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nVäärtuste teema jätkub. Ühiskond meie ümber on
nii keeruline, et väärtuste edasiandmine nõuab suurt
tarkust. Võiks kaaluda seda, et iga hommik algaks
klassijuhataja minutitega.

nTalveseminar. Esimesel päeval (5. jaanuaril)
tuletõrjeõppus. See on kohustuslik kõigile VHK, MÜ
ja PMK töötajatele. 6. jaanuar algab kolmekuningapäeva
teenistusega, seejärel talveseminar, teemaks
väärtussüsteem..

n Jõuluteenistusel Metodisti kirikus osaleb ka
metodisti kiriku vaimulik.

ÕNNITLEME!
8. detsembril toimus Tallinna linna
koolide inglise keele ainevõistlus,
mille teemaks oli Austraalia ja Uus-
Meremaa. Meie kool võttis sealt jällegi väga
edukalt osa -- 7. klassi poisid KRISTJAN
KUPPART ja HANS HENDRIK ALLA jagasid 3.-7.
kohta! Koole oli kokku 30 ümber. Õnnitlused poistele
ning tänud õpetaja JUKO-MARDILE!

JÕULULAAT PEETUD � IKKA EDUKALT!

Laadamelust veel pisut uimasena tarvis siiski uue nädala uudistesse
kiired kokkuvõtted kirjutada. Lühidalt � paljud tulid ütlema, et
mõnus olla ja nii tore! Seega kõik läks korda. Kui nüüd silmade
eest läbi lasta, siis meelde on jäänud (suvalises järjekorras):
♦ Vanade ja uute tegijate laadaklubi, kus peale laada ka muid
ideid hautakse
♦ Imeilus plakat ja lendleht
♦ Nutikates peades küpsenud huvitavad ideed, mis iga laada
eriliseks teevad
♦ Reedeõhtune kartulikoorimise ja kinkide laotamise toimkond
♦ Hiigelulatusega kapsategu ja söögikraami korraldus
♦ Vorstikastid, salati- ja moosipurgid
♦ Koogi-, kohvi ja glögilaarid
♦ Higi pühkivad praemeistrid ja mahamüüjad
♦ Uhked oma retseptid
♦ Mutt ja Siil oma kodus
♦ Väikesed agarad müüjad, kellelt oli võimatu mitte osta
♦ Hõberipats, poekotid, meie koja keraamika ja erilised kaardid,
mis väsimatu oksjonipidaja kella alla läksid
♦ Plaatide, inglite, sokkide, linikute meetrid
♦ Püüdlike nägudega lapsed ja suured, kes kaarte meisterdasid
♦ Keskaegse käsitöö populaarsus
♦ Ruum, kus oli ehe ja rahulik olla
♦ Unenäolised jõulupuud, mis keldris ise tehtud
♦ Kaunid luuletused trühvlitega õdusas saalis
♦ Meeleolukas ajaleht, mis vaevaga sündis ja kohe läbi müüdi
♦ Üleriiete hoidmine, mis muuga võrreldes igavapoolne, aga seda
tänuväärsem kõigi laadaliste hüvanguks
♦ Jõulutuli hoovis
♦ Kuued-kampsunid, mis uue omaniku otsingul
♦ Laua- ja toolivedu, mis tänu tublidele abilistele mõlemal päeval
tehtud sai
♦ Mitte kunagi lõppev tassimine- toomine- viimine- koristamine,
mida keldriruumist väsimatult korraldatakse

järg 2. veerus

♦ Lahke tervitus fuajees
♦ Õde Mary küpsised ja abivalmis küpsetajad
♦ Usinad rahalugejad, kes nädalapäevast ja kellaajast
hoolimata nõus abiks olema
♦ Mõnusad noored, kellele võib avarii korral alati loota
♦ Emad-isad�lapsed-kolleegid ja terved väsimatud
perekonnad, nii tegijad kui ostjad, kellega on hiigla
hea koos mida iganes ette võtta

Lõpetuseks rahast ka. Jõululaada tuluks saime 42 000
krooni!!! Õpilaskodu ja individuaalõppe majaosa saab
sellest üle 2 kuu üleval pidada. Ja gümnasistide väärikat
jõulupidu Mustpeades igale peolisele taskukohasemaks
teha. Igaüks, kes mingit otsa pidi osales, peab endale
pika pai tegema � ta on selle ära teeninud.

Nii lihtne see laadategu ongi - teeme maikuus jälle?!

