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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:
TOOMAS VOOGLAID 24.10
TIINA RAUD 27.10
ALAR SAAR 28.10
KÜLLI JÕE 28.10
KAJA ÖLLUK 31.10


MÕISTMINE - 4. NÄDAL
PÕHIKOOL
Andekspalumine ei ole mitte nõrkuse, vaid küpsuse märk. Kui
olen eksinud või kedagi alt vedanud, siis võin käituda kahte
moodi: teha kõik endast sõltuva, et olukorda heastada ning
vabandada, või väita, et see polnud minu süü ning sel moel
iseendale valetades end õnnetuks teha.
Kas mu ilme on rõõmus? Või on minu poole pöörduda ja minuga
rääkida raske? Rõõmsameelsus ning mõistmine on voorused, mis
omandatakse läbi igapäevase harjutamise. Rõõmsameelsuse ning
mõistmise saladus peitub suuresti oskuses vaadelda probleeme
positiivse nurga alt.
Kas olen ütlemistes liiga terav? Kas jään teiste suhtes viisakaks
ka oma tegelikke mõtteid ausalt ja otsekoheselt väljendades?
Arvamuste erinevus ei ole kunagi vaidluse põhjus. Kas arvestan
kriitikaga? Ning kui leian, et olen eksinud, kas olen siis valmis
andeks paluma?
GÜMNAASIUM
Ära kunagi mõtle teisest halba, isegi kui tema sõnad või
käitumine selleks õigustatult põhjust annavad.
Sa pole talle kunagi füüsiliselt haiget teinud .... kuid oled teda
nii sageli tähelepanuta jätnud; oled vaadanud talle otsa kui
võõrale, ükskõikselt. Kas see pole haiget tegemine?
Kui sageli oleme mõtelnud, et teised lihtsalt ei mõista meid! Kuid...
ehk hoopis ei suuda meie end õigesti väljendada?
Mida paremini ma õpin ennast tundma koos minule omaste
nõrkustega, seda enam olen ka valmis teisi mõistma koos kõigi
nende nõrkustega.

n Vanematekogu
Kolmapäeviti kell 8.30

Vanematekogu 18.10.06

nVanematekogus osales gümnasistide esindaja, sest kolm
gümnasisti soovivad osaleda 27.-28. oktoobrini
Euroopa Noorte Parlamendi Eesti sessioonil.
Otsustati, et Miikaeli Ühendus toetab materiaalselt.

n Otsustati lubada Tallinna Ülikooli üliõpilasel teha
uuring teiskeelsete õpilaste käekäigust eesti koolis.

nMardipäevast. Arutati, kes kuhu jookseb.
nOtsiti lahendusi suitsetavate õpilaste probleemile.
Iga suitsetamine tuleb fikseerida, kirjalik seletuskiri jne.
Arutati ettepanekut teha vanemate hulgas vastav
küsitlus.

n Jätkus arengukava arutelu. Õpilaskontingendi
analüüs: esiteks võimete osas, teiseks väärtussüsteemi
osas. Tuleb hakata tõsisemalt tegelema kirjastamise ja
uuringutega.

n Hoolekogu
Hoolekogu koguneb taas esmaspäeval, 23. oktoobril
kell 17.00 Vene 22 Gümnaasiumi raamatukogus.
Teemadeks on seis remondi-investeeringute-ruumide
rindel ning VHK uus arengukava.
Kohtumiseni,
Katrin

Keraamikakoja vahekoridoris
PAKUTRÜKINÄITUS

PUUDUTUS
Osalevad:
Tiina-Mall Kreem
Ann Alice Ehala
Signe Kalbus
Epp-Maria Kivimaa
Ülle Metsma
Ene Rooste
Liisa Ikonen
Liisa Kallam
Tööd valminud tekstiiliateljees sügisel
2006
Juhendanud Liisa Kallam
Näitus avatud kuni 29. oktoobrini

n Gümnaasium

n Põhikool

II PERIOODI 1. NÄDAL

nEsmaspäeval, 23.10 klassijuhatajatunnid.

nTeise perioodi tunniplaanid on koduleheküljel (sisse

6. poiste klassi poolele rühmale inimeseõpetuse tund.

