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nVanematekogu
Kolmapäeviti kell 8.30

SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

LIIA PUNAB  15.10
EVELYN IVASK  17.10
MARIS MIKKUS  18.10
IGOR KAASIK  19.10
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nKersti andis ülevaate Riias käigust – Põhjamaade
teoloogiateaduskondade korraldatud holistilise hariduse
konverentsil.

nGümnaasiumi prioriteedid. Aastaid on vaeva
nähtud selle nimel, et rebaste retsimine muutuks
väärikaks noor-VHK-laste vastuvõtuks. Tasapisi on
sinnapoole liigutud. Sel aastal toimus see juba sellisel
tasemel, mis võiks olla eeskujuks järgmistele lendudele.
Kiitus korraldajatele selle suure läbimurde eest!
Vanematekogus olid ka 12. ja 11. klassi esindajad.
Edaspidi tulekski kaasata tegevusse ka 11-ndikud, et
neil tekiks ettekujutus. 12-ndikele tehti ettepanek
analüüsida, mis õnnestus ja mis oleks võinud teistmoodi
olla ning panna kirja n.ö protseduurireeglid, millest
järgmised lennud saavad juhinduda.

Vanematekogu tänab abituriente ka õpetajate päeva
läbiviimise eest. Sel aastal toimus päev teise süsteemi
alusel ja see õigustas end.

nSeoses Vene 22 valmimisega tuleks läbi mõelda,
kuidas reguleerida majja sissepääsu õhtupoolsel ajal, et
noortel oleks koht, kus huvitavalt oma aega sisustada,
ja samas tagada ka turvalisus. Luua VHK klubi,
spordiklubi, kirjandus-, ajaloo-, filosoofiaringid jne. Maja
sisustusest tuleb suur osa finantseerida projektidega
(spordisaal, teatrisaal, tahvlid jm).

nEetiline ja väärtustekasvatus. Tuleb läbi mõelda
mehhanismid, mis seda tagavad. See eeldab ka õpetajate
valmisolekut. Kahjuks oli Elukultuuri Instituuti
tutvustavas stuudiumis väga vähe klassijuhatajaid.

nPraktikandid. Kinnitati põhikooli füüsikapraktikant
ja kunstimaja praktikandid.

nOtsustati toetada Ruth Dureiko osalemist Viljandis
biblioteraapia ja raamatukogunduse alasel koolitusel.

n22. novembril on meil külas Saaremaa õpetajad,
et tutvuda meie huvikoolidega. Neile esineb ka
tütarlastekoor, kes on selle tõttu tundidest vabastatud
kella 11.30-12.10.

n Veerandi viimasel päeval, 26. oktoobril on
tervisepäev. Tuleb läbi mõelda, kuidas seda sisustada.
Meie gümnasistid on teinud huvitavaid uurimistöid mh
ka tervise teemadel. Neist võiks teha artiklid, avaldada
need Teataja lisana, uurimistööd kodulehele üles.

n Otsustati lubada 9. klassidel korraldada 19.
oktoobril stiilipidu teemal “Vana kool”. Sobiv koht oleks
Vene 31.

STUUDIUM neljapäeval, 18. oktoobril
ainesektsiooni esimeestele.

Kokkuvõte I veerandist ja tunnivaatlustest.
Vene 31 III korrus. Algus kell 15.30

18. oktoobril kell 19.00
Birgit Õigemeel, Sandra Üksküla
Lavakunstikool), 

LAULUD PÜHA KATARIINA KIRIKULE

18. oktoobril kell 19.00

Birgit Õigemeel, Sandra Üksküla,
Elizabeth Paavel jt.

Pilet 75 (VHK)/150/300 (igaüks ise valib).
Piletitulu läheb Püha Katariina kiriku hoidmiseks.

MÕISTMISEST

Nädal tagasi mõtlesime teistest arusaamise peale. Muuhulgas
meenutasime, kui suur rõõmu allikas on andestamine. See on
kindlasti nii. Aga... kas pole ka nii, et kui mõistaksime teisi
paremini - asetades ennast teiste asemele ja arvestades nende hea
tahtega - poleks meil tegelikult vaja sageli andestadagi. Me ei
tunneks ennast ju solvatuna. Mõistaksime, et tegelikult on teistel
väga sageli õigus. Ja kui ei olegi, näeksime enda ees võimalust
teisi aidata.

