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TÄHELEPANU!

Alanud on
VHK OMALOOMINGUKONKURSS
2006
TEEMAD:
1. Minu kool Vanalinnas
2. Subjektiivne linn ja vaimne
pärand
VHK omaloomingukonkurss keskendub linna ja inimese
suhetele. Iga linn on omapärane elamise kooslus, linn
on ühteaegu nii arhitektuur, mälu, vaimne pärand,
lõbu, muusika, ajalugu kui ka linnakultuuri
toimumispaik. Mis teeb ühe linna eripäraseks või
tüüpiliseks? Konkurss kaardistaks emotsionaalselt
meie subjektiivse ja isikliku Tallinna, linna, mis on meile
oluline.
3. Vaimne pärand - väärtuslik
kalliskivi
Inimeste kogukonna uskumused, kombed, oskused,
mis antakse edasi isalt pojale, emalt tütrele kas lugude
või tegevuste kaudu. Vaimne pärand/pärandus väärtuslik kalliskivi, mida tuleb hoida ja kaitsta.
Omaloomingutööde tähtaeg on 6. veebruar
2006. Kunstitööd tuua Kunstimaja õpetajate tuppa,
kirjatööd eesti keele õpetajate kätte, muusikatööd
muusikaõpetajate kätte. Töid võib anda ka
klassijuhatajale, kes need siis edasi toimetab.

n Vanematekogu
Neljapäeviti kell 9.00

Vanematekogu 22.12.05
UUE AASTA KALENDER.

nTalveseminar ja teenistus.
n9. jaanuaril kell 17 Theatrumis Tðehhovi etendus
VHK õpetajatele (vt kuulutust).

n Omaloomingukonkurss. Teema tuleb kohe uue

veerandi alguses välja kuulutada, et jõuaks näitused
juubeliks üles. Teema Meie kool vanalinnas, mis tuleb
täpsemalt lahti kirjutada.

n Juubelikonverents (10.II Olümpias). Koostada
stendidele ajatelg dominikaanide kloostrikoolist VHK
tänase päevani. Kui jõuab, peaks välja andma kogumiku
juhtimiskoolituse lõputöödega.

n19. jaanuaril stuudium, kus tuleb esitada põhikooli
klassijuhatajatele koolituse kava.

n15. veebruaril gümnaasiumi vastuvõtukatsed meie
põhikooli lõpetajatele.

n26. jaanuari vanematekogus projektide nädala (enne
24. veebruari) ettevalmistamise teema.
nKui Vene 22 remonti läheb, tuleb tõenäoliselt nii
mõnelgi inimesel kogu suvi tööl käia. Seetõttu tuleks
leida võimalusi anda üksteisele talvel veidi puhkust,
kasvõi selleks, et töötada edasi oma lõputöödega.

n28. veebruaril vastlapäev, uisutamine 27. veebruaril
või projektide nädalal.

nAbiturientide ball liigub 11. märtsilt 4. märtsile.
11. märtsil on matemaatikaõpetajate päevad.

VHK Teatrikooli abituriendid ootavad
kõiki õpetajaid
esmaspäeval, 9. jaanuaril kell 17.00
Theatrumisse vaatama diplomietendust LAVAKAVA TÐEHHOVI LOOMINGU
PÕHJAL
Kes on näinud, need soovitavad soojalt!

STUUDIUM
12. jaanuaril kell 13.00 Kersti kabinetis
GÜMNAASIUMI EKSPERTHINNANGUD
Eriti oluline on 10. klasside õpetajate osalemine!
Anu ja Urmo

n Gümnaasium

n Miikaeli Ühendus

III perioodi 3. nädal

Traditsiooni sünd?

Loodetavasti on kõik vaheajal kenasti puhanud ja rõõmuga
tagasi koolis, et jätkata sealt, kus pooleli jäi.

