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SELLE NÄDALA
SÜNNIPÄEVALAPSED:

MERLE SUURKASK 11.9

KADRI HAAGEN 12.9
AIVAR SAAR 13.9

GUDRUN KAUKVER 14.9

KRISTJAN-JOEL VÄLJA 14.9
MERLE JÜRISON 14.9
TIIT KIIK 14.9

TRIINU TAMM 14.9

EDMUNDS ALTMANIS 16.9

IRJA TUUS 16.9

PEDRO CERVIO 16.9

TIIA EVARDT 16.9
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NÄDALA MÕTE: VOORUSED

Möödunud nädalal rääkisime, kui
oluline on seada elus suuremaid ja
väiksemaid eesmärke ja mõelda kõiges,
mida me teeme, ka sellele, mispärast
või mille nimel me üht või teist ette
võtame. Võrdlesime end mägironijatega, kelle eesmärgiks on jõuda mäe tippu, aga seda mitte lihtsalt mäkkeronimise pärast, vaid põhjusel, mis läheb
kaugemale pelgalt sportlikust huvist.
Kuid et mäkke tõusta, peame olema
hästi treenitud. Inimene, kelle lihased
on nõrgad, nõrkeks esimesel suuremal
tõusul. Treenitud inimene seevastu ületab raskemadki katsumused kergema
vaevaga ning ka edeneb jõudsamalt.
Meie siseelus toimub midagi sarnast.
Näiteks, kõik me tahaksime olla head
inimesed, õpilased, õpetajad, lapsevanemad, professionaalid ... See on
suurepärane eesmärk või kavatsus!
Aga seegi eesmärk on nagu mäetipp,
kuhu pürgime, niisiis ei saa seda saavutada pingutuseta. Eesmärgini jõudmiseks vajame head treenitust, tugevaid lihaseid. Siseelus võime lihasteks
nimetada voorusi. Voorus, see on harjumuspärane ja kindel kalduvus teha
ja valida seda, mis on objektiivselt
hea. Suured ja olulised voorused on
näiteks usk, lootus ja armastus, mis
on jumalikud ja mille omandamiseks
peame ennekõike olema lihtsalt valmis
neid vastu võtma nagu andi. Ent on ka
teised, mida nimetatakse inimlikeks
voorusteks. Need on mõistuse ja tahte
harjumuspärased ja püsivad head
omadused, mis juhivad meie tegusid,
korrastavad meie kirgi ning suunavad
meie käitumist mõistuse ja usu alusel.
Inimikud voorused on näiteks mõistlikkus, õiglus, mõõdukus, meelekindlus,
aga ka alandlikkus, tugevus, püsivus,

