Teataja

n Vanematekogu
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Vanematekogu 28.11

Vanalinna
Hariduskolleegium

nKinnitati advendikalender.
nRisto tutvustas töökodadega sõlmitavate lepingute

SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:
SOFIA JOONS 1.12
KRISTIINA MERESAAR 1.12
ANU JOHANSON 4.12
RAILI LINDPERE 5.12
AIVE SARAPUU 5.12
TIINA NIITVÄGI-HELLAMAA 6.12
KRISTIINA PARIS 7.12
KAIRE NOOT 8.12

JÕULUD LÄHENEVAD!!!
JÕULUMÜÜK toimub laupäeval, 14. detsembril kell
11  14 Gümnaasiumi hoones Vene 22.
Müügi tulu kasutame remonditud klassidesse KAPPIDE
OSTMISE FONDI loomiseks.
Müüme jõulukaarte, -ehteid, -kinke; moosi, mahla jmt. kraami.
Kohvik võileibade ja kodus tehtud hõrgutistega; jõulukookide
ja retseptide müük.
Jõulumüük toimub tublide vanemate ja laste korraldamisel 
alates teisipäevast saab ennast toimkonda kirja panna oma
klassijuhataja või kooli sekretäri juures.
Tööle saavad tulla need lapsed alates 3. klassist, kes ei osale
Jõulumüsteeriumis. Koorilapsed jõuavad proovide vahel ka
jõulumüügist osa saada, kuid nende tööks on seekord laulmine.
Jõulumüügi jaoks võib tuua: kooki, kommi, küpsist, mahla, moosi,
kaarte, küünlaid, kindaid-sokke ja mistahes kingiks või ehteks
sobivaid esemeid.
Kunstimaja ootab põnevaid purke, millest valmistada
jõululaternaid.
Kunstimaja korraldab JÕULUASJADE KOOSMEISTERDAMISE 9. detsembril kell 15-18.

n Alar andis ülevaate haridusjuhtidele korraldatud
õppepäevast, kus käsitleti uut karistusseadustikku.

vorme.

nHumanitaarainetepäeva võib lugeda kordaläinuks.
Vanematekogu tänab korraldajaid ja esinejaid tubli töö
eest.
Virge

n Gümnaasium
IV LENNU LÕPUPILDID !!!
Vaatasin, et enne jõule oleks vist viimane aeg lõpuks
ka lõpupiltidega ühele poole saada. Seega, kõik kellel
vähegi huvi on, tellige julgesti. Pilte peaks nüüd jälle
saama näha aadressil www.foto.planet.ee ja sealt siis
märkige ära, milliseid tahate ning saatke oma tellimus
mulle (benegene@hot.ee) KAHE NÄDALA JOOKSUL.
Raha üleandmist saab kokku leppida tel. 05563529.
Hinnad järgmised: väike pilt 10.- ja suur 25.- ning
plaat koos kõikide piltidega umbes 100.-. Nii et
viimane võimalus kõikidel oma lemmikud ehk siis IV
LEND koju tellida!!! Kasutage seda!!
Liina

VANALINNA

MUUSIKAMAJAS

ESMASPÄEV, 2. DETSEMBER
KELL 19.00

TASASELE MAALE
Elo Toodo

LAULUÕPILASED

Robert Jürjendali

KITARRISTUUDIO

kaasa teevad:
Hain Hõlpus
Ahto Abner
Raul Vaigla

klaver
löökpillid
bass

tel.6996160
pääsuks kaasa midagi põskepistmiseks

n Raamatukogu

n Muusikakool

n Raamatukogu kaudu on võimalik tellida Larousse'i
lühientsüklopeedia maalikunstist (renessansist
tänapäevani) kirjastuse hinnaga 180 krooni.

nArmas raamatukogu külastaja!

Tee endale või oma sõbrale jõulukink - raamatukogu
lugejakaart! Lugejakaardi hind 30 krooni.
NB! Uuest aastast laenutamine ainult ja ainult kaardi alusel!
Katrin ja Karin

