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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

ALEKSANDER HÄNNIKÄINEN  10.12

MEELI SEERMAA  11.12

TIIU LÕHMUS  12.12

LAURI JÕELEHT  14.12

JAAK JOHANSON  15.12

KRISTEL-LIIS EESMAA  16.12.

Vanematekogu 5.12.07

n Jõuluteenistuse ettevalmistus laabub.
Jõuluevangeeliumi etendamiseks oleks vaja veel
prooviaega kirikus.

nJõululõuna. Põhikooli söökla ei ole siiski hea mõte,
sest rahvast on liiga palju. Otsustati, et jõululõuna toimub
Vene 31 majas, süüakse verivorsti ja salateid. Pärast
etteasted ja ühislaulud IV korruse saalis.

nKoolide jõulupidude korralduses ei tundu praegu
tõrkeid olevat. Ka õpilaskodus ja PMK-s tuleb jõulupidu.

nKa sel aastal tehakse kingitusi Metsakooli ja Adavere
õpilaskodu lastele.

nElektrooniline jõulukaart vanematele. Selle
saatmisega tegeleb Taniel.

nnnnnNeljapäeval toimub haridusministri visiit PMK-sse.

n Talvekonverents. Liis on ajanud ühise filmi-
vaatamise asja Kinomaja ja Sõprusega (3.01 kell 16.00).

nKolimine. Raamatukogu kolib pärast seda, kui uute
kursuste õpikud on kätte jagatud. Kohe ei hakka
tõenäoliselt tööle ka gümnaasiumi söökla.

nHädas olevate laste arv, kelle vanemad pöörduvad
meie poole abi saamiseks, järjest kasvab. Igast juhtumist
tuleks informeerida ka haridusametit, et seal hakataks
tajuma vajaduse suurust luua linna rohkem võimalusi
probleemidega laste aitamiseks, sest meil on klassid
pilgeni täis. Iga nädal ülevaade avaldustest ka
tervisenõukogus.

nJärgmise aasta vanematekogu teemad: eetika ja
prioriteedid osakondades; kuidas vanematekogus vastu
võetud põhimõttelised otsused jõuavad osakondadesse
ja kajastuvad ka tunnustussüsteemis.

nOtsustati toetada Tatjana Galutvo osalemist Vene
matemaatikaprofessori kursustel.

nProbleem: Muusikamaja hoovis on pidevalt jõuk
VHK õpilastest suitsetajaid, ehkki silt on väljas, et
see on kooli territoorium ja suitsetamine on keelatud.
Märkuste tegemine ei aita, neile tuleb kutsuda
POLITSEI, ehkki see võib viia Kohvicumi sulgemiseni.

SUUREMEELSUS: JAGAMINE, KUULAMINE JA
ANDESTAMINE

Suuremeelsus algab sellest, et tunneme ära mõne inimese või grupi,
kes võib vajada meie abi. See võib olla meie perekond, meie
klassikaaslased ... kes iganes.

Mõelgem siis, kuidas saaksime aidata või midagi anda. Otsigem
nende jaoks olulisi asju, mida võiksime nendega jagada: oma
aega, oma teadmisi, oma asju, isegi oma eelistusi, kui näiteks
televiisorit vaadates valime kanali teiste maitse järgi.

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

Mõelgem ka, et suuremeelsus ning heldus tähendavad eelkõige
andestamist. Millal ma viimati kellelegi andestasin? Ja mis veelgi
tähtsam: millal ma viimati andeks palusin - kodus, koolis, sõbralt
või õpetajalt?

