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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

IVETA HABAKUK  22.10
TOOMAS VOOGLAID  24.10

INDREK VAINO  24.10
TIINA LIMBERG  27.10

ALAR SAAR  28.10
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Vanemate kogu 16.10

n Mardipäeva korraldusest. Järgmiseks
vanematekoguks peab olema valmis tervikmudel

n Päevakeskus. On aasta töötanud ja ennast
õigustanud. Edasi tuleks liikuda selles suunas, kuidas
saaks päevakeskuse potentsiaali rakendada kooli
eesmärkide paremaks elluviimiseks � tugi- ja
parandusõpe jm.

nEksperthinnangud. Praegu saame õpetajatelt sidet
lapse kohta, kuid ei saa sidet õpetaja rahulolu kohta
oma eesmärkide täitmisel, tundide ettevalmistamisel ja
läbiviimisel, samuti süsteemset tagasisidet vanematelt.

nKoduste tööde maht. Kodustel töödel on oma
funktsioon - arendada iseseisva töö harjumust. See ei
tähenda, et neid peaks tegema ainult hilistel
õhtutundidel kodus. Rohkem peaks otsima võimalusi
ka iseseisva uurimistöö tegemiseks koolis.

nKuidas toetada õpetajaid, et nad suudaksid oma
rasket tööd teha. Praegu planeeritud palgatõus järgmisel
aastal on 11%, samas läheb keskmine palk pikkade
sammudega eest ära. Selles vallas ei ole meil reaalseid
võimalusi muud teha, kui riigile esitatavaid nõudmisi
toetada. Ruumikitsikus ei anna võimalust
lõõgastumiseks. Tähtis on leida need valdkonnad, mis
meist endist sõltuvad, näiteks Hoolekogu kaudu
korraldada enesetunnet tõstvaid tegevusi.

"Hamleti" lavastus andis jõudu ja usku inimesse

Käisin Theatrumis "Hamletit� vaatamas. Koju minnes oleksin
nagu pool meetrit maast kõrgemal käinud. Tunne oli umbes
sama, mis mul alati tekib ühe lemmikkirjaniku Ristikivi
raamatuid lugedes � sulle näidatakse inimest kogu tema
ekslikkuses, väiksuses ja naeruväärsuses, aga ometi suudad sa
pärast seda inimest jälle rohkem armastada.
Ma nägin seda eile kirjutatud tuhat aastat vana teksti täiesti
uue pilguga, ehkki olen näinud varem kaht lavastust ja ka
lugenud mitu korda. Sain tugeva elamuse kõigest liigsest
vabastatud Puhtast Mõttest. Lembit Petersoni lavastus oli elav,
värske ja teravmeelne, selgelt tuli esile Shakespeare�i geniaalne
ülipeen elu koomilisuse ja traagilisuse tunnetus. Marius Peterson
Hamletina oli mõjuv, veenev ja nüansirikas  (minu arvates
meistritöö), ka teised osatäitmised olid õnnestunud.  Rõõmustas
ka Roman Baskini, Aleksander Eelmaa ja Kaie Mihkelsoni
nägemine üle hulga aja nende suuri andeid väärivates rollides.
Lavastust toetas leidlik minimalistlik lavakujundus ning
vaimukad kostüümid (eriti mütsid!).
Järgmisel päeval lugesin Postimehest Madis Kolgi arvustust kolm
korda, aga ikka ei saanud aru, mida see mees teatrist otsimas
käis. Sain ainult aru, et ta ei leidnud seda, mida otsis. Hiljem
selgus, et ma ei olnud kaugeltki ainus hämmeldunu. Eriti kurvaks
teeb see, et sellise arvustuse tõttu, millest pole kasu ei tegijatel ega
vaatajatel, võib mõni inimene, kelle jaoks trükisõna on püha
tõde, teatrisse minemata jätta - ja jääda ilma sügavast elamusest.

