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Neljapäeviti kell 9.00

APRILLI ALGUSE SÜNNIPÄEVAD:

KÜLLI KÕPPO  2.04
ARNE RÜTTER  5.04

RAGNE KULLERKUPP  6.04
KRISTEL ÜKSKÜLA  6.04

KATRI REBANE  6.04
MARI MÄGI  7.04

LAULUFESTIVALI PREEMIAD

AIAKE
Aiakese peapreemia
KATA-LEEN REBANE

ALGKOOL
Algkooli peapreemia
JOONAS MATTIAS SARAPUU (III kl)
Algkooli peapreemia - parim rahvalaulu esitus  (I kl)
MADLEEN MARIA KIRJA
Algkooli eripreemia
KARL HENRIK UUEMÕIS ( I kl.)
Algkooli eripreemia
HANNA LOTTE KRALL (II kl.)
Algkooli eripreemia
LIISA HIIOB ja URSULA ROOMERE (III kl.)
Algkooli eripreemia
JOHANNA AUS (III kl.)
Algkooli ansambli peapreemia
I klassi poistekoori ansambel:
HENDRIK TIIDUS OJAVEER, PATRICK PEINAR, ROBIN
SULG, DEIN SUVI, ALEKS SMITT, HARALD SOOSALU,
NATHAN TULVE
Algkooli ansambli peapreemia
IV klassi poistekoori ansamblile

PÕHIKOOL
Põhikooli peapreemia
JOHANNA MÜNTER (VII kl.)
Põhikooli eripreemia
SAARA NÜGANEN (V kl)
Põhikooli eripreemia
STINA-SIMONA EPNER (V kl)
Põhikooli ansambli peapreemia
V KLASSI POISTEKOORI ANSAMBEL
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Vanematekogu 1.04

n Otsustati töötada välja õpilasi puudutavate
käskkirjade ühtne register. Osakonnajuhatajad teevad
esildise VHK direktorile, koopia saadetakse osakonda.
See tagab ühtse numeratsiooni. Alustada uute õpilaste
nimekirjadest.

nOrganisatsiooni analüüs � Raamatukogu.
Probleem � õpikuid hoitakse lohakalt, ilma paberita,
risti-rästi sahtlites. Kuidas panna õpilased raamatute
korrashoiu eest vastutama � see on korrareeglite
küsimus.
Otsustati:

1) Eeskirjadesse lisada säte, et uut raamatut ei
laenutata enne, kui vanad on tagastatud või
kompenseeritud.
2) viivist ei kehtestata
3) igale õpilasele antakse gümnaasiumisse astumisel
ametlik e-postiaadress, millele saadetud postiga peab
õpilane kursis olema

Raamatukogud on meil kujunenud üheks
organisatsiooni südameks, neil on laiem funktsioon
kui lihtsalt raamatute laenutamise koht. Sobib elukestva
õppe kontseptsiooniga.
Miikaeli Ühendus on alustanud pedagoogilise
kirjanduse koondamist (raamatud asuvad
teabeteenistuses). Tulevikus ehk võimaldab tehnika ka
iga osakonna arvutist ligipääsu raamatukogu
kataloogidele.
Jätkuvalt tuleb otsida vastuseid küsimustele
- kas õppeainete kaupa on olemas õpilastel
süvenemisvõimalus
- kas õpetajatel on piisavalt erialast materjali
- kuidas tagada lugejatele vaikus
- kuidas vältida ajalehtede minemajalutamist
raamatukogust jne
Kokkuvõttes on arengud positiivsed

nKokkuvõte laulufestivalist � kujunenud on ilus
traditsioon, osavõtjaid on rohkesti, nii õpilased kui
õpetajad väärivad ainult kiidusõnu. Sel aastal katsetatud
uus idee - kaasata laste- ja turvakodude lapsi - õigustas
ennast igati. Väljastpoolt tulnud esinejad võeti soojalt
vastu. Lõppkontsert sujus kenasti, tänud korraldajatele!

nArutati, kuidas kasutada Hoolekogu esimehe pakutud
koostöövõimalust Estonia teatriga. Lastega võib minna
vaatama lavatagust elu, õpetajatele pääs
kontrolletendustele.

nUrmo jagas muljeid Taize-käigust. Meie õpilaste üle
võib uhke olla, kõik käitusid väga väärikalt.
Loodetavasti on reisi kaasa teinutel pärast lühiajalist
aklimatiseerumist jõudu ka Teatajale oma muljeid kirja
panna.



nMuusikamaja

nGümnaasium nKunstimaja

LAULUFESTIVALI PREEMIAD (järg)

GÜMNAASIUM
Laulustuudio ja gümnaasiumi peapreemia
SANDRA ÜKSKÜLA ( XI kl.)
Gümnaasiumi peapreemia
MARILI SALUJÄRV ( X kl.)

