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MINU KÜÜNAL

Advendi esimene nädal lõpeb, teine algab. Sellega oleme taas sammu võrra
lähemal Jumalapoja sünnipäevale, jõulupühadele. Kõik kaunistused meie
ümber meenutavad meile jõulude tulekut, kuid erilisel viisil kõnelevad
meile sellest ehk advendiküünlad. Näeme põlevaid küünlaid igal pool:
õpetajatetoas, aknalaudadel, kodus, poodides ning loomulikult ka kirikutes.

Küünal kõneleb meie elust, meie kutsumusest. Elame - nagu küünlad -
selleks, et anda teistele soojust ja valgust. Kui vajalikud need mõlemad
meile on! Nüüd, talve ajal saame sellest paremini aru. Vajame soojust,
vajame valgust. Küünlaid on erinevaid, suuri ja väikseid, rohkem ja vähem
värvilisi, keerulise ja lihtsa kujuga... Samas täidavad nad kõik sama
eesmärki: pakkuda valgust ja soojust. Nõnda on ka meie puhul: erinevad
temperamendid ja iseloomud, kuid samad soovid, samad eesmärgid teha
teiste elu õnnelikumaks.

Sellel nädalal võime mõelda selle peale, mida tähendab minu elus ”tuua
teistele soojust ja valgust”. Kes vajab minu tähelepanu, minu hoolivust,
minu eeskuju, minu mõistmist, minu naeratust, minu nõudlikkust, olgu
koolis, kodus või sugulaste ja sõprade juures?

Mõnikord paneme küünla põlema, asetame ta laua peale, seejärel aga
unustame, et ta seal on. Kuid ta ei lakka andmast meile valgust ja soojust.
Võib-olla juhtub ka meie endi elus mõnikord nii. Nagu ”kulutaksime
oma elu” teiste pärast, kes seda ei märka. Kuid sellepärast ei kaota meie
valgus sugugi oma väärtust – see on ikka niisama vajalik! Ja tegelikult
tunnevad seda alati teisedki! Võiksime hoopis mõelda, kas märkame ise
alati tänulikkusega teiste soojust ja valgust.

Jõulupühad on lähedal ning lähenevad ka kõiksugused pere ja kooli üritused:
jõuluteenistused, jõululaat, jõulukontserdid, jõulupeod... Kõik see nõuab
kindlasti palju tööd! Kuid kindlasti märkame, et kõik ees ootavad
sündmused pakuvad head võimalust oma küünalt eriliselt süüdata ning
mõelda, kui sageli ning milliste mõtetega me seda kodus ning koolis harilikult
teeme. Mõtleme ka sellele, kuidas oma küünlaleeki täna eredana hoida!

Vanematekogu 3.12.08

nÜlevaade ainesektsioonide tööst.

• Ajaloo a/s (Ilvar). Plussiks uue koosolekutraditsiooni
algatamine - laiendatud humanitaarsete ettekande-
koosolekute sari; esimene, muinsuskaitse-teemaline,
toimus 26.11. Nendele on põhimõtteliselt oodatud
osalema ka teiste hum.ainete õpetajad. Probleemiks
omavaheline kontaktihoid ja kohati puudulik
kvalifikatsioon. Vajadus on pikaajalise stabiilse töökava
järele, kuna kaadri voolavus on suur. Integratsioon teiste
hum.ainete õpetajatega (kirjandus) võiks olla parem.
Huvilistele õpilastele võiks välja töötada valikkursusi.
Õppematerjalide ja vahendite vallas valitseb suur
nappus, ilmub palju kirjandust, kuid raha tellimiseks
pole. Puudust tuntakse ka projektorist. Ideaalne oleks
ainekabinet koos laes oleva projektoriga. Ettepanek:
võiks proovida mingi teema läbivat käsitlemist ühel
päeval kõigis ainetes.

• Emakeele a/s (Krista). Ainesektsiooni koosseis kogu
Eestis erakordne: eesti keele õpetajate hulgas on mehi
rohkem kui naisi. Õpilased tunnustavad ka seda, et
õpetajad tegutsevad kooli kõrval kirjanduses ja
kirjandusteaduses. Miinusteks õpetajate suur tunniväline
koormus (normkoormus võiks olla väiksem) ja suured
klassid, kus väga erineva tasemega õpilased. Kuna kõik
tuleb viia eksamini, kannatavad nii keskmisest nõrgemad
kui tugevad, süvahuvilised õpilased. Rühmatunnid ei
ole kahjuks võimalikud. Ettepanek: iga kirjandusõpetaja
koostab vanuseastmete kaupa nimekirja raamatutest,
mida peaks lugema, kuna kirjandus on üks kasvatuse
vahendeid.

