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n Humanitaarainete päev. Toimub reedel, 1.
detsembril. Alar andis ülevaate esialgsest kavast. Teema:
usundid. Töögrupi järgmine kokkusaamine on
esmaspäeval, 20.11 kell 15.30. Kindlasti tuleb asjasse
pühendada ka klassijuhatajad, et nad saaksid
ettekujutuse, mis toimuma hakkab. Klaveriõpilastel on
samal ajal etüüdide konkurss, nii et nad ei saa osaleda.

nKanep. Kuna koolist on leitud tõenäoliselt kanepit,
tuleb võtta tarvitusele karmid abinõud, et õpilasi kaitsta.
Politsei on asjast teadlik, peab olema valmis
narkokoertega kontrolliks. Kui keegi on hädas, võib ta
alati pöörduda psühholoogi poole.

nRemont. Tuli teade, et 1. detsembrist läheb Vene 22
siiski remonti. Õppetöö toimub jõuluvaheajani siiski
vanas majas. Nädala jooksul tuleb välja töötada kolimise
kava ja leida ruumid. Esimese variandina püüame
hakkama saada oma ruumidega, kui see ei õnnestu, siis
otsida väljaspoolt (aga vanalinna piires). Õppe mahtu
ei vähendata.

n28. novembril jääb kool ära seoses G. Bushi visiidiga.

n 2. detsembril tähistab Kodulinna Maja 20.
sünnipäeva. Meie poolt oleks kena saata sinna
tervitusdelegatsioon.

n Õpilastelt on tulnud algatus uurida enne
remontiminekut gümnaasiumi maja keldreid ja
pööningut – võib-olla leidub vanu huvitavaid asju.

nJõudsid kohale VHK märgid. Pannakse müügile
valvelauda. Märgi kandmine aitaks ka näiteks
Kohvicumis VHK töötajaid identifitseerida.

nJõululaat toimub 9. detsembril Vene 22 majas.

nJärgmisest õppeaastaks tuleks võtta plaani see, et iga
abiturient võtab enda hoole alla ühe rebase terveks
aastaks.

Seoses G. W. Bushi visiidi turvameetmetega 28.
novembril tunde ei toimu. Ei tööta ka lasteaed ega
päevakeskus. Tunnid  tehakse järgi juunis pikendatud
õppeaasta raames.

Tervisetõendite Virgele kantseleisse esitamise
viimane päev on  30.11. Kontrollige eelnevalt
esitatud tõendite kehtivusaega kooliõe juures.

ÕNNITLEME!

Juba teist aastat järjest toimus Pirita vaba aja
keskuses koolinoorte filmifestival

"TÄHEVÄRAV 2006".
Selle aasta väravast astusid sisse noored filmitegijad

üle Eesti. Esindatud oli Tartu, Pärnu, Kohila, Vastse-
Kuuste ja Tallinna kooliõpilaste filmilooming.
Selle aasta võidufilmiks tunnistati Vanalinna
Hariduskolleegiumi viie õpilase lühifilm „Off“. Autorid
LAURA KANGUR 12. kl, RUUDU ULAS 11. kl, GEORG
SANDER MÄNNIK 12. kl., JÜRGEN KRISTOFFER
KORSTNIK 11. kl. ja  MAALI KÄBIN (tudeng).
Eripreemia pälvis  3. T klassist Ella Lin Raadi  film  „Karneval
koos kassiga“.

Vanalinna Hariduskolleegium
võitis Tallinna koolide
teadmistevõistluse! Teadmiste võistlus
2006 toimus 16. novembril 21. Koolis.
Võistlustingimused nägid ette, et 4-liikmelisse
võistkonda peab kuuluma üks juhtkonna liige,
üks õpetaja ja kaks õpilast. VHK-d esindasid Alar Saar,
Neeme Põder, Joonas Pärn (11. kl) ja Kärt Katrin
Pere (12. kl).
Võistlusel osales 43 Tallinna kooli. II koha saavutas
Nõmme Gümnaasium, III koha Järveotsa
Gümnaasium.

ROHKEM TÄNULIKKUST...

Kui oleme kellelegi tänulikud, aga seda ei väljenda, siis sarnaneb see
olukorraga, kus oleme kingituse küll juba pakkinud, kuid üle ei anna.

Kui sageli ma teisi tänan? Tänuks võib olla naeratus ja hea sõna, väike
kingitus või kiri, telefonikõne.

Kui ma oma tänu ei väljenda, siis tähendab, et pean teiste abi
endastmõistetavaks. See aga on märk enesekesksusest.