Tiina Veismann
Vanalinna Hariduskolleegiumi õpetajad tänavad
südamest kõiki Hamleti lavastusega seotud loojaid
etenduse eest, mis andis jõudu omagi tööd hästi edasi
teha!

Sügisesel koolivaheajal on kõik algajad ja kogenud
koolilehetegijad taas oodatud Koolimeedia Päevadele.
Järjekorras juba viies laager toimub 30.10 - 1.11
Viljandi maakonnas Võhmas. Kolme päeva jooksul
õpivad koolilehtede tegijad laagris kõike, mida on vaja
ühe hea koolilehe tegemiseks, kusjuures muretseda ei
tasu ka neil, kellel koolilehte veel ei olegi - päris algajatele
on laagris eraldi loengugrupp. Lisaks teoreetilistele
loengutele saab kohe praktikas lugude kirjutamist
proovida ja laagri lõpuks pannakse osalejate kirjutatud
lugudest kokku laagri leht. Laager on mõeldud
keskkooliõpilastele ja igast koolist on koolitusele
oodatud kolm inimest. Laagri osavõtumaks on 150
krooni inimeselt, selle eest saab kolm päeva süüa,
ööbimise, laagri lehe, lõbusalt aega viita ja muidugi
kirjeldamatult targaks.
Kõik laagriga seotud info (päevaplaan, loengukava,
juhtnöörid transpordiks ja info Noorte Meediaklubist)
on üleval aadressil http://meediaklubi.eky.ee (NB! Ärge
kirjutage ette www!)

Huvilistel pöörduda lisainformatsiooni saamiseks ja
registreerimiseks Anu Nigeseni poole.

nKoolimeedia



nGümnaasium
II PERIOODI 1. NÄDAL

nEsmaspäeval kell 14.00 toimub kogunemise asemel
klassijuhataja tund.

nÕOV esindajad!
Esmaspäeval kell 14.00 ootame kõiki omavalitsuse liikmeid
raamatukokku. Kooli juhtkond soovib teiega kohtuda.

nKultuuriajalugu
NB! Muutub XI klassi kultuuriajaloo tunni aeg! Nüüdsest
on tunnid teisipäeviti kell 14.00.
XI klass - teisipäeval kell 14.00 toimub muusikajaajaloo
tund. Teemaks: Muusika tekkimine. Vana-Maailma
muusika.
XII klass - reedel kell 12.00 toimub muusikajaloo tund.
Teemaks: Dþäss. Pop.

nEksperthinnangud.
XII klassidel algavad esmaspäevast eksperthinnangute
tagasiside vestlused. Graafik on klassis seinal.

nÕppenõukogu toimub kolmapäeval kell 15.00.
Päevakord on õpetajate toa teadete tahvlil.

nNB! Pärast koolivaheaega, esmaspäeval 3. novembril
toimub kogunemise asemel HINGEDEPÄEVA
TEENISTUS.

nNB! Selleks, et me kõik saaksime puhvetist teed-kohvi
osta, peaks seal olema selleks tassid. Kuid need on läinud
jalutama. Palun iga tass puhvetisse tagasi viia.

Loodetavasti hakkavad kõikide jõuvarud pärast rasket
esimest perioodi vaikselt taastuma.

Anu

nMuusikamaja

Kontsert on tasuta ja kestab umbes 45 minutit
Kontsert on VHK Muusikakooli keelpilli õpilastele
kohustuslik ja kõigile teistele väga-väga soovituslik.
(NB! Kavas olevat  Heino Elleri 5 pala keelpilliorkestrile
esitab MK orkester Caeciliapäeva kontserdil 21.novembril)
1989. aastal asutas prof. JÜRI GERRETZ tollase Tallinna
Konservatooriumi üliõpilastest keelpilliorkestri, mille
tuumikust moodustas dirigent TÕNU KALJUSTE 1993.
aasta aprillis Tallinna Filharmoonia juurde TALLINNA
KAMMERORKESTRI (TKO).
Orkestri liikmed on kõik väljapaistvad muusikud, kes
astuvad sageli üles soolokavadega ning esinevad erinevate
ansamblite ja orkestrite koosseisus. Alates septembrist 2001
on orkestri esimene külalisdirigent ning kunstiline nõustaja
JUHA KANGAS.

