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MEIE ÕPPETÖÖ

Oleme viimasel ajal sageli mõelnud oma lahkunud lähedaste eeskujule.
Oleme mõtisklenud ka oma tuleviku, soovide ja eesmärkide üle. Sellel
nädalal peatume hetkeks ka õppetöö juures - see on meie töö ”siin ja
praegu”. Nõnda on see tegelikult tähtsaks osaks ka meie soovide ja
eesmärkide saavutamise teest.

Õppimine pole lihtsalt „raske kohustus“, nagu mõnikord kusagil kõlada
võib. Tegelikult teame ja oleme kogenud, et õppimine on väga positiivne
tõelisus, mis nõuab pingutust nagu kõik väärtuslikud asjad. Igaüks
meist ise teab, mis paneb teda seda pingutust tegema. Ja kui ei tea, siis
oleks hea endale see küsimus esitada.

Vastuste abil ehk leiame, et vaatamata sellele, kas õppimine tundub
hetkel meelepärane või mitte, kas aine pakub huvi või mitte - kui pühendume
õppimisele iga päev ja kindlal ajal, siis kujundame seeläbi tasapisi oma
isiksust ja arendame paljusid häid harjumusi, voorusi, nagu kord,
kannatlikkus, kohusetunne, töökus, teistega arvestamine... Kokkuvõttes
arendab õppimine meid isiksuse küpsuse saavutamise teel. Tasub
pingutada.

Õppimine tähendab ka teadmiste ja oskuste omandamist, mis tulevikus
võimaldavad meil ühiskonnaelus hästi tegutseda, leida meelepärast tööd,
toetada ja teenida oma perekonda. Tasub pingutada.

Kõik see teeb õppimise ehk isegi ligitõmbavaks! Aga kõik see nõuab
samas, et meie töö oleks hästi tehtud. Kui hästi? Nii hästi kui suudame.
Hea töö all peame silmas, et see oleks sisukalt tehtud, võimalikult
ilusasti esitatud ja esitatud ka õigel, ettenähtud ajal.

Mõeldes selle nädala õppimiste ja tööde peale, küsigem: kas saan öelda,
et see, mida praegu teen, on tõesti parim, mida suudan?

Vanematekogu 5.11.2008

nFinantsolukorrast. Aastaid on õhus olnud oht, et
väljastpoolt Tallinna sissekirjutusega lapsed ei saa enam
huvikoolide pearaha ja neid tohib kooli vastu võtta ainult
vabadele kohtadele. See aeg jõuab ilmselt peagi kätte.

nE-kool. Probleem on selles, et praegune E-kooli
aruande vorm ei anna ülevaatlikku pilti selle täitmise
kohta. Põhikoolist tuli ettepanek, et ainesektsiooni
esimeestele anda E-koolis juhtkonna õigused, et nad
saaksid ülevaate oma aine piires. Ettepanek kiideti heaks.
Praegu peaks püüdlema selle poole, et kaks korda aastas
saaks anda õpetajatele konkreetset tagasisidet E-kooli
täitmisest. Osakonnajuhatajad saavad kokku ja
otsustavad, kuidas seda täpselt teostada.

n Mardipäev. Alar andis ülevaate kavast.
Pärastlõunased muusikakooli tunnid, ringid ja
erialatunnid toimuvad.

nVanemahariduse seminar. Chema on 14.-15.
novembriks Eestisse kutsunud Hispaaniast
organisatsiooni IFFD esindajad läbi viima
vanemahariduse programmi teemalist seminari. (vt
täpsemalt Miikaeli Ühenduse alt)

nOtsustati lubada minna 18. novembril 7.T klassil
Rakverre vaatama etendust “Creeps”.

nAime andis ülevaate Tartus toimunud koolijuhtide
teabepäevast, kus tutvustati uue õppekava eelnõu.
Eelnõus on sees ka kõik ettepanekud, mis VHK on
teinud seoses erivajadustega lastega. Eelnõuga saab
tutvuda aadressil www.oppekava.ee.

