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ARVI HAMBURG 19.12

AARE TAMMESALU 20.12
ANNE MÄGI 20.12
KATI KÄPP 22.12

ANASTASSIA OBILI 23.12

KERSTI NIGESEN 24.12
ANU KÕLAR 25.12

JAANIKA ARU 26.12

MERIKE KELLI 26.12

MAARJA-DII AIGRO 27.12

ANNELI MÄEOTS 30.12
KATRIN TALMAR 30.12

MERIKE KULLI 1.1

ANNE REBANE 4.1

MARTTI RAIDE 4.1
KARMEN IBUS 5.1

KAROLINE SUHHOV 6.1
SANDER LILLEMÄE 6.1

JAVIER ORTIN CERVERA 7.1

INGRID PERV 9.1

LINDA-ANETTE VERTE 9.1

SELLES NUMBRIS

Vanematekogu 15.12....
Õnnitlused....................
VHK-lased laulukonkursi
kontserdil......................
Algkooli advendihommikud.....................
VHK õpilaste tööd
näitusel.........................
Jõuluteenistused...........

NÄDALA MÕTE

Jõulupühade lähedus loob südamesse
alati eriti avara ja sooja tunde. Jõuludele
mõeldes meenub meile kodu, perekond
ja kõik need väikesed asjad, mis pereelu
juurde kuuluvad ja selle nii ilusaks teevad. Jõulupühadel teeme tegelikult väga
tavalisi asju: saame perega kokku, sööme
üheskoos, vaatame filmi või veedame
teisiti koos aega. Kuid jõuluajal on need
pealtnäha tavalised tegevused hoopis
erilisemad, sest mõistame, et just see, mis
sünnib perekonnas, on see, mis on meie
jaoks kõige väärtuslikum, ning et just
nõnda oleme sügavalt õnnelikud. Piiskop
Philippe on kirjutanud, et „meid ei tee inimeseks mitte meie välimus, oskused või
teadmised, vaid see, et meile on elu andnud inimesed. Perekond on armastuse
osadus, milles on iga inimene kutsutud
kasvama ja kus ta õpib, mis on armastus
(see on ehk kõige väärtuslikum teadmine
üldse). Perekonnas õpib inimene elama
teistele, mitte ainult endale. Ilma perekonnata oleksime kõik suured egoistid, võibolla just seetõttu Jumal tahtiski, et meil
oleks pere – see sunnib meid ületama oma
enesekesksust ja andma ennast teistele.
Seetõttu võib öelda, et mitte ainult meie
ei kasvata oma perekonda, vaid perekond
kasvatab ka meid, isegi siis, kui oleme juba
täiskasvanud.“
Jõulud on teatud mõttes perekonna-

pühad. Nii oli see ka esimestel jõuludel.
Iga-aastasel jõuluteenistusel mängivad
2. klassi lapsed meile ette jõuluevangeeliumi, mis räägib sellest, kuidas Sõna sai
lihaks – et Jumal sai inimeseks. Ta sündis
siia ilma lapsena ja elas meie keskel nagu
üks meie seast – perekonnas, oma lähedaste ja sõprade keskel. Seda tuletab meile
meelde jõulusõim, mis kujutab samuti
perekonda, Püha Perekonda: Maarjat
Joosepit ja Jeesuslast. Kristuse sündimine
inimesena, lapsena, annab inimlikule elule
jumaliku mõõtme. Kui vaatame Püha Perekonna, selle soojust, lihtsust ja armastust
tulvil jõulusõime poole, õpime „rohkem
pühitsema oma pereelu ja avastama, et
pereelu ei ole ainult maapealne ja inimlik
asi, vaid midagi, mida Jumal õnnistab ja
mida me saame pühitseda.“ Öeldakse, et
Püha Perekond on just niisugune, kus keegi ei mõtle enda peale. Maarja, Joosepi ja
Jeesuse perekonnas ei kuule sõna „mina“,
vaid kõigi pilgud on suunatud teiste poole.
Kui hea on, kui saame seda öelda ka oma
perekonna kohta! Võtkem Pühast Perekonnast eeskuju. Olgu meie kodu nendel
jõulupühadel nagu nurgake Petlemma
laudas või Püha Perekonna Naatsareti kodus, kus igaühe silmad ja süda on suunatud teiste poole; kus ollakse ühel meelel
ning kus valitseb sügav rahu ja rõõm üksolemisest – armastuse osadusest.
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HÄID JA RAHULIKKE JÕULUPÜHI!

Jõulusõime autorid: Delisa Liselle Kivistik
(VHK 1.T) ja ema Õnnela Kivistik

SÜNNIPÄEVALAPSED:
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1. Testide varu, testimine. Praegu jätkub testide varust kuni
jaanuari alguseni. Detsembri lõpul on lisa oodata.
2. Jõulupidu ja jõuluteenistus. Kõik peavad enne üritusele
tulemist kiirtesti tegema. Jõuluteenistust on Terviseamet
lubanud korraldada kinnise üritusena, osaleda saavad kõik
õpilased ja õpetajad. Lapsevanemad seekord osaleda ei saa.
Kutsutud on ainult Evangeeliumis esinevate 2. klasside laste
vanemad. Kõigil üle 12-aastastel on kohustus teenistusel
kanda maski. Jõuluteenistusest teeme ülekande, mille lingi
saadame kogu kooliperele.

