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PÜSIVUS ÕPPETÖÖS

Jätkame õppimise teemaga.

Võib öelda, et efektiivsel õppimisel on kolm dimensiooni: püsivus,
kord ja intensiivsus.

Täna peatume püsivuse juures. Kui mõnikord televisioonis või
ajalehtedes teatatakse uuest tähtsast teaduslikust avastusest,
viidatakse tavaliselt seeläbi saavutatud uuele teadmisele või tootele,
mõnikord ka teadlase tohutule intelligentsusele...

Harva räägitakse sellest kohati ebamugavast, kuid viljakast vaiksest
tööst: keskendumisest, lugemisest, lõputust katsete kordamisest, et
võrrelda erinevaid tulemusi. Tegelikkuses on püsivus ja sügavus
õppimise juures need omadused, mis võimaldavad suurte avastusteni
jõudmist.

Kui mõtleme paralleelselt iseenda koolielule, taipame, kui halb süsteem
oma õpingute korraldamiseks on see, kui laskume rütmi, kus õpime
palju ja intensiivselt mõni päev enne arvestust -- ja ülejäänud ajal
pühendume lohakusele. Õige õppimine nõuab teadmiste ja oskuste
järjepidevat omandamist. Järjepidev õppimine on palju efektiivsem
ja selle tulemus kestvam.

Kui me veel selleni jõudnud pole, oleks tarvilik endale koostada nn
isiklik kodune tunniplaan, mis oleks hästi vastavuses meie isikliku
olukorra ja kohustustega. Selle jälgimine nõuab meilt kindlasti
ponnistusi, eriti kui kõrvalised tegevused meid õppimise ajal ligi
tõmbavad.  Eks oleme sageli õppides tundnud kiusatust võtta kätte
ajaleht, vaadata korraks internetti, lülitada sisse telekas. Samas
aga kogeme, et täidame märksa efektiivsemalt ja parema meelega
oma teisi kohustusi ning naudime lõõgastavaid tegevusi, kui
tunneme rahu tehtud tööst. Puhkust naudib ju rohkem ikka see,
kes on väsinud!

Vanematekogu 12.11.2008

nAmetijuhendite ja tarifikatsioonide teemalised
koosolekud toimuvad järgmises järjekorras: põhikool,
PMK, gümnaasium, keeltekeskus + täppisteaduste kool,
muusikakool, Muusikamaja ja Kunstimaja.

n E-kooli tagasiside. Ettepanekud e-kooli tagasiside
protseduurireegliteks peavad olema välja töötatud 10.
detsembri vanematekoguks.

nMiikaeli Ühenduse eelarvest. Eilsel MÜ juhatuse
koosolekul arutati ülevaadet MÜ eelarvest. Eelarve on
defitsiidis. Arutati võimalikke rahastusallikaid. Näiteks
on hetkel riiklik strateegia, et gümnaasiumiealiste
õpilaste elamist õpilaskodus riik ei finantseeri. MÜ
õpilaskodus on neid aga üle poole. Samas kui teostub
plaan, et gümnaasiumid koonduvad keskustesse ja
väikesed maagümnaasiumid kaovad ära, siis
aktualiseerub õpilaskodude loomine laialdaselt. Seni
tuleb otsida tuge firmadelt ja eraisikutelt.

nKalender. Järgmises vanematekogus gümnaasiumi
ja 1. klassi vastuvõtt; omaloomingukonkursi teema,
humanitaarainete nädala täpsem kava. 26. novembri
vanematekogus jõulupeod; õpetajate töögraafikud
jõuluvaheajal, talveseminar.

nLaat ja jõulupeod. Laadatoimkond oli teisipäeval
koos, tehti plaanid ja hakatakse vaikselt tegutsema.
Põhikooli jõulupeod (17.12) seekord Vene 22 majas.
Gümnaasiumi jõulupidu (18.12) samuti oma majas.

nHumanitaarainete nädal on seekord Vabadussõja-
teemaline. Virumaa Muuseumide näitus tuleb meie
majja 26.-27. novembril.

n21. novembril lähevad 12. klassid Tartusse tutvuma
Tartu Ülikooliga.

nJätkus seminar teaduslikust sotsiaaluuringust.

n21. novembril kell 16.30 koguneb Vilde-klubi  meie
auditooriumisse, et Mahtra sõja juubeliaastal ajaloolise
romaani autorit meenutada. Osalema on oodatud kõik
huvilised!

nKolmeaastane ÕUEKOER (labrador) otsib uut kodu.
Kontakt tel. 56910428, Kaarel

nKuulutus

nPõhikooli sööklas on eksponeeritud VHK õpilaste
tööde sügisnäitus.

nPõhikooli raamatukogu aknalaudadel välja pandud
Anna Viigi õmblusringi õpilaste tööd.

nKunstimaja



n Gümnaasium nPõhikool
II perioodi 4. nädal

Sünnipäevalapsed

12.K  Kadri Sipp 14.11
12.K  Ann Kulasalu 16.11
10.H  Anna Maria Lapin 18.11
11.K  Johanna-Henriette Kerge 19.11
11.K  Johan Klaus 20.11
12.K  Madli Jäätma 20.11

nKorrapidajad. Järgmisel nädalal on korrapidajad X K klass!

nSöögiraha. Detsembris on 14 toidupäeva, seega söögiraha
on 350 krooni. Tasumise tähtaeg 25. november.

n Eksperthinnangud. Palume XI klassil alustada
eksperthinnangute sisestamist!

nXII klasside sõit Tartusse. XII klasside õpilastel on
võimalus 21. novembril sõita Tartusse tutvuma ülikooliga.
Kõigil soovijatel anda teada esmaspäevaks Urmole.