Vanemaharidusprogrammi sissejuhatav loeng
“Esimesed sammud” toimub reedel, 14. novembril
kell 16.00-18.00 Vanalinna Hariduskolleegiumi
gümnaasiumi teatrisaalis.
Kursust tutvustab programmi looja, organisatsiooni
Internatonal Federation for Family Development
(Hispaania) esindaja Jose Maria de Andres Garrido.
IFFD  on üle 40 aasta süsteemselt tegelenud
vanemaharidusprogrammide väljatöötamise ja
läbiviimisega erinevas vanuses laste vanematele enam
kui 30 riigis. “Esimesed sammud” on mõeldud eeskätt
väikelaste vanematele, keskendudes vanemate ja
vanavanemate vastutusele ning rollile lapse esimeste
põhiharjumuste kujundamisel.
Oodatud on kõik huvilised!
Loeng toimub inglise keeles, järeltõlkega eesti keelde.
Samal ajal toimuvad lastele tegevused gümnasistide
eestvedamisel.
Täpsem info Maria Joanna Madise maria@vhk.ee

nMiikaeli Ühendus



n Gümnaasium nPõhikool
II perioodi 3. nädal

Sünnipäevalapsed

11.R  Mirjam Parve  07.11.91
10.H  Sylvia Köster  09.11.91
11.H  Ann Mirjam Vaikla  09.11.90
11.R  Karoliine Kaare  09.11.90
12.H  Karl-Erik Borkmann  10.11.89
11.H  Erich-Konrad Pihel  11.11.90
11.K  Mattias Moldau  11.11.90
11.K  Sander Pall  11.11.90
11.R  Anette Morel  11.11.91
12.K  Kadri Sipp  14.11.89

nEsmaspäev, 10. oktoobrer

Kell 10.45 algklasside mardirongkäiku Riigikogusse
saadavad XI H klassi teatrirühma õpilased. Pärast rongkäiku
tunnid jätkuvad. Reedeses foorumis valmistame ette
tervituse ja soovid Riigikogule.

Kell 14.00 SA Teadlik Valik esindajad korraldavad
infotunnid rakenduskõrgkoolide kohta. Teadlik Valik on
karjäärinõustamise projekt, mille eesmärgiks on parandada
gümnasistide teadlikkust Eesti kõrghariduses pakutavatest
õppimisvõimalustest. Teadlik erialavalik vähendab hilisemat
ümberõppimist ja vähendab suurt ebaproportsionaalsust,
mis valitseb hetkel Eesti kõrgharidusmaastikul nö „pehmete
erialade“ ja tehnilisemate erialade vahel. Projekt Teadlik
Valik keskendub peamiselt rakendus-kõrgharidusele, mille
erialad on kohati vähem tuntud kui akadeemiliste ülikoolide
pakutavad erialad. Projektis osalevad rakenduskõrgkoolid:

Tallinna Tehnikakõrgkool
Mainori Kõrgkool
Eesti Mereakadeemia,
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Tartu Kõrgem Kunstikool
Tartu Lennukolled•
Eesti Sisekaitseakadeemia
Tallinna Pedagoogiline Seminar

Igast koolist on kaasas üks või kaks tudengit, kes jagavad
peale esitlusi huvilistele oma kooli puudutavaid materjale.

nTeisipäev, 11. november - MARDIPÄEV

nKoolimaja eest on järgmisel nädalal hooles X H klass.
Pärast neid X K klass.

nXI klassi eksperthinnangud

Hakkame ette valmistama XI klassi eksperthinnangute
andmebaasi. Hinnanguid saab hakata sisestama alates 4.
nädalast. Tagasisidevestlustega alustame arvestuste nädalal.

n MARDIPÄEV. 10. novenbril toimub algklasside
mardirongkäik Toompeale, millele järgneb mardisimman
gümnaasiumi võimlas. Ajakava:

9.45 kogunemine Pühavaimu tänaval;
11.00 liigub rongkäik Toompeale;
11.20 mardisandid Riigikogus;
12.00-13.00 simman võimlas, millele järgneb
kommijagamine klassides.

nAlgklasside matemaatikaolümpiaad toimub kolmes
voorus: 1. voor esmaspäeval, 2. kolmapäeval, 3. reedel.

