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Vanalinna
Hariduskolleegium
SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVALAPS
VLADIMIR GUDÕM 2. VEEBRUAR

n Vanematekogu
Neljapäeviti kell 9.00

Vanematekogu 23.01.

nVanematekogus olid külalised Stockholmi Eesti

koolist. Ühistööna Miikaeli Ühenduse ja
Linnamuuseumiga korraldati 24. jaanuaril seminar
Elamuspäev - mis see on?
Veidi räägiti ka oma koolist, õppetööst, õpilastest jne.

nKinnitati Teenistuste ettevalmistamise kord
nJärgmine stuudium toimub 13. veebruaril. Teemaks
eksperthinnangud.

n Õde Mary 80. sünnipäeva tähistatakse 22.

veebruaril konverentsiga, millele järgneb kontsert
Muusikamajas.

n Turvaküsimused:
Oli kord üks kaupmees, kes saatis oma poja maailma kõige
targema inimese käest Õnne Saladust õppima. Poiss kõndis
nelikümmend päeva kõrbes, kuni jõudis ilusa lossini, mis asus
kõrgel mäe otsas. Seal elaski tark, keda poiss otsis.
Kuid selle asemel, et kohtuda püha mehega, sattus ta sisse astudes
vilka tegevuse keerisesse: kaupmehed voorisid sisse ja välja, ruum
oli täis inimeste juttu, pillimehed mängisid rahulikku muusikat
ning laud oli lookas selle kandi kõige hõrgutavamatest
delikatessidest. Tark vestles kõigiga ja poiss pidi ootama kaks
tundi, enne kui tuli tema kord mehe tähelepanu osaliseks saada.
Tark kuulas hoolikalt mehe külaskäigu põhjuse ära ja ütles siis,
et praegu pole tal võimalik poisile Õnne Saladust seletada. Ta
soovitas poisil palees veidi ringi käia ning kahe tunni pärast tagasi
tulla.
Ma paluksin teil sel ajal midagi teha, ütles Tark, ulatades
poisile teelusika, millel oli kaks õlitilka. Senikaua kui te jalutate,
hoidke lusikat nii, et õli maha ei tilguks.
Poiss hakkas paleetreppidest üles ja alla ronima, jälgides hoolikalt
lusikat. Kahe tunni pärast oli ta Targa juures tagasi.
Noh, küsis Tark, kas nägite söögisaalis neid pärsia seinavaipu?
Kas nägite aeda, mille kallal Aednikmeister on juba kümme aastat
tegelenud? Kas märkasite imeilusaid pärgamente mu
raamatukogus?
Häbiga tunnistas poiss, et polnud midagi näinud. Ta oli märganud
ainult kahte õlitilka, mis Tark talle usaldas.
Minge tagasi ja tutvuge minu maailma imedega, ütles Tark.
Te ei saa usaldada meest, kelle kodu te ei tunne.
Kergendustundega võttis poiss lusika ning suundus lossi uurima,
silmitsedes seekord kõiki kunstitöid, mis katsid seinu ja lagesid.
Ta nägi aedu, mägesid, mis teda ümbritsesid, lillede ilu ja maitset,
mis oli viimse kui eseme asetanud oma kohta. Tagasi minnes
jutustas ta Targale üksikasjalikult kõigest, mida oli näinud.
Aga kus on kaks õlitilka, mis ma teile usaldasin? küsis Tark.
Lusikat vaadates nägi poiss, et see oli tühi.
Nii, mul on teile üksainus nõuanne, ütles Targim Tarkade seas.
Õnne saladus on märgata kõiki imesid maailmas ja mitte kunagi
unustada kahte õlitilka lusikal.
Paulo Goelho, Alkeemik

1) Vene 22 hoovi jalgväravale paigutatakse tõmmits;
2) gümnaasiumi klassiruumide uksed peaksid olema
lukus, kui klassis kedagi ei viibi (see on õpilaste enda
huvides);
3) gümnaasiumi majast hoovi viiv uks hakkab
avanema ainult seestpoolt, et pätid ei saaks
hoovivärava kaudu gümnaasiumi hoonesse tungida.