nReedel MUUSIKAPROGRAMM (mina olen sessil).
Aive

nNädala menüü

nPõhikool

nPõhikooli ÕPPENÕUKOGU toimub neljapäeval kell
15.00

nREEDEL algavad tunnid kell 9.05.
Kell 12.00 antakse tunnistused
kell 13.00 klasside suurpuhastus

nEsmaspäeval, 20. oktoobril kl 11.00 (1.-4.kl) ja 12.00
(5.-6.kl) kogunemine VANALINNA MUUSIKAMAJAS
RAHVAPILLIDE TUTVUSTAMINE - Meelika Hainsoo ja
Tuule Kann

nMuusikakool

nMuusikakooli õpilaste KONTSERDID toimuvad
neljapäeval, 23. oktoobril kell 15.30 ja 17.00
Muusikamajas.

Neljapäeval, 23. oktoobril
kell 18.00 - 21.30 võimlas

põhikooli STIILIPIDU
60. - 70. aastate stiilis

Teisipäeval, 21. oktoobril kell 16.00
Vanalinna Muusikamajas
Tallinna Kammerorkestri esituses

�KAMMERLIKUD PILDID�
Kavas:

1. G.Holst  St.Pauli süit
2. H.Eller  5 pala keelpilliorkestrile
3. B.Bartok Rumeenia tantsud

Koolieine
E 20.10 - frankfurterivorst, majoneesi-ketðupikaste, riis,
värske kurk, sidrunitee
T 21.10 - hakklihasupp, kohupiim, pirukas
K 22.10 - vorstikaste, kartul, tomat, mahl
N 23.10 - kurzemesrtogonov, makaronid, segasalat,
õunakompott
R 24.10 - riisisalat, võileib kanarulaadiga, nat. kompott,
puuvili
Päevakeskuse koolilõuna
E 20.10 - böfstrogonov, kartul, tomat, mahl
T 21.10 - hakk-kotlet, kaste, püree, tomat, õunakompott
K 22.10 - lillkapsasupp, kohupiim küpsise ja ðokolaadiga,
võileib pasteediga
N 23.10 - viiner, kartulisalat, sidrunitee, puuvili
R 24.10 - üleküps. kanafilee, riis, porg-anan.salat, morss