Tänu väljendamiseks on mitmeid viise – kas lihtsalt tervitus
hommikulauas, naeratus koju saabudes,  kellelegi oma abi pakkumine
vms.

Viisakas käitumine väljendab samuti meie tänulikkust ning aitab ka
teisi. Kas vaatan oma kaaslasele silma sisse, kui temaga räägin? Kas olen
õppinud viisakalt käituma täiskasvanute ja sõpradega,  klassis, sööklas,
poes, telefoniga rääkides või kirja kirjutades jne?



II perioodi 4. nädal

nEsmaspäev, 20. november
X klasside klassijuhatajatundides räägitakse
eksperthinnangutest ja nende sisestamisest. Tunnid toimuvad
X K klassil oma klassis, X R klassil oma klassis ja X H
klassil auditooriumis.

nToitlustamine ja talongid

Sööklas on sagenenud juhtumid, kus võetakse toit ilma
talongi esitamata ning see on töötajatele kaasa toonud
rahalist kahju. Seetõttu tuleb igal õpilasel esitada lõunale
minnes talong. Ilma selleta ei ole Mari kohtustatud toitu
andma.

nLeid

Esmaspäeva, 13. novembri pealelõunal leiti gümnaasiumist
suitsupaberisse keeratud puru, mis võis olla kanep. Kutsuti
välja politsei, kes leiu fikseeris. On võimalik, et sellele võib
järgneda politseireid (koertega) kooli ning suurenenud
tähelepanu narkokuritegude talituse poolt.

nTähelepanu XII klassi õp. Matthew Talboo grupp
(inglise keel)! Kolmapäeva hommikul asendab õp. Matthew
Talbood õp. Piret Pitk 9.05-9.45.

n Gümnaasium

nPõhikool

nHumanitaarainete nädala üritused ALGKOOLIS:

Esmaspäeval, 20.11 kell 9.05 Muusikamajas
muinasjutuhommik

Reedel, 24.11 klassides kirjanduslik viktoriin

nTeisipäeval, 21.11 algusega 17.00 toimub Muusikamajas
4.t sügispidu.

n PÕHIKOOLI humanitaarainete päev toimub 1.
detsembril. Tunde sel päeval ei toimu. Teemaks usundid:
5.kl - varakristlus; 6.kl - judaism; 7.kl - hinduism; 8.kl -
budism; 9.kl - islam.

nPalume kõigil õpetajatel kanda E-kooli hilinemised
(+märk) ja puudumised. See on klassijuhatajatele oluline
teave võitluses hilinemiste ja põhjuseta puudumistega!

nKunstimaja

Seoses Comenius 1 rahvusvahelise koostööprojektiga
"Cafe Europa" viibivad  ajavahemikul 19.11 - 24.11
Berliinis VHK õpilased AVE HABAKUK, TERESA
VOOGLAID ja MATTIAS ARRO 11. kl. ning  Kunstimaja
õpetajad RAUL ERDEL, ANNELI PORRI ja JAANA
JÜRIS.

nMuusikamaja

nLaupäeval, 18. novembril
kl 10-16  A- ja B-orkestrite LAAGER (Caeciliapäeva kava)

nEsmaspäeval, 20. novembril
kl 9.00-10.00 algkooli TEATRIPROJEKT
kl 19.00 MEESTELAULUTUBA ( II korruse klassis) õp.
Lauri Õunapuu

nTeisipäeval, 21. novembril
15.00-16.00 MK KONTSERT
17.00 IV klassi PIDU (õp Sirje Kaev)

nKolmapäev, 22. november CAECILIAPÄEV
kl 17.30 Caeciliapäeva kontsert MK õpilastelt ja okrestrilt
kl 20.00 Caeciliapäeva pidustusi jätkab Ungari noortest
rahvamuusikutest koosnev ansambel "SÜRRENTÖ",
mängitakse Transilvaania äärealade rütmikaid tantsulugusid.

nNeljapäev, 23. november
16.30 MK kontsert
19.00 MK kontsert (reserveeritud)

nReede, 24. november
KADRIPÄEVA SIMMAN JA TANTSUKLUBI

nLaupäev, 25. november
11.30-17.30 MART LAASI meistrikursus MK tshellistidele
kl 15.00-18.00 (VI klass kuni 19.00) Tütarlastekoori
LAAGER gümnaasiumis (Jõulukontserdi kava)