Õpetaja Katharina Ausi õpilased SILVIA BUTLER,
DORA GRENTS, SHARON KAASIK,FILIPP
KOLOSOV, JUULIA ALEKSANDRA MIKSON, ANNA
KATARIINA NIGESEN, ANNE OTT, OLIVIA
TAMMISTO, SIREL TAMMISTO, EEVA LIIS UTT ja
LUKAS VÕRNO osalesid kunstiprojektis "Kunst on
linnas" ja võitsid oma tööga koha postkaardil, mille Tallinna
Linnavalitsus välja annab. Kokku valiti paarisaja laekunud
töö hulgast 11 võidutööd. Õnnitleme!

nKunstimaja

TULEOHUTUSKOOLITUS!

Neljapäeval , 13. novembril  kell 15.30 toimub Vene 22
auditooriumis tuleohutuskoolitus, mis on  mõeldud
põhikooli ja gümnaasiumi töötajatele. Kuna 2005. aastal
toimunud  tuleohutuskoolitusest on palju aega möödas ja
tuleohutusnõuded ning põhikooli ja gümnaasiumi tehnilised
võimalused on muutunud, siis on kõigil  õpetajatel ja muul
personalil koolitusest osavõtt kohustuslik. Teoreetilisele
osale järgneb  evakuatsiooni läbi viimine koolipäeval koos
õpilastega nii põhikooli kui gümnaasiumi hoones (kuupäev-
ja kellaaeg on  täpsustamisel). Loengu ja õppuse läbiviimisel
lähtutakse meie hoonete eripärast ja võimalustest.

Gümnaasiumi raamatukokku on saabunud uued numbrid
ajakirjadest: Akadeemia, Horisont, Sotsiaaltöö,
Teater.Muusika.Kino. Tule tutvu!

n Info

nRaamatukogu

Armsad laadaklubi liikmed ja VHK vanemad!

1996. aastal peeti VHK-s esimest jõululaata. Sellest sai
alguse üks tugevamaid traditsioone VHK-s -
heategevuslaatade korraldamine, mille eestvedajateks on 3.
klasside vanemad ja 10. klasside õpilased, lisaks on alati õla
alla pannud ka Laadaklubi.

LAADAKLUBI on  vabatahtlik lapsevanemate ühendus,
mis koondab kõiki kaasalöömisest huvitatuid. Järjepidevust
hoiavad juba kogenud tegijad, uut jõudu ja energiat toovad
kaasa uued. Loomulikult toetab ka kool.

Ootame kõiki, kel soov osaleda 6. detsembri jõululaada
ettevalmistuses, teisipäeval, 11. novembril kell 17.30
päevakeskusesse laadatoimkonna kogunemisele!

nTeadaanne



nKroonikat

Saaremaa Poiste Festival

Vaheaja esimesel päeval, 25. oktoobril sõitis väike seltskond
muusikakoolist Saaremaale. Sõidu põhjuseks oli juba seitsmendat
korda toimuv Kuressaare Poiste Keelpillifestival. Meie seltskonda
kuulusid viiulipoisid Alari Erik Tork ja Peeter Margus,
kontsertmeister Anu Randma, õpetaja Tiina Pangsep ja Alari isa
Hillar Tork, kes meid lahkelt autoga saarele ja tagasi sõidutas.
Kontserdid olid meeldejäävad ja edukad, Alarit ja Peetrit mõlemat
kutsuti peale esinemist kaks korda kummardama, milline au ei
saanud osaks just mitte igale esinejale.

Ilm oli sügiseselt imakaunis, päike paistis ja taevas lendasid
linnuparved... Oli üks tõeliselt armas ja tore päev!

TIINA PANGSEP

Poistekoori Reis Poznanisse  (loo algus eelmises Teatajas)

Veetsime Poznanis veel paar tegusat päeva ja saime jalgpallimängu
käigus teada, et Bach tõepoolest ei oska palli mängida, ning et Joonatan
Peterson sai alla 15-aastaste A grupi parima mängija tiitli (kõik see
tänu meie treenerile Isa Josele. Kokkuvõttes mehed kaotasid ning
poisid said neljanda koha.