logides) kättesaadavad alates reedest.

n 1. T klass läheb esmaspäeval, 23.oktoobril

n Esmaspäevastes klassijuhatajatundides: kokkuvõte

Draamateatrisse vaatama etendust "Pipi Pikksukk". Kooli
juurest lahkume 11.15 ja tagasi oleme 14.20.

esimesest perioodist.
26. oktoobril kell 15.30
ÕPPENÕUKOGU (seoses kolmapäevase laupäevakuga tuli
õppenõukogu päeva võrra nihutada). Õpetajatel palun
KÕIK HINDED (nii protsessi-, arvestuslikud kui ka
kursusehinded - kellel kursus lõppes) välja panna hiljemalt
teisipäevaks, et klassijuhatajad jõuaksid teha kokkuvõtted.
Palume neil aineõpetajatel, kel kursused lõppesid, teha
kokkuvõte olukorrast aine lõikes.

VEERANDI LÕPP PÕHIKOOLIS:

n Kolmapäeval pärast tunde, kell 14.15 toimub X

12.00 klassijuhatajatund ja tunnistuste andmine.

klasside õpilaste ja abiturientide aktsioon "ruumid
puhtaks" . Ruumid, mis pärast 14 aasta pikkust
kohtuvaidlust kooli kasuks vabanesid, vajavad enne
kasutuselevõttu korrastamist, ja vägev energia nende
puhastamiseks on eriti teretulnud. Võtke kaasa koristuseks
sobivad riided. Töö lõpetuseks saab suppi, kringlit ja kakaod!

UUEL VEERANDIL
n6. novembril hingedeaja teenistused
11.00 põhikool
12.00 algkool

n Neljapäeval,

nHinded välja kolmapäeva õhtuks!
nNeljapäeval tunnid kella 13.00-ni
13.30 Põhikooli õppenõukogu
14.30 PMK õppenõukogu
Õhtul PÕHIKOOLI PIDU alates kella 18.00 võimlas

nReedel tunnid kella 12.00-ni.

nUute gümnasistide tervitamine. Reedel pärast tunde

n Püha Miikaeli Kolleegium

tervitavad uusi gümnasiste abituriendid. Üritus võib kesta
hilisõhtuni.

VEERANDILÕPU INFO

n Esmaspäeval, 6. novembril sõr muste pidu

n Eksperthinnangu vastuselehed palun tagastada

Muusikamajas (täpsem info plakatitelt järgmine nädal)

hiljemalt kolmapäeval, 25.10 kas allakirjutanule või otse
Agnesele.

nSel laupäeval, 21.oktoobril kell 19.00 toimub Tallinna
Jaani kiriku katakombides Jaani koguduse noorte
korraldatud Taizé palvus. Kõik on oodatud!
Anu

n 10. III (keemia/füüsika) õpilased, kes ei käinud
teisipäeval (17.10) välipraktikumil! Teie peate
kolmapäevaks (25.10) füüsikas esitama väikese referaadi,
mis sisaldab vastuseid järgmistele küsimustele:
1) Milline oli Silma Looduskaitseala NSVL ajal?
2) Milline linnuliik kannatas kõige rohkem kevadise
õlireostuse ajal?
3) Merikotka elutegevus. Millal on neid kõige rohkem
Silma Looduskaitsealal näha?
4) Kõrede elutegevus. Kuidas neid Hiiu - Lääne regioonis
kaitstakse?
5) Kas kormoraan ohustab teisi liike oma elutegevusega
Eestis?
Irja

nKallis (tõenäoliselt) 10. klassi neiu, kes Sa õpetaja Aivari
käest ühe võrkpalli laenasid ja seda pole tagasi toonud...!!??
Ootan seda võrkpalli ikka tagasi ka.
Ette tänades, õpetaja Aivar.

n Õnnitleme
Õnnitleme gümnaasiumi sekretäri MAIRI OTUT
abiellumise puhul!

n Veerandihinded tuleb e-kooli välja panna hiljemalt
kolmapäeva õhtul, s.o 25.10. Palun pange välja KÕIK
hinded, ka puudulikud!
Hindamata võivad sel veerandil jääda õpilased Rasmus
Palits ja Liis Salin, kes alustasid õppimist hiljem.
Loodusõpetus/bioloogia 5.-8. klassis (Mati Laane) ja
muusika (Pille) hinnatakse poole aasta kaupa, s.t jaanuaris
ja juunis.

