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TEISIPÄEVAL ON VASTLAPÄEV!

Vastlapäev lõpetab jõuludega alanud talvise pidustusteaja
ja alustab suurt paastu. Vastlapäeva kombestik on
püsinud paljuski muutumatuna tänu lastele ja noortele.
Vastlapäev ei ole vastlapäev, kui puuduvad hernesupp,
vastlakuklid, vurrid ja liulaskmine. Kuigi vurrid valmistati
vanasti seajalast, nüüd aga nööpidest. Ja veel 20. sajandi
teisel poolel lasti mäest alla suurte regedega, sajandi
lõpupoole kõlbas aga liulaskmiseks plastikaaditükk ja
igat masti kelk või liulaud. 19. sajandil kõlbas
liulaskmiseks ka linane kott või peotäis linu. Nagu vanasti,
nii võisteldakse ka nüüd pikema liu pärast. 19. ja 20.
sajandil pidi see tagama linaõnne, tänaseks on sellest
saanud üksnes ütlus. Linakasvatus oli 18.-19. sajandil
oluliseks elatusalaks, eks nüüd võiks siis mäest
kihutajatele soovida edu aktsiate või muu säärasega.
Kuid siiski...

Pikka liugu!

OMALOOMINGUKONKURSS

Tähelepanu! Lähenemas on tööde esitamise
tähtajad!

KIRJANDUSLIKUD loomeleiud esitada
Põhikooli õpetajate tuppa 14. veebruariks.

KUNST-FILM-KÄSITÖÖ-ARVUTIMÄGUD
jm. tuua Kunstimaja õpetajate tuppa 18.
veebruariks.

KONTSERT toimub 18. veebruaril kell
15.00 Muusikamajas.

Parimaid premeeritakse Eesti Vabariigi
aastapäeva aktusel 23. veebruaril.

TUHKAPÄEVA TEENISTUSED

Kolmapäeval, 9. veebruaril
Peeter-Pauli kirikus

10.00 Gümnaasium
11.00 algklassid
12.00 Põhikool

3. veebruaril toimus raamatupidamisalane
juhtimiskoolitus.

KOLMAPÄEVAL ON TUHKAPÄEV!

Tuhkapäev on kontrastiks eelnenud vastlapäevale, mis
lõpetab karnevalide ja lõbutsemise aja. Algab suur paast,
mis kestab ülestõusmispühadeni. See on vaikne ja rahulik
aeg. Kirikus sümboliseerib tuhkapäev kahetsust.
Katoliku kirikus puistatakse palmipuudepühal põletatud
palmide tuhka pähe patukahetsejatele. Tuha pähe
riputamisest lähtub päeva nimetus ja rida kombeid, mis
väljendavad puhastamist ja kõige kurja eemale tõrjumist.
Oluline on tubade puhastamine ja laiskuse või nn
tuhkapussi väljapeksmine. Kombeid on olnud üsna
kummalisi, näiteks rannikul pandi 19. sajandil lapsed
põlvili soola peale ja naljatamisi anti neile ennetavalt
virkust soovides naha peale! Saaremaal aga viidi teiste
uste taha kärbseid.

ÖÖÜLIKOOL

9. veebruaril kell 19.00 peab LEMBIT PETERSON
Ööülikooli loengu teemal "Pealisülesanded". Sel
päeval toimub Ööülikooli päevase osakonna töö
Theatrumi saalis. Pilet VHK õpilastele 25.- (teatriharu
õpilastele tasuta).

Raadio Ööülikooli uues loengusarjas mõtisklevad
eri loomealade inimesed selle üle, miks nad midagi
teevad ja miks just sellisel viisil. Kas Suurte Tegude
Ajastul on inimestel ruumi, et mõtestada ennast ja
aega?

KAMINAMUUSIKA

Muusikamajas
kolmapäeval, 9. veebruaril kell 19.00

VÄIKE HELLERO

esindus Tartust tähistamas Tuhkapäeva
ja oma 10. sünnipäeva.



nUisutama! Esmaspäeval tähistab VHK vastlapäeva
traditsiooniliselt uisutamisega Premia Jäähallis.
Tunde sel päeval ei toimu!

Uisutamise ajad:
1.-2. klass       10.00-11.00
3.-4. klass       12.00-13.00
5.T, 5.P, 6.P     9.00
6.T, 7.T, 7.P    13.00
8.-9. klass       11.00

nTähelepanu 9. klass! Gümnaasiumi sisseastumise
üldkatsed toimuvad 15. veebruaril 10.00-13.00.
Tunde 9. klassile hommikul ei toimu, pärast kella 13.00
lähevad tunnid edasi.

Keelteharu ja reaalharu erialakatsed toimuvad üldkatsega
samal ajal 15. veebruaril.

Kunstikooli erialakatsed toimuvad 16. ja 17. veebruaril
kunstikooli tundide ajal.

Alar

nMuusikakool

nPõhikool

Esmaspäeval 7. veebruaril ei toimu seoses uisutamisega
muusikakooli solfedþo, muusikaloo ja kooritunde.