• Võimlemisprogramm (Aivar). Tingimused on
parimad, mis kunagi olnud on. Sellegipoolest võiks
võimlas olla rohkem turnimisasju jm. Probleemiks ka
suured klassid (tavakoolides segaklassis on poistel-
tüdrukutel eraldi tund). Ka kehaline eneseväljendus,
tants on üks valdkond, kus ilmnevad väärtushinnangud.
Võimlemisõpetajatele oleks vaja ka oma ruumi. Vajalik
on E-kooli tekitada uus märge - riided kodus, et eristada
neid, kes küll tulevad tundi, kuid ei saa seal osaleda.

• Reaalainete programm (Irja). Probleeme kaadriga,
õpetajate puudus valitseb eriti füüsika-keemia alal.
Konsultatsiooniaegu pole piisavalt, eriti matemaatikas.
E-kooli täitmine võiks olla parem. Põhikooli 9. klassis
tundub, et 4 tundi keemiat nädalas kipub üle jõu käima
(eriti kui oled haige olnud). Samas on lapsed rahul, et
aineid on vähem. Plussid: kõikides ainetes olemas
ainemapid, tasemetööd ja eksamid teevad lapsed heal
tasemel. Eriline kiitus Daniel Kaasikule, kes annab
konsultatsioone mitmes aines ja väga edukalt. Endiselt
on aktuaalne vajadus algkooli nuputamisringi järele.

(Jätkub järgmisel leheküljel.)



nGümnaasium nPõhikool

II perioodi arvestuste nädal, uue algus ja aasta lõpp

nSünnipäevalapsed

11.H Kaisa Simon  06.12
11.R Triinu Kaaret  12.12

nnnnnArvestuste nädala plaanid on väljas esiese korruse
õppestendil ja koduleheküljel.

nnnnn III perioodi tunniplaani paneme õppestendile ja
koduleheküljele hiljemalt järgmise nädala keskpaigaks.

nnnnn Klassijuhatajate koosolek ja õppenõukogu.
LÕPPENUD KURSUSTE HINDED PEAVAD OLEMA
VÄLJA PANDUD HILJEMALT 16. DETSEMBRIKS.
II perioodi kokkuvõtteid teeme klassijuhatajate koosolekul
kolmapäeval, 17. detsembril kell 15.30.Õppenõukogu
toimub neljapäeval, 18. detsembril kell 15.00.

nnnnnUurimuste järelkaitsmine abiturientidele toimub
neljapäeval, 18. detsembril kell 10.00.

nnnnnGümnaasiumi jõulupidu. Jõulupidu algab neljapäeval,
18. detsembril kell 18.00. Tänavu on meil võimalus
alustada oma jõulupidu Püha Katariina kirikus Jõululavaga.
Kuna aeg on piiratud, siis saab igast klassist esitada ühe
umbes 5-minutilise etteaste. Loomulikult arvestame sellega,
et esinevad KÕIK KLASSID. Kuna samaaegselt on kirikus
jõulusõimede näitus, siis palume etteastet kavandades
arvestada ruumi eriliselt pühaliku meeleoluga. Pärast jätkub
pidu Gümnaasiumi majas, muusika, suupistete, mängude,
viktoriini ja ühislaulmisega. Palume peo korralduseseks
klassivanematel koguda 40 krooni õpilaselt. Raha peab koos
olema 15. detsembriks.

nnnnnJõuluteenistus reedel, 19. detsembril.

Kell 9.00 jõuluteenistus Jaani kirikus;

kell 11.00 õpetajatele Talveseminar Muusikamajas;

kell 13.00 jõululõuna õpetajatele gümnaasiumis.

VANEMATEKOGU jätkub.

• Keelteprogramm (Piret). Kaadriga on praegu hästi.
Algklasside inglise keele programm töötab pärast seda, kui
õde Mary selle juhtimise üle andis, sujuvalt edasi. Probleemiks
see, et programm on koostatud võimekatele õpilastele,
nõrgemaid tuleb tunniväliselt järele aidata. Gümnaasiumi
riigieksamitulemused on kõrged. Vene keele programm
areneb tõusvas joones. Saksa ja prantsuse keel on stabiilsed.
Prantsuse keeles toimub huvilistele palju tunnivälist tegevust.
Gümnaasiumiosas on probleemiks õpilased, kellel ei ole
motivatsiooni keelt õppida.

nJõulupeod. Arutati läbi ajad ja kohad. Vaata lähemalt
põhikooli ja gümnaasiumi rubriigist.

nOtsustati, et õpetajate jõululõuna ja talveseminar
toimuvad reedel, 19.12. Seminar kell 11.00 Muusikamajas,
lõuna kell 13.00 gümnaasiumis. 22.12 on vaba.