Gümnaasiumi peapreemia
KAMMERKOORILE

Tänupreemia
Õpetajad: INNA LAI, ELO TOODO-
JAKOBS, JAANIKA VENTSEL,
PILLE RAITMAA, MAARJA
SOONE, KADRI HUNT
KAIU PÕLD, IMBI LAAS, EVE
PADAR, EVA RAND, KATRI
REBANE, JAAK JOHANSON
Ansamblipartneritele: ERIK SEIM
(kitarr) ja JOHANNES SARAPUU
(tðello)

Tänupreemia: MÄRT HUNDILE
lastelaulude eest!

nTÄNUAVALDUSED

1. tänuavaldus
12.r klass koos klassijuhatajaga soovib tänada SAVIKODA
ja keraamika õpetajat KERSTI ÕUNA, kes aitas valmistada
meie klassi tasse. Saime teada, mis on savitöö ja ka tassid
tulid ilusad välja.

2. tänuavaldus
Tänan kõiki, kes aitasid humanitaarabi kokkupanemisel
Krimmi eestlastele. Reis oli huvitav, ka järgmisel
õppeaastal toimub üritusi seoses Krimmi eestlusega,
arvatavasti 2005. a. aug. külastame soovijatega ka Krimmi.

Tiia Kalju

IV perioodi 6. nädal

nESMASPÄEV

Kell 14.00 toimub PIRET SALURI loeng ballietiketist. Piret
Saluri oli endise presidendi Lennart Meri meeskonnas
protokolliülem.
Loengul peavad osalema XI ja XII klassi õpilased.

Samal ajal on X klassidel koduklasside suurkorrastuse aeg.
Vajame poiste abi lisariiulite kohaletoimetamiseks!

nNB! Lähtudes gümnaasiumi omavalitsuse ja juhtkonna
ühisest otsusest käivitub alates 12. aprillist UUS KLASSIDE
KORRASHOIU KONTROLLI KORD:
iga koolipäeva lõpul, kui lõpevad klassi tunnid, peavad sel
nädalal korda pidavad õpilased tegema klassi korda:
pühkima puhtaks tahvli, sulgema (esimesel korrusel luugid)
ja aknad, korjama põrandalt kokku paberid, lükkama
toolid laua alla. Seejärel tuleb kutsuda õpetajate toast õpetaja,
kes vaatab klassi üle ja mõlemad osapooled kinnitavad
klassi korrasolekut korrapidamise kaustas.

TÄNUAVALDUS

Suur tänu kõigile osavõtjatele, Kunstimaja õpetajatele,
Haus Galerii ja Ühispanga galerii töötajatele, tänu kellele
õpilaste kunstitööde näitus sai toredasti eksponeeritud.
Täname ka ALLAN KASUKIT, õpetaja KRISTA MADISTET
ja CATHY TOMSONIT, kes näituse avamisel esinesid.

Anu

n7. aprillil gümnaasiumi muusikaharu SOLFIEKSAM

n8. aprillil kell 17.00 muusikakooli õpilaste KONTSERT
Muusikamajas

On leitud 2 võtit kollase võtmehoidja ja kirjaga
ROBINSON EUROPE.
Kätte saab Kunstimaja õpetajate toast.

nMuusikakool

nLeitud

Laulufestivali lõppkontsert
Mustpeade majas. Pildil

pereansambel: festivali noorim
esineja ANN-LISETT,  KATA-LEEN

ja PEETER REBANE



Kuidas VHK Ameerikas käis - part 4
Kevadsemester lõpeb 23. aprillil, aga vahepeal on pühad ja alates
15.-st eksamid, nii et täna oli näiteks viimane filosoofia loeng.
Olin selle fakti kuni tänaseni kuidagi märkamata jätnud ja nüüd
järsku üsna kimbatuses � pool magistrantuuri aega ongi läbi,
mis tähendab, et minus peab olema ladestunud tohutu hulk
eriti akadeemilisi teadmisi. Nii lühikese ajaga, ma ju alles
alustasin!? Alguses ei osanud õppidagi. Mitme tuhande krooni
eest raamatuid ja kindlasti veel palju suurema väärtusega tarkusi
täis, aga lugeda nii, et saaks aru ja jääks meelde ja mistahes ajal
ka hiljem vajalikul hetkel käepärast oleks (nagu Ülo räägib), oli
tõeline katsumus. Nõudis üle lugemist, mõnda lõiku kohe mitu
korda. Umbes poole peal läks juba libedamalt ja nüüd on hoog
sees, eile õhtul sattusin filosoofiast nii hoogu, et ei saanud
enne kolme magama.

Teisipäeval on eriala kursusetöö tähtaeg. Püüan Eestis
kavandatavat haridusreformi Rootsis ja Hollandis juba toimivate
koolivaliku  võimalustega võrrelda. Olen nädalaid tuhlanud
Internetis ja andmebaasides ja vahepeal oli päris uppunud
olemine. Nüüd olen vist nina pinnale saanud, viimane aeg ka
- teisipäevani on kolm päeva. Täna sain aga paraja ehmatuse
osaliseks � kontrollisin viite jaoks Res Publica kodulehe aadressi
ja leidsin sealt pdf- formaadis kogumiku �21. sajandi kool�.
Umbes nädal tagasi seda seal veel ei olnud. Paarkümmend
lehekülge eriti asjakohast lugemist, mille tulemusena osa mu
valmiskirjutatud kursusetööst pea peale pööratud saab. Ei tea,
kas riiki valitsevat parteid sobib süüdistada selles, et ma nüüd
õigeks ajaks valmis ei jõua? Tegelikult on mul hea meel näha, et
esialgsed udused plaanid mõne asja puhul vähemalt selgemaid
piire hakkavad võtma.

