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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

TIIU LÕHMUS  12.12
LAURI JÕELEHT  14.12
JAAK JOHANSON  15.12

KRISTEL-LIIS EESMAA  16.12.
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Vanematekogu 6.12.06

nJõulukinkide tegemine metsakooli lastele on sel aastal
väga populaarne.

nMiikaeli Ühendus algatab projekti Daniel Kotsjuba

taastusravi toetamiseks.

nArutati õpilastevahelist konflikti gümnaasiumis.
Otsustati eksmatrikuleerimisotsus edasi lükata järgmise
vanematekoguni, et leida parimad lahendused.

nArutati kahetsusväärset juhtumit, kus meie põhikooli
õpilane arvustas internetiblogis kooli, lapsevanemaid
ja teisi kooliga seotud inimesi. Juhtum vajab tõsist
tegelemist. Lastele tuleb selgitada, et internet kui laiale
avalikkusele kättesaadav kommunikatsioonivahend
seab igale inimesel suure vastutuse iga oma sõna eest
(ehkki võib tunduda vastupidi, kuna keegi ei reguleeri).

nArengukava jaoks hinnati võrdlevalt põhikooli ja
gümnaasiumi õppekeskkonna kvaliteeti.

nOtsustati lubada 6. klassid väljasõidule Tartusse
13.12.

nOtsustati toetada Gümnaasiumi Kammerkoori
koorilaagrit.

VHK ADVENDIKONTSERDID PIRITA
KLOOSTRI KABELIS

10. detsembril kell 18.00 esinevad Püha Miikaeli

Poistekoori ettevalmistuskoorid (dirigendid IMBI
LAAS ja JANA PERENS) ning VHK Muusikakooli

kandle-, kitarri- ja plokkflöödiõpilased

17. detsembril kell 18.00 esineb Vanalinna

Muusikamaja Tütarlastekoor (dirigendid MAARJA
SOONE ja ANDRES LEMBA)

Mõlemal kontserdil osalevad VHK Teatrikooli

õpilased õp. Tõnis Rätsepa juhendamisel
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11. detsembril kell 18.00 Vanalinna Muusikamajas

ELO TOODO LAULUSTUUDIO KONTSERT

Kaasa teevad TÕNU LAIKRE, SVEN
SCHMEIMAN ja TOOMAS PRUUNSILD
Sissepääs prii, veidikene maiustusi peaks küll kaasa
võtma!

14. detsembri õhtul /jälgi kodulehte!/
Vanalinna Muusikamajas

KAMINAÕHTU

MEELIKA HAINSOO ja jutuvestja PIRET PÄÄR

SUUREMEELSUS
KUULAMINE, MÕISTMINE, ENESEANDMINE

Kui olen suuremeelne, leian aega teiste abistamiseks, rääkimiseks
neile huvi pakkuvatel teemadel, haigete ning üksinduses elavate
inimeste külastamiseks.

Suuremeelsus ning heldus tähendavad eelkõige andestamist. Kui
me ei andesta, vaid kritiseerime, norime või kiusame, siis nii
käitudes anname märku, et oleme justkui paremad inimesed kui
teised. Kui uhked võime me olla!

Teiste kuulamine tähendab mitte ainult oma, vaid ka kaaslaste
mõtetele tähelepanu osutamist. Vaid oskuses hästi kuulata peitub
teiste mõistmine ning tõelise sõpruse leidmine.

Õigeaegsus, abi osutamine selle vajamise hetkel, oma eelistuste
teisejärgulisus - see aitab meil koondada oma tähelepanu meid
ümbitsevatele inimestele, õppida olema helde ja suuremeelne ning
jagama rohkem armastust oma perekonnaga.

Heategevuslik jõululaat

“JÕULUD NAGU VANASTI”

laupäeval, 9. detsembril kell 11-14 VHK

Gümnaasiumi hoones ja hoovis (Vene tn 22)

Kell 12.00 parimate jõulukinkide OKSJON

Laada tulu läheb õppekeskkonna täiustamiseks  -
ostame klassidesse vajalikku mööblit, raamatuid, kaarte

jmt.
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nGümnaasiumi õppereisid:

Teisipäeval (12.12) on väljasõidul 11. R ja 11. III (keemia/
füüsika). Sõitu alustame 8.00 Mere puiesteelt. 10.30
oodatakse meid Kohtla-Nõmme kaevanduses. Pärast
kaevandust külastame Viru Keemia Grupi
Keemiakombinaati. Tagasi Tallinnas oleme 18.00. NB! Päev
on pikk, seega võtke kaasa endale süüa, sest kohapeal meil
söömise võimalusi ei ole. Reisi maksumus 150.-. Raha
palun tuua juba selle nädala jooksul Mairi juurde.

13.detsembril on 10. R ja 10. III väljasõidul Väätsa

prügilasse, mis asub Paide lähistel. Reisisiht muutus, kuna
Tallinna prügila ei saa meid kahjuks vastu võtta. Seega kell
8.15 on start Merepuiesteelt ning suuna võtame Järvamaa
poole. Kuskil kell kümme oleme kohal ja ekskursioon
prügilas toimub 2 h. Kojusõitu alustame umbes kell 12.00
ning tagasi Tallinnas tahaks olla kella kaheks. Reisi maksumus
on 100.-. Palun maksta ja registreerida ennast reisile Mairi
juures. Tööülesanded jäävad kehtima.

