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nVanematekogu
Neljapäeviti kell 9.00

SELLE JA EELMISE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

TOOMAS VOOGLAID  24.10
LAURA PÕLD  25.10
TIINA RAUD  27.10
ALAR SAAR  28.10
KÜLLI JÕE  28.10

URMO UIBOLEHT  5.11
ANNELY KARIN  6.11

TIINA MÜNT  6.11
INGA ARRO  6.11
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27.10 vanematekogu ei toimunud.

nGümnaasium
II PERIOODI 2. NÄDAL
Loodetavasti said kõik pisut hinge tõmmata ja oleme
nüüd valmis järgmiseks pingutuseks.
nMari palve agaratele tee- ja kohvijoojatele!
Palun tooge kõik kohviku TASSID puhvetisse tagasi,
muidu pole Maril võimalik soovijaile kohvi ja teed
müüa. Mõistlik on tuua kooli oma tass!
nEsmaspäeval, 31. oktoobril
kell 12.00 vaatavad X klassid, XII K klass ja XI K keel
II rühm  Katariina kirikus FILMI "Neljas korrus"
(dokumentaalfilm leukeemiahaigetest Hispaania
noormeestest, kes vaatamata kurnavale kemoteraapia
ravikuurile suudavad elu hinnata. Film oli möödunud
aastal PÖFF-i kavas).
nKolmapäeval, 2. novembril
kell 12.00 HINGEDEPÄEVA teenistus Peeter-Pauli
katedraalis

Anu

nVHK GÜMNAASIUMI KAMMERKOORIL on ees
teguderohke nädal. Kolmapäeval, 2. novembril kell
12.00 astub koor üles gümnaasiumi teenistusel Peeter-
Pauli kirikus ja kell 18.00 Nõmme Rahu kirikus
hingedepäeva palvusel. Reedel, 4. novembril kell 18.00
teenib gümnaasiumi kammerkooor muusikaga kaasa
Järva-Jaani kirikus Taize palvusel. Sedakorda on see juba
kolmas aasta, kui võtame hingedepäeva paiku ette sõidu
Järvamaale, et seal koostöös mõne kohaliku kogudusega
pidadaTaize palvus. Varasematel aastatel oleme laulnud
Koeru ja Järva-Peetri kirikus, seekord oodatakse meid
Järva-Jaani. VHK gümnaasiumi kammerkoor on oma
esinemistega kohaliku rahva südamed juba võitnud,
loodame ka seekord olla oma ülesannete kõrgusel.
Erinevate plaanide kokkusattumise tõttu pidime kahjuks
oma väljasõiduks valima koolipäeva. Loodame õpetajate
mõistvale suhtumisele.

 Koori dirigent Pille Raitmaa

MEIE KORVPALLI NAIS-MEESKONNA SUPERVÕIT!
Sel ajal kui osa puhkas ja usinamad uurimistöid kirjutasid, käisid
Suure-Jaani tuliuues ja uhkes spordikompleksis kõvasti higistamas
need VHK õpetajad ja töötajad, kel palli korvi ajamine keskmisest
paremini välja tuleb. Nende pingutuste üle võime uhkust tunda
nüüd kõik, sest VHK võistkond võitis Eesti õpetajate
korvpallimeistrivõistlustel esimeses liigas I koha, st et nad olid
kõigist kõige paremad! Olgu see eeskujuks ja innustuseks kõigile.
Võidukas võistkonnas mängisid LIIS, MARGIT, RUTH, AIVAR,
ALAR, ALARI, URMO ja VARRO.
Koole osales kokku 27, neist Tallinnast vaid kaks - meie ja RAM
Kool. Mereäärsetel sõpradel läks ka hästi, nad võitsid teise liiga
ja saavad tuleval aastal meie konkurentideks. Ka selles tublis
saavutuses on meie käsi mängus, sest RAM-ikate ühe puuduva
naismängija kohale laenasime oma Kadri.
Peale sportlike saavutuste paistis VHK Suure-Jaanis silma veel
ainsa fännklubi poolest. Esialgu veel pisut hõredate ridadega
(mina ja Anu A.), kuid igati tasemel atribuutika ja rõõmsa elevuse
tekitamisega pälviti isegi võistluste korraldajate kiidusõnad. Neli
võitu neljast mängust, millest kaks ikka üsna raskelt tulid, on
kõvasti adrenaliini tõstev elamus, mida soovitan soojalt kõigile,
kes sel aastal veel kaasa tulla ei teadnud. Kena sügisene loodus
ning mõnus elamine koos saunaga Alari juures (tänud
pererahvale!) veel pealekauba.

