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Teataja
nr. 262

nVanematekogu
Neljapäeviti kell 9.00

SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

ILLE KASESTE  8.03
ANU RANDMA  9.03
JUTA TULEV  11.03

AIME ESTONIUS  12.03
PIRET KÕPPO  12.03

ANNE METSALA  13.03
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n160- tunnine PEDAGOOGIKAKURSUS algab
12. märtsil kell 9.00 Muusikamajas

9.30 - 13.15 Mari-Epp Täht.  Seaduslikud alused
ja jätkub 13.45 auditooriumis

13.45 - 15.45 Lia Gromanovski. Aktiviseeriv
õpikeskkond

13. märtsil kl 10.00-15.30  auditooriumis ARMEN
TÕUGU Kaasaegsete laste vaimsest, hingelisest ja
kehalisest konstitutsioonist

nVanematekogu JUHTIMISKOOLITUSE esimene
õppepäev on  11. märtsil

9.00-11.30   Isa Philippe
11.45-15.15 Ene Kulderknup. Seadusandlus
koolikorralduses

ÕNNITLEME!

MARKO VAINU saavutas geeograafia
olüpiaadil Tallinna linnavoorus gümnaasiumi
arvestuses suurepärase 4. koha!!!

Kallid õpilased ja õpetajad,

mul on võimalus (küll turistina) külastada Krimmi ja ka sealseid
eesti külasid. Oma külastuskäigul viime ka vajalikke asju
humanitaarabina sealsetele elanikel, kuna tegemist on tõesti vaese
rajooniga. Poodides on küll enamus asju olemas, aga elanikel
puudub raha selle ostmiseks. Kuna kõike ei ole võimalik viia,
siis saime nimekirja, mida nad vajaksid. Need oleksid:

1. voodipesu
2. jalanõud
3. kirjatarbed
4. Tahvel Aleksandrovka kooli

12.R oli nii tore ja valmistas kingipakid, kus sees on kirjatarbed.
Koolist sain ka tahvli. Seega oleks vaja voodipesu ja jalanõusid,
mis ei pea olema uued. Kui keegi saab, siis võiks aidata, tuues
esemeid kuni 15.märtsini minu kätte.

Tänades  Tiia Kalju

nMiikaeli Ühendus

Vanematekogu 4.03.

nKoolitused tulekul. Järgmisel neljapäeval algab
juhtimiskoolitus vanematekogu liikmetele. Järgmisel
reedel algab pedagoogikakursus.

nÜlestõusmispühade teenistus. Tekkis mõte kutsuda
Riigikogu kultuuri- ja hariduskomisjoni liikmed
teenistusele, kuna ühiskonnas on praegu
religiooniõpetuse alane diskussioon päevakorral.

nLaulufestival. Arutati, kuidas kaasata lastekodude
lapsi.

nEmakeelepäev 15. märtsil. Tundide ajal võõrsõnade
konkurss Kuldpliiats. Kogunemistele tuleb keeleteadlane
Martin Ehala.

nNarkoennetustööle tuleb senisest suuremat
tähelepanu pöörata. Kutsuda lektor
narkoennetuskeskusest. Oluline on leida inimene, kes
oskaks mitte ainult rääkida narkootikumide
ohtlikkusest, vaid pakkuda ka positiivset programmi.
Otsustati kutsuda kokku töögrupp, kes valmistab ette
klassijuhatajate koolituse.

nLahtiste uste päev. Gümnaasiumi harude tutvustus
kell 16.00, mitte kell 14.00, nagu algselt välja
kuulutatud. Arutati võimalust võtta teatriharusse kaks
poissi rohkem, kuna on seal on läbi aastate olnud poiste
hulgas suur väljalangevus.

nArutati võimalusi leida raha Gümnaasiumi võimla
lae remondiks.

n Otsustati lubada 5ndate klasside klassiõhtu
neljapäeval, 11.03.

Muusika klassiõhtutel on sageli nii vali, et see on
kahjulik nii MM saalile kui lastele. Tugeva rütmi
kahjustav mõju organismile (ja mitte ainult kuulmisele)
on teaduslike uuringutega tõestatud.

13. märtsil kell 10.00 - 15.30 auditooriumis

Armen Tõugu LOENG
Kaasaegsete laste vaimsest, hingelisest ja kehalisest

konstitutsioonist
(Indigo-lastest ja paljudest täna ette tulevatest

kasvatusprobleemidest)

Loeng on kõigile soovijaile tasuta

nPalve



nMuusikamajanGümnaasium

nKunstimaja

IV perioodi 3. nädal

nESMASPÄEV
Kell 14.00 klassijuhataja tund
Kell 16. 00 lahtiste uste päeva pressikonverents -
gümnaasiumi ja erialade tutvustus!

nTEISIPÄEV
XI klass - kell 14.00 kunstiajalugu. XIX sajandi kunst.

nREEDE
XII klass  kell 12.00 muusikaajalugu.
Jätkuvad XI R klassi eksperthinnangute vestlused.

nMuusikakool

VHK VIII OMALOOMINGU KONKURSS 2004 tööd
ETV saates TEREVISIOON 8.märtsist - 25.märtsini!

