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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

PIIA RUBER  8.09
MERLE SUURKASK  11.09

AIVAR SAAR  13.09
JAVIER RIERA SANS  14.09

TIIT KIIK  14.09
TRIINU TAMM  14.09
KULLA MÄND  14.09

GUDRUN KAUKVER  14.09
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Vanematekogu 3.09.08

nÕnnitleti vahepeal ümmargusi sünnipäevi tähistanud
Anu Reidakut, Lembit Petersoni ja Peeter Sarapuud.

nKinnitati 2008./2009. a Vanematekogu koosseis.
Uued liikmed Ruth Raudsep, Luule Karro, Chema.

nHindamisjuhend. Gümnaasiumi hindamisjuhendit
on täiendatud seoses võitlusega põhjuseta puudumiste
vastu (vt eelmine Teataja, gümnaasiumi rubriik).
Muudatused kinnitati.

nJärgmistes vanematekogudes arutusele tulevad

teemad: vanematekogu töökava, stuudiumide kava,
koolituste kava, kirikukalendriaasta, ülevaade
ainesektsioonide tööplaanidest (24.09), klassijuhatajate
tööplaanidest (1.10), tunnustussüsteem, õpetajate päeva
tähistamine (10.09), mihklipäeva tähistamine (10.09).

n Külas Euroopa haridusspetsialistid. 15.

septembril tuleb VHK-sse 15 Euroopa haridus-
spetsialisti tutvuma integreeritud hariduse mudeliga.

nIganädalaste koosolekute ajad jäävad samaks, mis
eelmisel aastal: teisipäeviti tervisenõukogud,
kolmapäeviti kell 15.00 finantskoosolek.

TEE MIND OMA RAHU TÖÖRIISTAKS

Esimesel koolipäeval tundsime suurt rõõmu taaskohtumisest kooli aktustel.
Kui hea on mõelda, et meie kooliaasta esimeseks ühiseks teoks oli laulda
kooride juhendamisel oma kooli hümni “Veni Creator Spiritus”, mille sõnad
tõepoolest aitavad meil tõsta oma silmad üles ja pöörduda Looja poole paludes,
et “armu tuli süttiks meie südames ja armastust me hinge külvaks Ta.”

Gümnaasiumi juhataja pani meid mõtisklema meie isikliku vastutuse üle
koolimaja ilu ja koolipere õhkkonna säilimises. See, et VHKs oleks alati
nii hea olla, sõltub igaühest, kes sellesse perre kuulub. Oleks hea vahel
hetkeks peatuda ja eneselt küsida, mida olen teinud siiamaani, sellel kuul,
sellel nädalal või täna selleks, et meie kool oleks paik, kust igal õhtul
rõõmuga lahkume ja kuhu hommikul rõõmuga tulla soovime? Just see, et
suudame märgata teisi ning olla nende jaoks olemas, teeb iga nädala uueks ja
eriliseks. Eelmisel nädalal võrdlesime kooliaastat olümpiamängudega. Meie,
nagu sportlasedki, mängime iga kord - igal koolinädalal - uue ja enneolematu
mängu, kuigi mänguväljak (koolimaja ja tunniplaan) harilikult ei muutu.

Gümnaasiumi aktusel loeti meile ka Püha Franciscuse palve. See on ilus
mõtisklus, mille võib endale päeviku vahele pista, et seda aeg-ajalt uuesti
lugeda. Seda mitte üksnes selleks, et meil koolis hea olla oleks, vaid et
oleksime rahutoojateks igal pool, kus me oleme – eriti oma kodudes.

PÜHA ASSISI FRANTSISKUSE PALVE
(1181/1182 – 1226)

Jumalik Isand,
tänu sellele võin ma
lohutada rohkem kui otsida lohutust,
mõista rohkem kui otsida mõistmist,
armastada rohkem kui otsida armastust.
Sest andes me võtame vastu,
andestades saame andeks
ja surres sünnime igavesele elule.

Issand,
tee mind oma rahu tööriistaks,
seal, kus on vihkamine,
lase mul külvata armastust,
kus on ülekohus - andestust,
kus on kahtlus - usku.
kus on lootusetus - lootust,
kus on pimedus - valgust
ja kus on kurbus - rõõmu.

nRaamatukogu

Uued raamatud gümnaasiumi raamatukogus.

Tule tutvu!

1. Trigiani, Elaine. (2008). Sitsiilia.
2. Scheunemann, Jürgen. (2008). Berliin.
3. Hintzen-Bohlen, Brigitte. (2008). Rooma.
4. Antons, Kaarel. (2008). Kuidas õpetada ajalugu

läbi spordi.
5. Crummenerl, Rainer. (2008). Hukkunud linnad.

n Info

Eesti Rahvuskultuuri Fondi esseekonkurss

Tiina Tammani fond soovib toetada gümnaasiumiõpilasi,
kel on loomulikku annet ärksaks ja iseseisvaks mõtte-
tegevuseks ning soovi ja tahtmist seda arendada.
Esseekonkursil osalemiseks tuleb väljatrükitud töö (kuni
3 lk, 1,5 reavahe) toimetada ERKF’i kontorisse 15.

oktoobriks. Selle aasta teemad on:

1. Kas karskusliikumine Eestis on ajast ja arust?
2. Kas minu vanemad olid noorena õnnelikumad kui mina?
3. Kuidas õpin toime tulema hirmudega suure maailma ees?
4. Mina vastutan oma tegude eest. Kes vastutab Eesti riigi
tegemiste eest?