� � �

nPõhikooli humanitaarainete nädal kulmineerus 1.
detsembril klasside vahelise viktoriiniga teemal
"Vabadussõda". Osalesid 4-5 liikmelised võistkonnad. 5.-6.
klasside omavahelise võistluse võitis 6.P klass koosseisus:
ROBERT TOOMSALU, RASMUS KAAREL KILP,
JAKOB EMIL KROSS, ALEKSANDER MORRIS EIGI.
Järgnesid võrdsete punktidega 5.P ja 5.T klass. 7.-9. klasside
vahelises mõõduvõtmises käis tihe rebimine 7.P ja 8.P klassi
vahel, millest võitjana väljus 7.P klass koosseisus:
AUGUST KREEM, SIIM TANEL TÕNISSON, JOANN
GUSTAV ARRO, ALARI ERIK TORK, PEETER
MARGUS. II koha sai siis 8.P klassi esindus ja kolmanda
8.T klass. Olgu veel öeldud, et 9.P klass ei osalenud, sest
olid külas Stockholmi Eesti koolil.

Humanitaarainete nädala raames toimunud näitusest "Sünnist
saadik Eesti" on väike ülevaade VHK kodulehe galeriis.

n Põhikooli klassijuhatajate eksperthinnangute
teemaline stuudium. 8.01 kell 15.30 koosolekute saalis
5.-9. klasside klassijuhatajad. 9.01 kell 14.00 1.-4. klasside
klassijuhatajad. Klassijuhatajatel ette valmistada toimunud/
mittetoimunud eksperthinnangutest ülevaade. Aruande vorm
küsida Liisi, Riini või Alari käest.

n Esmaspäeval, 8. detsembril on lühikesed
KOGUNEMISED, humanitaarainete nädala kokkuvõte ja
auhindade kätteandmine.

• 8.15 5.-6. klassid;

• 13.45 8.-9. klassid ja erandkorras ka 7. klassid.

nKooli tasemetööd matemaatikas

5. klass kolmapäeval, 10. jaanuaril;

6. klass neljapäeval, 11. detsembril;

7. klass neljapäeval, 11. detsembril;

8. klass teisipäeval, 9. detsembril;

9. klass reedel, 12. detsembril

Õpetajatel palume antud klassi tasemetöö päevale muid
kontrolltöid mitte planeerida.

KÜSIMUSI JÕULUAJAKS

Mis võiks olla täna söögiks?
Kas need piparkoogid köögis?
Kas jõuluvana on juba käinud?

Kas oled päkapikke näinud?
Kas kuusk on juba ehitud?
Kas põrand juba pühitud?

Kelgud,suusad,uisud
lumehanged ,tuisud

Kahjuks mööduvad jõulud kiiresti
aga õnneks nad tulevad  uuesti.

Alice Kattago 5.T



nKunstimaja
nKULTUURIKLUBI. Reedel, 12. detsembril kell 17.00
alustab kunstimajas uuesti kultuuriklubi. Loeng toimub
kunstimaja saalis (IV korrus). Kultuuriklubi loengu viib läbi
Anneli Porri. Seekord on vaatluse all näituse kui nähtuse
saamise ja selle olemuse lugu. Pärast loengut, diskussiooni ajal
oleks mõnus krõbistada enda kaasavõetud piparkooke või
komme. Oodatud on  kõik teadmihimulised õpetajad ja õpilased.

Kunstisaalis!

Näitus on traditsiooniline kunstiteoste ja publiku kohtumise paik,
millel on alati kindel ruumiline, ajaline ja ideeline mõõde. Näituse
ettevalmistamine on pikk füüsiline ja vaimne protsess, mille tulemus
peaks olema suurem, kui üksikute kunstiteoste summa. Aga kas
ikka on? Vaatame, kuidas kaasaegse kunsti näitust lugeda ja
kogeda. Mis on näituse ainuomane info? Kas üks ja sama
kunstiteos on üks ja sama ja erinevatel näitustel? Kuidas erinevad
kaasaegse kunsti näitused kõnetavad vaatajat? Mis vahe on
muuseumi-, galerii-, kuraatori-, isiku- või retrospektiivnäitusel.

nKolmapäeval, 10. detsembril on Ülle Marksi krokii
joonistamise hindamine kunstimaja IV korruse ruumides.

Kell 12.30-13.30 - 10.H klass
Kell 14.30-15.30 - 11.H klass

Huvilised (ka klassijuhatajad) on oodatud vaatama.

n Kullo galeriis on VHK õpilaste tööde näitus!
Väljapanek metalli-, savi-, käsitööst. Samuti on esindatud
tööd maali, foto ja video valdkonnast ja õpilaste poolt
kujundatud ja küpsetatud "Piparkoogimaania" piparkoogid.
Tulge vaatama!