Reedel, 24. novembril kell 18.00

võimlas

PÕHIKOOLI PIDU

Teemaks VALGE
DJ Mikael

Pilet 10 krooni

23.11 kell 17.00 muusikakooli õpilaste KONTSERT
Muusikamajas
23.11 A-ja B-orkestrite (IV-XII klass) esinemine Loo koolis
ja Saku gümnaasiumis. Väljasõit 8.15 ja tagasitulek 17.30

nMuusikakool

Tallinna Koolinoorte Spordimängud 2006/2007
Põhikooli korvpallimeeskond alistas Kesklinna
alagrupiturniiril pingelistes mängudes Kadrioru Saksa
Gümnaasiumi 52:50 ja GAGi 42:40. Sellega oli alagrupis
1.koht tagatud ning viimases mängus, kui mänguaega said
kõik poisid, võideti ka 21.kool 64:56. Ühtlasi tähendas see
seda, et poisid jätkavad mänge üle-linnalisel
poolfinaalturniiril. Võistkonna ilmselgele liidrile Mattias
Lillele assisteerisid edukalt Aadu Lambot, Mattias
Gustav Lagerspetz, Johan Klaus, Jarmo Reha, Silver
Palumaa, Hendrik Johannes Terras, Markus Prommik,
Andreas Johan Virkus ja Hans Johannes Preegel.

nKehakultuuri õppediivan



POISTE KEELPILLIFESTIVAL KURESSAARES

27.-28.okt toimus Saaremaal juba V Üleriigiline Poiste
Kuressaare Keelpillifestival, mille eestvedajaks on
Kuressaare MK viiuli- ja tšelloõpetaja Laine Sepp.
Seekord osales seal ka VHK muusikakooli delegatsioon
koosseisus HENDRIK TIIDUS OJAVEER, PEETER
MARGUS, KARL MARKUS HAAVAMÄGI,
JONATHAN PETERSON, LAURI LEND, JOHANNES
SARAPUU ning õpetajad INGRIT VOOGLAID, TIINA
PANGSEP ja ARDO VÄSTRIK.
Ilmajaam oli nendeks päevadeks andnud suure
tormihoiatuse, kuid meie reis mandrilt Saaremaale ja tagasi
läks tormituultest hoolimata väga edukalt.
Saaremaale jõudes ootas meid rikkalik lõunasöök ja
siis…KONTSERDID. 2 päeval toimus kokku 9 kontserti.
Poisse vanuses 3-20 aastat oli üle Eesti registreerunud ligi
80. Kontsertidel valitses eriliselt sõbralik ja mõnus atmosfäär.
Kõik meie poisid andsid endast parima ja mitmedki kutsuti
aplausiga teist korda kummardama.
Tegemist on festivaliga, kus publik valib igalt kontserdilt
oma lemmiku ning üheks lemmiktšellistiks valiti ka meie
kooli Johannes Sarapuu – PALJU ÕNNE!
Äramärkimist ja meeneid said kõik poisid.
Inspiratsiooni ja head tunnet edasiseks musitseerimiseks
saime kuhjaga ning loodame meie kooli poistega taas
järgmisel sügisel poiste festivalil osaleda.

TIINA PANGSEP

22. novembril 2006 kell 17.30 Vanalinna

Muusikamajas

Püha Caecilia päeva
pidustused

muusikat koos HERMANN HESSE mõtetega
muusikast

esitavad
Vanalinna Hariduskolleegiumi Muusikakooli

orkestrid ja solistid.

Õhtu juhatab sisse MARJU RIISIKAMP

Pärast kontserti ühine muljete jagamine
Sissepääsuks kaasa võtta midagi põske

pistmiseks.

PALVERÄNNAK LOURDES´I 26.10 – 6.11.2006

II osa (algus eelmises Teatajas)