Ehk jõuame kunagi koguni nii kaugele, et võime öelda: “Mul
pole vaja õppida andestama, sest olen õppinud armastama”.

Pidagem meeles ka seda, et armastus ei seisne ainult andmises,
vaid rohkem isegi mõistmises.

Oleme kõik nõus sellega, et igaühel on õigus oma arvamusele ja
arusaamisele. Tihti kipume aga unustama, et see kehtib ka siis,
kui teised on meiega eri meelt!

Ja kui meile öeldakse, et tegime midagi valesti, peaksime
ärritumise asemel olema pigem tänulikud ja mõtlema: kui palju
ta minust hoolib, ja kui palju on ta jätnud ka ütlemata!



n Gümnaasium nPõhikool
I perioodi 7. nädal

nTäname abituriente!
Suured tänud Ave Habakukele ja Kaarel Roostarile ning
kõigile abiturientidele, kes korraldasid noor-VHK-lastele
meeldiva ja väärika vastuvõtu. Vanematekogus saime
teatepulga XI klassile koos heade mõtetega järgmiseks
aastaks edasi anda.

Suurepäraselt möödus ka õpetajate päev, mille eest samuti
tänu abituuriumile. Ka sellest päevast saime häid mõtteid
edaspidiseks!

nnnnnXII klassi eksperthinnangud
Tähelepanu abituriendid ja õpetajad, kellel on jäänud
eksperthinnangud sisestamata, palun seda teha hiljemalt 15.
oktoobriks.

nArvestuste nädala plaanid koduleheküljel
Arvestuste nädala plaanid paneme üles koduleheküljele -
hiljemalt 15. oktoobriks. Palun kõikidel üle vaadata
hinnetelehed ning tekkinud võlgnevused hiljemalt arvestuste
nädala lõpuks kõrvaldada.

nPildid. Palume hiljemalt reedeks tagastada klassipiltide
ümbrikud klassijuhatajale!

nSõrmused. Erakorraliselt teeme sel aastal veel ühe
sõrmuste tellimuse. Seetõttu palume soovijatel järgmise
nädala jooksul Mairile (mairi@vhk.ee; 6 996 130) teada
anda. Ühtlasi saab tellida ka sõrmuse parandust.

KUULUTUSED:
n Noorte teadusajakiri
Akadeemiake ootab
õpilaste teaduslikke artikleid
teise numbrisse. Artiklite
esitamise tähtaeg on 15.
oktoober. Artiklile kehtivad ajakirjas Akadeemia kasutatava
iitamissüsteemi nõuded ja töödelt eeldatakse õpilase
iseseisvat uurimuslikku või analüütilist panust. Oodatud on
gümnaasiumitaseme uurimistööde põhjal kirjutatud artiklid
humaniora, socialia, naturalia ja universalia valdkonnas. Veel
annab Akadeemiake koolidele teada, et ajakirja saab tellida
kodulehel www.metsaylikool.ee/akadeemiake. Poodides ajakiri

müügile ei tule.

nMeediaklubi laager
Tule Noorte Meediaklubi laagrisse 2.-4. novembril Viljandi
Paalalinna gümnaasiumis! Eelregistreerumine lõpeb reedel,
12. oktoobril. Täpsem info www.meediaklubi.ee

nRahvusraamatukogu teabepäev
17.oktoobril kell 16.00-18.00 toimub teabepäev
gümnaasiumide õpilastele, klassijuhatajatele, saksa keele
õpetajatele, mille käigus saavad osalejad teavet
keeleõppevõimalustest Rahvusraamatukogus, saksa keele
oskuse arendamise ja kasutamise võimalustest
vahetusõpilasena ja vabatahtlikuna ning stipendiumide
taotlemise võimalustest  haridustee jätkamiseks Euroopa
kõrgkoolides. Info: shveits@nlib.ee

nPildistamisest
Septembris toimunud pildistamisega on olnud mõningaid
probleeme. Nimelt ei ole osa lapsi, kes tegid portreeseeriaid,
neid kätte saanud. Pildikompanii fotograaf tuleb uuesti kooli
19. oktoobril (reedel) ja teeb soovijatele uued pildid. Uus
pildistamine toimub keel 5A ruumis (asub algkooli II
korrusel) kell 10.00-14.00.