ÕNNITLUSED

• 10. detsembril reaalselt toimuma pidanud IV rahvusvaheline pianistide konkurss „Vienna Edelweiss” Austrias muutus riigi sulgemise tõttu veebipõhiseks konkursiks.
II klassi klaveri eriala õpilane Mirtel Maria Toome saavutas
II koha ning III klassi õpilane Sarah Krillo sai auväärse I koha.
Palu õnne, noored pianistid ja nende õpetaja Jekaterina Rostovtseva!
• Lõppes X vabariiklik pianistide konkurss „Eesti kõla”, kus
meie noored pianistid saavutasid väga häid tulemusi. Sarah
Krillo (õp. J. Rostovtseva) – I koht ja eripreemia eesti helilooja teose esituse eest, Mirtel Maria Toome (õp. J. Rostovtseva) – II koht ja eripreemia eesti helilooja teose esituse eest,
Carita Irjas – III koht (õp. Martti Raide), Torsten Ülavere –
diplom (õp. Jakob Teppo). Oskar Varik Kuldkepp – diplom
(õpib Tallinna Muusikakoolis). Õpetajapreemia sai Jekaterina

3. Gümnaasiumi lõpueksamite tulemused. Chema tegi
ülevaate matemaatika ja eesti keele eksamite tulemustest
võrreldes Eesti keskmisega. Tulemuste tõlgendamiseks on
vaja eraldi vaadata eri kriteeriumide alusel, näiteks erialad,
koolid jne.
4. Vanematekogu liikmed jagasid mõtteid, mida igaüks
püüab saavutada järgmisel poolaastal.
5. Järgmine Vanematekogu toimub 5. jaanuaril kell 9.30–
10.30.

Rostovtseva. Palju õnne kõigile!
• 7. detsembril autasustati Tallinnas PROTO avastustehases õpilasleiutajate riikliku konkursi parimaid ning anti üle
koostööpartnerite eripreemiad.
Konkursil osales 658 noort leiutajat.
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi auhinna
pälvis Adrian Ala (8. klass) töö „Vesinikku tootev generaator”. Adriani mentorid olid õp. Kaisa Kuhi ja õp. Krista
Nõmmik. Palju õnne!
• 13. detsembril toimus Pärnu Koidula muuseumis üleriigiline noorte etluskonkurss „Koidulauliku valgel”, mis tõi
Pärnusse Eesti parimad luulelugejad.
III kohaga pärjati 9. klassi õpilane Simone Süvari.
Soovime palju õnne Simonele ja õp. Krista Nõmmikule!

VHK-LASED LAULUKONKURSI KONTSERDIL

14. detsembril toimus Jõhvi kontserdimajas koolide õpilastele ja töötajatele
suunatud omaloominguliste laulude
konkursi „Väike laul suurele lavale“
lõppkontsert. Konkursile laekus 57
laulu, millest 24 kanti ette koos KohtlaJärve noorteorkestri ja bändiga. Meie
kooli esindas gümnaasiumi muusikaharu abiturient Jordan Laikre (õp. Elo
Toodo-Jakobson), lauldes Merike Kulli
(muusikakooli klaveriõpetaja) kirjutatud laulu „Sel teel“. Orkestriseaded
kontserdiks tegid Tõnis Kõrvits ja Siim
Aimla. Rõõmuks kõrvadele sai Jõhvis
nautida laule folgist popi ja džässini,
meeldiv üllatus oli esinejate mitmekesisus – vaprad lapsed esinesid kõrvuti
hingelt noortega.
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ADVENDIHOMMIKUD ALGKOOLIS

Jõulueelsel koolinädalal toimusid 1.–4. klassides advendihommikud. Lapsed kogunesid hommikuhämaruses küünaldega
valgustatud saali. Kõlasid kaunid jõululaulud ja kuulatud sai jõulujuttu. Aitäh gümnasistidele, kes aitasid helget meeleolu
luua ja üritusi läbi viisid. Suur tänu õpetajatele, kes laulud ja salmid lastele selgeks õpetasid. Jõuluootuse, rahu ja rõõmutunne jäävad südant soojendama pikaks ajaks.

Visandiplokkide ja kunstnikuraamatute näitus
„(Sise)kõnelused”
Viljandi Linnagaleriis ja Linnaraamatukogus
10.12.2021–05.01.2022
Näitusel osaleb 21 autorit. Koos kunstnike ja üliõpilastega osalevad ka meie kunstiklassi õpilased:
Ellen Emilie Laaksonen, Elo Valner, Emma Huimerind, Mia Mai Seppel, Grete Kangro, Riste Sofie Käär ja Elise Lissel
Pähkel. Kuraator on õpetaja Margot Kask, kes ütleb, et on noored kaasanud, kuna nende tööd on tugevad, tihti
tugevamad ja mitmekesisemad kui üliõpilastel ja täiskasvanutel.
Näitus rändab 2022. aastal edasi Tallinna Keskraamatukokku,
Pärnu Keskraamatukokku ja Tartu Ülikooli Raamatukokku.

Mia Mai Seppel (12.K)

Ellen Emilie Laaksonen (12.K)
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Veni creator spiritus
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VHK JÕULUTEENISTUS
21. DETSEMBRIL KELL 11.30
JAANI KIRIKUS
PMK JÕULUTEENISTUS
21. DETSEMBRIL KELL 14.00
JAANI KIRIKUS

VHK Jõulu
21. detsemb
Jaani k

PMK Jõulu
21. detsemb
Jaani k

Esin
Esineva
ja PMK õ
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