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MILLINE ON HEA EMA?
* Arvan, et hea ema on see, kes on lahke ja sõbralik, kuid ka range.
Tore ema on täis üllatusi.

* Minu ema on mulle kallis. Ta on selline pisike ema, kellest tema

lapsed pikemaks kasvavad. Ta on väga hoolas ja tahab, et kõik oleks
puhas ja korras ning selleks peame meiegi vaeva nägema  ega ema ei
lase endale pähe istuda.
Veel üks asi, mis mulle tema juures meeldib on see, kuidas ta oma
juuste värvi pidevalt muudab.
* Ema on see, kes alati andestab oma lapsele. Minu ema on just selline
ja sellepärast armastan ma teda.
* Tavaliselt ei pea ma ise emale oma murest rääkimagi, sest ema näeb
kohe ära, kui mul meel raske on. Sama lugu on ka haigustega.
* Võib öelda isegi nii, et me emaga täiendame teineteist  mina annan
talle nõu kaasaegsete asjade osas ja tema omalt poolt toob mind oma
elutarkusega maa peale tagasi.
* Aga ega ma alati ka ema häid soovitusi kuulata ei taha, mõnikord
käivad tema nõuanded natuke närvidele. Viga ei ole siis enamasti
temas, vaid minu tujudes.
* Igas emas on ka natukene lapselikkust.
* Hommikuti jookseb ta alati, lokitangid käes, meie tubade vahel
ringi. Õhtuti aga on ta vaikne ja vaga, teeb süüa ning aitab mõnikord
mind kodutöödes.Kasvõi kella kaheteistkümneni öösel.
* Mõnikord oleme emaga nagu vanad sõbrad ja sõidame kahekesi
kuhugi reisile. Siis ma mõtlen, miks on kogu maailma emadest mulle
valitud just tema. Ta on siis nii tore.
* Peale minuga tegelemise käib ema veel tööl, koristab, teeb süüa. Ma
imestan, kuidas ta seda kõik küll jaksab. Ega see emaksolemine ole
sugugi nii kerge.
* Minu ema on hästi vanaaegne. Kui me midagi valesti teeme, võrdleb
ta ennast meiega ja räägib, kuidas TEMA AJAL oli. Ta tahaks, et me
oleksime alati head ja sõnakuulelikud lapsed. See on nii raske. Aga me
üritame.
Agnes, Grete, Nele, Liis ja Hanna-Liisa - 6.T
Kristel, Kärt, Kirsti ja Kristiina-Maria - 8.T
Kirjanditest noppinud õpetaja Eha Liiv

n Vanematekogu
Neljapäeviti kell 9.00

VANEMATEKOGU 8.mail.
Uurimistööd
Viimasel ajal on suurenenud huvi uurimistööde ja
küsitluste läbiviimise vastu meie koolis. Et
õpetajaskonda mitte liigselt koormata, otsustati lubada
küsitlusi läbi viia vaid oma kooli õpetajatel ja
õpilastel.
KÕIK, kes soovivad küsitlusi ja uurimistöid läbi viia,
on vastavalt Vanematekogu otsusele kohustatud sellest
teavitama ka juhtkonda..
Virge

n Miikaeli Ühendus
Tallina Pedagoogikaülikooli Avatud Ülikooli
Täiendõppekeskuse pedagoogiline koolitus VHK-s
Õpetajatele, kel on kõrgem haridus, kuid puudub tõend
pedagoogilise hariduse kohta, korraldame nõutava 160tunnise pedagoogilise koolituse oma majas.
Kursus toimub juunikuus, kava on koostamisel.
160-tunnisest kursusest umbes pool on lähiõpet ja pool
iseseisvat tööd. Kursus koosneb neljast moodulist:
- kasvatusteooria
- sotsiaalpedagoogika
- ülddidaktika
- õpetaja kui uurija
ning lõpeb lõputööga, mille teema saab ise valida.
(Mahtu ei määratleta, soovitatakse valida oma
igapäevases töös püstitatud probleemi lahendamine).
Õppest huvitunutel on heaks eeltööks läbi mõelda need
probleemid, mille tõstatamisest abi on.
Palun oma soovist kursusel osaleda teatada Virgele.
Kursuse ajakava edastan osakondade sekretäridele
kolmapäevaks.
Ingrid

n Mailaat 2003
...tõi meile tulu 39 000 krooni, sama palju kui eelmisel
aastal. Metallitöökoja kapid saame juba ära tellida, I
klasside mööbli tarbeks peaks hästi õnnestuma ka
kolmapäevane kunstioksjon.
SUUR TÄNU kõigile krapsakatele suurtele ja
väikestele lastele, kaasalöönud gümnasistidele,
emadele- isadele, kellega on igal aastal suur rõõm
tuttavamaks saada ning meie Kunstimaja ja
majanduse perele!
Laadast ja oksjonist lähemalt nädala pärast ilmuvas
Teataja erinumbris.
Katrin
PS. Ennast kirja pannud laadal toimetajad saavad
töötunde õpetaja Airelt Päevakeskuses, algkooli IV
korrusel.

n Gümnaasium
nX-XI klasside LAULMISE arvestus toimub esmaspäeval,
19.mail kell 10.00 Muusikamajas.
Pille Raitmaa
nXII klasside õpilased!
Palume välja võtta med.kabinetist TERVISEKAARDID! Seda
saab teha esmaspäevast reedeni kell 9.00-13.00.
Kooli õde

n Muusikakool
12. - 21. mai Muusikakooli EKSAMID
13.mai - puhkpill
14.mai - kannel, akordion
15.mai - klaver
16.mai - kitarr
16.mai - klavessiin, orel, laul
17.mai - keelpill
20.mai - keelpilli lõpetajad
21.mai - klaveri lõpetajad

n Kunstimaja
Palume kõigil sel õppeaastal savikojas käinud ja endale
midagi meisterdanud inimestel savikojast läbi astuda ja oma
pooleliolevad tööd enne õppeaasta lõppu valmis teha!
Hästi palju töid ootavad oma peremeest.
Kohtumiseni savikojas!
Savikoja rahvas

Vanalinna Hariduskolleegiumi

EMADEPÄEVA KONTSERT
ESTONIA KONTSERDISAALIS
12. mail 2003 kell 18.00
Kontserdi lõpunumbrina RENÉ EESPERE
MATER ROSAE ESIETTEKANNE Vanalinna
Muusikamaja Tütarlastekoori, Püha Miikaeli
Poistekoori, Muusikakooli orkestri ja ansambli
Vox Clamantise esituses.
Pääsud 50.- (täiskasvanutele) ja 25.- (kooliealistele
lastele v.a.esinejatele) saadaval õpetajate tubades ja
Muusikamajas.

n Theatrum
14. ja 15. mail kell 19.00 B. Kangro "Susi"
VHK Gümnaasiumi teatriharu lõputöö, lavastaja Andri
Luup. THEATRUMi saalis (Vene 14). Pileti hind 30.Info ja piletite broneerimine:
tel. 6446 889, theatrum@theatrum.ee

n Erakuulutus
On võimalik osta lilletaimi:
kääbuspegoonia, takeetes, impaatia, lobeelia, viltleht - hinnad
6-8 krooni.
Amplid fuksia, lobeelia, petuunia - hinnad alates 150
kroonist.
Soovi korral helista Anule majandusse.