Järgmine tähtis sündmus toimus Adam Mickiewiczi ülikoolis, nimelt
kooride ühiskontsert, kus laulsid kõik seitse koori oma kava ja
ühislaulu. Samas jagati kätte ka jalgpalli auhinnad. Peale seda
liikusime kiirustades pidulikule õhtusöögile, kus einestasid koos seitse
koori ning ka külalised - kokku umbes viissada inimest. Hotell
Ibises puhatud, laulsime missal, õhtul aga asendasime samas kirikus
oma kavaga Sisaski Missat. Järsku ilmusid otsekui maa alt Taniel
Kirikal, kes koos mitte vähem tähtsa oboe mängijaga laulsid gregoriuse
koraali ning täiustasid oluliselt meie kontserti, mis läks suurepäraselt.
Järgmisel ööl saime juba puhata peene nimega hostelis Artesya, aga
nagu teada, välimus võib petta (õpetajatel olid väga ilusad toad).

Alustasime sõitu Krakowisse, kuhu me muidugi hilinesime. Krakowis
võttis meid vastu soe söök ning rekollektsioonikeskus, kuhu kõik ei
mahtunud. Mõned pidid leppima sellega, mis asenduseks anti - ega see
just viis tärni polnud, aga ajas asja ära. Õhtul oli ka järjekordne
Sisaski Missa asendamine, mis ei läinud nii hästi, aga polnud ka
viga. Seejärel magama.

Sõit Varssavisse. Jõudsime ikka kohale, hilinesime vist väga vähe.
Alustuseks toimus missa proov koos visade Tartu poistega, kes siiski
viitsisid peale väikest seiklust Poola kohale tulla. Proov tehtud, läksime
sööma ning seejärel raha kulutama suurde kaubanduskeskusesse.
Peale seda andsime lõpuks rahvale kauaoodatud Sisaski Missa, kus
tartlaste imestuseks istus “Sisask” pingis ning manitses enda kõrval
vehklevaid lapsi.

Magasime järjekordselt Jazz-Polis, seekord koos tartlastega. Ja juba
lendasimegi mesipuu poole. Mõne aja pärast, kui olime Eestisse jõudnud,
pidas meie kaunis, ilus, tark, lahke, tugev, kiire, noor Dirigent oma
lõpukõne ning jagas kätte kommikarbid tähtsamatele ninadele, tänu
kellele kõik korda läks: Aive Sarapuu, Piret Arro, Daniel Kaasik
(vastutav jalgpalli eest), Imbi Laas, Igor Kaasik (kes oli sõitnud
juba Frankfurdi raamatumessile) ja muidugi meie tubli, noor Dirigent
Maret Alango. Need olidki kõik meie täiskasvanud. Kui keegi jäi
mainimata, otsige mind üles ja andke üks korralik keretäis. Lõpuks
keeras buss Kalev Spa ette ning bussist tormas välja poolsada väsinud
lauljat. Selline oligi meie reis Poznanisse ja tagasi.

SIIM TANEL TÕNISSON, 7.P

Muusikakooli õpilaste külaskäik Iisalmi sõpruskooli
29. oktoober - 1. november

Kolmapäeva, 29. oktoobri hommikul kell 6.20 võis varane turist või
taksojuht Tallinnas D-terminali ees hämaral parkimisplatsil märgata
üht pisut uniste kujude kampa, kellest mitmel olid käes kummalise
kujuga kastid, kohvrid või kotid. Turvatöötajad võisid siiski muretud
olla, sest need ei sisaldanud mitte automaate või muid relvi, vaid
ainult (peaaegu) ohutuid muusikainstrumente. Nende omanikud
aga, hoopiski mitte terroristid, olid parajasti alustamas nelja päeva
pikkust reisi Soome, täpsemalt Iisalmi oma sõpruskooli juurde.

Päeva üheksas tund leidis nad Helsingi Läänesadamas, kust
bussijuht Mati viis nad Eesti saatkonda Helsingis. Seal toimus
väike kontsert ja lahked võõrustajad toitsid oma armsaid
kaasmaalasi maiustustega. Saatkonnast veeres juba virgunum
seltskond Helsingi Latokartano kooli. Hoonet, milles kool peitus,
poleks esimesel pilgul mingiks haridusasutuseks pidanudki, vaid
pigem elumajaks või ehk koguni kunstimuuseumiks, mistõttu me
seda ka kohe üles ei leidnud. Võõrustajad kostitasid külalisi
lõunasöögiga ja viimased esimesi vastutasuks vaimutoidu ehk
muusikaga. Toiduvalik oli ehk pisut üllatav, sest see, mis paistis
pannkoogina, osutus hoopis millekski spinatikotletitaoliseks, kuid
kõhu sai siiski täis. Kontserdikuulajad vaheldusid mudilastest pea
täisealisteni ja see tõi kaasa huvitavaid olukordi, näiteks aplausi
mõne pilliloo keskel. Päris palju oli publiku seas ka eestlasi, kellele
kontsert loodetavasti erilist huvi pakkus.

