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nVanematekogu
Neljapäeviti kell 9.00

DETSEMBRILÕPU SÜNNIPÄEVAD:

JAAK JOHANSON  15.12
TANEL PEETS  16.12

AARE TAMMESALU  20.12
MARIUS PETERSON  20.12
MARJU RIISIKAMP  21.12

KARL-ERIK TENDER  21.12
KERSTI NIGESEN  24.12

ANU KÕLAR  25.12
SIRJE KAEV  28.12

ANDRES KENTS  30.12

Iga ristitu saab kingiks kaasa Püha Vaimu anni:
tarkus

mõistmine
hea nõu

meelekindlus
tõe tundmine

vagadus
jumalakartlikkus

(Js 11:1j)

Nii nagu puud tuntakse tema viljast, on ka meie ülesandeks
neist andidest kasvatada viljad:

armastus
rõõm
rahu

kannatlikkus
lahkus
headus
ustavus
tasadus

enesevalitsus
(Gl 5:22)

Vanematekogu 11.12

nKersti ja Katrin pidasid sel nädalal nõu Rocca al
Mare Kooli esindajatega, analüüsiti toimunud
ühisseminari ja arutati edasisi koostöövõimalusi.
Näiteks võiks korraldada ühise väljasõiduseminari
augustis, kuhu võiks kaasata ka Tartu Katoliku kooli.

nUuesti tuleks läbi mõelda advendiaja planeerimine,
et lastel oleks võimalus esitada, mida nad on õppinud,
ja ka kaasõpilasi kuulata, kuid samas ei tohiks nende
koormus liiga suur olla.

nVaadati läbi koolituslubadega seoses meid külastava
Harju Maavalitsuse järelvalveosakonna jaoks vajalik
dokumentatsioon.

Jõuluteenistus
23. detsembril kell 12.00
Metodisti kirikus (Narva mnt. 51)

Pärast teenistust koguneme
aastakokkuvõtet tegema Tallinna
Konstantin Pätsi nimelisse
Vabaõhukooli Vabaõhukooli tee 7

Kiriku juurest viivad sinna tellitud bussid,
tagasi tuleb omal käel tulla

Asjatu ootamise vältimiseks palume neid, kes
ette teavad, et tulla ei saa, teatada sellest
oma osakonna sekretärile hiljemalt 17.
detsembriks

KOOLITUS

DigiDidaktika kursus 12. jaanuaril kell 14.00
arvutiklassis.

TALVESEMINAR

8. ja 9. jaanuaril kell 10.00 - 16.00

Muusikamajas

nMiikaeli Ühendus

Järgmine Teataja ilmub uuel aastal!



nMuusikamajanGümnaasium
III perioodi 1. nädal

nEsmaspäeval, 15. detsembril toimub KLASSIJUHATAJA
TUND. Palun selle nädala jooksul kokku koguda
JÕULUPEO RAHA.

nKULTUURIAJALUGU

Teisipäeval, 16. detsembril toimub XI klassil kunstiajaloo
tund. Teemaks: Germaanlased. Viikingid. Gootika.

Reedel, 19. detsembril toimub XII klassi kunstiajaloo tund.
Teemaks XX sajandi arhitektuur.

nNeljapäeval, 18. detsembril toimub 12. klassil INGLISE
KEELE PROOVIEKSAM.

nÕPPENÕUKOGU toimub neljapäeval, 18. detsembril
kell 15.00. Päevakord õpetajate toas seinal.

n Esmaspäeval, 22. detsembril on TAVALINE
KOOLIPÄEV, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
X reaalharul - õp. Tanel Peetsiga projektipäev
XI klassi Visby projektis osalejatele projektipäev. Ülejäänud
XI klassi õpilastele teemapäev - info nädala jooksul
klassijuhatajatelt.

nJÕULUPIDU 22. detsembril kell 14.00 - 17.00 Kloostri
Aidas

n KLASSIJUHATAJA TUND (10.30) ja JÕULU-
TEENISTUS (12.00) 23. detsembril Metodisti kirikus.

Hoolekogu selle aasta viimane koosolek toimub neljapäeval,
18. detsembril kell 17.00 Gümnaasiumi raamatukogus.
Päevakorras inventuur uude aastasse jätkuvatest teemadest-
tegemistest ja KUUM! ülevaade samal päeval kell 15.00
toimuva appellatsioonikohtu istungi tulemustest.