Advendiaeg annab meile võimaluse teha väike ja tähtis samm,
kasvamaks selles ilusas vooruses. VHK vilistlane, Eesti esimeseks superstaariks

kroonitud BIRGIT ÕIGEMEEL annetab osa oma
esikalbumi müügist saadud raha VHK
liikumispuuetega õpilastele invalifti
muretsemiseks.
Birgit Õigemeel ja heategevusfondi Dharma tegevjuht
Malle Eenmaa kirjutasid alla lepingu, mille järgi iga plaadi
müügist läheb kümme krooni erivajadustega laste
toetamiseks.

nHead uudised



n Gümnaasium nPõhikool

II perioodi 6. nädal

nToitlustamine jaanuaris

Loodame, et saame uut õppeaastat alustada värskelt
renoveeritud Vene 22 majas, kuid ilmselt ei jõuta jaanuari
alguseks sisse seada kööki. Seetõttu jätkub toitlustamine
kuni söökla valmimiseni (mis loodetavasti läheb ladusalt ja
kiiresti) Vene 31 hoones.

Toiduraha maksumus jaanuaris on  19 päeva x 19 krooni
+ 15 krooni nõud =  376 krooni.

NB! Jaanuari toiduraha tuleb kindlasti üle kanda
HILJEMALT 18. detsembriks!

nX klassi eksperthinnangud

X klassi õpilastel ja õpetajatel, kes annavad tunde X klassis,
palun hiljemalt järgmise nädala lõpuks sisestada
eksperthinnangud. Tänud neile, kes seda juba teinud on.

nLisaõppe ja erialanädal 17.- 20. detsembrini

Täpse plaani klasside lõikes saame valmis järgmisel nädal
ning see saab olema kättesaadav ka koduleheküljel.

nEsmaspäev, 17. detsember

XII klassi õpilased kirjutavad proovikirjandit.

nKolmapäev, 19. detsember

XII klassi õpilased teevad inglise keele proovieksamit
(kirjalik osa)

Gümnaasiumi JÕULUPIDU Vene 31 majas õhtupoolikul

nNeljapäev, 20. detsember

XII klassi õpilased teevad inglise keele proovieksamit (suuline
osa)

nReede, 21. detsember

JÕULUTEENISTUS Jaani kirikus kell 9.00

nNB! Palun järgmise nädala jooksul oma asjad klassidest
ja majadest KOKKU KORJATA ning klassid KORDA
TEHA.

n11. detsembril kell 15.00-17.00 külastab 8. T klass
loomade varjupaika

n 12. detsembril kell 9.30-11.00 EMAKEELE JA
KEEMIA KOOLIOLÜMPIAAD põhikoolis ja
gümnaasiumis.

nVEERANDI LÕPUST
Kuigi II veerand lõpeb jaanuari keskel, võiks olla suurem
osa kontrolltöödest läbi viidud detsembrikuu jooksul.
Jaanuari kaks nädalat jääks varuajaks järeltööde
sooritamiseks. See ei tähenda, et jaanuari alguses on
kontrolltööde tegemine keelatud. Oluline on, et lapsed saaks
vaheajal puhata ja ei peaks töödeks õppima. Palun jälgige
tööde planeerimisel ka e-koolis olevat kontrolltööde
graafikut.

II veerandi koondhinded peavad olema e-koolis 16.
jaanuari õhtuks. 17. jaanuaril toimub õppenõukogu.
Tunnistused antakse lastele esmaspäeval, 21. jaanuaril.
NB! Nende õppeainete puhul, mis ei jätku II poolaastal
(puudutab 7.-9. klasside osa õppeaineid), tuleb e-kooli panna
lisaks II veerandi hindele ka aastahinne.

nARMAND LEVANDI võitis Göteborgis toimunud
Euroopa Tennise Assotsiatsiooni (Tennis Europe) kuni 16-
aastaste poiste etapi, alistades 1. detsembril finaalis rootslase
Oliver Hildebrandti 6:1, 7:5.

n2. T ja 2. P klass lähevad 11. dets. vaatama Vääna mõisa
jõuluetendust "Rasmuse ootus ja lootus". Läheme bussi peale
kohe hommikul kell 8.00 ja kooli juurde tagasi jõuame 12.15.

n14. detsembril kell 11.30.-14.00 on 1. A klass  Kadrioru
Kunstimuuseumis Lossikooli jõulutunnis.

n Humanitaarainete nädala raames toimus
Muinasjutusõbra viktoriin.

