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n Vanematekogu
Neljapäeviti kell 9.00

Vanematekogu 1.12.05

nTavapärasest pidulikumas vanematekogus osalesid

Vanalinna
Hariduskolleegium
SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:
LJUBOV KAMASKINA 5.12
AIVE SARAPUU 5.12
TIINA NIITVÄGI-HELLAMAA 6.12
KRISTIINA PARIS 7.12
ALEKSANDER HÄNNIKÄINEN 10.12


Õnnitleme Mariust ja Slawomirat TÜTRE
sünni puhul 28. novembril!

JÕULULAAT TULEKUL!
Laupäeval, 10. dets. kell 11-15 peame Gümnaasiumi
hoones (Vene tn 22) ja keraamikakojas (Vene 13)
taas heategevuslikku jõululaata.
LAADAL ON:
• kingituste, kaartide, ehete, mooside, teede, maiustuste
jm müük
• maailma parimate jõulukinkide oksjon
• jõulukaunistuste ja kaartide valmistamise ning
keskaegse käsitöö tuba
• jõulupraad ja kohvikud
• luuletuste ja laulude õppimise tuba
• kinkide pakkimine
• jõulurahu ruum
• jõululeht
ja veel midagi…
Laada tulu läheb Püha Miikaeli Kolleegiumi
õpilaskodu ja individuaalõppe toetuseks.
Järjest rohkem on õpilasi, kes tervislikel, isiksuslikel,
perekondlikel vm põhjustel ei suuda klassis piisavalt
kontsentreeruda või kellel on mõneks ajaks vaja kohta, kus
elada. Uus tn. 32 hoones tegutsevad nende laste jaoks
väikesed õpperühmad ja internaat, mille ülapidamiseks ise
vahendeid kogume.
Rõõmsa kohtumiseni laadal!

TÜ Täiendõppekeskuse esindajad KÜLLI RAUK ja
RUTH RAUDSEPP, et anda kätte juhtimiskoolituse
lõputunnistused.

nArutati lapsevanemate listis tõstatatud küsimust kooli

kirikukogunemiste kohta. Arutelu laienes usuõpetusele
ja traditsiooniliste kristlike väärtuste edasiandmisele
üldse. Väga palju sõltub õpetaja isiksusest. Kristliku
programmi arendamisega tuleb tõsiselt tegeleda.
Arvestades veel seda, et ka ühiskonnas on praegu taas
puhkenud usuõpetuse alane poleemika, tuleks
lapsevanemate hulgas korrata 6 aastat tagasi tehtud
uuringut. Kersti ja Taivo kirja vastuseks lapsevanemate
küsimusele vt lk 3.

n Miikaeli Ühendus
Armsad põhikooli klassijuhatajad!
Kolmapäeval, 7. detsembril korraldame VÄLJASÕIDU
TARTUSSE, et lõppevasse aastasse veidi vaheldust tuua
ja rahulikus keskkonnas omavahel rääkida.
Buss 776 AOI ootab Kalevi ujula ees kell 8.30
Tartus alustame Tartu Katoliku Kooliga tutvumisest:
külastame tunde, einestame, kohtume sealsete
klassijuhatajatega ja arutame, kuidas tõhustada
tugisüsteeme, et klassijuhatajate tööd toetada. Ülikooli
kohvikus on kella neljast kuueni reserveeritud omaette
tuba ühislõunaks. Menüü kooskõlastame teel Tartusse.
Kui ajakava vähegi lubab, siis oleks tore ka Jaani
kirikusse sisse astuda (avatud kella 10.00-18.00).
Üheksaks kavatseme Tallinnas tagasi olla.
Loodame, et päev kujuneb tegusaks ja rikastavaks.
Ingrid

Neljapäeval, 8. detsembril kell 19.00
Muusikamajas
VANALINNA MUUSIKAMAJA
KITARRISTUUDIO
CD esitlus

Kolmapäeval, 7. detsembril kell 16.00
toimub Kunstimajas
JÕULUKAARTIDE VALMISTAMINE
laada jaoks.
Olete kõik oodatud!

n Gümnaasium

n Kutse

II perioodi 7. nädal - arvestuste nädal!
Arvestuste nädala plaanid on üleval klassides, infostendil
ja kooli kodulehel