nJäreltöid saab teha järeltööde klassis alates 17. novembrist:
E, K kell 15.30-17.00; T, N ja R 15.00-17.00

n Teisipäeval, 18. novembril sõidab 7. T Rakvere teatrisse
vaatama etendust "Creeps". Koolist lahkutakse kell 14.00.

nNeljapäeval, 20. novembril STUUDIUM põhikooli
klassijuhatajatele. Oodatud on ka muusikaõpetajad.

nKroonikat

Muusikakooli õpilaste külaskäik Iisalmi sõpruskooli
29. oktoober - 1. november   (Algus eelmises teatajas)

Soomes oli väga lahe. Seal tuli lumi maha ja saime
lumesõda mängida. Tegime kontserte ja oli muidu lõbus.
(Kata-Leen, IV T, viiul)

Peale viie eduka kontserdi pidasime kollektiivselt maha
ka mitu lumesõda. (Hanna Maria IX T, viiul)

Lõunasöögi ajal avastasimegi oma vaimustuseks, et väljas langeb
pehmet valget lund! Siiski tuli õue tormamise soovi veel taltsutada,
sest ka teisel kontserdil pidi ju keegi esinema. Taas Iisalmi jõudnud,
said soovijad aga oma sõjakuse välja elada üksteist lumepallidega
pommitades. Materjali ei olnud just külluses, aga innustunud

Siis aga kisti meid unelusest välja, pakiti taas meie ustavale bussile
ja sõidutati Iisalmi kultuurikeskusesse, et anda viimane suur
kontsert. Saal ei olnud just rahvast pungil, aga meeleolu oli sõbralik
ja pärast jagati kiidusõnu. Kontserdi järel oli ühine oleng, mis seisnes
õpetajate vestluses ja väiksemate muusikute pöörases siia-sinna
tormamises. Sellest õhtust ülejäänud küpsised ja saiakesed (mis
hiljem marjaks ära kulusid) anti meile teele kaasa.

Õhtul käisid ööbimiskohas veel lumesõjad pimeduses, kaardi-, viiuli-
, kandle- ja muud mängud, kuni lõpuks järgmise hommiku ootuses
magama heideti. Laupäeva hommikul kell 10 tuligi juba armsaks
saanud Iisalmiga hüvasti jätta ja alustada sõitu Helsingi poole.

Reis Iisalmi oli minule suureks ja positiivseks üllatuseks.
Kuna koorireisidest on alati jäänud mulje, et nooremate
kaasõpilastega on väsitav koos reisida, aga Soome reis
tõestas vastupidist (siin kohal müts maha väikeste ees, kes
ennast viksilt üleval pidasid). Kuulsin virinat söögi koha
pealt, aga mis sa bussireisil ikka teed. (Peeter, VII P, viiul)

(Jätkub kõrvalveerus)

n18.11 kell 15:00-16:30 MM-s õp. Karin Sussi ja Anu
Randma õpilaste kontsert;

n18.11 kell 17:00 MM-s klassikontsert, 1. T klassi õpilased;

n20.11 kell 16:30-17:30 MM-s kitarriosakonna kontsert;

n20.11 kell 17.30 MM-s klaveriosakonna kontsert;

n21.11 kell 16.30 Lastekirjanduse Teabekeskuses õp. K.
Sussi ja A. Randma õpilaste kontsert, proov 19. nov kell 16-18;

n23.11 kell 15.00 Muusikamajas õp. I. Biltse ja õp. M.
Rootsi (Muusikakeskkool) õpilaste kontsert, proov 13.00.

nMuusikakool

KROONIKA JÄTKUB

Reis kestis taas seitse tundi. Seda aitasid vaheldusrikkamaks muuta
vahepeatused, aga ka väikesed reisikaaslased, kes kõigile soovijatele
näojoonte järgi tulevasi ameteid ennustasid ja muid tarkuseteri
puistasid. Kuigi lõpupoole oli näha, et väsimus hakkas oma tööd
tegema, pidasid seltskonna noorimad liikmed vapralt vastu, ja lõpuks
laeva pealt maha astudes ja laiali minema valmistudes tundsid kõik
arvatavasti lahkumineku (ja lume puudumise) üle kurbust. Selliste
toredate kaaslaste, korralduse ja eesmärgiga oleks kõik kindlasti
nõus teinekordki reisile minema. Tänusõnad õpetajatele ja
korraldajatele on täiesti omal kohal ja siirad.

Kahju oli saabuda Eestisse, sest siin ei ole veel lund
maas. (Kata-Leen, IV T, viiul)

Võõrustati meid soojalt. Ma usun, et pea kõik jäid
oma reisiga rahule. (Hanna Maria, XI T, viiul)

Ühesõnaga oli reis hea ning vaheaeg oli kohe parem.
(Peeter, VII P, viiul)

MIRJAM PARVE, 11. R

9.T õppereisi meenutus

22. oktoobril käisid 9. klassid keemia õppereisil Tartus. Kaasas olid
meil õp. Irja, Tiia, Eve ja Aivar. Reis algas hästi: buss läks katki.
Pärast tunnikest istumist Statoilis saime jälle teele asuda. Tartusse
jõudes oli meie esimene peatus Toomemäel DNA-labor, kus me Haribo
kummikarudest DNA-mudeleid meisterdasime. Hariv see eriti ei
olnud, küll aga maitsev ja lõbus. Teiseks käisime ülikooli muuseumis
kergemaid keemiakatseid tegemas. Viimasena käisime 4D kinos,
mis oli vingelt raju. Tartu - heade mõtete linn!

9. T