Vabaõhukooli õppealajuhataja EDA LAIDMETS tänab
südamest kõiki VHK-lasi, kes kooli õpilasperele
jõulurõõmu valmistasid ja soovib meile kõigile HEAD UUT
AASTAT! Järgmisel aastal üritame jõulupidude aega nii
seada, et need gümnasistid, kes soovivad ise kingipakke üle
andma minna, saaksid seda teha. Seekord olid peod samal
kellaajal.
Ühislõuna serveerija JUTA TEPPO tegi parima nii
lauakatmismeeskonda kui menüüd ette valmistades. Tänu
tema initsiatiivile saime soodsalt ja vaevatult maitsvate
verivorstide, hapukapsaste ja magusa kallale asuda. Meie
MARI kõrvitsasalat ja ANU REIDAKU parim võimalik
lahendus glögi hankimisel kinnitas jälle, et südamest
püüdes sünnib koostöös uus kvaliteet.
Suur tänu kõigile, kes tulid ja koos olemisest osa saada
soovisid! Suur tänu esinejatele ja ühislaulu ülesvõtjatele! Ja
KATRINILE meile nii armsal ja vaid temale omasel stiilsel
viisil üritust juhtimast! Julgen pakkuda, et Vabaõhukoolis
koos olemisest võiks traditsioon sündida. Meid oodatakse
sinna ka järgmisel aastal ja oli mõnus olla küll, ilmselt ka
pisematel peolistel.
Head uut aastat!
Ingrid

nRIIGIEKSAMID
Abituuriumile ja XI klassile on saabumas tähtis hetk:
järgmise nädala jooksul tuleb registreeruda
riigieksamitele. Seda saab teha Mairi juures. XI klassi
õpilased saavad sooritada riigieksami keemias ja geograafias
ning erandina inglise keeles (need õpilased, kes sooritasid
proovieksami).
TÄHELEPANU XI KLASS! Arvestage, et erinevalt XII klassist
ei ole teil eraldi eksamiperioodi, st riigieksamiteks
valmistumine käib täiemahulise õppetöö kõrvalt (lisaks
tuleb teil sooritada ka üleminekueksam matemaatikas
(reaalrühm) või ajaloos (humanitaarrühmad).

nSTUUDIUM GÜMNAASIUMI ÕPETAJATELE
12. jaanuaril toimub Stuudium. Teemaks X klasside
eksperthinnangute kokkuvõte.
Anu

n TEADE KEHAKULTUURI ÕPPEDIIVANILT:

Teisipäeval, 10. jaanuaril kell 15.15 auditooriumis 12.
klassidele kehalise kasvatuse kirjalik test, millega on
võimalik teenida oma "punktilaekasse" üks lisapunkt. Kõigil
paluks ka ära tuua oma sportliku treeningu tõend. 20.
jaanuariks pannakse kehalise kasvatuse esimese poolaasta
hinne - arvestatud või mittearvestatud, arvestuse saamiseks
on vajalik vähemalt 3 punkti. Pärast 20. jaanuari I
poolaasta sportliku treeningu tõendit ei arvestata.
Aivar

n Kutse
Eesti Euroopa Liikumine esitleb: noortekoolitus IDEEST
PROJEKTINI
Koolitusseminar toimub laupäeval ja pühapäeval, 21. ja 22.
jaanuaril E-riigi Akadeemia ruumides aadressil Estonia pst. 5A, Tallinn (viimane korrus - jälgi silte!) kell 10:15 18:30
Kui oled keskkoolis õppiv noor või tudeng ülikooli esimestelt
kursustelt; Sul on ideid, mille elluviimist oled juba ammu
oodanud; tahad õppida projektivormis tööd nö. igaks juhuks;
Sa tunned huvi ühiskonnas toimuva vastu ning oled avatud
maailmale  siis on see koolitust just Sinu jaoks!
Koolitusel osalemiseks palume ennast registreerida
hiljemalt 18. jaanuariks e-posti aadressil
myeurope@euroopaliikumine.ee märksõna all Tallinna
koolitus, täiendavat infot koolituse kohta saab samalt eposti aadressilt, kodulehelt www.euroopaliikumine.ee või
telefonilt 6 419 678. Koolitus on osalejatele tasuta. Kuna
kohtade arv koolitusel on piiratud, siis palume kõigil
soovijatel saata samale e-posti aadressile ka lühike põhjendus
oma osalemissoovi kohta ning ootused koolituse sisule
(kokku kuni pool lehekülge).