Katrin R

3. nov kell 11.00  Muusikamajas MK ÕPPENÕUKOGU
3. nov kell 17.00  õpilaste KONTSERT Muusikamajas
          kell 18.00  õpilaste KONTSERT
4. nov kell 17.00  õpilaste KONTSERT
5. - 6. nov viiuliõpetaja Rida Talan´i KOOLITUS

koguneb reedel, 4. novembril kell 15.30 Vene 22
fuajees. Kõik soovijad on oodatud liituma!

Katrin

n Laadaklubi

STUUDIUM
3. novembril kell 13.00 vahesaalis

EKSPERTHINNANGUD GÜMNAASIUMIS

Urve Külv, Anu Nigesen, Urmo Uiboleht

nMuusikakool



nKehakultuuri õppediivan
n TALLINNA  KOOLINOORTE SPORDIMÄNGUD 2005/2006
Põhikooli jalgpallimeeskond osales Kesklinna
alagrupiturniiril. Avamängus viigistati Prantsuse Lütseumiga
1:1 (värav Kristjan Kuppart). Teises mängus tuli 0:5 kaotus
vastu võtta Ühisgümnaasiumilt. Alagrupi viimases mängus
alistati kindlalt 4:2 Juhkentali Gümnaasium (väravad:
Taavi-Hans Kõlar (3),  Anders Levandi). Meeskonnas
mängisid lisaks mainitutele: Mart Laul (väravavaht), Karl-
Eerik Luigend, Hans Tiitsmann, Lauri Lend, Laur
Nurkse,  Sander Matsina, Mattias Lill, Silver Hang, Sten
Haljak, Lauri Siitam, Joonas Taras,  Henri-Edgar Kikerpill,
Kaur Joosep Eisel, Hendrik Rimm.

n KESKLINNA  KOOLIDE  3.-7. KLASSIDE SPORDIMÄNGUD
Murdmaateatejooksud toimusid 4.oktoobri ilusal
päikesepaistelisel pärastlõunal Võidu pargis.
3.klassi jooksudes (osales 14 kooli) saavutasid tüdrukud
(Kelli Marie Jaama, Madleen Maria Kirja, Madli Jürisson,
Amanda Hermiine Künnapas, Maria Liive)  3.koha ja
poisid (Patrick Peinar, Herman Klas Ratas, Rasmus
Kaarel Kilp, Siim Mägi ja Karl Markus Antson) 4.koha.
4.klasside võistlusel osales 15 kooli. VHK kohad olid samad:
tüdrukud kolmandad ja poisid neljandad. Tüdrukutest
jooksid Anna Kristin Peterson, Raahel Pilpak, Johanna
Solnask, Pauliine Murel, Kristina-Mirjam Villand ja
poistest Aleksander Lapin, Peeter Margus, Anselm Oja,
Markus Sillaning Andres-Allar Siitam.
5.klasside tüdrukute jooksus (14 kooli) tuli tüdrukutel
pingelises konkurentsis leppida 7.kohaga � Liisa Hiob,
Jaanika Lüüs, Merilin Reede, Ursula Roomere, Birgit
Valgemäe. Poisid aga võitlesid välja 3.koha (14 kooli).
Jooksid Mattias Kuppart, Karl Saar, Joonas Mattias
Sarapuu, Karl Henri Rebane ja Andreas Lepamets.
6.-7.klasside teatejooksudes osales 11 võistkonda. Neiud,
koosseisus Liisa Karjahärm, Getter Saar, Katrin Eleri
Engel, Kri Marie Vaik ja Laura Reiter, saavutasid 6.koha.
Poisid võitlesid viimaste meetriteni pronksi eest, ent
saavutasid siiski 4.koha. Jooksid Siim Brazier, Markus
Helmut Ilves, Sander Matsina, Marek Marksoo ja Armand
Levandi.