Varsti tuli see armas tõrvalõhnaliste seintega kool aga seljataha jätta,
sest ees ootas pea seitsmetunnine bussisõit Põhja-Soome, Iisalmi linna.

Kui ükskord õpetajad kaardil näitasid, et kuskohas
see Iisalmi õieti asub, ei osanud ma midagi oodata
peale pika bussireisi. Kuid fakt, et me olime sõitnud
niivõrd kaugele põhja, et seal oli koguni lumi maas,
hüvitas kurnava sõidu. (Hanna Maria IX T, viiul)

Korralduslikust poolest meeldis mulle see, et maanteel
olid pikad pausid, kus sai jala korralikult välja sirutada.
(Peeter VII P, viiul)

Tõepoolest, pika reisi järel (mida õnneks katkestasid aeg-ajalt
peatused) jõudsimegi pimedas mingi maja ette, tassisime oma pillid
ja pambud sisse ning üsna pea saabus öörahu. Kes aga hommikul
aknast välja vaatas, sai ööbimiskohast hoopis teise pildi.

nMuusikakool

n11.11 kell 16.30 Lastekirjanduse Teabekeskuses MK
klaveriosakonna õpilaste kontsert, proov 10.11 kell 16-18.

n13.11 kell 17.00 Muusikamajas MK õpilaste kontsert.

n15.11 kell 12.00-13.30 Muusikamajas õp. Elo Toodo-
Jakobsi viiuliõpilaste kontsert, proov 10.00.



Iisalmi kroonika jätkub.

Iisalmi linnas oli ükskord nii suur udu, et me nägime
merd nagu taevast, silmapiiri ei olnud näha. Seal oli
ükspäev nii huvitav, et ma unustasin isegi söömise ära.
(Kata-Leen, IV T, viiul)

Hommikusöögilaua äärest avanes vaade uduvaiba all laiuvale järvele,
tubade aknad olid noorte kuuskedega ääristatud metsa poole. Koht
oli, nagu hiljem teada saime, ka ajalooliselt oluline, sest seal läheduses
asus Soome sõjas tähtsat osa etendanud sild. Meie rõõmu hea
ööbimiskoha üle ei suutnud kustutada ka fakt, et tubade seinad
olid praktiliselt helipidamatud - nii võisime kuulda koridori peal nelja
ukse kaugusel asuvas toas a capella esitatavat flöödisonaati ja
ilmselt kostsid paljudeni ka mõned üsna ebaprofessionaalsed
viiuliharjutused - viimased muidugi mitte viiuldajate, vaid hoopis teatud
klaveri- ja kandlemängijate käe alt, kes uusi kogemusi otsisid. Võib-
olla oligi selle ehitusliku nipi eesmärk suurendada kollektiivi ühte-
kuuluvustunnet - kellelgi ei saanud teiste ees erilisi saladusi olla :D

Niisiis, olles neljapäeva hommikul nautinud hommikusööki ja sellega
kaasnevat vaadet, sõitsime Iisalmi linnaga tutvuma. Too pole küll
suur ega ka itaaliapäraselt pitoresksete keerduvate tänavatega
(linnaplaan meenutab suures osas matemaatikavihikut), kuid armas
ning suvel ilmselt meeldivalt roheline (vähemalt võisime seda oletada,
sest ega seal oktoobri lõpus midagi eriti haljendanud küll). Iisalmis
asub ka maailma väikseim restoran. Sööma läksime aga mõnevõrra
suuremasse sööklasse, mis asus tellistest veetorni all. Lõunasöögile
järgnes proov Iisalmi kultuurikeskuses. Seal kohtusime ka
esmakordselt oma sõpruskooli muusikutega, kellega harjutasime
ühislugusid. Saal oli üsna suur ja ka päris jahe. Proovi ajal ründas
pillimehi ja -naisi fotograaf, kelle töö vilja võisime oma üllatuseks
ka järgmise päeva ajalehes näha. Proovi järel veeresime taas oma
ajutisse koju. Mõned veetsid seal kogu õhtu, kuid soovijad said
minna sauna, kus kuuldavasti oli väga tore.