Väsinud, õnnelik ja tänulik

Katrin

P.S. Kes seekord ei saanud või teadnud veel tulla ning
nüüd kurbuse ja kadedusega selle peale mõtleb, siis
järgmine laadategu on 6. mail ja Laadaklubi võtab
kogu aeg uusi liikmeid vastu.

14. detsembril kell 19.00

KAMINAMUUSIKA -

WEEKEND GUITAR TRIO



III perioodi 1. nädal
Kuigi uus õppeperiood algab detsembri keskpaigas, tuleb
enne jõulupuhkuse algust õppimisse ootuseajale kohaselt
tõsiselt suhtuda.
Koolitöö toimub kuni 22. detsembrini plaanipäraselt.

nMÄRKA ABIVAJAJAT!
Eelmises Teatajas kirjutas Ingrid Meister advendiajast ja
sellest, kuidas me möödunud aastal tegime kinke Metsakooli
õpilastele. Tõepoolest on seal kooli õppimas üksjagu neid
lapsi, kelle jaoks igapäevane vanemate hool ja tähelepanu
on jäänud vähemaks kui nad seda ise soovivad. Kui teeme
neile ühekoos kingituse, siis ehk on see märgiks, et alati
tasub loota, et kuskil on keegi, kes meid märkab ja aitab.
Pidage koos klassijuhatajatega selles suhtes nõu ja andke
Mairi juurde teada. Praegu on nimekirjas veel 22 last, kellele
kingitegijat pole leidunud.
Kingitus tuleb kooli Mairi kätte tuua hiljemalt
neljapäevaks, 15. detsembriks.

n Jätkuvad X klasside EKSPERTHINNANGUTE
tagasisidevestlused

nInglise keele PROOVIKEKSAM XII ja XI klassi õpilastele
Inglise keele proovieksam XII klassi õpilastele toimub 14.
detsembril. XII klassil sel päeval tunde ei toimu. Tundidest
on vabastatud ka need XI klassi õpilased, kes proovieksami
sooritavad.
Eksami  kirjalik osa 8.30 - 11.30
Eksami suuline osa: alates 12.30

nÕPPENÕUKOGU
Õppenõukogu toimub 14. detsembril kell 15.30. Palume
hiljemalt esmaspäevaks sisse kanda lõppenud kursuste
hinded ja puudulike kohta kommentaarid.

nJÕULUPIDU
Gümnaasiumi jõulupidu toimub neljapäeval, 22.
detsembril kell 14.00 - 17.00. Tunnid toimuvad sel päeval
kuni 12.45-ni. Kuna sel aastal sai gümnasistide ettepanekul
valitud peo toimumiskohaks uhke peosaal Mustpeade majas,
siis peame üheskoos selle rentimiseks ning tee ja piparkoogi
tellimiseks kuluva raha (6800 krooni) kokku koguma.  Seega
on viimane hetk tuua ära osalustasu 5O krooni. Head
klassijuhatajad, olge abiks raha kokkukogumisel. Raha peab
kokku saama 16. detsembriks.

n23. detsembril  toimub meie ühine JÕULUTEENISTUS
Metodisti kirikus

nGümnaasium
n5.-9. klassi õpilastel lõpeb II veerand 20. jaanuaril.
Tunnistused antakse 23. jaanuari klassijuhataja tunnis.
Vaheajale minnes saavad õpilased kaasa hinnetelehed, mis
tuleb vanema allkirjaga varustatuna tagastada 9-ndaks
jaanuariks.
NB! ALGKOOLI hinded välja panna kolmapäeva, 21.12
õhtuks

nJÕULUEELNE NÄDAL põhikoolis:
Kolmapäev, 21. detsember

kell 13.00-15.00 ALGKOOLI JÕULUPIDU �Estonias�
Tunnid lõpevad põhikoolis kell 13.45
kell 18.00-21.30 PÕHIKOOLI JÕULUPIDU Kirjanike
Majas

Neljapäev, 22. detsember
Koolipäev algab kell 9.00 ja kestab kuni 13.00-ni. Edasi
jätkuvad ainult koorid ja Muusikakooli tunnid.
Kell 13.30 toimub ka ALGKOOLI ÕPPENÕUKOGU

Reede, 23. detsember
kell 9.00 on KLASSIJUHATAJA TUND
kell 10.00 JÕULUTEENISTUS Metodisti kirikus.
Algkooli õpilastele on telltud buss, mis väljub Vene
Kultuurikeskuse eest  KELL 9.40

nMüügil on UUED KOOLIVORMID. Materjal on 50%
villa/  50%  akrüüli. Kudum on õhem kui varasemad
kootud materjalist müügil olnud koolivormid.
Uute mudelitena on müügil vestid ja kangast
varrukatugevdusega dþemprid ja kardiganid.

