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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

KADRI PRISK  27.02
TARMO MAASIK  28.02
KAI-RIIN KONT  2.03
PILLE RAITMAA  2.03
KRISTA MADISTE  2.03
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Vanematekogu 20.02

n Kinnitati protseduur �Sisseastumine VHK
gümnaasiumisse�.
Seoses sellega tühistatakse protseduur �Õpilaste vastuvõtt
gümnaasiumisse�

nKinnitati  2003.a. ühisürituste eelarve.

nTäpsustati lähipäevade üritustega seonduvat.

nPüha Miikaeli Poistekoor on noorte lauljate
föderatsiooni �Pueri Cantores Internationali�
korrespondentliige. Ühing on loodud 1946.a. Ühingusse
kuuluvad koorid, kes osalevad liturgias.

Virge

DEAR KERSTI, INGRID, KATRIN, TEACHERS, OTHER
VHK STAFF AND PUPILS,
To each of you who have made my 80th birthday a most memo-
rable occasion
I want to thank you.

These days have been filled with so very many surprises that de-
lighted me and have given me wonderful memories to recall time
and time again. I am so happy that God led me to just this school
ten years ago. I am proud of what the school has been able to
accomplish during this decade.
I am also proud of each of you pupils who delighted me with your
spit of "Little Black Sambo", your songs and poems. I am im-
pressed that your memories are so good to have captured and imi-
tated so prefectly all my idiosyncracies. Along with these do also
remember that I love you ALL.

Gratefully,

Sister Mary Vénard

KONVERENTS "TOTAL IMMERSION METHOD"

Laupäeval täitus Gümnaasiumi auditoorium inglise
keele õpetajatega paljudest koolidest Tallinnast ja
kaugemaltki. Huvi Miikaeli Ühenduse Keeltekeskuse
juhitava inglise keele programmi vastu oli üllatavalt
suur ja elav.
Ettekanded õde Mary´lt ja inglise keele õpetajatelt
Anult, Piretilt ja Tiinalt võeti huviga vastu. Oma vaate
meie keeleõpingutele andis Ülar Ploom. Tartus
veterinaariat õppiv Helsingi Inglise Kooli vilistlane
meenutas, kuidas ta lasteaias esimesel päeval varrukaga
nina pühkis, sest taskuräti sai õde Mary´lt ainult siis,
kui seda inglise keeles küsida. Nagu ikka, oli tehnika
olulisel hetkel inimesest targem, kuid lõpuks sai koos
vaadatud ka meeleolukaid katkendeid inglise keele
tundidest.
Kohvipausi ajaks vahesaali välja pandud õpilaste
vihikud ja tööd olid suurepäraseks visiitkaardiks meie
koolile. Nagu ka kõik tublid inglise keele õpetajad ja
Kristel, kes lühikese aja jooksul tõsiselt pingutades
selle ürituse ette valmistasid ja läbi viisid.
Oma tööd teha on palju kergem, kui sellest rääkida.
Samas annab tööks jõudu kolleegide huvi ja tunnustus.
Suur tänu kõikidele, kes aitasid selliselt õde Mary
juubelit tähistada! Parimal võimalikul viisil, nagu
märkis ka haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Peep
Ratas.

Katrin ja Kersti

nKroonikat

Lugupeetud õpetajad!

Palume esitada kehtivad tervisetõendid (kopsuröntgen!)
25. märtsiks med.kabinetti. Momendil on kehtivad
tõendid järgnevatel õpetajatel: Anu Joon, Enn Kõva,
Reet Oolup, Nele Litvinova, Aili Asu.

Med.õde.

nTerviseteenistus



TAIZE REISILE TULIJA!

nBussi on tekkinud veel kolm vaba kohta. Kiirusta Virgele
teatamisega.

nReis toimub ajavahemikul 14.-25. märts k.a. Palun
kontrolli, et pass oleks kehtiv  ka kolm kuud pärast reisi
lõppu, st. vähemalt 25. juunini.

n Alla 18-aastastelt õpilastelt nõuab Prantsusmaa
Suursaatkond  notariaalselt kinnitatud vanemate
nõusolekut reisil osalemiseks. Kuna notaribüroodes on
järjekorrad, siis palun pöördu noteriaalkontorisse  aja
kinnipanekuks kohe täna.

nReisiraha 3000.- krooni maksa palun raamatupidamisse
Helle kätte. Kuna see on õppereis, tuleks Hellelt saadud
kviitung alles hoida ja 2004. aastal deklareerida.

nReisraha sisse on arvestatud sõit Taize'sse ja tagasi,
ööbimine Hamburgi lähistel, elamine Taize's,
reisikindlustus.  Teel olles reede lõunast pühapäeva õhtuni
ja tagasiteel pühapäeva hommikust teisipäeva õhtuni tuleb
süüa oma raha eest.

n Esialgselt on plaanitud KOHTUMINE VEND
MATTHEW'ga  Taize'st 10. märtsil kell 10.00
auditooriumis.

