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nVanematekogu
Neljapäeviti kell 9.00

SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

JULIA VORONTSOVA  21.05
MINSLU SMIRNOVA  22.05

ALICE KESSLER  23.05
PILLE ÕNNEPALU  25.05
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Eesti Lastefondi teavituskampaania "Lapsel on isa
vaja" kirjandi- ja plakatikonkursi kokkuvõte.
Kokku tuli 593 kirjandit üle Eesti (1.-3.kl., 4.-6.kl, 7.-
9.kl, gümnaasium), plakateid 432.

Kirjandikonkursi võitja
gümnaasiumi osas:

MARIA LORENTS, 12.H.

Vanematekogu 15.05

n Järgmine STUUDIUM toimub 22.05 teemal
�Uuringud�

nKunstikooli vanema astme õpilastel lubati osaleda
litograafia kursusel Pärnus.

nEmadepäeva kontsert, mailaat ja kunstioksjon
õnnestusid tänu heale meeskonnatööle. SUUR, SUUR
TÄNU KÕIGILE TEGIJAILE!

Virge

Helilooja RENE EESPERE tänab ja õnnitleb kogu
südamest kõiki, kes esmaspäevasel emadepäeva-
kontserdil "Estonia" kontserdisaalis tõid esiettekandele
tema spetsiaalselt VHK-le kirjutatud teose "Mater
Rosae". Tänusõnadega ühineb ka ühisprojekti dirigent
KADRI HUNT.

      ♣ ♣ ♣

HEA KOOLIPERE!

Tahan tänada suurepärase kontserdi eest, mis jättis
sügava mulje meie pere kolme põlve emadele!

Palju jõudu kõigile Õpetajatele!

Päikest!

Margit Kanter, Hendriku (1.P) ema.

Esmaspäeval, 19. mail kell 11.45

toimub peegelsaalis

MAILAADA LOTERII ÜHE PEAVÕIDU
loosimine laadal kaasa löönud õpilaste vahel.

Kutsume kõiki vaatama!

nKiidame

nTänud

NB! Nädala sees tulekul ka Teataja
MAILAADA ERINUMBER

SUVINE SEIKLUS

Oli ilus suvepäev, mina pikutasin mõnusalt rannaliival, vaatasin
pilvi ja mõtlesin, et mõnus oleks ka niimoodi pilvena õhus lennata
ja vaadata maad. Pilved olid niisugused hästi lahedate kujudega.
Üks meenutas koera, teine lammast, kolmas kaamelit ja neljas
elevanti. Äkki tundsin, et ma olen õhku tõusnud ja panen tohutu
kiirusega üle mere. Tuus värk onju. Lendasin pilve peal ja
vaatasin maad ja kõik loomad lehvitasid mulle. Ma lendasin
üle orgude, üle mägede, ja üle metsade. Äkki hakkas pilv
maanduma ja maandus ühele pisikesele saarekesele. Ringi
vaadates nägin ma põõsa tagant piiluvaid silmapaare. Veidi
aja pärast ka roosasid koonukesi. Natukese aja pärast söandasid
põõsa tagant välja tulla kolm väikest lohepõnni. Need
lohepõnnikesed nägid välja sellised: roosade tiibade ning roosade
koonudega, muidu olid rohelised. Natukese aja pärast hakkasid
nad hüppama ja kargama ja jooksma ja trikitama. Veidi aja
pärast kutsusid nad ka mind mängima. Varsti läksime metsa
marju sööma. Marjad oli nii suured nagu kuuseehted.
Järgmisena läksime uuesti metsalagendikule hullama. Veidi aja
pärast hakkas päike loojuma ning meie läksime mäe tagaküljel
olevasse koopasse. Koopas oli valmis seatud neli väikest pesakest
ning mina  jäin pesakeses kohe magama. Järgmisel päeval üles
ärgates leidsin ma end jälle tuttavalt rannaliivalt.

  Jakob Tulve, 2.p
Algkooli proosaauhind  omaloomingukonkursil

Selle ja palju teisi toredaid lugusid ning luuletusi leiate 6.
LOOMELEIDUDE almanahhist, mis on müügil

Gümnaasiumi valvelauas

              ♣ ♣ ♣



nKULTUURIAJALOO LOENGUD

nGümnaasium

nKunstimaja

Czesc!
Esmaspäeval, 12.mail käisid viiendad klassid Usuteaduste
Instituudis Poola päeval. Seal võtsid meid vastu MARIUS
PETERSON ja SLAWOMIRA BOROWSKA-PETERSON,
kes on ehtne poolakas ja töötab Poola Suursaatkonnas.
Üritusel tutvustati meile Poola kultuuritraditsioone, linnu,
pagaritooteid ja legende. Pärast toimius veel viktoriin, milles
esimene koht läks jagamisele poiste- ja tüdrukute
võistkondade vahel.
Täname Poola Saatkonda kena päeva eest!

