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AASTA ALGUSE SÜNNIPÄEVAD:

ANNE REBANE  4.01
PRIIT AIMLA  6.01

ROBERT JÜRJENDAL  10.01
ENE NAEL  13.01

ILONA LILLE  14.01
RIIN TERGEM  17.01

TATJANA VORODJUHHINA  17.01
REET OOLUP  20.01
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Vanematekogu 9.1.2008

n Lisavaheaeg 11.-15. veebruaril. 11.-13.02
uisutamine, filmivaatamine, õppekäigud ja
klassijuhatajate organiseeritud tegevus (väljasõidud,
suusatamine jne). 12.02 gümnaasiumi kõnevõistlus ja
omaloomingukonkursi kontsert (luule ja muusika).
14. ja 15.02 lisavaheaeg. Kunstiringid sel nädalal
toimuvad, 11.-12.02 toimuvad kunstikooli tunnid,
muusikakooli tunnid vastavalt kokkuleppele õpetajaga.

n18. jaanuaril kell 15.00 Vene 22 maja pidulik
avamine. Linnapea lõikab lindi läbi. Maja
sisseõnnistamine toimub küünlapäeval, 2.02.

nTöökorraldus pärast kolimist. Esmaspäeval, 21.01
peaks gümnaasiumi õppetöö algust uues majas ka
pidulikult tähistama. Uus maja ruumikitsikuse probleemi
ei kaota, kuna gümnaasium on kasvanud. Vene 31 majja
tuleb eesti keele lektoorium, eesti keele tunnid
toimuvad selle maja suurtes klassides, samuti jäävad
mõned keeletunnid III korruse nõupidamiste ruumi.

nÜlevaade Miikaeli Ühenduse juhatuse koosolekust
8. jaanuaril. Püha Miikaeli Kolleegium läheb Miikaeli
Ühenduse alla, kuna Vene 31 maja oli võimalik anda ainult
MTÜ kasutusse. Uueks nimeks saab Püha Miikaeli Kool.
SA Püha Miikaeli Kolleegiumi alla läheb Elukultuuri
Instituut, kuna see on kirjastamistegevuseks soodsam.

nJärgmises vanematekogus osakondade sisehindamis-
parameetrid, aastavestluste plaan.

ABIVALMIDUS

Eelmises Teatajas mõtisklesime selle üle, et „armastada tähendab olla
teisele kättesaadav”. Just teistele kättesaadav olemise kaudu on hea viis
defineerida ka abivalmidust.

“Selline minu ema oli,” meenutas ühe Mercedes Salisachsi romaani
peategelane. “Ohverdused teiste heaks ja väga vähe isiklikke
soove. Tema eeskuju oli mulle mu isekuses pidevaks väljakutseks.
Ühel päeval küsisin temalt ärritunult, kuidas on võimalik tunda
armastust terve maailma vastu.

Tema vastus hämmastas mind. Ta vaatas mind imestusega, nagu
oleksin mina pärit teiselt planeedilt, ja ütles: „Mu tütar,” -- ja
lõi mind pehmelt vastu laupa, nagu üritades mind äratada --
“miks sa arvad, et ma seda kõike alati tunnen? Tõeline armastus
ei väljendu alati ei tunnetes, vaid tegudes.”

Tal oli kombeks mulle öelda: „Tegutsemine on parim viis
armastada, mu laps. Pole vaja, et tunneksid nende vastu
armastust,” -- ja ta rõhutas -- “lihtsalt aita neid. Siis näed ka
armastust, mis sinus nende inimeste vastu on.””

Uus aasta pakub meile võimaluse avastada taas kord, kuidas olla kodus,
koolis, tänaval... abivalmim.