Lourdes oli väike, vaene ja tundmatu linn kuni 1858. aastani.
Siis juhtus siin ime, mis tegi väikelinnast ühe tuntuima
palverännakute sihtpunkti. 14-aastane, vaesest perest pärit
neiu Bernadette Soubirous korjas ühel päeval jõe ääres hagu,
kui teda kõnetas üks kaljuõõnsuses seisnud helevalgetes
riietes naine. Hiljem selgus, et tegu oli Neitsi Maarjaga.
Kokku kohtus neiu Neitsi Maarjaga 14 korda. Peamine
sõnum, mida Jumalaema Bernadette´ile südamele pani, oli:
“Palvetage patuste eest!”. Ühel kohtumisel palus Neitsi
Maarja Bernadette´il kaevata kätega teatud kohta koopa
põrandas – sealt hakkas voolama selge allikas. Selle veega
pesi üks pime silmi ja sai nägijaks – esimene ime oli sündinud.
Allikas voolab seal tänaseni ja selle vee (l´eau du Lourdes)
abiga on tervenenud väidetavalt tuhandeid inimesi
(moodustatud on range arstlik komisjon, kes uurib
põhjalikult iga juhtumit; 67 juhul on tunnistatud, et
paranemine on olnud meditsiiniliselt võimatu). Haigetega
tegelemine on saanud Lourdes´i peamiseks tegevusalaks.
Linna keskpunktiks on sama jõeäärne püha ala, kus asub
koobas ja allikas. Nende kohale kõrgele kaljule on ehitatud
4 kirikut üksteise peale. Allikavesi on juhitud ka väikestes
majakestes paiknevatesse vannidesse, kus saab end üleni
pühasse vette kasta. Seda võimalust meist paljud ka
kasutavad. Kuna ilm on halb ja hooaeg läbi, siis pääseme
umbes tunniajase järjekorras ootamisega. Suvel pidavat
olema tavaline 4-tunnine järjekord. Aga et ootamine tasub
end ära, võib järeldada juba nende inimeste kirgastest
nägudest, kes sealt väljuvad.

nKroonikat

nKroonikat
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Jätkuvalt tihedas vihmasajus jalutame vanalinna tänavatel,
mille eripäraks on kristliku sümboolikaga esemeid pakkuvate
kaupluste silmatorkav kontsentratsioon. Korraks läheb ka
taevas siiski ühest kohast selgeks ja me näeme tohutut mäge,
mis nagu kardina tagant nähtavale ilmub. Kell 5 algab
alumises kirikus kõigi pühakute päeva missa. See on
lastemissa – algab kostüümides laste protsessiooniga ja
tavapärasest suurem rõhk on lauludel. Suur kirik on rahvast
ja elevust täis, lauldakse kogu hingest ja valitseb helge ning
pidulik meeleolu. Pärast missat laseme kõik kaasas olnud
pudelid ja kanistrid Lourdes´i vett täis.

Neljapäev, 2. november, hingedepäev. Algab tagasitee
läbi kaunite Lõuna-Prantsusmaa maastike. Küpressid,
palmid, oliivipuud ja viinamarjaistandused... Paaritunnise
peatuse teeme Carcassonis, tõelises muuseum-linnas.
Viinamarjaväljadest ümbritsetud künkal asuv kompaktne
vanalinn oleks nagu keskajast välja lõigatud: vallikraaviga
ümbritsetud, topelt kaitsemüüride ja tõstesildadega. Müüride
sees keskaegsetes hoonetes õitseb käsitöö- ja
rüütliajateemaline kaubandus – ideaalne koht väikestele
poistele. Suurem osa neist, kellel pojad kodus ootamas, ei
suuda kiusatusele vastu panna ja toovad sealt kaasa mõne
mõõga, ammu või muu relva.

Järgmine peatus on Vahemere ääres. Kuurortlinn mõjub
nukra ja mahajäetuna, meri on aga kutsuvalt erksinine. Osa
läheb ujuma, teised korjavad rannalt suuri ilusaid merekarpe.
Vesi on väga soolane, teeb juuksed takuseks.

Ööbime Lyoni lähedal endises kloostris, mida praegu kasutab
uuskogudus nimega Üheksas Tee.  Koht meenutab
aristokraatide maamõisaid – allee viib suure sepistatud
väravani, väravast majani kulgeva tee äärde jääb suur
õunaaed. Vaatamata hilisele tunnile on meid tervitama tuldud:
lehmakari jälgib kuuvalgel heatahtliku huviga meie askeldusi
bussi ümber. Õhk on nii külm, et paari tunni tagune suplus
meres tundub unenäona. Meil oli tellitud ka õhtusöök, aga
kuna jõudsime kohale kell 11 õhtul, siis sellest me isegi ei
unista. Suur on meie üllatus, kui selgub, et inimesed on
kohal ja toit  soojas hoitud. Kolmekäigulist õhtusööki kroonib
suur tükk shokolaadikooki, mis on nii isuäratav, et salgame
silma pilgutamata maha kõik  tervisliku toitumise alased
tõekspidamised.