NB! Tehakse ainult portreesid ja pildistamiseks on vajalik
eelregistreerimine klassijuhataja juures hiljemalt 16.
oktoobriks.

nVeerandi viimasest nädalast

• Viimane päev järeltöid teha järeltööde klassis on
23. oktoober. Hilisemad ajad õpetajaga kokkuleppel.

• Hinded pannakse välja 24. oktoobri õhtuks.

• 25. oktoobril lõpevad tunnid 14.00

nÕPPENÕUKOGUD 25. oktoobril:
Algkool 13.00
Põhikool 14.30

n26. oktoobril ainetunde ei toimu. Toimuvad tervisepäeva
üritused ja saadakse kätte I veerandi tunnistused.

nMiikaeli Ühendus

  Miikaeli Ühenduse kursused:

• Esmaspäeviti kell 16.15 Vene 31, klass Keel 7

Ladina keel - ISA XAVIER

• Neljapäeval, 18. oktoobril kell 15.45
Vene 31, IV korruse auditoorium

HELEN KAASIK

Metoodilised võtted mõtlemise arendamiseks

Oodatud on kõik õpetajad, kes peavad õpilastes
iseseisva mõtlemise arendamist oluliseks, sõltumata
ainest või vanuseastmest!
Kursus kestab 45 minutit ja jätkub nädala pärast, 25.
oktoobril.

• Reedel, 19. oktoobril kell 14.30 klassis Keel 6

Metoodilisi võtteid - KRISTA NÕMMIK

Sihtgrupp: algklassiõpetajad, kuid tulla võivad ka
teised huvilised.

• Neljapäeval, 25. oktoobril kell 17.30 algab

TÕNIS RÄTSEPA kauaoodatud

lavakõne kursus õpetajatele

Kursus hakkab toimuma neljapäeviti kell 17.30
klassis 10R (Pühavaimu 8) ja kestab 45 minutit.
Kursusel osaleda soovijatel palun registreeruda
telefonil 6996100 (Virge), 56981414 (Tiina V) või
meili teel tiina@vhk.ee



nMuusikakool

n16. oktoobril kell 17.30
Muusikakooli õpilaste kontsert Muusikamajas

n18. oktoobril kell 17.00
Muusikakooli õpilaste kontsert Muusikamajas

n19. oktoobril kell 15.30-16.00
Krista Madiste õpilaste kontserdi  proov

n20. oktoobril kell 12.00
Õp. Maret Nurkliku õpilaste kontsert Muusikamajas

Tallinna Haridusamet korraldab ajavahemikul

5. oktoober – 5. november

Tallinna kooliõpilastele

MUUSIKA OMALOOMINGU  VÕISTLUSE

Konkursi eesmärgiks on innustada Tallinna õpilasi
infotehnoloogilisi vahendeid ning legaalseid
programme kasutades end loominguliselt väljendama.
Lisainfo konkursi tingimuste kohta: aive@vhk.ee

nKroonikat

ÕPETAJATEPÄEV  RAKVERES

Õpetajatepäeva väljasõit Rakverre kujunes oodatust sootuks
erinevaks. Kogunemine Mere puiesteel tekitas elevust nagu alati: iga
tuttava silmapaari nägemine tegi rõõmu, sest oli ju igaüks meist
valinud pakiliste tegemiste hulgast kolleegidega koosolemise, võimaluse
koos olla ja koos kogeda. Neil, kes viimaste aastate jooksul
Rakveret vaid möödasõidul näinud, algas pilguheit ajalukku tõeliselt
huvitavalt.