n Suveüritused:

7. klass viibib 9.-15. juunil Taanis. Sügisel, septembris
tulevad taanlased vastuvisiidile.
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EGA SA POLE UNUSTANUD - KÄIMAS ON
OMALOOMINGU KONKURSS! TÖÖDE
ESITAMISE TÄHTAEG ON 7. VEEBRUAR.

n Gümnaasium

n Muusikamaja

KULTUURIAJALOO LOENGUD

NÄDAL MUUSIKAMAJAS
• 29. jaanuaril kl.19.00 Tantsuklubi
• 30. jaanuaril kl.19.00 Oleg Pissarenko trio
• 31. jaanuaril kl.17.00 Aabitsapidu

XI klass
Kolmapäeval, 29. jaanuaril kell 14.00 toimub kunstiajaloo
tund. Teemaks renessansiajastu. NB! Teise tunni lõpus
tunnikontroll.
Kolmapäeval, 5. veebruaril kell 14.00 toimub kunstiajaloo
tund ning teemaks jällegi renessanss. NB! Teise tunni lõpus
kontrolltöö  teemaks keskaja kunst.
XII klass
Teisipäeval, 28. jaanuaril ja 4. veebruaril kell 14.00 toimuvad
muusikaajaloo tunnid. Teemaks Eesti XX sajandi muusika.
NB!
Kunstiajaloo tunde XII klassis rohkem ei toimu. Seega on
aeg esitada kõik vajalikud tööd (3) perioodi hinde
saamiseks. Vajaliku info tööde tegemiseks saate
gümnaasiumi sekretärilt.
Anu

n Põhikool
3. veebruaril kell 11 (algkooli kogunemise ajal)
lasteteatri TRUMM etendus SASIPEA.
Pilet 17 krooni.

n Kroonikat
Eelmisest Teatajast võis lugeda meenutusi 14. jaanuaril
Muusikamajas toimunud August Pulsti mälestusõhtust.
Nüüd saab tänu Aivele sellest ka pilte vaadata. Põhjaliku
pildilise ülevaate õhtust leiab huviline aadressilt
www.hot.ee/augustpulst/ Samas on võimalik lugeda ka
etendunud näidendi teksti.

Indrek Roosi ja Tuule Kann tutvustavad purki, kuhu
saab panna raha kandletöökoja taastamise heaks

EELTEATED

• 12. veebr. kl. 17.30 - 18.30 poiste ettevalmistuskoori
TALVEKONTSERT Muusikamajas

• 14. veebr. kl.14.00-st omaloomingukonkursi kavade

kuulamine Muusikamajas - kõik muusikaõpetajad on
oodatud!

• 19. veebr. kl.17.30 Muusikamajas orkestrite Telemanni
õhtu, juhib Marju Riisikamp

• 21.veebr. kl.12.00 Vene Draamateatris VHK vabariigi
aastapäeva aktus
• 22.veebr. kl.15.00 Muusikamajas kontsert-õnnitlusedetteasted õde Mary 80. sünnipäevaks

• Laulufestivali eelvoorud toimuvad Muusikamajas 13.
märtsil kl.15.00 ja 14. märtsil kl.12.00

n Kõigile!
Esmaspäeval, 3. veebruaril kell 12.00 auditooriumis
Eesti Caritase film

TEGI PÄTTI ÜKS...
Film räägib 14-aastasest poisist, kel tuleb oma pahateo
eest vastust kanda, tutvustab noortele kehtivaid seadusi.
Filmi pikkus: 20 min.
Reþissöör: Jaano Rässa
Selgitusi jagab Sisekaitseakadeemia Politseikolledþi
õppejõud Uno Traat
Kuna kevadel saadetakse filmist koopia igasse kooli, siis
on võimalik edaspidi kõigil seda näha.
Sel korral õpilastel tundidest ära küsida pole lubatud.

Hetk etendusest: taluperemehed Tiit Saare, Margus
Silla ja Indrek Roosi kehastuses