n Kehakultuuri õppediivan
Kehakultuuri õppediivan tänab EVAT toreda jõulukingi
eest ja soovib kõikidele sportlikku uut aastat!

n Kaotatud
Kotatud VÕTMEKIMP seitsme võtmega, neist üks
postkastivõti ja üks VHK "nööp". Palun tuua Keeltemaja
õpetajate tuppa, Uus 32. Leiutasu!
Aime

n Raamatukogu
Põhikooli raamatukokku on saabunud järgmised raamatud:
W. Shakespeare Hamlet
J. D. Salinger Kuristik rukkis
E. Valter Ikka veel kummitab (lastejutt)
E. Blyton Võlukepp ja teised jutud (muinasjutud)
Sõidukid läbi aegade: transpordientsüklopeedia
MacDonald, C. W. Euroopa imetajad
E. N. Arnold Euroopa kahepaiksed
V. Johnson Euroopa puud
M. Chinery Euroopa putukad
A. Ritterhof Voolime
J. Kaplinski Kaks päikest: Teistmoodi muinaslood
H. Ch. Andersen Metsluiged
S. Pirotta Aisopose valmid
C. King Prügimäe Stig (noorsoojutt)
H. Käo Kui veel telekat ei olnud

n Kroonikat
POISTEKOORI ROOMA REIS
Ma peaks nüüd alustama seda reisikirja: "Elas kord...",
kuna see reis oli tõesti nagu muinasjutt.
Reis algas nii, et jõudsime koos perega Kalevi uue ujula
ette. Pered koos lastega ootasid ja külmetasid, kui bussijuhid
toppisid nende kohvreid bussi. Varsti sain ka mina oma
pagasi sisse ja reis võiski alata.
Buss hakkas sõitma. Sõit võis ju tore tunduda, kuid seda ta
polnud. Esimesed päevad olid jubedad. Pikk bussisõit ja
pidev istumine. Kui lennukiga sõites meeldib mulle süüa
seal pakutavaid kukleid, siis bussitoiduga ei ole ma kohe
üldse päri. Nimelt seal võis toidu kohta öelda ainult
"pakinuudel". Lõpuks hakkas see toit ikka küll ära tüütama
ja ajas kõhu valutama.
Esimene öö oli Poolas. See oli ühes kirikulähedases majas.
Järgmisel hommikul ärkasime varakult. See päev oli
hullem kui ma arvasin. Mul näiteks hakkas väga paha.
Ühesõnaga, esimesed päevad olid väga põrgulikud. Tänu
bussisõidule.
Seejärel ööbisime aga Sloveenias. Olime väga rahul toa
tingimustega. Minu jaoks täielik lux.
Kolmanda päeva hommikul jälle varakult üles. Tahtsime
jõuda umbes kella kuueks festivali avamisele, kuid ei
jõudnud. Niisiis jõudsime õhtul Vatikani. Kolmandal õhtul
ööbisime ühes kirikukoolis ja jäime rahulikult magama.
Järgmisel päeval oli paavsti audients. Nägime ka paavsti.
Tahtsin ka pildistada, aga ei saanud, kuna liiga palju
inimesi oli ümber. Õhtul pidasime kontserdi koos Kölni
poistekooriga Püha Matteuse kirikus. Kontsert läks hästi.
Pärast kontserti pakkus kirik meile all keldris püha
õhtusöömaaja. Pakuti erinevaid snäkke ja suupisteid.
Näiteks mulle anti kausitäis küpsiseid, mille ma kohe maha
pillasin. Niisiis ööbimiskohta jõudes olid kõik väga
väsinud. Seejärel rääkis meie koori abidirigent Lehari (või
ma tegelikult ei teagi, mis positsioon tal seal on) meile
õudusjutu ja seejärel jäime kõik magama.
Järgmisel päeval said kõik näha päevavalgel
mandariinipuid ja palme. Kuid mulle polnud see nii suur
uudis, kuna mina olin neid oma eelmisel Roomas käigul
juba näinud.
Kolmandal Rooma-päeval oli Vatikani basiilikas missa.
Kuhu üks väike grupike natuke hiljaks jäi, kuna oli
massiivne vetsus käimine. Missa läks hästi. Seejärel
tutvustas meie giid Markus Järv meile natuke Vatikani
kirikut. Olime vaimustuses kõikidest nendest skulptuuridest