ÕPILASTE TEADUSLIKU ÜHINGU SÜGISKONVERENTS TARTUS!
Oodatud on nii huvilised õpilased kui õpetajad!
AEG: 9.-10. detsember 2005, algus 9. detsembril kell 14:30
Kohad: Hugo Treffneri Gümnaasium (HTG), Tartu
Ülikooli aula, Tartu ja selle ümbruse teadusasutused
Korraldajad: Sihtasutus Archimedes, Tartu Ülikooli
teaduskool.
MIS TOIMUB?
9. detsember. Avatud on reaalia, loodusteaduste ja
humanitaariasektsioonid, kus oma uurimistöödest räägivad
õpilased. Valitakse parim ettekanne plenaarsessioonis
esitamiseks. Eraldi sektsioon on õpetajatele, kus räägitakse
teadusandekusest, juhendamisest ja muust kooliteadusega
seonduvast.
10. detsember kl 9:30-13:00 - Plenaarsessioon TÜ aulas
ESINEJAD:
Prof Richard Villems, TA president; Prof Howard Trevor
Jacobs Tampere Ülikoolist (2004. aasta Descartes'i preemia)
- uurib mitokondrite rolli vananemise juures; Dr Ulf
Merbold Euroopa Kosmoseagentuurist - 3 korda kosmoses
käinud astronaut; Dr Sulev Kõks Tartu Ülikoolist (2005.
aasta Eesti noore teadlase preemia) - uurib hirmu; Prof Rein
Vaikmäe TTÜ-st - räägib teadlase rollist ühiskonnas; Prof
emer Leo Võhandu.
Esitamisele tuleb ka parim ettekanne igast eelmise õhtu
sektsioonist
14:00-16:00 - rännakud Tartu teadusmaastikul Külastused
erinevatesse teadusasutustesse - nimekiri on väljas
konverentsi veebilehel, see veel täieneb.
Väljastpoolt Tartut tulijatele saame kinni maksta
sõidukulud. Juhis konverentsi veebilehel. Broneeritud on
piiratud kogus tasuta ööbimiskohti - NB! Jagub ainult
kiirematele!
REGISTREERUMINE JA LISAINFO:
http://www.archimedes.ee/noorteadlased/
Terje Tuisk terje@archimedes.ee või 511 0356

nX KLASSIDE EKSPERTHINNANGUTE TAGASISIDE

VESTLUSED algavad esmaspäevast gümnaasiumi juhataja
kabinetis. Graafikud tulevad klassidesse.

nGÜMNAASIUMI JÕULUPIDU toimub 22. detsembril
kell 14.00-17.00 Mustpeade majas!!! Palume
klassivanemate koguda kokku osalustasu 50 krooni (vaata
eelmise nädala Teatajat)
nKõik, kes soovivad teha Metsakooli lastele JÕULUKINKI
- õpilaste nimekiri on Mairi juures.
nNeljapäeval, 8. detsembril toimub 11. klassi õpilaste
ÕPPEREIS TARTUMAALE (vt eelmise nädala Teatajat)
n EELTEADE! II perioodi ÕPPENÕUKOGU toimub
kolmapäeval, 14. detsembril kell 15.30

n Õnnitleme
nLuulekonkursil KOIDULAULIKU

VALGEL (luulelugemine L. Koidula
auks) saavutas SILVIA KÖSTER (7.t)
nooremas vanuseastmes 3. koha ja
JANA PAHMURKO (12. kl) vanemas
astmes 2. koha!

n SAARA NÜGANEN ja SYLVIA
KÖSTER (7.t) osalesid 25.-26. novembril
Betti Alverile pühendatud XIII
luuleteatrite festivalil "TÄHETUND"
KutiMuti Stuudio koosseisus lavastusega
"Maa ja mere piiril".
Þürii tunnistas lavastuse festivali laureaadiks.
KutiMuti Stuudio tänab kooli ja õpetajaid toetava suhtumise
eest ja soovib koolile palju kauneid hetki poeesia ja
dramaturgiaga.
nÕnnitleme vilistlast MARI-LIIS LILLE (VHK 3. lend,

EMA Kõrgema Lavakunstikooli 4. kursus) V. Panso
nimelise preemia saamise puhul!