HELME-REET PIHEL 4. T

HANNA LINDA KORP 5. T

INGEL VAIKLA 5. T

TRIINE ANETTE TÄKS 12. H

MONA MIKKIN 3. T

MARIA NÜGANEN 2. T

MAGDA HELENE JÄRVSOO 2. T

IDA- MARTA METSIS 3. T

n11.märtsil toimub KANNELDE tehniline ARVESTUS

n11.märtsil kell 16.00 ja 17.00 õpilaste KONTSERDID
Muusikamajas

n12.märtsil kell 16.00 ja 17.00 õpilaste KONTSERDID
Muusikamajas

n13.märtsil kell 12.00 Tiina Pangsepa ja Leila Eespere
õpilaste KONTSERT Muusikamajas

n13.-14.märtsil Tallinna regiooni KEELPILLIKONKURSS

TÄHELEPANU!

Allpool on toodud nimekiri lastest, kes lähevad konkursile
13.-14.märtsil. Palume neid lapsi erialaõpetaja kirjaliku
avalduse alusel (näiteks päevikusse) lubada konkursieelsel
nädalal puududa mõningatest tundidest, et saaks
keskenduda kava viimistlemisele koos õpetaja ja
klaverisaatjaga.

Algkool ja Põhikool
Mart Laul
Martin Garbuz
Lauri Lend
Johannes Sarapuu
Monika Jakobson
Peeter Margus
Rahel-Liis Aasrand
Mirjam Lend
Birgit Õigemeel
Li Langebraun
Stiina Peinar
Jonas Feliks Tarm
Ursula Roomere
Teele Pärn
Mirjam Parve
Teresa Vooglaid

Gümnaasium
Johanna-Adele Jüssi
Kärt Avango
Küllike Kimmel
Karoliina Kreintaal

Eelteated:

n15. märtsil kell 13.00 jätkab MIIKAELI POISTEKOOR
salvestust Eesti Raadios (palume vabastada õppetööst)

n LAULUFESTIVALI LÕPPKONTSERT toimub
Mustpeade maja  Valges saalis 31. märtsil kell 18.00.
Toetuskaart 30.-,  müügil alates15.märtsist Muusikamajas.

n HÄÄLESEADE ALANE KOOLITUS jätkub
koolivaheajal, 26.märtsil kl. 10.00 Muusikamajas

LAHTISTE USTE PÄEV

8. märtsi  kogunemised:

kell 11.00  algkoolile

kell 12.00  V-VI klassile

MUUSIKAMAJAS

esinejad Eesti Kontserdist:

VILLU VALDMAA

ALAR HAAK

SIIM SELIS - klaver

kell 12.00  VII- IX klassile

PEEGELSAALIS  Sofia Joons ja Jaak Johanson

6. VHK LAULUFESTIVAL 2004
VANALINNA MUUSIKAMAJAS

E. 15. märtsil

kl. 11.00 AIAKESE mudilased

kl. 18.30 Muusikamaja LAULUSTUUDIO kontsert

T. 16. märtsil

kl. 17.00 gümnasistid ja VIII ja IX klass

R. 19. märtsil

13.30 algkooli I - III klass

16.00 IV - VII klass



Esimese märtsi mõtisklus

Täna on eriline päev. Mitte sellepärast, et juba kaks päeva
saab õues käia kerge jakiga hõlmad lahti, nii lindude kui
mustade muusikute trillerid helisevad tänaval helgemalt kui
kunagi varem ja kuupäeva saab kirjutada kevade algamise
kuuga. Hoopis sellepärast, et just täna kohtusin ma kolme
sõbra uudiste, tervituste ja mõtetega. Need tulevad alati siis,
kui on õige aeg, kui oled selleks kohtumiseks valmis. Kui
mõtete kodu on kraamitud ja prügikast tühjaks tehtud.

Vaatan siin ringi ja mõtlen, et kahe Eestimaa täis inimesi
on oma kodus Chicagos. Vapustav linn, meeldib mulle
üha rohkem. Siin on kõike, suured ilusad majad oma graatsia
ja rütmiga, suur vesi kohe kõrval, pargid ja rannad, jõed ja
sillad. Inimesed, kellega kohtun, on arhitektid, kunstnikud,
õppejõud, veinikaupmehed, pangatöötajad, advokaadid.
Nendega on hea ja lihtne suhelda. Neist, kes siin linnas
sündinud ja kasvanud, õhkub väärikust, mida olen kohanud
St. Peterburgist pärit venelaste juures. Arvukalt on neid, kes
tulnud Brasiiliast, Mehhikost, Poolast, Bosniast, Indiast �
Nad on töökad, avatud ja oma eluga rahul. Neis on seda
Ameerika unistuse pürgimust. Erakordselt huvitav ja meeldiv
seltskond. Mingil hetkel tajusin - et minust õigesti aru
saadaks, pean alati kinnitama, et mina olen siin ainult
mõne semestri, õpin, vaatan ringi. Lähen igatahes koju
tagasi. Alati võib veel õppida ja ringi vaadata, aga ikka
lähen koju tagasi.