I-II klasside tulemused:

1.-2. koht TAIGO GREPP, KAAREL JAAN KADARIK
3. koht OTTO KOSSESON

III-IV klasside tulemused:

1.-2. koht JOHANNA-MARIA TÕUGU, DANIEL TAMM
3. koht MARKUS-MAARJUS S'AULYS

Suur tänu õp. Liiale, õp. Mallele ja õp. Ruthile, kes
korraldasid toreda ürituse!

nAlgkool

nÕnnitlused Doris Tääkerile ja õp. Priit Kruusile

Doris Tääker sai XI Koidulauliku luulekonkursi Tallinna
eelvooru laureaadiks. Lisaks Lydia Koidula loomingule loeti
Paul-Erik Rummo luulet ja proosat.

nElu ise

3. P vahvad vanasõnad jätkuvad:

Suur tükk ajab...- isu peale; isu ära; väikest taga

Kel janu, sel...- juua; vett vaja; tass

Kuidas töö, nõnda...- sujub, kui ei söö; laiskus

Töö kiidab...- laiskus peksab;

Tee tööd töö ajal, aja...- higi minema

Pill tuleb pika...- vile peale

Pada sõimab katelt...- aga katel ei kuula; pann aga lusikat

Mis täna tehtud, see...- homme tegemata; homme vana; homme tehtud

Omad vitsad...- omad luuad; viska ära; tehtud ilusti

nÕnnitleme!



ÕPPEREIS TARTUSSE

28. novembril käis 5., 6. ja 7. klass Tartus Eesti Rahva Muuseumis.
Tee Tartusse oli üpriski pikk. Too päev oli väga lumine, aga ilus.
Muuseumis jagati meid gruppidesse. Kõigepealt tegi meie grupp
puupõletust. Igaüks võis põletada kuuma rauaga midagi puupakule.
Seejärel trükkisime linasele riidele mustreid, mõned tüdrukud
mängisid vanaaegseid lauamänge.

Järgmisena oli kavas loeng vanade eestlaste elust taludes, nende
kommetest ja käsitööst. Näiteks kooti õnnetoovaid kirikindaid ja
kirivöösid. Ka toolidele tehti uhkeid kaunistusi, eriti pilkupüüdvad
olid näiteks pruutpaaride toolid. Kui loeng kuulatud, läksime
esivanemate majapidamist uurima. Käisime rehetoas, kus  polnud
ebaolulisi asju. Oli ahi, laud, järi ehk tool ja voodi. Mõnikord oli
voodi seina küljes. Kuna tol ajal polnud veel korstnaid, oli toas
suitsune ja rehetoas oli väga pime. Akende klaasi asendas aga
seapõis, kust ei tulnud eriti valgust läbi. Hiljem tulid eestlaste ellu
eraldi toad- kambrid. Nüüd magati seal. Need kambrid olid palju
valgemad, sest olid korstnad ja aknaklaasid Vaatasime ka
vanaaegseid põlluharimisriistu. Meeste tööks oli kündmine, põllutöö,
parandamine ja puuderaie. Naiste tööks aga kudumine,
lastekasvatamine, söögitegemine, koristamine. Saime ka teada, et
pulmi peeti talvel, suvel ju ei saanud, kui kõik tööd pooleli olid.

Pärast saime süüa üht eesti toitu - suitsulihasuppi. Kui söök oli
söödud, läksime järgmisele loengule, kus räägiti eesti rahvariietest.
Saime teada mustritest ning isegi  mütse, särke ja tanusid proovida.
Põhja-Eestis kandsid naised kroone, mis olid kõrged ja ehitud.
Lõuna-Eestis kandsid naised peas vaid linte, üldiselt punaseid.
Naised kandsid ehetena ka sõlgesid, eriti suured olid need Lõuna-
Eestis. Meestel olid tihtilugu ka mütsid, mis olid pärit juba keskajast.
Talvemütsid olid väga soojad. Väikesed lapsed kandsid tavaliselt
ainult särki. Alles siis, kui noored olid leeris käinud, said nad
püksid jalga (näiteks poisid). Kui tüdrukud abiellusid, said nad
endale põlled. Abielunaine pidi alati põlle kandma. Kokkuvõttes
oli see väga hariv õppepäev.