n Muusikakool
n 5. dets kell 10 Muusikamajas PILLE TUTVUSTAV
KONTSERT 4.T ja 4.P klassidele

n 7. dets kell 18 Muusikamajas klavessiiniõpilaste

KONTSERT

n Hea raamat
Kui rõõm hea raamatu lugemisest on nii suur, et tahad
seda sõpradega jagada, siis palun anna sellest teada
gümnaasiumi raamatukokku Ruthile. Ruth on lahkesti
nõus teavet koguma ja kui sulle sobib, siis ka sinu isiklikku
raamatut soovijale laenutama.
Tiina ammune mõte, et "Teatajasse" väärt raamatu kohta
paar rida saata, on endiselt jõus ja ootab järgijaid. Raamatu
autori ja pealkirja edastamine aga veelgi lihtsam!
Ingrid

n8. dets kell 16-17.30 Muusikamajas üldklaveri arvestus

n Majandus

n9. dets kell 14-16 üldklaveri arvestus

Seoses koolivormi ja jõululaadaga palun sellel nädalal
kasutada Vene 22 VALVELAUDA asjade hoiuruumina
AINULT ÄÄRMISEL vajadusel.
Anu majandusest

kell 18 õpilaste KONTSERT
kell 16.30 orkestri lisaproov

n11. dets MuFe FESTIVAL (koorid)

n Kiri
Põhikooli lapsevanemate listis esitati küsimus, kas kool
on loobunud oikumeeniliste jumalateenistuste tavast,
kuna viimastel teenistustel on teeninud ainult roomakatoliku preestrid. Järgnevalt Kersti ja Taivo vastus.
KIRIKUKOGUNEMISTEST VHK-S
Kuna meie kooli sõna-jumalateenistuse nimelised
sündmused ei ole ühegi kiriku ega konfessiooni kureerimise
all, on nende mõte ja tähendus pigem kultuuriline.
VHK põhikiri sätestab meie hariduskontseptsiooni kristlike
lähtekohtade allikaks viimase Kirikukogu (Vatikani II
kirikukogu) haridust puudutavad dokumendid. Nende
dokumentide autori - Rooma-Katoliku Kiriku - õpetuse
kohaselt ei ole ühegi Kirikukogu näol tegemist eraldiseisva
nähtusega, vaid iga uus on eelnevate jätkuks, kaasates
iseenesestmõistetavalt kõigi eelnevate Kirikukogude
dokumendid ja otsused. Siinjuures on oluline täpsustada,
et haridust käsitlevate Kirikukogu(de) dokumentidele
tugineb VHK-s vaid hariduse kristliku mõõtme määratlus,
mis on VHK üldise hariduskontseptsiooni aluseks, väärtuste
hierarhia väljakujundamise aluseks pedagoogilises tegevuses.
See on orientiir nagu kümme käsku kristlase igapäevases
elus.
Kuidas aga reaalses olukorras toimida ja kuidas oma
kultuurilisi ja kunstilisi tegevusi üles ehitada, jääb meie enda
otsustada. Kontseptuaalselt on fikseeritud VHK-s ka
kontsentreerumine meie kultuuriajaloolisele taustale, nii et
lastele saaks mõistetavaks väärtusruum, millele meie tänane
kultuur tugineb. Seda enam, et kool asub keskaegses
vanalinnas - Ladina Kvartalis, mille kultuurikontseptsioon
on suunatud pärandi hoidmisele. Sellest tulenevalt ei kajastu
kultuuriajaloolised aspektid VHK-s mitte ainult
kirikukogunemiste korraldamises, vaid ka varase muusika
prioriteedis muusikakoolis, ajalooliste kaanonite õpetamises
ja meistrite tööde kopeerimises kunstikoolis, balletiõppes
liikumisprogrammis, muinsuskaitse küsimuste käsitlemises
ajaloos, ladina keele õpetuses jne.
Kultuuriajaloolistest traditsioonidest lähtudes on sõlmitud
koostööleping ka dominikaanlastega, kellest sai alguse
eestikeelne kirjasõna ja kooliharidus Eestis ja kes asuvad
meie kooliga ühises kultuuriruumis Ladina Kvartali
südames.
Oluline on teha vahet ükskõik millise kirikliku või
religioosse institutsiooni juurde kuuluva kooli ja meie kooli
vahel, kes ühegi sedalaadi asutuse juurde ei kuulu. See
tähendab, et iga koolis toimuva tegevuse kavandamisel lasub
vastutus täiel määral kooli põhikirja poolt sätestatud
struktuuriüksusel ja selle juhtkonnal. Teatud määral peab
ühe või teise tegevuse eest vastutav juht arutama ka
kooliväliseid küsimusi, nagu seda on antud juhul arutlus
oikumenismi üle, kuid see ei kohusta meid mingil juhul
"üle oma varju hüppama". Oikumenism tänapäeva mõistes
on sügavalt konfessioonidevaheline teema, millel VHK kui
haridusasutus ei ole pädev kaasa rääkima. Meie vabadus,
õigus ja kohus on oma põhikirjalised hariduslikud
eesmärgid ellu viia nii hästi kui oskame ja suudame. Leiame,