n PMK ÕPPENÕUKOGU toimub neljapäeval, 26.10
kell 14.30 VHK Põhikoolis.
Aime

n Muusikakool
Neljapäeval kell 17.00 Muusikamajas muusikakooli
õpilaste KONTSERT.

n Tänu
Muusikaloo õpetaja Jana Perens ja 5.T ning 5.P klassi
õpilased tänavad silmapaistvat gregoriuse laulu asjatundjat
ja “Vox Clamantise” kunstilist juhti, lapsevanem Jaan-Eik
Tulvet, et ta jagas meiega oma teadmisi gregoriuse laulu
alal.

n Kiidud ja tänud
n2. klassi poisid võtsid õp. Marin Nooni juhendamisel
osa
Tallinna
Keskkonnaameti
korraldatud
meisterdamiskonkursist "Vanale asjale uus elu" ja Oskar
Saarepera tööd "Jääkmaterjalidest karu" tunnustati
kiitusega ning Oskar kutsuti koos vanematega pidulikule
vastuvõtule Tallinna Raekotta.

nLaupäeval,13.10 käisid Nõmmel "VÕISTUSOLF 2006"
Tallinna eelvoorus võistlemas:
Maria Netti Nüganen, Hanna Lotte Krall, Madli
Hainsalu, Katariina Tirmaste, Anna Kristin Peterson.
Lapsed olid väga tublid ja vaprad. Esinesid võimetekohaselt.
Seekord edasi ei pääsenud, aga järgmine kord teame
paremini ette valmistada ja võib-olla õnnestub ka kaugemale
jõuda.
Aili

n12. oktoobril toimus Tartus, H.Elleri-nim. Muusikakooli
saalis VHK muusikakooli klaveriosakonna ja Elleri-kooli
noorteosakonna ÜHISKONTSERT, kus VHK
muusikakooli esindasid järgmised õpilased:
Kertu Aer, Madli Ainsalu, Hans Ermast, Johann
Aleksander Kööp, Johan-Eerik Kõlar, Laura-Lotta
Lagle, Liis Mägi, Anni Mari Prees, Anni Marie Rea,
Sandra Suits, Keiu-Kärt Tammeaid, Kristina Mirjam
Villand
PALJU TÄNU kõikidele õpilastele ja nende õpetajatele Inga Arrole, Inge Biltsele, Liina Lillele, Ene Naelale
ja Karin Sussile.

n Kehakultuuri õppediivan
TALLINNA KOOLINOORTE SPORDIMÄNGUD
2006/2007
Spordimängud jätkusid põhikooli poiste jalgpalliga ja
murdmaajooksuga. VHK õpilased esinesid väga hästi.
Põhikooli jalgpallis saadi esmalt kaotus Ühisgümnaasiumilt
(0:1) ja mängiti seejärel 1:1 viiki Kadrioru Saksa
Gümnaasiumiga. Kuid seejärel selgus, et mängus Kadrioru
Saksa Gümnaasiumiga oli Ühisgümnaasium kasutanud
vanemaid mängijaid ja seetõttu diskvalifitseeriti. Et alagrupist
pääseb edasi vaid võitja, tuli mäng Kadrioru Saksa
Gümnaasiumiga kordamisele. Seekord vastastele võimalust
ei antud, võit 6:0 viis poisid poolfinaali. See mäng oli tõeline
põnevuslahing. Mängust väravaid ei löödud ning finaali
pääseja pidid otsustama penaltid. Peale viit lööjat oli seis
viigiline, VHK poolt olid edukad Karl-Eerik Luigend,
Hans Tiitsmann, Mattias Lill ja Sten Haljak, kes mõjutas
ka väravajoonel GAGi penaltilööjaid. Edasi löödi esimese
eksimuseni: GAG sisse, Silver Hang sisse, GAG posti, Karl
Ivar Maar sisse ja VHK oli jõudnud Kesklinna finaali!!!
Finaalis kaotati Reaalkoolile 1:4, kuid linnaosa kaks paremat
jätkavad kevadel mänge üle-linnalisel finaalturniiril. Veel
mängisid vähem või rohkem Hans Johannes Preegel,
Laur Nurkse, Lauri Lend, Kristjan Kuppart, Sander