Meie ümber võib olla inimesi, kellega tundub raske läbi saada. Vahest
võiks alustada just nendest? Mida head saaksin nendele ja nende eest
teha? Võib-olla näeme siis ka meie, varem või hiljem,  armastust, mis
meis nende inimeste -- kõigi inimeste -- jaoks peitub.

muusikamajas, esmaspäev, 14. jaanuar, kell 18.00

t a l i h a r j a k a m i n a m u u s i k a

Tuule Kann esitleb:

August PULST 111111111199999
tähistama on kutsutud:tähistama on kutsutud:tähistama on kutsutud:tähistama on kutsutud:tähistama on kutsutud:
jaak johanson, juhan uppin, peep ilmet,
tuulekandled, etc… ja teie kõik

pääsuks kaasa midagi põskepistmiseks

Juhatuse koosolekul 8. jaanuaril arutati SA Püha
Miikaeli Kolleegiumi ja Miikaeli Ühenduse tulevikuplaane.
Peeti otstarbekaks tuua Püha Miikaeli Kolleegiumi
Põhikool Miikaeli Ühenduse alluvusse ja nimetada ümber
Püha Miikaeli Kooliks. Põhikiri, õppekava ja arengukava
aastateks 2008-2010 on  redigeerimisel.

nMiikaeli Ühendus



n Gümnaasium nPõhikool

nTänud!

II veerandi lõpp

nHinded välja panna 16. jaanuari õhtuks. Algkooli ja
PK ühine ÕPPENÕUKOGU toimub neljapäeval, 17.01
kell 14.00 6. T klassis. Kell 14.00 lõpeb seega ka koolipäev.

Algkooli klassijuhatajad, kel sel ajal eelkooli tunnid, esitavad
aruande kirjalikult enne õppenõukogu.

Reedel, 18. jaanuaril on tavapärane koolipäev.

n AJALOO OLÜMPIAADI koolivoor toimub 15.
jaanuaril. Osalevate õpilaste nimekiri on õpetajate toa
stendil. Osalejad puuduvad sel päeval ainetundidest.

nMATEMAATIKA (KOOLI) TASEMETÖÖD

5. klassid 24. jaanuar 3.-4. tund
6. klassid 22. jaanuar 1.-2. tund
7. klassid 22. jaanuar 3.-4. tund
8. klassid 25. jaanuar 3.-4. tund
9. klassid 23. jaanuar 3.-4. tund

NB! Teiste ainete õpetajad, palun ärge planeerige antud
klassile sel päevale teisi kontrolltöid. Matemaatika
tasemetöö peaks olema ainus kontrolltöö (loe:
ettevalmistamist vajav töö) sellel klassil sel päeval.

nEsmaspäeval, 21. jaanuaril on klassijuhatajatunnid,
antakse kätte tunnistused.

n INGLISE KEELE NÄDAL 21.-25. jaanuaril (III
veerandi esimene nädal) alg-ja põhikoolis. Teemaks on
"Great Britain". Inglise keele tundides räägitakse
Suurbritanniast (algkool) ning tehakse grupitöid
Suurbritanniaga seotud teemadel (põhikool). Nädala lõpus
või sellele järgneva nädala alguses toimuvad tundides
viktoriinid kuuldu kohta.

Gümnaasium II perioodi arvestuste nädal ja kolimine

nArvestuste nädal. Arvestuste nädala tarvis eraldi
tunniplaani ei koostatud. Arvestused ja tunnid toimuvad II
perioodi tunniplaani alusel vastavalt sellele, kuidas õpetajaga
on kokkulepe sõlmitud.

nÕppenõukogu toimub kolmapäeval, 23.01 kell 15.30
Vene 22 majas (ruum täpsustub).

nKolimine uude vanasse majja. III õppeperioodi
alustame vastremonditud majas alates 21. jaanuarist. Päeva
alustame kogunemisega kell 8.15 Vene 22 hoovis. Kell 8.30
toimuvad klassijuhatajatunnid järgmistes ruumides. Pärast
seda jätkub koolipäev III perioodi tunniplaani järgselt.