et see, mida me oma kunstiliste kompositsioonidega
kirikukalendri tähtpäevade tähistamisel tahame saavutada
- olgu see siis kogemus ajaloolisest kirikuruumist, sõbraliku
ühtekuuluvuse tunne, positiivne distsipliin, subjekti võime
osaleda koos teiste subjektidega aktiivselt millegi hea-targailusa loomisel vms. - ilmutab pideva arengu tunnuseid.
Aasta-aastalt muutuvad need kompositsioonid üha
rahulikumateks ja ilusamateks sündmusteks, samuti nendes
sündmustes osalejad ise.
Iga inimene näeb teise inimese tegevust oma silmadega ja
rahulolematuseks võib soovi korral alati põhjust leida. Meie
teenistustega on nagu iga lavastusega - nad sõltuvad VHK
kultuuriajaloolisest kontseptsioonist ja sellest aktiivsest
algest (lavastajast), kes on nende kavandaja.
Kokkuvõtteks
VHK-s toimuv kalendritähtpäevade tähistamine ei ole mingi
aseaine kiriklikele jumalateenistustele - need on eelkõige
kooli kogunemised.
Jumalateenistustel tuleks osaleda igal juhul kuskil mujal ja
kooliväliselt. Muidugi peab ka kooli kogunemiste sisu ja
vormi koos lapsevanematega pidevalt täiustama, kuid
eelkõige selle kompetentsi raames, mida kool endas kätkeb.
Jõuluteenistus toimub sel aastal Eesti Metodisti Kirikus,
kuna ei Toomkirikus, Kaarli ega Jaani kirikus sobivat aega
ei olnud. Tavaliselt oleme kutsunud teenistuses osalema ka
kodukiriku vaimuliku. Loodame, et ka Metodisti kiriku
vaimulikul on võimalik seekord osaleda.
Usuõpetuse teema on tõstatunud terves vabariigis ja näib,
et ka meie oleme leidnud uut jõudu selle valdkonnaga
tegelemiseks. Usume, et meie vanemate kogukond saab aru,
kui tähtis on lapsel selles elus omada kindlaid
tõekspidamisi, millele toetuda oma valikutes ja mis teda
kaitseksid nende rünnakute eest, mida tänapäeva ühiskonna
konkurents ja stressogeenne korraldus endaga kaasa toovad.
Selle saavutamiseks ei piisa õpetamisest, et ühed usuvad ühte
ja teised teist. Samas ei saa konkreetne vaimne kuuluvus
kirikusse mingil juhul olla kooli asi (v.a. kirikukoolides).
Lapse kujunemine kiriku liikmeks on vanemate ja
konkreetse kiriku küsimus.
Selleks, et kool saaks vanemate suundumuste ja vaimse
taustaga arvestada, on meil vaja tundma õppida vanemate
arusaamu ja taotlusi. Viimane uuring väärtushinnangutest
ja perede suhetest kirikuga oli 6 aasta eest. Ilmselt oleks
vaja uus küsitlus korraldada, see aga võtab veidi aega.
Rahulikku advendiaega soovides,
Taivo Niitvägi
Kersti Nigesen
LUMEN CHRISTI
Advendiaja filmiprogramm Peeter-Pauli koguduse saalis
Vene 16
3. detsembril kell 19.00 "LUMEN CHRISTI"
Chartres' katedraali vitraaþid, romaani freskod ja Taizé
noortekohtumised Kristuse ülestõusmise müsteeriumi
valguses.
Film kestab 45 minutit ja on prantsuse ja inglise keeles.
Kõik on oodatud!