ja laemaalingutest. Ja muidugi viiruki lõhnast. Õhtul viidi
meid ühte muuseumi, mille nime ma ei mäleta. Seal oli
veelgi rohkem skulptuure ja vaadata oli ikkagi midagi.
Pärast seda tehti meile üks mehine tegu. Viidi meid pizza
restorani. Kus saime süüa põhimõtteliselt nii palju kui
tahtsime. Täis kõhuga läksime magama.
Ja koitmas oli uus päev. Seda päeva ma kahjuks ei mäleta.
See ongi selle jutu kõige jaburam osa. Kuid mäletan sellele
järgnenud päeva, mil vaatasime terve päeva ainult
Roomat ja Vatikani. Üks asi, mida Roomas
mitteajaloohuvilisel teha tasub, on ðopata. Seda me ka
tegime ja kuidas veel. Nii et rahakott lage oli. Kuid enne
seda käisime Vatikani muuseumis, mille sees asus Sixtuse
kabel. Kuid nagu igasse suurde muuseumisse on suur
järjekord, siis ootasime me umbes poolteist tundi vihma
käes. Käis massiivne vihmavarjude ostmine. Kuid nii
karm eestlane kui ma ka olen, pidasin mina vist
ainukesena vihmale vastu ja ei ostnud tingitud kahe euro
eest endale vihmavarju. Ja pidasin vastu naturaalsel moel.
Seega olin puude all. Kui rivi oli lõpuks lõpule jõudnud,
saime muuseumi. Sukeldusime maailma teoste sügavamasse
kihti ja nautisime 2 tundi puhast kunsti. Eriti hea oli selle
muuseumi lõpp: Sixtuse kabelisse viis see tee lõpuks. Nägime
kõik, mida näha oli. Mul jäi suu pärani lahti, kui nägin,
kui täpselt ja hästi on kunstnik Michelangelo kõike oma
teosel kujutanud. Kui kõik oli ostetud ja vaadatud, läksime
bussi. Sõitsime tagasi ööbimiskohta, pakkisime asjad kokku
ja jäime magama.
Järgmisel päeval asusime teele Eesti poole. Enne seda veel
peatusime Aadria mere ääres, mis oli vapustavalt ilus.
Seejärel hakkasime kodu poole sõitma.
Kui lõppude lõpuks jõudsime Eestimaa pinnale, olime nii
rõõmsad, et lausa lobisesime piirivalvuriga, aga tundus, et
ta ei olnud väga jutukas mees. Nagu need eesti mehed ikka.
Rääkimine hõbe, vaikimine kuld. Kuid mulle see lause ei
meeldi nii väga.
Niisiis jõudsime tagasi Kalevi ujula juurde ja kõik olid
rõõmsad oma peresid jälle nähes.
Selline see reis oligi. Täielik muinasjutt...
OTT-HENRIK RAIDMETS, 6.P
Püha Miikaeli Poistekoor osales 28. detsembrist kuni 1.
jaanuarini toimunud Pueri Cantorese festivalil Roomas.
Reisi kaasateinute muljete avaldamine jätkub järgmises
Teatajas.

