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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

VILJA SLIÞEVSKI  13.10
KATRIN RAIE  14.10
LIIA PUNAB  15.10

AILI ASU  16.10
KATRIN TAMMO  18.10
MARIS MIKKUS  18.10

MINSLU SMIRNOVA  18.10
IGOR KAASIK  19.10
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Vanematekogu 9.10.

nÕppekavad
Õppekavad laekuvad, osaliselt on vaja teha täiendusi.

nArutati ja tehti ettepanekuid atesteerimiskomisjoni
koosseisu kohta

nKinnitati gümnaasiumi ÕOV koosseis.

nArutati töökorraldust vaheajal, 27.-31.oktoobrini.

27. kuni 30. oktoober tegelevad põhikooli ja huvikoolide
õpetajad eksperthinnangutega. Gümnaasiumi õpetajad
kasutavad neid päevi ise, kompensatsiooniks
eksperthinnangutele varem kulutatud aja eest. Reedel,
31. oktoobril on kõigile koolituspäev, osaletakse Rocca-
al-Mare koolis konverentsil  �Klassiõpetaja roll lapse
arengus�. Teistel vaheajapäevadel tegeletakse
eksperthinnangutega. Täpne aeg ja kava hiljem.

nVanematekogu juhib veelkord tähelepanu, et mistahes
tundide või ringide eest on õpetajatel KEELATUD
vastu võtta sularaha. Arveldamine käib ainult
raamatupidamise kaudu ja kviitungi vastu.
Arutlusel oli ka ühekordse huviringi osalustasu
kehtestamine, pääsme võiks lunastada Vene 22
valvelauast.

TEADE!
Õpetajad, kes pole veel kalender-märkmiku eest
tasunud, olge head ja ajage asi Virge juures korda.

2. KLASSI TÜDRUKUD ÜHISTEST ETTEVÕTMISTEST

Loomaaias
Me käisime loomaaias. Meile tuli vastu ja oli meiega Aleksei
Turovski. Ta rääkis loomade ja meiega. Metssigade nimed olid
Nuffi ja Teresa. Nad sõid tõrusid, mida me neile viskasime. Igal
seal pidi olema oma sügamisnurk, muidu saavad nad teise
pisikuid. Ðimpansid olid veiei naljakad, aga nad on hästi targad.
Üks ðimpans Betti oli kõige energilisem. Ta tahtis Aleksei käekella,
aga teadis, et klaas on vahel. Kui ma ise ükskord loomaias käisin,
siis kallas üks ðimpans vett auguga pallist tassi ja vastupidi, ise
seejuures ringi kareldes. Ühe karu nimi oli Audi. Mulle meeldib
loomaias väga.

Eliisabet
Spordipäev
Ma jutustan loo oma klassi spordipäevast. Hommikul ärgates
olin ma üpris väsinud. Uni läks otsekohe ära, kui mulle meelde
tuli, et õigus, täna tuleb ju spordipäev. Kui ma trummile jõudsin,
seisid kõik juba rivis. Läksime spordiplatsile. Mulle meeldis väga,
et me kõndisime läbi metsa. Spordiplatsil mängisime
taldrikumängu, jooksmise, teate- ja püüdmismängu. Kõige rohkem
meeldis mulle jooksmismäng. Seal pidi 103 meetrit jooksma.
Lõpuks sõime kõik koos saia. Küll see oli tore päev.

Madli
Kunksmoor
Käisime pühapäeval Nukuteatris vaatamas etendust
�Kunksmoor�. Mulle meeldis see, et näidendis olid nii inimesed
kui ka nukud. See oli tore, et nukud lendasid, sest inimesed ei saa
ju toas õhupalliga lennata. Laule oli etenduses palju ja need olid
pikad. Oleksid võinud olla natuke lühemad. Muidu oli tore
näidend.

Johanna Adele

nMuusikakooli õpilaste KONTSERT toimub
neljapäeval, 16.oktoobril kell 17.00 Muusikamajas.

nTehnilised arvestused:
15.okt - viiul (II-VII klass)
16.okt - viiul (VIII-gümnaasium)
17.okt - kitarr

I PERIOODI 7. NÄDAL

nKogunemised
14.00    X klassid - kogunemine
14.00    XI ja XII klassid - klassijuhataja tund
14.20    XI-XII klassid - kogunemine
14.20    X klassid - klassijuhataja tund

nKultuuriajalugu
XI klassid: esmaspäeval kell 14.50. Teemaks: Kristlik
sümboolika. Õp. Anu Nigesen
XII klassid: reedel kell 12.00. Teemaks: XX sajandi
muusika. Õp. Ülle Heinsalu

nGümnaasium

nMuusikakool



nKroonikat

n KAMINAMUUSIKA

Kaheksandal oktoobrikuu päeval kogunes saalitäis inimesi
Muusikamaja kamina ümber kuulama kollektiivi
�Lepaseree�. Ülesastujateks olid seega MEELIKA
HAINSOO, ANDRE MAAKER ja OLEG PISSARENKO.
Kõlanu kaldub küll rohkem jazz'i kui autentse
rahvamuusika maailma. Eesmärgiks ei olnudki puhta
regilaulu või klassikalise jazz'i esitamine. Noored kitarristid
on avastanud, et oma loomingus on neil väga hea toetuda
lihtsale rahvalaulu rütmile ning viisikordustele. Usun, et
nii jazz'is kui ka vanaviisi laulmises on ühiseid pidepunkte,
mis neid muusikastiile seovad. Näiteks teatud piirides vaba
improviseerimine, mis sundis muusikuid ühes rütmis
mõtlema. See omavaheline koostöö töötas hästi, ning publik
võis lahkuda meeldiva muusikalaenguga.