I korrusel

Ruum 125 Teatrisaal  XI H
Ruum 136 XII H
Ruum 119 Väikeses söögisaalis

II korrusel

Ruum 216 X K klass
Ruum 214 XII K klass
Ruum 213 X R klass
Ruum 212 XII R klass
Miikaeli saal X H klass
Auditoorium XI K klass
Ruum 302 XI R klass

Uude majja kolides pöörame kindlasti tähelepanu
akadeemilisele riietustavale!

nRIIGIEKSAMITELE REGISTREERUMINE!

Õpilased, kes sooritavad kevadel riigieksami, peavad
sekretäri juures oma valikud kinnitama allkirjaga. Seda
on võimalik teha alates teisipäevast, 15. jaanuarist kuni
21. jaanuarini. Pärast nimetatud kuupäeva esitatakse
allkirjastatud ankeedid eksamikeskusele.

nNB!  Seoses kolimisega palub RAAMATUKOGU kõik
vajalikud raamatud ja õpikud hankida hiljemalt
esmaspäeval, 14. jaanuaril. 15.-18. jaanuaril
gümnaasiumi laenutus ei tööta.

nToitlustamine. Toidupäevi on veebruaris 18. Seega on
toiduraha maksumus 18 päeva x 19 krooni = 342 krooni.
Raha tuleb üle kanda enne 25. jaanuari.

nAjakiri Akadeemiake ootab õpilaste teaduslikke artikleid
järgmisse numbrisse 1. veebruariks 2008. Lähem info:
www.metsaylikool.ee/akadeemiake/

Adavere Õpilaskodu tänab kogu südamest VHK
põhikooli päkapikke ja nende suuri abilisi, kes nende lastele
jõulurõõmuks pakid saatsid. Mina tänan ka!

KATRIN  RAIE

nKunstimaja

nÕpetaja Ülle Marksi õpilaste krokii-figuuri joonistamise
kursuse tööde ülevaatus toimub kolmapäeval 16.01. kell
16.00. Tööd jäävad üles nädalaks Kunstimaja vaheruumi
ja saali.

nKunstikooli noorema astme ÕPPENÕUKOGU toimub
esmaspäeval,14.01 kell 10.00.

Kolleegide ja sõprade kaastunne Evelin, Maria ja Gustav
Leo Kivirannale abikaasa ja isa Gustav Kiviranna surma
puhul!

***

Avaldame kaastunnet õpetaja Maarja Unduskile,
vilistlastele Ingel Unduskile ja Maria Krossile, õpilastele
Liisbet Unduskile ja Jakob Emil Krossile armsa isa ja
vanaisa Jaan Krossi surma puhul!

VHK pere



Veerandi lõpp

n Viimane päev JÄRELTÖÖDE tegemiseks on
kolmapäev, 16. jaanuar.

nÕpetajatel palun hinded välja panna hiljemalt 16.01
õhtul, ka aastahinded nendes ainetes, kus kursus on läbitud.

nPMK Põhikooli II veerandi ÕPPENÕUKOGU toimub
neljapäeval, 17. jaanuaril kell 14.30 Uus 32 majas.
Tunnid lõppevad kell 13.45.

nReedel, 18. jaanuaril toimuvad tunnid nagu tavaliselt.

nPüha Miikaeli kolleegium

n14.-18. jaanuaril eriala tagasisidelehed õpilastele.

n14. jaanuaril Muusikakooli HINDED VÄLJA PANNA!

n14. jaanuaril kell 18.00 MM kontsert "August Pulst
119"

n14. jaanuaril  KESKRAAMATUKOGU suures saalis
(Estonia pst 8) kell 17.00 esinevad VHK Muusikakooli
õpilased JOHAN-EERIK KÕLAR ja JOONAS MATTIAS
SARAPUU (klaver, VII klass, õpetaja Karin Suss)
Kaastegev JOHANNES SARAPUU (tšello, õpetaja Aare
Tammesalu)
Kavas: Bach, Vivaldi, Chopin, Czerny, Grieg, Sisask

n17. jaanuaril kell 17.00 Muusikamajas kontsert: esineb
BARTOSZ KOZIAK (tšello)

n18. jaanuaril kell 11.00-13.00 Muusikamajas tšellode
meistriklass (BARTOSZ KOZIAK)

n 19.-20. jaanuaril Muusikamajas ENE SALUMÄE
orelikoolitus.

