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n Kuu teema
ABIVALMIDUS
Selle aasta alguses on meie koolis palju asju juhtunud. Nagu
kindlasti oled märganud, on tekkinud uusi klasse uutes majades.
Sadu laudu, toole, raamatuid, kaste on läinud meie vanast
gümnaasiumimajast uutesse ruumidesse Vene ja Püha Vaimu
tänavatel. Arvutid, tahvlid, lambid, juhtmed, klaverid on samuti
kolinud.
Päkapikud seda tööd seekord ei teinud! Tore oli näha paljusid
õpetajaid, teisi töötajaid ja õpilasi rõõmuga koos rasket tööd
tegemas, ühe ühise eesmärgiga - et me saaksime kõik alustada
kooliaastat juba esmaspäeval ja esimesest tunnist. Ja see õnnestus!
Koostöös saavutame alati palju rohkem ja töö muutub
paratamatult palju meeldivamaks.
Kasutagem uue aasta algust ja uut koolikorraldust kutsena
muutuda abivalmimaks. Mida saaksin teha teiste heaks koolis
ja kodus?
Kui näen, et midagi oleks vaja teha: kriiti ei ole, põrandal on
paberid, korrapidajad unustasid klassi koristada, kellelgi puudub
tool... Kui kodus on vaja laualt nõud koristada ja siis ka pesta,
prügi välja viia, poes käia... kas pakun ennast seda tegema või
pigem hakkan mõtlema, kes seda peaks tegema?
Abivalmidus on hea harjumus, mida omandame, tehes korduvalt
väikseid teeneid teistele. Ja kui me pisiasju teeme rõõmu ja
armastusega, siis muutuvadki need suurteks.

Vanematekogu 20.12.06
n Uue aasta esimene vanematekogu 3. jaanuaril kell
10.30.
n Kinnitati 2007.a omaloomingukonkursi teema:
“Väärtused püsivad”.
nArutati, kas jõuluaega oleks võimalik kuidagi teistviisi
planeerida, nii et peod ei kuhjuks ja inimeste koormus
ei oleks nii suur, et pole aega jõuludeks valmistuda.
Veerandilõpu edasilükkamine on vähendanud küll
õppetöö pinget. Jõululõuna peaks enamuse arvates
olema varem, mitte viimasel päeval pärast kirikut.
nOtsustati, et õpetajate aastavestlustega alustatakse
sel õppeaastal juba jaanuari lõpus. Enne seda peaks
käima ka tunde vaatamas.
Vanematekogu 3.01.2007

nArutati kolimistaktikat. Vaadati üle ruumid.
Vanematekogu 10.01.07
nÜlevaade kolimisjärgsest olukorrast. Üllatavalt hästi
on kõik paigale saanud. Õppetöö pole takerdunud.
Järgmisest nädalast saab ka sooja toitu.
n Arutatati Vabariigi aastapäeva aktusega seotud
küsimusi.
n Seoses Vene 22 remondi algusega gümnaasiumi
hoovis enam parkida ei saa.
nKalender. 12.-13. veebruar projektide päevad, 14.
veebruar uisutamine, 15.-16.II lisavaheaeg. Sel ajal
võivad klassid minna ka näiteks suusatama (kui talv
peaks tulema).
nSeoses gümnaasiumi valvelaua kadumisega saab
alg- ja põhikooli ustest sisse ainult nööbiga.
nGümnaasiumi 100 päeva ball toimub 10. märtsil.
nKüünlapäeva pidu vilistlastele 3. veebruaril

VHK omaloomingukonkurss 2007
Teema: VÄÄRTUSED PÜSIVAD
Ajastud tulevad ja lähevad. Moed muutuvad.
Kirjandus- ja kunstivoolud vahelduvad. Tänapäeva
inimeste elu erineb tohutult sellest, kuidas elasid meie
esivanemad 100, 200, 500 või 1000 aastat tagasi.
Ometi on öeldud ka, et inimloomus ei muutu. Ta
igatseb, armastab, kannatab, näeb ilu, otsib tõde täpselt
niisamuti kui 2000 aastat tagasi. Aga ka kadestab,
valetab, reedab, kahjurõõmutseb…
Oodatud on igasugune omalooming: kunsti-,
muusika-, kirjandus-, filmi-, foto- jm teosed.
Tööde esitamise tähtaeg: 12. veebruar
Peapreemiad antakse kätte Eesti Vabariigi
aastapäeva aktusel 23. veebruaril Vene Draamateatris
Loe ka lk 2

n Gümnaasium

n Põhikool

III perioodi 3. nädal

nEsmaspäeval, 15.01 on KLASSIJUHATAJATUNNID.
nII veerandi ÕPPENÕUKOGU toimub 18. jaanuaril