Maarja Sarv

n K.o.n.v.e.r.e.n.t.s.

Esimesel oktoobril toimus eesti keele tunnis viienda
tüdrukute klassi esimene konverents. Teemaks oli
EESTIMAA PAIGAD.
Üldmulje oli väga hea. Pani imestama, et muidu tunnis
tagasihoidlikud tüdrukud suudavad väga hea materjali välja
otsida, sellest jutustada ja sügavast mälusopist mõne kohaga
seonduva loo õngitseda.
Kogu me klassi üldine lemmik oli, olgu nende nimed välja
öeldud, SAARA BRIGITTA VAHERMÄE ja KRISTIINA
HAAVAMÄE esitus. Nad ainult ei rääkinud, vaid mõtlesid
paiga kohta laulu välja, ning tegid katse, millest selgus, et
veekogul ei ole hea olla, kui sinna loobitakse igasugust
prahti.
Olgu välja õeldud, et nimetatud ettekanne oli Schnelli tiigist.
On liigutav, et mõni veel hoolib loodusest!
Konverentsil viibisid külalistena õp.Anu ja õp.Iveta.
Kahju, et kõik kutsutud ei saanud meie konverentsist osa
võtta.
Selle konverentsiga õppisime, et mõned Eesti paigad on
palju huvitavamad, kui arvasime, ning iseseisva töö
tegemine tuleb kah paremini välja! Teinekordki!

Hanna Linda Korp, VT
Oktoobrikuus mängime uuslavastust "HAMLET".
Sel aastal vaid 9 korral!
13. (esietendus!), 14., 20., 21. 26. ja 29. oktoobril;
3., 4. ja 5.novembril kell 19.00 Püha Katariina kirikus

Autor: William Shakespeare
Tõlkija: Georg Meri
Lavastaja: Lembit Peterson
Kunstnik: Lilja Blumenfeld

Osades:
Claudius: Roman Baskin (külalisena)
Hamlet: Marius Peterson
Polonius ja Hauakaevaja: Aleksander Eelmaa (külalisena
Draamateatrist)
Horatio: Mart Aas
Laertes: Andri Luup
Gertrude: Kaie Mihkelson (külalisena Draamateatrist)
Ophelia: Maria Peterson
Isa Vaim ja Esimene Näitleja: Lembit Peterson

Teistes osades: Eva Eensaar, Helvin Kaljula, Margo Mitt,
Erkki Penart (külalisena Humanitaarinstituudist), Kaido
Rannik, Tarmo Song (külalisena Humanitaarinstituudist),
Kristo Toots

�Shakespeare�i �Hamlet� on ühiskondlikult programmeeritud teos.
Selle ukse taga peaks meid nii või teisiti ootama mingi kodeeritud
sõnum, �ajastu kokkuvõte� või võimalus �hoida loodusel nagu
peeglit silmade ees�. Millist võtit kasutab seekord lavastaja Peterson
või on aastaks 2003 taas kord luku võti katki murtud, seda
ütleb meile külaskäik Katariina kirikusse. Kuid uus �Hamlet�
on sündmus igal juhul.�
Reet Neimar. XXI sajandi esimene �Hamlet�. Sirp 10.10.03

14. oktoobri etendus on reserveeritud VHK-le. Tuletame
õpetajatele meelde, et nad oma õpetajate päeva kingitust
kindlasti kasutaksid!

nKunstimaja
Kunstimaja õpetajad tänavad noori kunsti- ja
käsitööõpetajaid, kes õpetajate päeval nende eest tunde
andsid. Väga tublid õpetajad olid:
KAIDO KELP ja KARL ANNUS
LENNART SILDRE ja KARLI KÜTTARU
KATARIINA RATASEPP ja SANDRA SAVELLI
KEATY SIIVELT ja MART KEKIÐEV

nTheatrum

Koolieine
13. okt Kullatükk (kana) riisi, kastme ja hiinakapsasalatiga;
14. okt värskekapsasupp, kirsikissell vahukoorega, pirukas
15. okt kanarisoto, jogurt
16. okt sealiha juurviljaga, morss
17. okt makaronid hakklihaga, mahl, puuvili
Päevakeskuse lõuna
13. okt vorstikaste kartuli ja värskekurgisalatiga, mahl
14. okt kanafilee tatra ja värskekapsasalatiga; sidruniga tee
15. okt seesamiga kala kartulipüree, tatarikastme ja porgandi-
ananassisalatiga; morss
16. okt borð, kohupiim keedisega, puuvili
17. okt hakklihapallid kartulipüree ja peedisalatiga; jogurt

nNädala menüü

nÕpetajate päevale pühendatud Teataja lisa ilmub järgmisel
esmaspäeval. Teatajale on saadetud juba mitu toredat
kaastööd, lisaks ootaks veel õpetajate ning abiturientide
muljeid sellest päevast. Ikka aadressil teataja@colleduc.ee
nVabandan nende ees, kes eelmist Teatajat asjatult
internetist otsisid. Loodetavasti seda rohkem ette ei tule.

nToimetajalt

Kaotatud hall fliisist müts. 661 7209, 056 981414, Tiina

nKaotatud