Toimuvad kõik ERIALATUNNID, mis ei kattu
uisutamisaegadega.

NB! VIIULIÕPILASED!  B-orkestri proov toimub
tavapärasel ajal, seekord Muusikamaja saalis.

Peeter

nKehakultuuri õppediivan
Tallinna Koolinoorte Meistrivõistlused  korvpallis

Põhikooli poisid osalesid 6.-9. klassi korvpalli alagrupiturniiril,
mis toimus 21.koolis. Kõigis kolmes mängus tuli tunnistada
vastaste paremust. 21. koolile kaotati 33:57, Reaalkoolile
25:75 ja Kadrioru Saksa Gümnaasiumile 27:72. Kaotustest
olulisem on, et poisid said korralikus võimlas palli mängida
ja kui arvestada, et võistkonna liider MATTIAS LILL õpib
alles 7. klassis ja ka nooremates klassides on poisse, kes
usinalt korvpallitreeningutel käivad, siis...

Veel mängisid MARTIN REBANE, MARTIN SAAR, OLAV
KERSEN, KAUR-JOOSEP EISEL, ANDERS LEVANDI,
JOONAS TARAS, AADU LAMBOT, JOHAN KLAUS.

Aivar

Enamik inimesi seostab paastu vabatahtliku toidust
hoidumisega. Kui see oleks ainult nii, siis paastuksid
saledusdieetide pidajad ja näljastreikijad kõige
täiuslikumalt. Kuid tõelises Jumalale meelepärases paastus
on oluline hoopis midagi muud. Jumal ütles juba juutidele:
�Eks ole ju mulle meeldiv paast niisugune: päästa valla
ülekohtused ahelad, teha lahti ikke rihmad, lasta vabaks
rõhutud ja purustada kõik ikked?� (Jes. 58, 6).

Paast on võitlus oma pattude, pahede ja egoismi
väljajuurimise eest, ärapöördumine kurjast, pöördumine
Jumala poole ja ligimesearmastuses teiste inimeste poole. Et
aga olla kiusatuse hetkel üldse võimeline hoiduma kurjast
ja keelatust, peab inimene olema suuteline vabatahtlikult
loobuma ka heast ja lubatust ning olema valmis tooma
ohvreid. Vaid see, kes on valmis loobuma ja tooma ohvreid
ka hüvedest, on nende hüvede ning oma soovide ja tahtmiste
vaba isand. Kes aga pole selleks suuteline ega tahagi ennast
piirata, see on asjade, oma himude ja kirgede ori � patu ja
Saatana ori.

Jeesus Kristus tuli meid sellest orjusest vabastama ja muutma
meid vabadeks ning kõigeks heaks võimelisteks Jumala
lasteks. Selleks aga peame ka meie Tema armu jõul end
pingutama.

Seepärast peab tõeline paast olema konkreetsete tegude aeg.
Sellisteks tegudeks võib olla loobumine teleka vaatamisest,
arvutimängude mängimisest, rajumuusika kuulamisest, et
võtta rohkem aega palveks, mõtiskluseks, heade raamatute
lugemiseks. Loobumine mõttetutest kulutustest, et anda
säästetud raha kerjusele või kodutule tänavalapsele.
Loobumine laisklemisest ja vasturääkimisest vanematele ning
mingi koduse töö vabatahtlik tegemine. Loobumine õpetajate
ja klassikaaslaste tagarääkimisest, kritiseerimisest ja nende
kohta kuulujuttude levitamisest ning selle asemel neis hea
eeskuju otsimine ja selle kiitmine. Loobumine klassi
peksupoisi mõnitamisest ja selle asemel tema julgustamine
hea sõna ja abistava teoga. Loobumine kättemaksumõtetest
vihavaenlase suhtes ja talle ülekohtu andestamine.

Kui sa seda teed, �kui sa oma keskelt eemaldad ikke,
sõrmega näitamise ja nurjatu kõne, siis ilmub su valgus
otsekui koit ja su paranemine edeneb jõudsasti. Sinu õiglus
käib su ees, Issanda auhiilgus järgneb sulle...� (Jes.58, 9 ja
8).

ISA IVO ÕUNPUU

nKroonikat

nPaastuajast

nTeataja
Alates sellest numbrist on Teatajal uus toimetaja - HELENA
VOOGLAID. Teateid saab endiselt saata aadressil
teataja@vhk.ee, hiljemalt reede hommikul, samuti võib
endiselt kõigi küsimuste ja ettepanekutega pöörduda ka
Tiina Veismanni poole.

AIAKE pidas laupäeval vastlapäeva Aegviidu lähedal
Kivisaare ratsatalus. Sõideti ratsa ja reega, uisutati ja kelgutati,
turniti seiklusrajal ja mürati niisama. Pärast söödi
hernesuppi ja vastlakukleid.
Suur tänu Ednale vahva päeva korraldamise eest!