POOLAASTA LÕPP MUUSIKAMAJAS

nMuusikakooli ja Muusikamaja tunnid toimuvad 22.
detsembrini, v.a koolipidude ajal.

n15. dets. kl 14.00-14.30 Pühavaimu kirikus PEAPROOV.
Miikaeli poistekoor (IV kl - gümnaasium) ja  poiste
ettevalmistuskoor (II-III kl)

n16. dets. - Muusikakooli ja koori hinded välja!

Aiakese jõulupidu

19.00 JUTUVESTMINE kannelde, vaipade ja kaasavõetud
präänikutega!

n17. dets. - 16.00-17.00 KONTSERDIEELNE PROOV
Pühavaimu kirikus (poistekoorid)

17.30 KONTSERT Pühavaimu kirikus (palume anda lastele
minimaalselt kodutöid!)

19.00 KAMINAMUUSIKA. Ara Jaraljan

n 18. dets. - 14.50 tulevad II-III klassi kooripoisid
koolisööklasse sööma (kaasa 10.- krooni)

15.30 POISTEKOORIDE VÄLJASÕIT Kalevi ujula eest
Kuusalu kirikusse - palume mitte kodutöid anda!

11.00 MK õppenõukogu,  õhtul MK+MM ÕPETAJATE
KAMINAÕHTU

n19. dets. PEAPROOV Metodisti kirikus (NB! ajad
vahetusid)

10.00-11.00 III klasside JÕULUNÄIDEND

11.00-12.00 Põhikoorid ja poiste ettevalmistuskoor (II-III
kl), orkester

n 23.dets. - 10.00 - III klasside JÕULUNÄIDENDI
PROOV  Metodisti kirikus

12.00 VHK JÕULUTEENISTUS

nSUUR TÄNU II ja III klassi abiklassijuhatajatele,
koolimuusika- ja kooriõpetajatele, pilliõpetajatele ja
kontsertmeistritele ning klassijuhatajatele toredate
KLASSIKONTSERTIDE eest.

Klassikontsert, mis koondab nii muusikakooli, koori kui
koolimuusika ülesastumisi, on parim võimalus
klassijuhatajal ja klassikaaslastel tutvuda kõigi oma õpilaste
ning klassikaaslaste tegemiste ja edasijõudmisega väljaspool
klassiruumi, aitab mõista ja hinnata laste koormust ja
seeläbi toetada nende terviklikku arengut. Klassikontsertide
toimumine õhtusel ajal annab ka lapsevanematele
võimaluse koguneda kuulama oma laste esinemisi ja seeläbi
toetab tõhusalt klassi lapsevanemate kogukonna tekkimist
ja tugevnemist.

nSUUR TÄNU kunstiõpetajale HELENILE Muusikamaja
meeleoluka jõulukujunduse eest (tulge vaatama!) ja
RISTOLE  jõulukontserdite kutsete eest

Aive

nMuusikakool
15.dets. kell 10.00 - 13.00 -  JÄRELARVESTUSED MM-s.

16.dets. kell 17.00 - HINDED pannakse välja.

17.dets. kell 15.40 � A-orkestri ja koori PEAPROOV MMs

18.dets. kell 11.00 - ÕPPENÕUKOGU Muusikamajas

nHoolekogu

On võimalik osta Eesti Entsüklopeedia 12. köide hinnaga
450.-. Soovist teatada ja maksta raha hiljemalt teisipäevaks
gümnaasiumisse Mairi kätte.

nRaamatukogu

nAiake
Aiakese-pere avaldab sügavat kaastunnet muusikaõpetaja
Innale ema surma puhul.



nKITARRISTUUDIO TEGEMISI

Vanalinna Muusikamaja Kitarristuudiol oli au esineda oma
kontserdiga Tartu Ülikooli ballil (01.12.03) ja Viljandi
Kultuuriakadeemias (08.12.03), kus kutsujaks oli pop-jazz
kateedri juhataja kitarrist Ain Agan. Mõlemad esinemised
olid huvitavad ja publikurohked. Kaasa tegid ROBERT
JÜRJENDAL, ANU RANDMA, VELJO SEPP, RAIVO
HOOL, ROBERT VAIGLA ja külalisena helilooja MIRJAM
TALLY, kes musitseeris Aafrika külainstrumendil - kalimbal.