Esimene kolimisjärgne nädal on seljataga ja tavapärane
õpperütm peaks olema nüüdseks juba taastunud. Järgmise
nädala jooksul valmistatakse ette gümnaasiumi puhveti ja
toitlustamise ruume ning praeguste plaanide kohaselt saame
sooja toitu hakata jagama 22. jaanuarist.
VEELKORD SUUR TÄNU KÕIGILE, KES
KOLIMISEL ABIKS OLID JA UUSI RUUME AITASID
ETTE VALMISTADA!

nTOITLUSTAMINE JA TOIDURAHAD
Esmaspäeval teeme kokkuvõte jaanuari toidurahade
laekumisest ja selle põhjal jagatakse välja talongid. Veebruari
toidutalongid jagatakse neile õpilastele, kelle
toiduraha on makstud 25. jaanuariks. Nii jääb ka edaspidi
- talongid antakse välja 25. kuupäevaks laekunud maksete
põhjal. Vahepeal sööjate nimekirjas muudatusi teha ei saa.
Kui õpilane haigestub või sõidab ära, siis toidult saab maha
arvestada alles 3ndast päevast. Teada tuleb anda ka kuupäev,
millal õpilane uuesti sööma hakkab. Sellisel juhul saab hiljem
teha tasaarvestuste.

nXII KLASS
Järgmise nädala esmaspäeva jooksul tuleb lõplikult otsustada
riigieksamiste valik. Kolmapäevast reedeni (17.-19.
jaanuaril) saab Mairi juures anda allkirju protokollile,
millega kinnitatakse eksamivalik.

nTÄHELEPANU!
Järgmisest nädalast alustab gümnaasiumi juhtkond vestlusi
õpilastega, kellel on mitu puudulikku kursusehinnet või
rohkem kui 10 põhjuseta puudumist II õppeperioodi jooksul.

ÕPPEREISILE PÕHJAMAALE!
Kevadel toimub õppereis Põhja-Soome ja
Norrasse. Õpime tundma tundurit ja virmalisi, käime
ametüsti kaevandustes ning vaatame kaljujooniseid
ja -maalinguid. Selleks, et teada, kui palju on reisile
tulijaid, palume registreerida end nädala jooksul Mairi
juures.
Reisi maksumus esialgsel hinnangul 3500.- Hinnale
lisandub muuseumide tasu, mis on umbes 25 eurot.
NB! Enne reisi toimuvad kevadel klassijuhataja tundide
ajal temaatilised loengud ja kokkusaamised, mis on
reisil osalejatele kohustuslikud.
õp. Irja ja õp. Tiia

n Püha Miikaeli Kolleegium
PMK ÕPPENÕUKOGU toimub 18.01, vahetult pärast
VHK PK õppenõukogu (ehk umbes kell 16.00). Hinded
palun välja panna kolmapäeva õhtuks.

13.00 algkool
15.00 põhikool
Hinded välja panna 17. jaanuari õhtuks.

n TUNNISTUSED antakse õpilastele 22. jaanuaril
klassijuhataja tunnis.

nII poolaasta TÖÖPLAANID esitada 17. jaanuariks.
nTÄHELEPANU, ÕPILASED!
17. - 24. jaanuarini järeltööde klassis järeltöid teha ei
saa

n Omaloomingukonkurss
Võiks mõelda selliste KÜSIMUSTE üle, nagu
♦Mis on väärtused minu jaoks?/ Mis on minu elus kõige
tähtsam?
♦Millised väärtused püsivad läbi aegade, millised jäävad
vaid hetkeväärtusteks?
♦Kes või mis kujundavad noorte väärtushinnangud,
kuivõrd need erinevad nende vanemate omadest?
♦Mis või kes aitab mul elada, annab jõudu tulla toime
raskustega?
♦Kas elu on väärtus?
♦Kas ilu päästab maailma?
♦Kas tõde on olemas?
Võiks mõelda ka VOORUSTEST ja PAHEDEST...
Voorused: alandlikkus, tagasihoidlikkus, õiglus, kannatlikkus,
halastus, armastus, kuulekus, mõõdukus, julgus, puhtus,
süütus, ausus, karskus.
Pahed: uhkus, ahnus, ihnus, valelikkus, argus, himurus,
kadedus, õgardlus, vihapidamine, tujutus.

n Muusikakool
nTähelepanu kõik noored heliloojad!
OMALOOMING on jälle õhus!
Muusikakool ootab pilli- ja laululugusid.
Selleks on vaja end registreerida MK kantseleis, et teha
ülesvõte ajavahemikus 29. jaanuar - 1. veebruar.
Loost on vaja ka nooti.
Küsi palun abi oma eriala- või muusikaõpetajalt.
info enen@colleduc.ee / 52 87684

n 17.

jaanuaril
kell
12.00
ÕPPENÕUKOGU, Vene tn 31

Muusikakooli

n 18. jaanuaril kell 17.00 Muusikamajas muusikakooli
õpilaste KONTSERT