nKroonikatnKunstimaja
REIS PETERBURGI
Sügisesel bussireisil, ajal mil loodus pakub  suurepärast
silmailu, on veel teisigi võlusid.
Esiteks ei ole hingematvalt palav ning pole ka veel liialt
külm ja niiske.
Teiseks, esimesele pikale koolikuule on üks
nädalavahetus tuulutust just paras vaheldus.
    VHK Põhikooli kunstikooli ja gümnaasiumi
kunstieriala õpilastele orienteeritud reis oli eelkõige
ikkagi mõeldud silmaringi avardamiseks ja kunsti- ja
kultuurialaste teadmiste kogumiseks. Peterburg, kus
Ermitaazis on maailma üks kõige rikkalikumaid
kunstikollektsioone, on sedalaadi reisi jaoks üks
sobilikumaid paiku.
    Kogu meie reisi ja ka ekskursioone juhtis suurepärane
giid ja  inimene Ira Einamaa. Lisaks meie kooli
kunstiõpilastele olid tollel reisil ka EKA tekstiilieriala
tudengid.
    Reis algas reede hommikul kell 7.00. Narva
piiripunkti läbisime eriliste vintsutuste ja takistusteta
ning juba lõunaks olime Peterburgis.
Bussiekskurssiooni käigus tutvustas Ira meile linna ja
selle ajalugu ning juhtis tähelepanu möödalibisevatele
arhitektuuriväärtustele. Hilisel pärastlõunal
suundusime oma ööbimispaika hostelisse �Holidays�,
mis alguses tundus meie lastele veidi võõrastav, kuid
hiljem osutus päris toredaks paigaks, kust võis leida
väga mitmest eri rahvusest suhtlemisalte noori.
    Udune ja vihmane laupäev möödus Peeter Pauli
kindluses ja Ermitaaþis. Ermitaaþi kunstikollektsiooni
läbivaatamiseks on vaid päevane ekskursiooni ebapiisav,
kuid olulisema nägime ära tänu Ermitaaþi asjalikule
giidile ja täiendavat informatsiooni saime Ira Einamaa
vahendusel, kes tõlkis kõik giidi teksti vene keelest meile
märksa arusaadavamasse eesti keelde.
    Reisi viimasel päeval külastasime Peterhofi lossi,
mille lasi ehitada Peeter I ja jalutasime lossipargis
kaunite purskkaevude vahel. Elevust tekitasid tsaari
poolt väljamõeldud nn. �naljapurskkaevud�, mis
üllatasid pahaaimamatut jalutajat ootamatu veejoaga.
Kes jaksas veel midagi vaadata ja muljeid täiendada,
võis nautida Peterhofi lossi erakordselt luksuslikku
interjööri. Palju rõõmu valmistas kõikidele tunnike
kohalikul turul.
    Pühapäeva õhtuks jõudsime kõik väsinult ent
õnnelikult koju Tallinna.

Kunstiõpetaja Külliki

Head sõnumid Itaaliast! Meie vilistlane,
3. lennu kunstiharu lõpetanud

JOHANNA MAASIK sai sisse Rooma
Kunstiakadeemiasse. Õnnitleme teda ja

oleme tema üle uhked!

ÕPETAJATE PÄEV �AIAKESES�

Reedel, 10. oktoobril, st nädal peale üritust, istusime
lastega ringi ja tuletasime toimunut meelde. Kõik
lapsed said kordamööda (muidugi rohkem kukkus see
välja korraga) öelda, mis meeldis, mis mitte ja mis üldse
toimus.
Siin on nüüd läbisegi nende mõtted:

- üks poiss ehitas legodest mehikese ja ütles, et see
on meie uus kasvataja;
- kõige naljakam oli, kui Vivi ronis ühele poisile
kukile;
- ......, kui Eeva tõmbas poisil saapa jalast
- ......, kui kallasime ühele poisile paberilipakad pähe;
- jalutamas käies sai öelda igasuguseid sõnu, sai laulda
"Põdral maja metsa sees";
- jalutuskäigul meeldis, kui me vaatasime kaevu;
- jalutuskäigul nägime "õllepead" (? - vist oli ühel
mehel suur õllekann peas)
- kasvatajad (poisid) joonistasid poisi, kelle keha oli
kriips ja käed-jalad olid ka kriipsud;
- klaverimäng meeldis (noored kasvatajad mängisid
rühmas klaverit), kuna muusika oli naljakas
- mängisime kolme jõuluvanaga mängu;
- vaatasime koos mänguasju (meil on igal reedel
mänguasjade päev);
- meeldis, et filmiti (filmis kasvataja Raili)
- meeldis õues mängimine;
- tahtsime rulaga sõita, aga poiss ei lubanud. Theresa
võttis rula ära;
- ei meeldinud see, kui Viv läks poissi kiusama;
- ei meeldinud, et ühel poisil võeti saabas ära;
- KÕIK MEELDIS!

Seega kokkuvõttes oli see väga vaheldusrikas päev nii
lastele kui kasvatajatele! Tänud noortele õpetajatele
(kokku oli neid Aiakeses 5)! Tänud VHK-le maitsva
kringli ja koorekohvi eest! Ahjaa! Poisid tunnistasid
umbes kella 12 paiku, et nad on täitsa väsinud ja et nii
suure lärmi sees pole nad küll harjunuid olema.