Robert Jüjendal

nJÕULUMÜÜK 2003

... sai peetud laupäeval. Korraldajate seltskond polnud teab
mis suur ja ettevalmistus tehti rekordlühikese ajaga, aga kogu
üritus pandi püsti, viidi läbi ja korjati uuesti kokku nii
kiiresti, et suurem osa oli juba kõhu täis ja koju saanud
enne, kui raha loetud sai.
Lugemise tulemus oli väga hea � 14 922 krooni.
(Võrdluseks varasemad jõulumüügid: pärast pikka vahet
2000.a. 21 376; 2001 � 14 745; 2002 � 18 118 krooni)

Mõned mõtted ja tähelepanekud:

√ Tundus, et inimesi ei olnud väga palju. Ja siis jälle ei
mahtunud leti äärde vaatama ega kohvikus istumagi. Võta
sa kinni�

√ Öeldi, et jõuluasju ei olnud kuigi palju. Nende tegijaid
kolmapäevases töötoas ka mitte, aga kust nad siis tulevad?
Samas jäi kaarte ja mõni pärg alles�

√ Võileibu oskavad ka isad teha, üks vähemalt! Mõne korra
varem olen muide isasid ka eri tubades aktsioonis näinud�

√ Aga üks isa sai noomida � 5-liikmelisest perest 4 tegid
tööd juba reedel (ja nii igal aastal!), teda aga ei olnudki, tuli
alles laupäeval�

√ Töötuba oli kogu aeg rahvast täis, suuri ja väikseid, kõik
pusisid� Pusimise tulemusena valminud kaunid pärjad ja
muud kaunistused tekitasid omakorda uutes tulijates kohe
soovi ka ise kätt proovida.

√ Müüjate puudust pole laatadel kunagi olnud. Eriti väikseid
kaardi- ja kingimüüjaid kiidetakse väga!

√ Kaks kriitilist hetke on alati. Enne (reedel), kui laudu ja
kaste on vaja vedada. Seekord panid 8. klassi poisid õla
alla, aitäh neile! Ja pärast, kui koristada ja uuesti laudu
vedada on vaja. Enamus kohvikumüüjaid-tüdrukuid oli
selleks ajaks kadunud nagu tina tuhka.

√ Moosipood sai tühjaks esimese tunniga � tõeliselt kuum
kaup�

√ Esimest korda selgitati igaühele, mis projektile ja miks
raha kogutakse. Igaühe väiksest rahast  sai kokku 700 krooni

√ Igal aastal saab igaüks vähemalt ühe uue tuttava � meie
kõigi lapsed käivad siin koolis �

nKroonikat

√ Juba hommikul kell 10 õhati südamest: �Küll mul on
hea meel, et minu laps sellises koolis käib��

KÕIK TUBLID TOOJAD- TEGIJAD- OSTJAD KIIDAVAD
ISEENNAST JA ÜKSTEIST!

Katrin
kiidab ka

 p.s. Vahepeal mõtlesime välja ka selle, mis me eelmise aasta
jõulukuul teenitud rahaga teeme � klasside uhiuute kappide
esialgu hõredatele riiulitele ostame igasse klassi esimesest
üheksandani Eesti Entsüklopeedia  värske, Eesti-
teemalise  köite ja sõltuvalt vanusest kas Õigekeelsus-
sõnaraamatu või mõne muu sobiva teatmeteose.
Seemneks �

NB! Jõulumüügi töötunnid (5.-9.kl.) märgib päevikusse
Põhikooli sekretär.

Pilt on tehtud eelmise aasta jõululaadal, aga samasugused
vilkad päkapikud olid ametis ka sel aastal

nNädala menüü
E 15.12 - miniviiner, kaste, riis rohelise herne, maisi ja
paprikaga, sidruniga tee
T 16.12 - hapukapsasupp, kakaokissell keedisega
K 17.12 - värskekapsa-hakkliha hautis, kartulid, pirn, mahl
N 18.12 - Kala poola kastmes, kartul, porgand, kakao
R 19.12 - seapraad, püree, peedisalat, morss