nMuusikakool

nEmakeel

VHK omaloomingukonkurss 2008

“Kui ma olin väiksekene…”

Selle teema alla mahuvad kõik teosed, mis on seotud
lapsepõlvega, laps olemisega praegu või minevikus. Enda,
oma vanemate või vanavanemate lapsepõlvelood
peaksid olema heaks inspiratsiooniallikaks, sõltumata
sellest, kas lapsepõlv veel kestab, on just hakanud läbi
saama või muutunud kaugeks mälestuseks. Ja vaatamata
sellele, kas lapsepõlv on (olnud) pilvitu õnneaeg või on
selles (olnud) ka muresid. Luua võib ka metatekste juba
olemas olevate lapsepõlvelugude teemal.

Omaloomingukonkursi tööde esitamise tähtaeg on
tuhkapäev, 6. veebruar (kunstitööd 15. veebruar).
Peapreemiad antakse kätte Eesti Vabariigi aastapäeva
aktusel 22. veebruaril.

Kui mina olin väiksekene,
kasvasin ma kannikene.
Ema viis hälli heinamaale,
kandis kiige kesa peale.
Pani käo kiigutama,
suvilinnu liigutama.
Seal siis kägu palju kukkus,
suvilindu liialt laulis.
Mina meelta mõtelema,
võtelema, võtelema.
Kõik mina panin paberisse,
raiusin ma raamatusse.

Eesti rahvalaul

n Info
Eesti Filmiamatööride Liit korraldab laupäeval, 2.
veebruaril Tallinnas noortele filmiamatööridele  FILMIDE
ANALÜÜSIPÄEVA. Üritus on tasuta!

Osalemiseks: saadavad huvilised oma videofilmid 22.
jaanuariks (postitempli kuupäev) aadressil: 11002 Box 584
Tallinn, Eesti Filmiamatööride Liit. Pikema kuulutuse ja
tingimused leiad aadressil: http://www.kuristiku.ee/533.html

Info: jaak.jarvine@mail.ee

Tule tutvu uute raamatutega Gümnaasiumi raamatukogus!

   1. XX sajandi kroonika, Eesti ja maailm. II osa
   2. XX sajandi kroonika, Eesti ja maailm. III osa
   3. Erelt, Mati. Eesti keele käsiraamat.
   4. Kasik, Reet. Sissejuhatus tekstiõpetusse.
  5. Loone, Leiki. Matemaatilise analüüsi algkursus.

nRaamatukogu

12. detsembril toimus emakeeleolümpiaadi “Keele
muutumine” koolivoor, milles osales 40 keelehuvilist.
Ülesanded olid keerulised, kuid leidlikud õpilased said
lahendamisega hästi hakkama. Emakeele ainesektsioon
otsustas nimetada parimad igas vanuseastmes järgnevalt:

7.- 8. KLASS: Ursula Roomere, Helena Hanso, Elen
Kalda, Johan-Eerik Kõlar, Emili Kolk

9.-10. KLASS: Mirjam Parve, Kärt Sõber, Mattias
Lagerspetz, Hans Henrik Alla, Martin Vainu, Hanna
Linda Korp

11.-12. KLASS: Rosina Savisaar, Reeli Viikberg, Talvi
Pihl, Maria Ehrenberg, Auli Relve, Gertrud Talvik,
Ketter Habakukk

Piirkonnavoorus osalevad URSULA ROOMERE,
HELENA HANSO, MIRJAM PARVE, KÄRT SÕBER,
ROSINA SAVISAAR ja REELI VIIKBERG.

Eesti keele õpetajad tänavad kõiki osalejaid ja
soovivad jätkuvat armastust emakeele vastu!