töökus, kannatlikkus, vastutustundlikkus, suuremeelsus, tagasihoidlikkus,
sõbralikkus, teiste austamine, lihtsus,
isamaa-armastus, mõistmine, truudus,
optimism jne. Inimlikud voorused on
nagu lihased, sest need kasvavad kordustega – kui kordame samu või sarnaseid tegusid mitmeid kordi. Nii nagu
meie füüsiline vastupidavus kasvab
regulaarse treenimisega, nii omandatakse ka voorusi igapäevase harjutamise kaudu. Võiks öelda, et mida
rohkem on meis juurdunud voorused,
seda paremas sisemises vormis me
oleme. Ükski inimlik voorus pole aga
mõistagi eesmärk iseeneses, vaid igaüks
neist on oluline vahend kaugema sihini
jõudmiseks. Näiteks aitavad voorused
meil teisi üha rohkem ja paremini armastada, ja just see teebki lõpuks inimesest tõeliselt hea inimese. Selleks
aga on vaja olla enda suhtes nõudlik
või et teised meilt seda nõuaksid. Suur
vanakreeka filosoof Aristoteles on
öelnud, et meie, inimesed, „oleme
see, mida me korduvalt teeme”. Täna
võiksime endilt küsida: mis on see,
mida mina korduvalt teen? Kas minu tavaline käitumine vastab sellele, kes ma
soovin olla? Milliseks inimeseks sooviksin mina saada?
Ka kool on suurepärane võimalus
vooruste harjutamiseks. Miks mitte leida endale igal nädalal üks voorus, mida
harjutada? Näiteks proovida olla teistega natuke sõbralikum või abivalmim.
Või ehk peaksin olema korralikum ja
täitma hoolsamalt kohustusi, mille olen
endale võtnud? Võib-olla oleks hea olla
mõõdukam telefoni ja nutiseadmete
kasutamisel ...? Õppeaasta on äsja alanud – kasutagem seda, et kasvada mitte
üksnes teadmistes, vaid ka voorustes!
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1. Covidi juhtum koolis. Osakonnajuhatajad koondavad
Trellosse andmed haigestunute ja lähikontaktsete kohta,
et olukord oleks paremini jälgitav. Kui keegi õpilastest saab
COVID-positiivse testivastuse või on olnud lähikontaktne,
suhtleb lapsevanematega klassjuhataja. Väga tähtis on kooli
sellistest juhtumitest informeerida.
2. Opiqu litsents. Andmeid kogutakse kuni 13. septembrini,
siis saab ülevaate ja teha vajalikud otsused.
3. Klasside pildistamine VHKs toimub 20.–23.septembril.
Ruume täpsustatakse.
4. Praktikandid koolis. Võimalusel võtame praktikandid vastu, eriti neilt erialadelt, mille õpetajate vastu meil huvi on.
Vaktsineerimata praktikandid teevad hommikuti kiirtesti,
mille tulemusest peab informatsiooni saama selle osakonna
juhataja, kuhu praktikant läheb.
5. Õuesõppepäev. Põhikoolis toimub 24. septembril, gümnaasiumis 1. oktoobril. Järgmisel õppeaastal on plaanis
korraldada ülekooliline õuesõppepäev, et oleks paremini
võimalik korraldada õpetajate kaasamist. Kuupäevas tuleb
kokku leppida kevadel enne projektitaotluste kirjutamist.
6. Õpetajate päev. Tähistatakse õigel päeval, 5. oktoobril.
Arutati korralduslikku poolt.

7. VHK ja Reaalkooli maleturniir 50 laual toimub 10. septembril kell 11.00–13.00 meie kooli võimlas.
8. Lapsevanemate koosolekute korraldamine 2.–9.klassides. Soovitati koosolekuid pidada Zoomis või soovi korral
kokku saada õues.
10. MTÜ Mondo projekt. 10.R ja 10.A klassil lubati 16. septembril osaleda MTÜ Mondo poolt preemiaks korraldatud
õppekäigul Matsallu.
11. Mihklipäev. 29. septembril toimub gümnaasiumi teenistus Kaarli kirikus, osalema kutsutakse ka 9. klassi õpilased. Teenistused toimuvad ka 7.-8. klassile ning 3.-4. klassile. Teised klassid tähistavad Mihklipäeva klassijuhatajate
tundides. PMK korraldab sügislaada Peeter Pauli katedraali
õues.
12. Sel aastal saab VHK 35-aastaseks. Seda tähistame aasta
jooksul eri üritustega. Koostati toimkond: Katrin Raie, Kersti
Nigesen, Karin Veissmann, kes kaasavad valdkonna eksperte. Pakuti erinevaid sündmusi tähistamiseks: palverännak, ümarlaud või vestlusring, intervjuud asutajatega, VHK
arhiivist vanad filmid, salvestused ja fotod.

Kunstimajas Okasroosikese 3. korrusel saab näha

KUNSTIKOOLI 5.–12. KLASSI ÕPILASTE SUVEPRAKTIKA NÄITUST!
5.–9. klassi õpilaste suvepraktika toimus linnalaagrina,
mille käigus valmis kaks
põhjalikku tööd: meremaal
ja linnavaade.
10.–12. klass praktiseeris
Muhu saarel. Maaliti loodust,
joonistati krokiid ja Muhu
muuseumis valmisid etnograafilised joonistusedmaalid.
Näitus jääb avatuks
septembri lõpuni!
Kirke Mari Kadarik, 11.K