Neljapäeval (14.12) on väljasõidul 12. klass.  Stardime
8.00 Mere puiesteelt. Sõiduplaan on järgmine: Tallinn –
Siimusti potitehas – Luua arboreetum – Rajaküla
vanausuliste pühakoda – Tallinn. Tagasi Tallinnas peaksime
olema 18.00.  Reisi maksumus on 140 krooni, mis palun
tuua Mairi kätte. NB! Päev on pikk, seega võtke kaasa
endale süüa, sest kohapeal meil söömise võimalusi ei ole.
12. klassi füüsika (II ja III grupp) õppimine väljasõidu põhjal
18. detsembriks: arvutada meie väljasõidu liikumisgraafiku
teepikkus ja nihe. Trajektoor: Siimusti – Luua – Rajaküla.

õp. Irja ja õp. Tiia

nGümnaasium

II perioodi arvestuste nädal ja etteteated

nArvestuste nädala plaanid on kättesaadavad kooli
koduleheküljelt (sisse logides) õppeinfo kaustast.

n III perioodi tunniplaanid on kättesaadavad kooli
koduleheküljelt alates arvestuste nädala esmaspäevast.

nMuusikaajaloo arvestus X klassis

Tähelepanu muusikakooli lõpetanud õpilased, muusikaajaloo
arvestus  toimub neljapäeval, 14. detsembril - X K kell

13.00, X H kell 12.00 ja X R kell 14.00. Küsimused-
vastused on kättesaadavad kooli kodulehel õppematerjali
kaustas (sisse logides). Oluline on teada, mille poolest erineb
barokkmuusika eri maades ning tunda väljatoodud mõisteid.

nIII perioodi 1. nädal

Õppetöö käivitub tunniplaanijärgselt. Klasside koristamise
ja pakkimise ajad lepitakse iga klassiga kokku eraldi.

nTeisipäev, 19. detsember

Gümnaasiumi JÕULUPIDU Susi hotelli Rohelise Ämbliku
lokaalis. Igalt klassilt etteaste! On aeg hakata valmistuma!

nKolmapäev, 20. detsember

Kell 15.30 II perioodi ÕPPENÕUKOGU. Õpetajatel palun
hinded välja panna  18. detsembri õhtuks.

nNeljapäev, 21. detsember

Koolipäeva lõpus HÜVASTIJÄTT VANA
KOOLIMAJAGA.

nReedel, 22. detsembril

kell 9.30 VHK JÕULUTEENISTUS Jaani kirikus.

n 14.-16. detsembril on gümnaasiumi kammerkoori
LAULULAAGER Järva-Jaanis. Väljasõit on neljapäeval kell

17.30. Plaanis on valmistuda eelseisvateks esinemisteks
jõulupeol ja jõuluteenistusel, samuti õppida 2007. aasta
Noorte laulupeo laule. Kuna koori võõrustajaks on Järva-
Jaani kogudus, andes meie kasutusse oma kogudusemaja
ruumid, siis anname meie omalt poolt neile väikese
KONTSERDI, mis toimub reedel, 15. detsembril kell

18.00 Järva-Jaani Ristija Johannese kirikus.

õp. Pille Raitmaa

nMuusikakool

KONTSERDID MUUSIKAMAJAS:
12. detsembril kell 17.00 õp. Maret Nurkliku ja õp. Kai
Kiige (Nõmme mk) õpilaste ühiskontsert
13.detsembril kell 17.30 klaveriosakonna valikkontsert
Keskraamatukogus
14.detsembril kell 17.00  kitarriõpilaste kontsert
16.detsembril kell 12.00  õp. Anneli Karini õpilaste kontsert

KONTSERDID VÄLJASPOOL:
14.detsembril kell 17.00 Kullo Lastegaleriis
keelpilliosakonna kontsert
15.detsembril kell 18.00 Keskraamatukogus
klaveriosakonna kontsert
16.detsembril Mikkeli Muuseumis Lauri Jõelehe
kitarriõpilaste kontsert

nPõhikool

n1.T ja 1.P klass sõidavad esmaspäeval, 11. dets. Käsmu
tutvuma kaptenite küla jõulukommetega. Buss väljub Vene
Kultuurikeskuse eest kell 9.00 ja lapsed on kooli juures
tagasi kell 15.00.

n6.T ja 6.P klass sõidavad kolmapäeval, 13. detsembril
Tartusse õppekäigule. Külastatakse Kirjandusmuuseumi ja
Tartu ülikooli ajaloomuuseumi

nInimeseõpetuse tunnid 11. detsembril klassijuhatajate
tundide ajal kell 11.00:

6. tüdrukute klass Markus Järvi
6. poiste klass isa Igor

nÕpilasomavalitsus

19. detsembril toimub lokaalis “Roheline Ämblik" VHK
Gümnaasiumi JÕULUPIDU. Sellel aastal on jõulupeo
teemaks Nõukogude stiil 80ndatel aastatel. Nagu
eelnevatelgi kordadel, tuleb kõigil gümnaasiumi klassidel üles
astuda oma etüüdiga (kuni 15 minutit). Oma etteaste tuleb
välja mõelda ka õpetajatel, kes muidu üles ei astu.