Reede hommik oli taas piinavalt varajane, sest meid ootas ees väljasõit
Kiuruvesile. Seal toimus kaks kontserti ja nende vahel sõime ka
lõunat.

Iisalmi sõidu juures oli kõige ägedam lumesõda! Ja
siis mulle meeldis sõita bussis 6,5 tundi. (Piibe Maria
V T, klavessiin)

MIRJAM PARVE, 11.R

(Jätkub järgmises Teatajas.)

nTheatrum

10. novembril esietendub Püha Katariina kirikus Paul
Claudeli "MAARJA KUULUTAMINE". Möödunud
sajandi prantsuse teatri üks enimmängitud näidendeid
„Maarja kuulutamine” on müsteerium nelja vaatuse ja
proloogiga, mis leiab aset „tinglikus keskajas”. „See on
kindlalt üks minu loomingu tippe (...), mis sisaldab mitmeid
aspekte peaaegu kõigist minu loomingulistest võimetest,”
ütleb autor Paul Claudel oma näidendi kohta.

Theatrumi kava novembris (ilma külalisetendusteta):

10. kell 18.00 ESIETENDUS! Maarja kuulutamine
12. kell 18.00 Maarja kuulutamine
14. kell 18.00 Maarja kuulutamine
17. kell 18.00 Maarja kuulutamine
19. kell 19.00 Aucassin & Nicolette
21. kell 19.00 Aucassin & Nicolette
22. kell 18.00 Maarja kuulutamine
24. kell 19.00 Aucassin & Nicolette
25. kell 19.00 Aucassin & Nicolette
26. kell 18.00 Maarja kuulutamine
29. kell 19.00 Juveliiri poe ees

K A M I N A M U U S I K AK A M I N A M U U S I K AK A M I N A M U U S I K AK A M I N A M U U S I K AK A M I N A M U U S I K A
P Ü H A P Ä E V ,  9 .  N O V E M B E R  K E L L  1 9 . 0 0

HansaHansaHansaHansaHansa
TrubaduuridTrubaduuridTrubaduuridTrubaduuridTrubaduurid

Anna-Liisa EllerAnna-Liisa EllerAnna-Liisa EllerAnna-Liisa EllerAnna-Liisa Eller käsitrummid, plokkflöödid, kandled
Endrik ÜksväravEndrik ÜksväravEndrik ÜksväravEndrik ÜksväravEndrik Üksvärav vokaal, käsitrummid
Janno Pokk Janno Pokk Janno Pokk Janno Pokk Janno Pokk nyckelharpa, vokaal, käsitrummid
Maarja UusMaarja UusMaarja UusMaarja UusMaarja Uus plokkflöödid, käsitrummid, lauto

Hansa Trubaduurid on Eesti vanamuusika-
ansambel, kes on koos musitseerinud üle kolme
aasta. Nende repertuaari kuuluvad 9.-15. sajandi
Euroopa muusika - nii vaimulikud kui ka ilmalikd
viisid. Imeilusate keskaegsete meloodiate kaudu
toovad Hansa Trubaduurid lähemale üle
aastatuhande tagasi elanud inimeste mõtte-
maailma ja ülitundlikKuse muusika vastu.

Taize palvus

Sel aastal toimub traditsioonilise advendipalvuse asemel
Kristuse Kõiksuse Kuninga püha eelõhtu palvus Taizé
lauludega laupäeval, 22. novembril Rootsi-Mihkli kirikus.
17.00 kohtumine Taizé vend Matthew’ga, 19.00 palvus Taizé
lauludega.

Kui tahate nõu ja jõuga kaasa aidata kohtumise ja palvuse
ettevalmistamisele, olete teretulnud liituma meililistiga: http:/
/saffre-rumma.ee/cgi-bin/mailman/listinfo/advendipalvus (või
saatke meil luc.saffre@gmx.net)

nTeadaanne

MARDIMÜÜK!
Mardipäeval, 10. novembril
õpetajatele ja õpilastele
keraamikakojas kõik -20%!