Tingimusi täpsusta dokumendist, mille leiad aadressil
www.erkf.ee/allfondid_2008.doc



n Gümnaasium nPõhikool

I perioodi 2. nädal

n 1. septembri aktus oli kantud taaskohtumisrõõmust ning
head meelt tegi gümnasistide akadeemiline hoiak. Loodame
sellist vaimsust kanda läbi kooliaasta. Tuletame siinkohal
siiski meelde, et kapuutsiga dressipluusid ei kuulu
akadeemilise rõivastuse juurde.

Kahjuks oli mööduval nädalal segadust ruumiplaanides,
tulenevalt remondist Vene 31 majas. Kuid järgmisest nädalast
saavutame tavarutiini. Jooksvatest muudatustest anname
teada elektrooniliste infotahvlite kaudu klassides.

nEkool käivitub alates esmaspäevast.

nEsimene Foorum toimub reedel, 5. septembril kell

15.30. Igast klassist peab olema esindatud 2 õpilast.

nToitlustamine

Tuletame meelde, et viimane päev toiduraha ülekandmiseks
on 10. september. Täpsem info toitlustamise kohta
koduleheküljel: http://www.vhk.ee/toitlustamine/gumnaasium/

nSpordipäev

Teisipäeval, 9. septembril toimub spordipäev.
Gümnaasium alustab Nõmmel 14.30. Kõikides klassides
toimuvad kõigepealt tüdrukute jooksud.

KOHT: Hiiu staadioni lähistel. Start ja finið staadioni
korvpalliplatsi poolses nurgas.

DISTANTSID: Vastavalt eelnevale registreerimisele
• neiud - 500 m või 1000 m
• noormehed - 1000 m või 3000 m

KUIDAS KOHALE TULLA?

• nr. 36 bussiga Nõmmele, sealt nr.10 bussiga Pidu
peatusesse (kõndida ca 500 m);

• nr. 23 või 23A bussiga Trummi peatusesse, sealt Glehni
lossi juurde ja edasi mööda suusarada Hiiu staadionile
(kõndida ca 1,5 km).

MUUTUSED TUNNIPLAANIS (seoses spordipäevaga):

Kell 14.00 algavaid tunde ei toimu. XI H klassi eesti keele
tund algab kell 12.00. Pärast seda lavaline liikumine.
Kammerkoor toimub.

nLapsevanemate koosolekud

Head vanemad, ootame teid lapsevanemate koosolekule:
XI klassi vanemaid teisipäeval, 9. septembril kell 17.00

auditooriumis ja abiturientide vanemaid kolmapäeval, 10.

septembril kell 17.00 auditooriumis.

nPildistamine

Pildistamised toimuvad koolis 16. ja 17. septembril.

nGümnaasiumi päevikud

Sekretäri juurest on veel võimalik osta gümnaasiumi
päevikut. Hind 40 krooni. Päevikus on kirjas kooli kalender,
vajalikud kontaktandmed ja korrareeglid.

nVHK põhikooli ja gümnaasiumi spordipäev

AEG 9. septembril algusega kell 12.00.

12.00 5.-6. klassid
12.45 7.-8. klassid
13.30 9. klassid

Kõikides klassides toimuvad kõigepealt tüdrukute jooksud.

KOHT: Hiiu staadioni lähistel. Start ja finið staadioni
korvpalliplatsi poolses nurgas.

DISTANTSID: Vastavalt eelnevale registreerimisele.

5.-6. klass P ja T 500 m või 1000 m
7. klass P ja T 500 m või 1000 m
8.-9. klass T 500 m või 1000 m
8.-9. klass P 1000 m või 2000 m

KUIDAS KOHALE TULLA?

• nr. 36 bussiga Nõmmele, sealt nr.10 bussiga Pidu
peatusesse (kõndida ca 500 m);

• nr. 23 või 23A bussiga Trummi peatusesse, sealt Glehni
lossi juurde ja edasi mööda suusarada Hiiu staadionile
(kõndida ca 1,5 km).

nKlasside pildistamine toimub 16. ja 17. septembril.

nAlgkool

nALGKLASSIDE SPORDIPÄEV toimub 10. septembril

Nõmme Spordikeskuses (Külmallika 15 A). Lastele
korraldatakse teatevõistlused, köievedu, sportlikud mängud.

1.-2. klassid alustavad kell 11.30

3.-4. klassid alustavad kell 9.30

Klassijuhataja viib ja toob lapsed spordipäevalt bussidega
23 või 23 A. Toitlustamine spordiplatsil. Päevakeskus avatud
nagu tavaliselt 8.05-17.00.

nALGKLASSIDE RAHVATANTSURINGI esimesed
kokkusaamised toimuvad:

10. septembril kell 17.00 2.-3. klasside õpilastele;

16. septembril kell 13.15 1. klasside õpilastele.

Juhendaja Maria Uppin. Infot saab e-maili teel
mariauppin@gmail.com või telefonil 52 555 13.

nKODUTÜTARDE selle aasta esimene kogunemine
toimub 19. septembril kell 15.00.

Õnnitleme Kunstimaja õpetajat ja meie
vilistlast BRITTA BENNOT

poja Uku sünni puhul!