Ingrid

KIRJANDUSE PREEMIAD

Aitüma kõigile kirjutajatele! Õpetajatele, lapsevanematele,
kes tiivustavad laste loomingulisust. Palju tänu ka õp. Ehale,
Neemele ja praktikant Kadile, kes õpilaste katsetusi lugesid
ja hindasid.

õp. Krista

Gümnaasium

Gümnaasiumi LUULEAUHIND: Triine-Anette Täks
Gümnaasiumi PROOSAAUHIND: Leene Korp
Gümnaasiumi ERGUTUSAUHIND: Maria Kirss, Gren
Pent, Pirgitta Maarja Hallas, Kirsi Kivi

nMuusikakool

KUNSTI- JA KÄSITÖÖPREEMIAD

algklassid:
Pauline-Marie Korp 2T - preemia MITMEKÜLGSELE
NOORELE KUNSTNIKULE
Else-Mare Lagerspetz 2T - preemia ELAVA JA
VÄLJENDUSRIKKA PILDI "Värviline lind ja värvitu
maailm" eest.
Karl Kristjan Kutsar 1P - preemia MITMEKÜLGSELE
NOORELE KUNSTNIKULE
Kristina Mirjam Villand 1T - preemia VÄRVIRÕÕMSATE
TEKSTIILIMAALINGUTE eest
Magda-Helena ja Johanna-Adele Järvsoo 1T - käsitöö
preemia TUBLIDELE MEISTERDAJATELE

põhikool:
Kaarel Kala 9P - fotopreemia SUUREPÄRASTE
KOMPOSITSIOONIDE eest
Susanna Haavamägi 7T - MAALIPREEMIA töö eest
"Valged linnud"

gümnaasium:
Laura Põld 12H - Gümnaasiumi  PEAPREEMIA,
MAALIPREEMIA
Mihkel Vooglaid XII H. - käsitöö preemia LOOVA
MÕTLEMISEGA PILLIMEISTRILE
Maiu Niineste, Anastasia Parmson XI H - kunstipreemia
LEIDLIKU LAHENDUSE eest töös "Kuidas me Berliinis
ei käinud"
Kaido Kelp X H - KERAAMIKA preemia

nTäname orkestriliikmeid koos juhendajatega ja soliste
suurepärase Telemanni-kontserdi eest 19.veebruaril
Muusikamajas!

nMUUSIKAKOOLI ÕPILASTE KONTSERDID toimuvad
25.veebruaril kell 16.30 ja 26.veebruaril kell 17.30
Muusikamajas.

MUUSIKAPREEMIAD

Kadri Laanes VII klaver �Curse of the mystic Lake�
peapreemia PIKIMA JA KAALUKAIMA KOMPO-
SITSIOONI eest ja ESITAJAPREEMIA ansamblipartnerile
Li Langebraunile VII viiul (aauhinnaks esinemisvõimalus
VHK emadepäeva-kontserdil Estonia kontserdisaalis ja piletid
Estonia teatrisse märtsis esietenduvale muusikalile �Vargamäe
tõde ja õigus�)
Maria-Barbara Niitvägi (6-aastane) �Päikesetüdruk�,
�Roositüdruk�, �Nõiamoor ja nahkhiir� - NOORIMA
OSALEJA PREEMIA (piletid Olav Ehala �Nukitsamehe�
etendusele Estonia teatris)
Anna Hiob I klaver�Hiirte tants�, �Indiaanlaste hiilimine�,
�Hiinlaste jõulud� - VAIMUKATE KARAKTERPALADE
ERIPREEMIA (piletid etendusele �Ooperimarakratid� Estonia
teatris)
Helme-Reet Pihel I viiul �Varsti tuleb kevad� -
NOOREMA VANUSEASTME ERIPREEMIA (piletid
etendusele �Ooperimarakratid� Estonia teatris)
Johannes Sarapuu IV tshello �Kevad ei tule� - NOOREMA
VANUSEASTME ERIPREEMIA (piletid Rein Rannapi
lastelaulude kontserdile Saku Suurhallis)
IV klassi tüdrukud (isemõeldud ja -valmistatud
rütmipillidel) �Rütmirondo� - KOLLEKTIIVI
ERIPREEMIA JA ORIGINAALSEIM ESITUSKOOSSEIS
(piletid Rein Rannapi lastelaulude kontserdile Saku Suurhallis)
Helena Pruuli V viiul/klaver �Unenägu� (klaverile)
KESKMISE VANUSEASTME ERIPREEMIA (piletid Esto-
nia teatrisse  muusikalile �Vargamäe tõde ja õigus�)

nTaizé

nOmaloomingukonkurss

Kui kunagi kasvan ma suureks, siis istun ma õunapuu
juures ja mõtlen - maailmas suures on olemas ilusaim luule.

Engeli Vennik 5t