KORIA ALGKOOLI juhataja Esko Turkka ja 9 õpetajat,
kes meil 5. detsembril külas käisid, tänavad südamest kõiki
õpilasi ja õpetajaid, kellega nad koolimajades,
kunstiateljeedes, keraamika-ja metallikojas ja muusikamajas
kohtusid.  Eriti suur aitäh RAGNELE, ANNELE ja
ILONALE võimaluse eest tunde külastada!
Koria koolipere poolt kõigile ilusat jõuluootust!

Ingrid

n13. detsembril kell 18 Tallinna Keskraamatukogus
muusikakooli õpilaste KONTSERT
Kell 17 esinevad MARET NURKLIKU ÕPILASED Nõmme
muusikakoolis
n14.-17. detsembril keelpillidel TEHNILISE ARVESTUSE
tegemise võimalus
n15. detsembril kell 15.00, 17.00, 18.00 ja 19.00 õpilaste
KONTSERDID Muusikamajas
kell 18 Keeltemajas muusikakooli õpilaste kontsert
n 16. detsembril kell 11.00 muusikakooli
ÕPPENÕUKOGU Muusikamaja klassis
n18. detsembril kell 14 Muusikamajas muusikakooli
õpilaste KONTSERT koos Tallinna Muusikakeskkooli
õpilastega

nMuusikakool

nPõhikool

17. detsembril kell 17.00  Toomkirikus

VHK Muusikamaja tütarlastekoori ja
ettevalmistuskooride

SUUR JÕULUKONTSERT

Olete oodatud kuulama!

n Tänu



nEurope Direct Tallinna infopunkt kutsub Teid osalema
INFOPÄEVAL: Noorte võimalused Euroopa Liidus
12. detsembril kell 14.00-16.30, Eesti Rahvusraamatukogu
väikeses konverentsisaalis, Tõnismägi 2, Tallinn.

PROGRAMM
14.00-14.15 Registreerimine
14.15-15.00 Euroopasse õppima
Kadri Eensalu, Karjäärinõustamise teabekeskus
15.00-15.45 Euroopa noorteinfokanalid - mõttest teoni
Hannes Sildnik, Eurodesk Eesti
15.45-16.30 Võimalused väljaspool kooli ja tööd -
programm Euroopa Noored
Hannes Lents, Euroopa Noored Eesti büroo

Infopäeval osalemine on TASUTA. Vajalik on
eelregistreerimine kuni 09.12.2005 kella 16-ni: Liis
Võhandu tel. 6 307 441 või e-postil edir@nlib.ee.

nEESTI TEADUSFOTO 2005
Iganädalast populaarteaduslikku elektroonilist uudiskirja
teadus.ee välja andev mittetulundusühing Teadusteave
korraldab Eesti teadusfoto võistluse.
Haruldasel võistlusel oodatakse osalema fotoproffe ja -
harrastajaid, teadusjuhte ja teadlasi, koolijuhte ja õpilasi.
Sellist võistlust ei ole Eestis veel peetud. Meie mõte on, et
teadushetked ei läheks kaduma.
Üha enam jäädvustavad teadlased oma välitöid ja laborites
toimuvaid eksperimente. Fotograafid jäädvustavad teadlasi
ja nende seadmeid. Teadushuvilisedki on ehk endale seda
teadustamata pildistanud nii mõndagi, mis teadusega
vähemasti piirneb. Miks mitte siis neid pilte ka teistega
jagada?
Et võistlus on esmakordne, siis ootame mistahes ajal tehtud
fotosid. Ka formaat on vaba � olgu see digitaalne, paberil
või slaidil. Palve on vaid, et iga foto oleks varustatud piisava
infoga, mis kujutatu paika paneks.
Reeglid reegliteks, kuid idee on lihtne � teadusfoto ei ole
mitte midagi nii tõsist ja tähtsat, et seda ei saaks teha kes
tahes fotohuviline. Lõppude lõpuks tehakse teadust ka
arheoloogilistel väljakaevamistel, metsa takseerides, kalu või
putukaid püüdes, taimi korjates.