Esimene minuga kohtunud uudis rääkis sellest, et tükike
maad teisel pool teed, kus ei ole mitte midagi peale rohu,
mõne vana puu ja vundamendi, jääbki minu taeva aluseks
maaks. Just nimelt minu taeva aluseks, sest kui ma linnast
lähen, on ta piisavalt suur selleks, et tema kohal on näha
terve taevas. Eelmisel nädalal tegelesin mitu tundi sellega,
et Teabest kapi tagant saadud juhiste järgi oma pildid arvutis
ritta saaks. Nüüd vahetan ekraanil talu pildi vikerkaare
vastu ja selle omakorda päiksetõusu või tiigi vastu. Ja näitan
igaühele, kes ette satub. Ausra ütles, et nagu paradiis. Tark
naine, ega ta muidu doktorantuuris ei õpiks.

Kui vaatad liikuvalt või liikumatult pildilt kellegi teise maad
- saart helesinise mere, kuldse liiva ja palmipuudega, on see
tõeliselt ihaldusväärne. Ma kuulen iga päev mõne loo selle
kohta, et on küll võimalik ka endale selline saada. Igaühe
unistus saab siin tõeks, igaühele, kes julgeb unistada ja selle
nimel tööd teha, antakse võimalus. Kõigi õnneotsijate jaoks
peab just selline maa olemas olema. Aga saarel palmipuude
all hakkaksin mina ilmselt higistama ja suur linn on nagu
liiga suur.  Teise sõbraga rääkisin täna sellest, kuidas me
ihaldame valesid asju ja neid ihaldades ei leia teed õigete
juurde. �Te himustate ja teil siiski ei ole; te tapate ja kadestate
ega või midagi saavutada; te tülitsete ja sõdite. Teil ei ole,
sest te ei palu.� (Jk. 4,2)

Postilahtrist leidsin koju tulles suure ümbriku, kuhu
sõbrakäsi oli pannud Jaan Tätte loo tema külaskäigust
õnnelike inimeste juurde nüüd vist juba koju veerenud

eestlaste seltsis. Ta jagab mõtteid, mis tekkisid ühel teisel
kaugel maal, kus elatakse siit vaadates pendli teises otsas.
Algusest lõpuni väga hea lugu, ilmunud ajalehes �Eesti
Kirik�. Tasub leida ja lugeda. Ei tea, kas eemalt vaadates
tekivadki samad mõtted? Kas nad on samasugused vastavalt
vahemaale - et kui oled lähemal, vaatad lähemale ja mida
kaugemale lähed, seda kaugemale näed? On see seotud ka
ajaga, mida kauem ära oled, seda kaugemale näed?  Mõni
näeb ise, mõni sõpradelt laenatud kiikriga. Et kui oled kaks
kuud Nepaalis või Ameerikas, siis oled juba nii kaugel ja
kaua, et saad aru, et �õnne ei ole mõtet otsida, õnn on
kohal, ta tuleb ära tunda ja vastu võtta�. Mul pole mõtet
proovidagi midagi samaväärset kirjutada, laenan veel jupi
Jaan Tättelt: �Maa on maa, linn on linn. Kes on valinud
linna, on valinud raskema tee õnne poole. Linnas tegeldakse
rohkem valeväärtustega. Kahjuks on see valdavaks saanud
ja on tekkinud usk, et need ongi pärisväärtused.
Taevaväravas ei küsita sinult, kas ajasid ka suuri rikkusi
kokku ja kas muutsid oma elu võimalikult mugavaks ja
lihtsaks.�

Sellised kohtumised, kui istud sajakorruseliste majade keskel
miljonitega samas linnas ja vaatad arvutist kodu vikerkaart�
Kuritarvitan teid kõiki lihtsalt selleks, et kui tagasi olles
valed ihalused võitu hakkavad saama, võiksin Virge abil
vana Teataja kausta leida ja selle kirjatükiga jälle kursi õigeks
seada. Et seal väikses linnas jaksaks maa asja ajada. Ja
paluda.

Tervitades,
Katrin

Kuidas VHK Ameerikas käis - part 3

nErikorrespondent Chicagos

Väike tume torni”kökats” kõrgemate vahel on Katrini
koolimaja


