingukonkurss-2009/

KUNSTIMAJA TEEMAD:
Mida ma hoian...
Sõltuvus ja sõltumatus
Vaba teema

Omaloomingukonkurss 2009



n Teisipäeval, 10. veebruaril kell 9.00-12.00
GÜMNAASIUMI SISSEASTUMISKATSED kõikidele
IX klasside õpilastele. Seoses katsetega on IX klassidel sel
päeval lühendatud koolipäev; ära jäävad kõik tavatunnid!
Katsete ajal on klasside juures need õpetajad, kes muidu
oleksid tundi pidanud:

9.00-10.00 Krista ja Marge
10.00-11.00 Krista ja Irja
11.00-12.00 Taivo ja Saima

nPROJEKTINÄDAL PÜHA MIIKAELI KOOLIS

•Klassijuhatajad, palun andke Tiinale juba sel nädalal teada,
kui palju sööjaid on koolis 16.-18.02! (Neljapäeval
koolilõunat ei ole.)

•Esmaspäeval, 16.02 ja teisipäeval, 17.02 on kõikides
klassides tunniplaanijärgsed tunnid. Rõhk kordamisel
ja kinnistamisel - õppekavaga edasiminekut ei toimu. NB!
Õpetajad, kes on seotud oma klassi tegevustega ning
sellepärast ei saa tundi tulla - palun sellest võimalikult varakult
ette teatada Aimele või otse vastavale PMK klassijuhatajale!

•Teisipäev, 17.02 kell 10-12 on 8. klass Kaardikeskuses

•Kolmapäev, 18.02 on klassijuhataja päev.
1.E klass KUMUs
2.-3. klass külastab muuseumi
4. klassi tegevus täpsustamisel
5. klassil klassiblogi alustamine ja retk Randvere metsa
7. klass rongiväljasõidul
8. klass uisutab Harju tänava uisuplatsil
9.P ja 9.T klassil täiendavad tunnid (eeskätt matemaatika
ja ühiskonnaõpetus) kokkuleppel õpetajatega

•Neljapäev, 19.02
1.E klassil tunnid kell 10-12
Ülejäänud klassid kogunevad klassijuhatajaga kokkulepitud
ajal ja kohas.
Kell 13.00 EV 91. aastapäeva aktus Vene
Draamateatris.
Pärast aktust (u kell 14.30) õpetajate kohvilaud Vene 31
sööklas koos kutsutud külalistega Soome Sõjaveteranide
Eesti Ühendusest.

•Reede, 20.02 ja esmaspäev, 23.02 on õpilastele ja
õpetajatele vabad päevad (lisatakse õppeaastale juunis)

nEELTEADE:

Kolmapäeval, 25.02 tuhkapäeva teenistused

9.05 I-IV klassid
10.00 V-VIII klassid
11.00 IX klassid

nPüha Miikaeli kool nKehakultuuri õppediivan

TV 10 OLÜMPIASTARTI

Üle-eestilise kergejõustikusarja 1. etapp peeti läinud
pühapäeval Tartu Ülikooli spordihoones. Pärast esimest
etappi hoiab VHK 25 suurema kooli konkurentsis
(põhikoolis rohkem kui 250 õpilast) kõrget 6. kohta!!!
Individuaalselt keegi 10 parema sekka ei jõudnud, sest tase
oli tugev, kuna lisaks koolide võistkondadele võivad osaleda
ka individuaalvõistlejad, kellel täidetud maakondlikul etapil
nn. kvalifikatsiooninorm.

Meie õpilaste tulemused ja kohad.
Nooremate tüdrukute (1997 ja hiljem sünd.) 60 m jooks
(63 osalejat) 27. REBEKKA MADLEEN LAMP 9,61, 30.
MAAIKE TUI 9,64. Nooremate poiste 60 m jooks (77
osalejat) 14. ANDRE-MARTIN ILVES 9,13, 44. JESPER
BRUNO BRAMANIS 9,70 ja nooremate poiste
kuulitõuge 3 kg kuuliga (78 osalejat) 48. JESPER BRUNO
6.68, 70. SIIM KALEVISTE 5.97. Vanemate tüdrukute
(1995-96 sünd.) 60 m jooks (87 osalejat) 27. HELIISE
HARRIET HARUSOO 8,94, 35. KELLI MARIE JAAMA
8,98 ja kaugushüpe (86 osalejat) 16. HELIISE HARRIET
4.49, 28. KELLI MARIE 4.22. Vanemate poiste 60 m
jooks (72 osalejat) 22. ALEKSANDER LAPIN 8,53, 43.
PÄÄR-JOONAP KEEDUS 8,77 ja kaugushüpe (68
osalejat) 13. PÄÄR-JOONAP  4.84, 19. ALEKSANDER
4.64. Väga-väga tublid lapsed!!!

1. etapi erisaadet saate vaadata ETV ekraanil sellel
laupäeval, s.o. 7. veebruaril kell 13.40.

Alexanderi tehnikat tutvustav
loeng

Esmaspäeval, 9. veebruaril kell 17.30Esmaspäeval, 9. veebruaril kell 17.30Esmaspäeval, 9. veebruaril kell 17.30Esmaspäeval, 9. veebruaril kell 17.30Esmaspäeval, 9. veebruaril kell 17.30
Vene 22 auditooriumis

Koolile on tulnud ettepanek korraldada
Alexanderi tehnika kursus. Sellele eelneb
tutvustav loeng õpetajatele ja
lapsevanematele, mille peavad KarinKarinKarinKarinKarin
Hallingu Hallingu Hallingu Hallingu Hallingu ja Conrad BrownConrad BrownConrad BrownConrad BrownConrad Brown, kelle
eesmärgiks on tutvustada Alexanderi
tehnikat Eesti koolides, et ennetada
koolilaste süvenevaid rühi- ja
terviseprobleeme.

Oodatud on kõik huvilised!

Loe lähemalt http://www.vhk.ee/nTheatrum

25.02 kell 20.00 Aucassin ja Nicolette
26.02 kell 20.00 Aucassin ja Nicolette
27.02 kell 20.00 Aucassin ja Nicolette