Reede, 3. november. Päev bussis. Õhtuks jõuame
Tshehhimaale. Öömaja on mägedes paiknevas Svata Hora
kloostris. Selleks ajaks on meid tabanud lumesadu ja kiilasjää.
Hoiame hinge kinni, kas buss veab mäetippu välja. Ilmub
keegi ämbriga ja hakkab rataste alla soola viskama. Lõpuks
oleme päral. Astume bussist välja vinge tuisu kätte. Meenub
kodumaa…

Laupäev, 4. november. Hommikusöök uhkes roosas
barokses saalis. Enne ärasõitu teeme väikese ringkäigu
kloostrikompleksis, mille nimi tähendab tõlkes Püha Mäge.
Tegemist on Tshehhi tuntuima palverännupaigaga, kuna siin
asub imettegev Jumalaema kuju (esimene ime juhtus aastal
1632). Basiilikat neljast küljest ümbritseva ristikäigu seinad
ja võlvid on kaetud toredate naivistlike maalingutega, igas
nurgas paikneb ühele Tshehhi linnale pühitsetud kabel.

Meid aga ootab Praha ja Õde Wojtecha, kes on kaasa võtnud
ka oma sõbra. Viimase selgituste saatel vaatame
vahtkonnavahetust lossi juures, katedraali, Karli silda jt
tuntud vaatamisväärsusi. Praha vanalinn on, nagu alati,
suursugune ja armas, aga ilm on endiselt vinge ja mitte
kõik meist pole osanud garderoobi valikul talve tulekuga
arvestada. Nii muutub üha aktuaalsemaks sooja koha
leidmine, kus lihtsalt istuda, süüa ja juttu ajada.

Ööseks peame jõudma Poola piiri lähedale Kralky
kloostrisse, mis pole iseenesest kaugel, kuid asub jällegi
kõrgel mägedes ja kuna tuisk kogub tuure, asume igaks
juhuks varem teele. Kui buss hakkab järsust mäenõlvast
mööda serpentiini üles ronima, võib väljas toimuvat
nimetada juba tormiks ja lustlik meeleolu bussis annab
tasapisi teed kellel hirmule, kellel vaiksele keskendunud
palvele. Siis tuleb Väinol hea mõte hakata lugema
Roosipärga. See mõjub – ja mitte ainult inimestele bussis!
Kui ühes kohas peatume, sest bussijuht peab minema
täistuisanud teeviita pühkima, möödub meist lumesahk.
Edasi sõidame juba mööda värskelt lahtilükatud teed ja peagi
hakkavad kloostrituled paistma.

Õhtust sööme külalistemaja restoranis (?), pärast sööki
jääme veel istuma. Reis hakkab lõppema, aeg on teha
kokkuvõtteid ja anda Tiinale tagasisidet. Nagu juba alguses
öeldud, on muljed ja tunded erinevad, aga üksmeelel on
kõik selles, et Tiina on teinud ära tohutu ja tänuväärse töö.

Pühapäev, 5. november. Hommik ei ole just paljutõotav
- äratuseks tuule ulgumine akna taga, missa külmas kirikus.
Mägedest allatulek läheb siiski kergemalt kui karta oli. Peagi
ületame Poola piiri ja jõuame viimasesse sihtkohta (enne
kodu), ühte palverändurite lemmikpaika Chenstohowasse,
kus asub kuulus Musta Jumalaema ikoon. Sarnaselt
Lourdes´iga on selle ümber rajatud terve kompleks. Satume
kirikusse täpselt missa ajaks ja saame vägeva elamuse
osaliseks. Kummaline kirik, mille seinu kaunistavad kargud
(inimestelt, kes tänu Mustale Madonnale on käima
hakanud), on puupüsti rahvast täis, teenistusel osaleb mingi
(otsustades rahvariiete järgi) mägilaste koor ja orkester, nende
laulud on hoogsad ja rõõmsameelsed. Altari ümber saab
põlvili liikudes ringi teha, kivipõrand on sellest laineliseks
kulunud…

See jääbki viimaseks võimsaks elamuseks meie reisil. Järgneb
kojusõit, nii harvade peatustega kui võimalik. Vaadatakse
filme, mõeldakse kodumõtteid, eredamaks hetkeks on see,
kui Tarmo loeb ette Dovlatovi “Kompromissi” – väga hästi
loeb, on ühtaegu väga naljakas ja kurb…

Tallinnasse jõuame napilt esmaspäevase kuupäeva sees.

TIINA VEISMANN

Vaata ka palverännaku pilte kodulehe pildigaleriist, reiside
kataloogist!

Palverännaku ideelise jätkuna loetakse kolmapäeviti
kella 15-16ni Õpilaskodu kabelis (Uus 32)
ROOSIPÄRGA. Kõik soovijad on oodatud liituma!