Ma ei tea, kas ja kus seda dokumenti levitatud on, aga leidsin
sealt muuhulgas midagi, mis mind suurest rõõmust hinges
hõiskama pani. Reformikavas on kirjas, et  planeeritud
�kooliühing on oma olemuselt mittetulundusühing� (millele
seatakse küll erinõudmisi, et ta pankrotti ei läheks);  mis aga
�tähendab, et mõiste �kool� saab uue, märksa avarama sisu.
Nüüd  on kooliperel võimalus luua ka sisu poolest omanäoline
ja erinev kool. Selline nagu kooli lapsevanemad ja õpilased
soovivad (lk.10). /�/ Kooliühing on
juriidiline isik, mis haldab üht või mitut
haridusasutust. Kooliühingule võib
struktuuriüksusena kuuluda üks või mitu
lasteaeda, põhikooli,  gümnaasiumit ja
huvikooli.� (lk.15) Uskumatu! Peale 18
aastat võitlust saab VHK-st ehk ometi
seaduslik asutus! Seal on veel kirjas, et nii
saab ressursse säästlikumalt kasutada. Ei või
olla! Kui teil seal vähegi mahti on, avage
vahuvein ja soovige üksteisele õnne! Ja
paluge ka, sest teises kohas on jälle lausejupp,
et �kohalik omavalitsus, kui kooliühingu
omanik �� (lk.15), mis näitab, et täit selgust
nende plaanidega veel ei ole. Programmi
töörühmi on 14 ja hõivatud inimesi ilmselt
sadu, jätkuks nüüd ometi mõistust jalgratta
leiutamise asemel VHK kogemust kasutada

laiemalt kui ainult Hoolekogu juures. Kui see seal lootusetult
vananenud uudis on, siis andke kaugel viibijale andeks, aga
rõõmustage koos minuga ikka uuesti, asi on seda väärt.

�Teataja� ja kirjade abil püüan Eesti eluga kursis olla. Ajalehti
kogu aeg lugeda ei jõua, vast korra nädalas. See läks kaotsi,
miks uut põllumajandusministrit vaja oli, aga tean vähemalt, et
ta vahetunud on. Eesti ajalehtedes on maailm üldiselt avar ja
mitmekesine. Minu elukaaslane Edgar � väike must kandiline,
näitab toaantenniga viit kanalit ja lisaks videot � vahendab
mulle päev-päeva kõrval kah uudiseid. Üks suurem
liiklusõnnetus; tulekahju; tulistamine või rööv; terrorismiga
seonduv k.a. sõjauudised; liiklusummikud ja siis väga põhjalik
ilmateade. Ilma teatajad on sama tähtsad kui uudiste toimetajad,
istuvad isegi sama laua taga. Sporditoimetaja muidugi ka. Kuna
novembris valitakse presidenti, siis saab kampaania kulgu jälgida.
Laias laastus kõik. Kui me kodus uudiskünnise üle arutame,
siis siin saab kogu asi hoopis teised dimensioonid. Selleks peab
ikka kõva kärakas käima, et siia ära kostaks.

Eelmisel pühapäeval uhkustasin, et väljas on 17 kraadi sooja,
igal pool õitsevad krookused ja nartsissid ja kõik linna lapsed
ja koerad jalutavad parkides oma peresid, nii et muru pole
nähagi. Soe põgenes samal õhtul äikesetormi eest ega ole enam
näole andnud. Tänane tuul puhus lausa miinustesse ja rohelised
pungad lõdisevad koos linlastega. Vähe kobedam kehakaal annab
sellise tuule juures kõva eelise. Naabrinaine kah rõõmustas koos
minuga, sest  tema suurest kandekotist sai maja ees hetkega
tuulelohe. Ma kaua sellega ei mänginud, mul oli koju tulekuga
kiire. Olin just kulutanud 10 dollarit arvuti kõlarite peale.
Need saab CD pleierile sappa panna ja esimest korda 4 kuu
jooksul saan ma nüüd tuba täitvat muusikat kuulata. Sulev
Luik laulab parajasti. Väga pidulik tunne on. Nagu kodus.

Katrin
teid kõiki seal ikka soojalt tervitades, külmale ja tuulele

vaatamata

nErikorrespondent Chicagos

4. märtsil Denveris, kus käisin Denver Southeast Rotary
klubi tänamas nende Eestit ja ka VHK-d toetavate
projektide eest. Kogu Kristiina, Maarja ja Jakobi

kasutatav tehnika ja loodusteaduste kabineti vahendid
on meil tänu Inge Fox-Jonesile sealt klubist, pildil

vasakul.