Rakvere linnuses tulid meelde meie elamuspäevad, sest sealgi oli
õpilastel võimalik proovida keskaegset võitluskunsti, vanadel
kaarikutel mäest alla uhada jpm. Pääsesin esimest korda tarvast
lähedalt uurima ja sõrga patsutama, nii et ajataju kadus sootuks.
Mõtlesin, et oleme küll üks eriline seltskond, kes ajaloorattast sellesse
kuldkollasesse väikelinna potsatanud. Osasaamisrõõm ergastas.
Meie uue ajalooõpetaja Kaja Uuspõllu juhitud linnaekskursioon oli
faktiderohke ning huvitav just seetõttu, et Rakvereski XIX sajandist
kuni vabariigi ajani tütarlapsi ja poisse eraldi õpetati ja tänaseks
vanadest koolihoonetest nii paljud veel säilinud on. Päev oli hästi
liigendatud: saime enne teatrisse minekut pargis jalutada, poodlema
minna või kohvikus istuda. Teatrimaja kohvikus pakutud maitsev
lõunasöök kosutas keha ja pakkus meeldiva võimaluse juttu puhuda
ning naeru kihistada.

Teatrietendus valmistas pettumuse, milleks meist vist keegi valmis
polnud. Vaatasime Anthony Neilsoni 2002. aastal valminud
komöödiat “Siiralt valetades”, mille kohta teatritutvustus ütleb, et
tegemist on inglise huumoriga selle kõige paremas tähenduses. Tundsin
end solvatuna. Minu meelest on Eduard Tomani lavastus mitte
üksnes labane, vaid ka inimest madaldav. Huumor oli suunatud
suuresti allapoole vööd, samas aga ei jäetud ilkuvalt puudutamata
püsiväärtusi.

Pärast esimest vaatust tekkis osal meist soov lahkuda. Mina pooldan
põhjalikumat tutvumist ka nende nähtustega, mida momendil muuta
ei saa. Ja tunnistan, et see shokeeriv etendus avardas mu silmaringi.
Tean, et meie gümnaasiumi katsetelegi võib tulla lapsi, kes ongi ehk
vaid selliseid tükke vaatamas käinud. Tean, et töö, mida siin teeme,
on seda tarvilikum, mida rohkem on labasusele rõkkavalt kaasa
aplodeerijaid (ja neid oli meie grupi selja taga ootamatult palju)
ning mida mõtlematumalt suhtutakse teatrisse kui meelelahutusse.
Kui suur osa eesti teatripublikust ootabki täna veel labasusi, siis
seda tänuväärsemad ja lootustandvamad on etteasted, millest Lembitu
ja Tõnise juhendatud õpilaste kaudu siin osa saanud oleme. Loodan,
et meie noored ei pea tulevikus õhtust õhtusse mängima rolle, mida
õpetajaskonnal piinlik vaadata, ja et just nemad aitavad püsiväärtusi
nii elus kui teatris ausse tõsta.

Väljasõit suurendas kokkukuuluvustunnet ja andis teadmise, et
järgmise teatri ühiskülastuse korraldame kindlasti Theatrumisse.

INGRID MEISTER

nMuusikamaja

HÕIMUPÄEVAD 2007

nKolmapäeval, 17. oktoobril kell 19.00

Ungari rahvamuusikaansambel ÜLÜ

Kavas Gyimesi rahvamuusika ja tantsud. Ülü tuumiku
moodustavad Ungari ühe tuntuima rahvamuusikakoguja,
uurija  ja flöödimängija  Zoltan Juhaszi lapsed. Maast-
madalast koos musitseerinud noored on endaga Eestisse
kaasa kutsunud osavast tantsujuhist sõbra Péter Baloghi.

nNeljapäeval, 18. oktoobril kell 19.00

Mordva ansambel TOORAMA

Toorama tähendab mordva mütoloogias kuningas Tjushtja
sarve. Häda korral tuleb puhuda, ta teisest ilmast appi
kutsuda, et hävivat maad ja kultuuri taastada. Nimelt seda
asja ajab mitmekülgsel moel mordva laulupärimusele
keskendunud ansambel Toorama. Ansambli esituses kõlab
Mordva mitmehäälne meestelaul.

Laupäeval, 13. oktoobril kell 18.00

TAIZÉ ÕHTU

Tallinna Jaani kiriku katakombis toimub Taizé palvus,
millele järgneb arutelu Aabrahami kutsumise teemal.

nKuulutus
Kolmapäeval, 17. oktoobril toimub Vene 31 söögisaalis
RIIETE MÜÜK kell 14.30-17.00.