n Theatrum
THEATRUMi kava: detsember 2002
K 11. kl 20 Kiilaspäine lauljanna*
N 12. kl 20 Kiilaspäine lauljanna
R 13. kl 20 Kiilaspäine lauljanna
L 14. kl 20 Kiilaspäine lauljanna
T 17. kl 19 Kiilaspäine lauljanna (reserveeritud)
N 19. kl 20 Merimees
R 20. kl 20 Merimees
* "Kiilaspäine lauljanna"
Näidendi on tõlkinud Eva Eensaar, Guido Ivandi ja Marius
Peterson. Lavastanud ja kujundanud Marius Peterson.
Osades: Eva Eensaar, Maria Peterson, Anneli Tuulik, Andri
Luup, Marius Peterson, Kristo Toots.
Eugene Ionesco (1909-1994) kirjutab oma esimese näidendi
saamisest muuhulgas järgmist:
"Et õppida tundma inglise keelt, ostsin ma prantsuse-inglise
vestmiku algajatele. Ma asusin tööle. Ma kirjutasin oma õpikust
kohusetruult lauseid ümber, et neid pähe õppida. Neid
tähelepanelikult jälle üle lugedes õppisin ma tundma mitte inglise
keelt, vaid sain teada üllatavaid tõdesid - et nädalas on seitse
päeva, mida ma näiteks juba teadsin; või et põrand on all ja
lagi üleval, mida ma ehk samuti teadsin, kuid mille peale ma
polnud kunagi tõsiselt mõelnud või mille ma olin unustanud, ja
mis tundus mulle järsku samavõrra jahmatav kui ka
vaieldamatult tõsi. Mul on kahtlemata piisavalt filosoofilist
mõtlemist, et mõista - need laused, mida ma oma vihikusse ümber
kirjutasin, ei olnud lihtsad inglisekeelsed laused prantsuskeelses
tõlkes, vaid põhitõed, sügavad konstateeringud./---/
Seda tükki kirjutades tabas mind tõeliselt halb enesetunne,
peapööritus, iiveldus. Vahetevahel olin ma sunnitud katkestama,
küsides endalt, missugune deemon sunnib mind kirjutamist
jätkama. Ma heitsin diivanile pikali kartuses näha selle vajumist
olematusse, ja ennast koos sellega. Kui ma töö lõpetasin, olin ma
selle üle siiski väga uhke. Ma kujutasin endale ette, et olin
kirjutanud midagi keele tragöödia taolist!... Kui seda mängiti,
siis olin ma peaaegu imestunud, kuuldes naermas vaatajaid, kes
võtsid seda (ja võtavad ikka veel) rõõmsalt, pidades seda
komöödiaks..."
(Ionesco, "Notes et contre-notes")

Muusikakooli KEELPILLIOSAKONNA I-VI klasside
arvestus toimub 7. detsembril kl.10.00-15.00 Muusikamajas

n Kunstimaja
n HUMANITAARAINETE PÄEVA põhikooli
kunstiülesande lahendamisel hindas Kunstimaja zhürii
parimateks kujundajateks 9P võistkonda (Manfred Dubov,
Alar Mihhailov, Lauri Kapp, Juhani Kokamägi, Kaspar
Siplane), 7P võistkonda (Sander Varusk ja Indrek Kask)
ja 6T võistkonda (Sandra Kristin Noot, Laura Katariina
Teder, Monika Jakobson, Johanna Rannula, Helena
Õun).
Tublimad ja põhjalikumad teoreetilistele küsimustele
vastajad olid 7P (Oskar Stern) ja 5T võistkond (Helena
Leif, Ann Mirjam Vaikla, Liina Laul, Kerli Radvilavisius)
Tehtud ornamendipilte saab näha Kunstimaja õpetajate toas.
nHumanitaarainete päeva gümnaasiumi kunstiülesandest
osavõtt oli aktiivne, osalejad tublid. Maksimumpunktid
said võrdselt 11. humanitaar- ja 11. reaalklass, tahapoole
jäid 10-ndad klassid ja veel veel tahapoole jäi 12 reaal.
12 humanitaarklass ei osalenud.

nGümnaasiumi vahesaalis olev NÄITUS "HING SEES"
jääb avatuks detsembri keskpaigani. Planeeritav jõulunäitus
saab üles kas Nukuteatrisse või gümnaasiumi.

Reet ja Margot, kunstiharu

n Toimetajalt
Kui lehes tekib SUUR VALGE AUK, st ruumi jääb kõvasti
üle, tuleb toimetajal see kuidagiviisi täita. Aga miks valged
augud tekivad? Et parasjagu on alanud advendiaeg, ei taha
kedagi noomima hakata, parem kiidan. Virge, Katrin ja
Ingrid on inimesed, kelle teadetele võib kindlalt loota.
Alati hoiavad meid oma tegemistega kursis ka Kunstimaja,
Muusikakool ja Kehakultuuri õppediivan. Õpetaja Krista
eeskuju võiks teisigi õpetajaid innustada saatma Teatajale
oma õpilaste loomingut, et võimalikult mitmekesiselt täita
lehe avaveergu. Kui keegi satub lugema mõnd head lugu,
luuletust või esseed - miks mitte jagada seda teistega!
Kui nüüd kellelegi meenub, et on jätnud oma tähtsa sõnumi
teistele edastamata, siis järgmine kord saab viga parandada!
Nagu ikka, aadressil teataja@colleduc.ee, hiljemalt reede
õhtuks. Kui e-postiga kuidagi läbi ei saa, helistada telefonil
056 981414. Aitäh kõigile, kes on Teatajat ja teatamist
oluliseks pidanud!
Tiina

Ilusat
advendiaja
algust!