Kärt ja Miina, V t

nKOGUNEMISED
19. mail on klassijuhatajatunnid
26. mail toimub 5.-9. klassi kogunemine peegelsaalis
(draamafestivali auhinnad)

n26. mail toimub 8. klassi matemaatika HINDELINE
ARVESTUS

nKOOLI LÕPETAMISEST

31. mai - 2. juuni on õppeväljasõitude ajad

3. juunil tunde ei toimu
hommikul (9.00) on õppenõukogu
orienteeruvalt 10.30 algab 5.-8. klasside spordipäev.
algklasside päeva sisustab klassijuhataja

4. juunil on aktused ja klassijuhatajatunnid

nNB!  5.-9. klasside klassijuhatajad! Leppige majandusega
(Anu või Jaana) kokku, millal te teete SUURPUHASTUSE
klassis. Soovitavalt 2. või 3. juunil.

Keraamikatöökojas on välja pandud õpetaja AET
ADMANi õpilaste nukuringi ja õpetaja KÜLLIKI
TÕNISSONI nukumajaringi näitus. Palun tulge
vaatama, millised vahvad nukud ja nukumajad on tehtud!

X klass

Teisipäeval, 20. mail on tunni teemaks Eesti keskaja kunst
II. Teise tunni lõpul toimub kontrolltöö.
Eelmise tunni materjalid leiab internetist aadressil
www.hot.ee/arslonga või raamatukogust.

Neljapäeval, 22. mail on tunni teemaks XVI-XIX sajandi
kunst Eestis.

XI klass

Kolmapäeval, 21. mail toimub järelvastamine neile, kel
mõni tunnikontroll tegemata jäi. Järeleõppimiseks on
materjalid olemas internetis aadressil www.hot.ee/arslonga
(NB! kindlasti vaadata ka pilte) või raamatukogus.

 Anu Nigesen

GÜMNAASIUMI KUNSTIHARU
22.mail sõidavad 11.klassi kunstiõpilased  Eesti
Litograafiakeskusse Pärnu linna litograafiakursusele.
Litograafia on vana ja veidi unustusse vajunud
graafikatehnika. Selle tehnika leiutas 18. saj. üks helilooja
nootide paljundamiseks. Trükkimine toimub kivi pinnalt,
kasutades mitmesuguseid kemikaale, värve jm.
Suur tänu VHK Vanematekogule ja asjasse puutuvaile
õpetajaile, kes võimaldavad meil terve päeva koolist puududa
ja litograafiat õppida.

Reet

Peale laata leitud kilekotiga asju (ilmselt loteriilt võidetud).
Kätte saab gümnaasiumi valvelauast.

nLeitud

nÕiendus
Eelmises Teatajas avaldatud pöördumine oli natuke valesti
ajastatud. Vabandan kõigi ees, kelle tundeid see riivas. Võib-
olla ma ei sõnastanud oma mõtet piisavalt selgelt, proovin
seda nüüd lühidalt uuesti teha.
Mul ei ole absoluutselt midagi selle vastu, et mu lapsel on
pikad koolipäevad, kuna ta käib ka muusikakoolis ja
kunstiringis. Ise oleme sellise koormuse valinud ja sellega
rahul. Minu mõte on see, et 1)  õppekavad on üle paisutatud
(aga siin ei saa kool eriti midagi teha); 2) koduseid töid ei
tohiks anda rutiinist, vaid siis, kui see on tõesti vajalik.
Arvan, et õpetajad peaksid ennast rohkem  usaldama ja
tegema valikuid, mis on antud aines oluline ja mis
vähemtähtis.

Tiina Veismann
(lapsevanem, kes on veendunud, et ta laps käib Eesti

parimas koolis)

nPõhikool

nKOGUNEMISED

19. mail on klassijuhataja tunnid
26. mail toimub kogunemine kell 10.00 Muusikamajas.
Esinevad muusikaharu õpilased.

nHINDELISED ARVESTUSED
29. mai - 10. R, 11. R matemaatika,

     10. H ajalugu (pool klassi)
30. mai - 10. H ajalugu (teine pool klassi)
2. ja 3. juuni - 11. H ajalugu

Tunde arvestuse päeval arvestust tegevatel klassidel ei toimu.

nKOOLI LÕPETAMISEST

Gümnaasiumi õppetöö (loe tunnid) kestab 30. maini (kaasa
arvatud).
Õppenõukogu toimub 3. juunil kell 15.00
4. juunil on aktus ja klassijuhatajatund

nKroonikat