KAROLIINE KÕIV, 5. T

nKroonikat

nElukultuuri Instituut

Elukultuuri Instituudi häälekandjas http://
elukultuur.wordpress.com/ on ilmunud uus lugu:
“Perekond - kas despootluse allikas või vabaduse kants?”
Selles tutvustatakse muuhulgas A. C. Carlsoni ja P. T. Mero
raamatut “The Natural Family: A Manifest”.
Lõik artiklist: Tänapäevase antropoloogia leiud kinnitavad
arusaama abielust kui muutumatust institutsioonist, mis on oma
aluselementide poolest universaalne ja omane kogu inimkonnale.
Abieluga seonduvad kultuurilised variatsioonid on üksnes detailid
“püsiva inimliku mudeli” ümber.
Ühtlasi kajastatakse EKI lehel Yale’i Ülikoolis tehtud
uuringut beebide kaasasündinud moraalitaju kohta. Loo
pealkiri: “Uuring: Beebid eelistavad häid inimesi”

n10.-14. dets. keelpilliosakonna heliredelite arvestused

n10. detsembril kell 19.00-20.00 Kaarli kirikus Püha
Miikaeli Poistekoori peaproov

n11. detsember

kell 17.00 Keskraamatukogus klaveriosakonna
jõulukontsert

kell  17.00  MM  plokkflöödiosakonna kontsert

n12. detsember

kell 14.00 Loo koolis kandleõpilaste ja Loo kooli õpilaste
ühiskontsert

kell 17.00 MM orkestri ja ansamblite kontsert

kell 17.30 Sankt-Peterburgi hotellis Vanalinna
Muusikamaja Tütarlastekoori esinemine

n13. detsember

kell 17.00 Vene 31 söögisaalis kitarriosakonna kontsert

kell 16.30 MM TASEMEEKSAMID

kell 18.00 MM klaveriosakonna ja TMKK ühiskontsert

n 14.-15. detsembril kell 18.00 Kaarli kirikus Püha
Miikaeli Poistekoori kontserdid Kaarli kirikus koos TTÜ
meeskooriga

n15. detsember

kell 12.00 Teatri- ja Muusikamuuseumis Muusikakooli
ja Muusikakeskkooli klavessiiniõpilaste ühiskontsert

kell 12.00 MM õp. Tiina Pangsepa viiuliklassi kontsert

kell 13.30-16.00 MM õp. M.Nurkliku flöödiklassi kontsert

kell 16.00 Vene 31 söögisaalis õp. I.Biltse klaveriklassi kontsert

n16. detsembril kell 13.00 MM  õp. Liina Lille õpilaste kontsert

nMuusikakool

nKehakultuuri õppediivan

nKesklinna koolide 3.-5. klasside spordimängud

5. klasside teatevõistluste võistlused peeti 5. detsembril
„Kalevi” spordihallis. VHK võistkond saavutas 12 kooli
konkurentsis väga tubli III koha . Viies erinevas
teatevõistluses olid meie kohad järgmised: 8., 3., 2., 6. ja 5.
Kokkuvõttes seega 24 kohapunkti, mis oli täpselt sama kui
GAG-il. Pronksile aitas meid ühe teatevõistluse II koht,
GAG-il oli parim üksiku teatevõistluse koht kolmas. Nagu
näha, läks algus raskelt ja ka edaspidi oli palju eksimusi, mis
oleks võinud olemata olla,  aga „oleks” on paha poiss ja
teised eksisid samuti…

Väga tublid olid KELLI MARIE JAAMA, MARIA LIIVE,
GEITRIN JANSEN, SANDRA SUITS, ANNE OTT,
REBEKA VAINO, JOEL MARKUS ANTSON, KARL
MARKUS ANTSON, HANS MARKUS ANTSON,
HERMAN KLAS RATAS, PATRICK PEINAR ja DEIN
SUVI.
Tänud kohtunikena abiks olnud Jaanile, Päärule ja
Kaidule!