Niine

nREPORTAAÞ ÕPETAJATE PÄEVAST

Reedel, 3. oktoobril oli õpetajate päev. Õpetajate päev on
juba läbi aastate Eestis traditsiooniks olnud. Küsitlustel selgus,
et ka vanasti tehti igasuguseid asju ja ka gümnasistid andsid
tunde. Aga mida tehti meie koolis õpetajate päeval?
Nägime pealt ajaloolist jalgpallimatði. Vabatahtlikud
õpetajad kogunesid gümnaasiumi sisehoovi ja läks lahti.
Samal ajal olid ülejäänud õpetajad õpetajate toas ja sõid
kooki või tegid hoopis tööd. Küsitlesime õpetajaid ja
�õpetajaid�. Esimesteks ohvriteks olid inglise keele õpetaja
KADRI, saksa keele õpetaja SIIRI ja 2. poiste klassi õpetja
KAIRE.



Mida teevad õpetajad õpetajate päeval?
Kadri: Mõned söövad kooki, mõned teevad tööd ja
mõned on tundides.
Siiri: Tulen just bioloogia tunnist. Seal me õppisime
linnulaulu kuulama.
Kaire: Teevad tööd, mis muidu tegemata jääks.
Mis on õpetajate päevas hea, mis halb?
Kadri: Hea on see, et ikka õpetajaid meeles peetakse.
Ja halba - halba polegi.
Siiri: Tõesti, kõik on hea!
Kaire: Hea on see, et päike paistab ja õpetajate tuba
on lilli täis!
Kas te juba väiksena tahtsite saada õpetajaks?
Kadri, Siiri: Ikka!
Kaire: Ei, ma tahtsin arstiks saada.
Sellised olid õpetajate vastused. Aga ega me �õpetajaidki�
rahule jätnud. Meie seekordseteks ohvriteks olid JOHANNA,
EPP, ELIISE ja EDWARD.
Mis aineid te täna olete õpetanud? Mis klassidele?
Johanna, Epp, Eliise: 5.poistele vene keelt, 4.
tüdrukutele matemaatikat ja 6. tüdrukutele vene keelt.
Edward: Mina õpetan inimeseõpetust ja loodusõpetust.
Mis meeleoluga te tänast päeva alustasite?
Johanna, Epp, Eliise: Väga halva meeleoluga, sest 5.
poisid rikkusid meeleolu ära.
Edward: Ma alustasin tänast päeva positiivselt,
sellepärast, et ma teadsin, et ma saan tunde anda nii
toredatele noortele inimestele.
Miks te soovisite täna just neid tunde anda?
Johanna : Sellepärast, et ma tahtsin teada, mis
põhikoolis toimub. Pole siin nii kaua olnud.
Epp: Nalja pärast.
Eliise: Et kogemusi saada ja selle pärast, et huvitav oleks.
Edward: Lihtsalt need tundusid nii huvitavad.

Kas te tahate ka ise õpetajaks saada?
Johanna, Epp, Eliise: Ei, sest me ei soovi oma närve
rikkuda.
Edward: Ei, tänan! Mul on lihtsalt muud asjad, millega
ma tegelen, näiteks laulmine ja sporditegemine.

Kokkuvõtteks.
Need on meie küsitluse tulemused ja me võime sellest
järeldada, et mitte keegi ei taha gümnasistidest õpetajaks
saada. Meie praegused õpetajad aga soovisid saada õpetajaks
juba lastena.

Reporterid olid KAROLIINE KAARE ja ANN-MARIE
MÄGUS

Fotod: ANN-MARIE MÄGUS

Kati-Stinal on uus pinginaaber - seekord �õpetaja�

Vene keele �õpetajad� Johanna, Epp ja Eliise