SEENERETK

Balti jaam, hommik on veel õite varajane. Tasapisi koguneb
meie reisiseltskond.  Vajalikud juhtnöörid saadud, lahkuvad
linnainimesed harjumuspärasest keskkonnast.Astume
Aegviidu rongile ja sõit algab! Reisi pikkust iseloomustab
kõige paremini sõna paras, sest kohale jõudsime täpselt
hetkel, kui paigalistumine hakkas tüütavaks muutuma.
Aegviidu loodusmajas on väike seenenäitus, kus enamik
eksponaate paistab olevat vähemalt nädala vanused.
Sõbraliksoojad majaperemees ja -perenaine, Meelis ja Tiina,
võtavad meid südamlikult vastu ja räägivad seenelugusid.
Meelis on ka meie hea metsavanake, kes oskab seletada vist
küll iga puu ja taime lugu Metsarajal. Ette rutates pean

mainima, et eks sellepärast ta ka rohkem kui ühel korral
matkagrupist maha jääb ja alles veerand tunni pärast
võpsikust mõne huvitava leiuga väljub, endal nägu muhedalt
säramas.
Suundume läbi loodusmaja tagahoovi, kus nagu käsu peale
on kasvama hakanud Külmaseen. Meelis ristib ta
söögikõlblikuks seeneks ja väidab tolle praetult väga hea
olevat. �Külmaseen on maailma suurim seen!� kuulutab ta
veenvalt, �Seeneniidistik ulatub  10000m2- �.
Ilma, et oleksime tagahoovist kaugemale jõudnud, peatub
Meelis taas. Osutab maharaiutud kuusest allesolevale
kännule ja agiteerib vanust määrama. Sama kuusekännu
juures saame teada, et Eestis on suhe eraomandi ja riigimetsa
vahel enam-vähem 50-50 ning et lageraieks peab puu vanus
olema vähemalt 80 aastat. Vot siis!
Astume läbi unise Aegviidu ja pöörame Piibe maanteelt
metsa vahele. Meid tervitab RMK roheline silt, mis toob
mulle miskipärast meelde maanteede servi ääristavad
euroliidu-tähelipu sildid.
Mitte kuidagi ei saa sellele kirjatükile anda kaasa s e d a
lõhna, õhku ja rahu, mis meid metsas ees ootab.
Vananaistesuve meenutav päikesekullane ja soe sügisilm on
justkui loodud loodusmatkaks.
Kõnnime piki metsaradu, vahepeal põikame metsa alla ja
vaatame mõnd taime-, seene- või samblaliiki, sööme
tumepunaseid pohli.
Kõige tavalisemad metsaalused kübarakandjad on heinikud,
mida Meelis halastamatult mõttetuteks seenteks nimetab.
Teel leiame lisaks veel sälkkollanuti, kännupessi,
kasepässiku, habesambliku, kukeseene, kitsemampli,
kärbseseene ja mõned pilvikud (enamus loetelust on Meelise
seeneraamatuga kindlaks tehtud, olgu too tänatud!)
Tegu on erilist sorti metsamaagiaga, kui pea kõik nagu
muuseas rajalt kõrvale kalduvad, kui meist paremale jääb
samblaväli. See on kirjeldamatult sügavroheline ja oma
puutumatuses meenutab esimest paksu lumevaipa. Ei tihka
peale astudagi.
Matkates jõuame Nikerjärveni, mis on üks Nelijärve
paljudest imeilusatest veesilmadest. Kohe on kohal
saiasoovijad pardid, kes maanduvad järve pinnal sujuvalt
ja graatsiliselt kui priimabaleriinid.
Edasi kõnnime suusarajal, kus talviti toimub kuulus
presidendi suusamatk. Tee viib mäest üles ja hingeldades
tippu jõudes luban mõtteis homsest trenni minna.
�Mis need oosid on ja kuidas tekkisid?� heidab Meelis
küsimuse ja vastust ootamata jätkab: �Oosid on jääaja
jõesängid. Need on tekkinud tolleaegsete jõgede
voolusängidesse, sest vesi tõi kaasa liiva, savi jm setteid,
millest ongi nüüd tekkinud ooside künkad�
Kõlab nii loogiliselt, et kuidagi piinlik kohe, et ise sellise
asja peale ei tule.
Aeg on metsas liiga kiiresti möödunud. Tagasiteeks valime
lühema raja.
Kas ma ikka mainisin, k u i puhas õhk seal oli? Päris-päris
ammu ei ole linnasaginast nii põhjalikult ja kosutavalt ära
saanud. Meelise käest saadud popil märgil oli kiri: Mine
metsa! Ütlen ausalt, et läheks uuesti ja mõnuga! :)

MARI TEPP

nKroonikat