Matsina, Armand Levandi, Mattias Gustav
Lagerspetz, Aadu Lambot, Lauri-Olavi Siitam, Kaspar
Aasrand ja Uku Langebraun.
Murdmaajooks toimus Nõmme Spordikeskuses. Põhikooli
osas saavutati 47 kooli konkurentsis väga tubli 8. koht!
Individuaalselt saavutas Getter Saar 1000 m jooksus ajaga
3.46,3 7. koha (osales 75 tüdrukut) ja Armand Levandi
poiste 2000 m jooksus 16. koha (96 jooksjat) ajaga 6.29.
Oma tubli panuse andsid kooli punktisummassse ka Birgit
Valgemäe, Liina Laul, Nora Aleksandra Tsahkna,
Katrin Eleri Engel, Siim Brazier, Johannes Peeter
Sarapuu, Mattias Lill, Joonas Jõgi ja Marek Marksoo.
Gümnaasiumi osas osalesid neidude 1000m distantsil Liina
Haldna ja Kristiina Lehtlaan. Kahe neiu punktid andsid
koolide arvestuses 40. koha (46 kooli).

n Kroonikat
Eelmisel nädalavahetusel käis kunstikool Peterburis. Reisist oli
juba ammu räägitud, kuulu järgi pidi inimesi palju tulema.
Reede hommikul alustasime sõitmist kauge linna poole. Piirini erilist
juttu nagu ei olnudki, pärastpoole hakkasid inimesed ärkama ja
kõikvõimalikel teemadel arutama.
Kella kahe ajal jõudsime Tsarskoje Selosse, mis on loss Peterburi
lähedal. Kuld ja kard igal pool - nii venelik kui üldse miski olla
saab.
Aeg hakkas juba õhtule venima ja pärast IMEsuure
kaubanduskeskuse külastamist suundusime hostelisse, mis meid eriti
meeldivalt ei üllatanud, aga pikapääle harjus ära. Õhtused
sündmused olid nõnda põnevad, et see kõik ei mahuks siia äragi.
Hommikul pidi täpipäält kell 9 bussis olema, et Ermitaazhi sõita.
Sääl oli iseenesest väga huvitav, sain palju uut ja huvitavat vene
kultuuri ja kunsti kohta teada.
Seejärel anti meile vaba aega paljude odavate vene cd-poodide
külastamiseks ning söömiseks. Ise sain teada, et Venemaal ei tasu
pitsat süüa, see maitses tõepoolest jubedalt. Kuulsin, et teised olid
hääd sushit maitsnud.
Pärast viimast ööd me All Seasonsi hotellis suundusime Peterburi
lähedale vene tsaaride ja keisrinnade suveresidentsi Peterhofi. Lossi
ümbritsev sügisene loodus ja lähedal asuv meri olid lummavad. Loss
ise meenutas Tsarskoje Selod – tüüpiline vene loss, kus ei puudunud
sajad pildid erinevatest keisrinnadest ja tsaaridest. Mõned seal olevad
asjad on nõnda hinnalised ja vanad, et paaris toas ei tohtinud isegi
peatuda, sest see kahetsusväärne tegu oleks portselani jäädavalt
kahjustanud.
Kui loss sai otsa, suundusime turule, kust sai veel ja veel odavaid
vene asju osta. Vaba aega anti piisavalt ja plaanitud ajal, kell
kolm, hakkasime kodulinna poole tagasi sõitma. Reis möödus tänu
hääle seltskonnale ja filmidele kiirelt.
Tagasi Tallinnasse jõudes sain shoki – tänavad olid nii tühjad,
justkui keegi koletis oleks inimesed pintslisse pistnud. Samas oli
tore tagasi olla, eestikeelsed sildid tundusid eriti armsad.
Kokkuvõttes – see reis oli priima! Alustades seltskonnast ja lõpetades
suurtesse Peterburi porilompidesse hüppamisega. Teinekordki!
HANNA LINDA KORP