Fotovõistluse tähtaeg on 31. jaanuar. Täpsemad reeglid
leiate meie koduleheküljelt www.teadus.ee

Tänades,
Eesti Teadusfoto 2005 toimkond, MTÜ Teadusteave

nKutsenKehakultuuri õppediivan
nKesklinna koolide 3.-5.klasside spordimängud.
6. ja 7.detsembril toimusid Merekooli võimlas
kombineeritud teatevõistlused. Osales 12 kooli. VHK
õpilastel läks päris hästi.
3. klasside võitja selgitati nelja teatevõistluse kohapunktide
alusel. VHK kohad erinevates teatevõistlustes olid 3., 2., 1.
ja 4. See andis kokkuvõttes 2. koha. Kusjuures võitja GAG-
iga koguti ühepalju punkte, määravaks sai see, et nendel oli
paremuselt kolmas tulemus neljast teatevõistlusest teine, meil
kolmas. Väga tublid olid KELLI MARIE JAAMA, GEITRIN
JANSEN, MADLEEN MARIA KIRJA, MARIA LIIVE,
GRETE REMMEL, REBEKA VAINO, HANS MARKUS
ANTSON, JOEL MARKUS ANTSON, KARL MARKUS
ANTSON, PATRICK PEINAR, HERMAN KLAS RATAS
ja ALEKS SMITT.
Neli erinevat teatevõistlust oli kavas ka 4. klassidel. Kuigi
ühes teatevõistluses natuke ebaõnnestuti ja oldi 9-ndad,
andsid teiste teatevõistluste 2., 5. ja viimase teatevõistluse 2.
koht kokku 18 kohapunkti ja tasavägises konkurentsis väga
tubli 2. koha. VHK-d esindasid MAGDA HELENE
JÄRVSOO, HELEN KIIK, PAULIINE MUREL, MARIT
MÄNNISTE, ANNA KRISTIN PETERSON, KRISTINA-
MIRJAM VILLAND, ALEKSANDER LAPIN, ANSELM
OJA, ANDRES-ALLAR SIITAM, MARKUS SILLA, JAKOB
TULVE ja KARL-EERIK VALKNA.
5. klassid võtsid üksteiselt mõõtu viies erinevas
teatevõistluses. Kokkuvõttes tubli 5. koht tuli järgmiste
kohtadega � 8., 4., 3., 9. ja 4. Mõned sisse lipsanud eksimused
kahes teatevõistluses maksid ka parema üldkoha. Kooli
esindasid LIISA HIOB, CARMEN KARJAHÄRM,
JAANIKA LÜÜS, MERILIN REEDE, EMMA URB, BIRGIT
VALGEMÄE, TOM GREGORI BRAZIER, MATTIAS
KUPPART, ANDREAS LEPAMETS, KARL HENRI
REBANE, KARL SAAR ja JOONAS MATTIAS SARAPUU.
Õpetaja Aivar tänab siinkohal veel oma abilisi võistluste
läbiviimisel. Suur aitäh Kristiina-Mariale, Kristiinale,
Markusele, Joonasele, Kaur Joosepile ja Taavi-Hansule!
nTallinna Koolinoorte Spordimängud.
Põhikooli ja gümnaasiumi noormeeste võistkonnad
osalesid korvpalli alagrupiturniiridel.
Põhikooli poisid kaotasid GAG-ile, Ühisgümnaasiumile ja
Westholmile. Mängisid MATTIAS LILL, AADU LAMBOT,
JOONAS JÕGI, JOHAN KLAUS, JOONAS TARAS,
ANDERS LEVANDI, KAUR JOOSEP EISEL, MATTIAS
GUSTAV LAGERSPETZ, SILVER PALUMAA.
Gümnaasium (kus võis mängida kuni kolm põhikooli
poissi) võitis avamängus Heleni kooli ja kaotas seejärel väga
tasavägise mängu Westholmile. Edasi tekkis probleeme
võistkonna kokkusaamisega ning kaotused tulid veel
Lilleküla Gümnaasiumilt, Kuristiku Gümnaasiumilt ja 37.
keskkoolilt. Põhimeestega mängides oleks olnud reaalne
ka alagrupist edasi jõudmine, aga eks järgmine aasta uuesti...
Mängisid MATTIAS LILL, MARTIN REBANE, MARGUS
VIIKLEPP, KALJU-KARL KIVI, MIRKO RAJAS, MIHKEL
PENT, KASPAR VELBERG, AADU LAMBOT, RAUL
KURRISTA, HENRIK VEERING, OSKAR STERN.

nLUMEN CHRISTI
Advendiaja filmiprogramm Peeter-Pauli koguduse saalis
Vene 16
17. detsembril kell 19.00 "Lubadused"
Lahendamatuna näiv konflikt Pühal Maal seitsme Iisraeli
ja Palestiina lapse silmade läbi. Neil oli julgust ületada piire,
et üksteisega kohtuda.
Film kestab 106 minutit ning on araabia, heebrea ja inglise
keeles, ingliskeelsete subtiitritega.
KÕIK ON TERENULNUD!