Vanalinna Hariduskolleegium valiti Aadu Luukase
missioonipreemia nominendiks

Aadu Luukase Sihtasutuse nõukogu valis 33 taotluse seast
viis Aadu Luukase missioonipreemia 2008 nominenti: David
Vseviov, Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit,
Mittetulundusühing Salu Kool, Sihtasutus Metsaülikool ja
Vanalinna Hariduskolleegium.

Aadu Luukase missioonipreemia antakse isikule või
organisatsioonile, kes paistab silma Eesti ühiskonna
tasakaalustatud arengu ja rahva elukvaliteedi edendamisega.
Missioonipreemia väärtus on kuni üks miljon krooni.

Missioonipreemia laureaadiks sai Tallinna Kunstiülikooli
professor David Vseviov.

n08.12 kell 17:30 MMs Muusikakooli õpilaste kontsert;

n09.12 kell 16:30 Lastekirjanduse Teabekeskuses õp. Ingrit
Vooglaiu klaveriõpilaste kontsert;

n09.12 kell 17:00 Muusikamajas keelpilliansamblite kontsert;

n10.12 kell 15:30-17:00 MM keelpilliosakonna kontsert;

n11.12 kell 17:00 Muusikamajas TASEMEEKSAM;

n12.12 kell 17.00 MMs Muusikakooli õpilaste kontsert;

n 12.12 kell 18.00 Lunastaja kirikus Muusikamaja
vanamuusikastuudio kontsert;

nReedel (12.12) kell 10-12, laupäeval (12.12) kell 14-
16 MMs IV-VI klassi tütarlastekoori lisaproovid laulupeoks;

n13.12 kell 11:00 Muusikamajas õp. Anneli Tanksimäe
klaveriõpilaste kontsert, proov 10:00;

n13.12 kell 14:30 Lastekirjanduse Teabekeskuses õp. Tiina
Pangsepa õpilaste kontsert, proov 14:00 ja 11. dets 15-18:00.

n Juba traditsiooniks muutunud PIPARKOOKIDE
KÜPSETAMINE toimub tänavu meie oma sööklas
järgmistel aegadel:

E 8.12 kell 8.15-9.00 - 9.P klass, õp. Ane
T 9.12 kell 10-11.30 - 1.E klass, õp. Iveta
T 9.12 kell 14.00-15.00 - 7. klass, õp. Krista
K 10.12 kell 14.00-15.30 - 8. klass, õp. Margit
N 11.12 kell 10.00-11.30 - 9.T klass, õp. Saima
R 12.12 kell 8.15-10.00 - 4. klass, õp. Ane
T 16.12 kell 9.00-10.00 - 2.-3. klass, õp. Gerle
T 16.12 kell 10.00-11.30 - 5. klass, õp. Ruth

Ülimaitsva piparkoogitaigna eest täname Birgiti ema!

EELTEATED:

nPüha Miikaeli Kooli EELÕPPENÕUKOGU (sisuline
arutlus) toimub kolmapäeval, 17.12 kl 14.15 Vene 31 majas,
II korruse suures klassis. Loodame kindlasti näha kõiki
PMK õpetajaid! Pakume piparkooke ja glögi. Mõjuva
põhjusega osavõtutakistustest palun teatada aime@vhk.ee.

nPMK jõuluhommik, kuhu ka õpetajad on väga oodatud,
toimub kolmapäeval, 17. detsembril kell 9.00-10.00 Vene
31 majas, 9.P klassis. Lisaks osalevad PMK õpilased ka alg-
ja põhikooli jõuluüritustes.

Õde Mary sõbrad VHK-l külas!

11. detsembril kell 12.15-15.00 on  meil külas Õde Mary
sõbrad Soomest. 30-inimeseline grupp tutvub gümnaasiumi-
hoone ajalooga ja meie tegemistega õpilaskodus.

nTeadaanne

nMuusikakool

nPüha Miikaeli kool

nMiikaeli Ühendus

1. detsembril toimus Tallinna Õpetajate Majas XII üleriigilise
etlejate konkursi „KOIDULAULIKU VALGEL” Tallinna
eelvoor. •ürii koosseisus Kätlin Vainola, Jaanus Vaiksoo ja Jaak
Urmet andis välja kolm laureaaditiitlit nooremas vanuseastmes
(5.-9. klass). Nende kolme hulka kuulus ka ANETT
DEMJANOV VHK 5.T klassist (õp. Krista Nõmmik).
Anett asindab koos vanema vanuseastme laureaadi Alvar
Tiisleriga (Järveotsa Gümnaasiumist) Tallinna 12. detsembril
Pärnus toimuval vabariiklikul lõppvõistlusel. PALJU ÕNNE!

nÕnnitlus



Kesklinna koolide 3.-5. klasside kombineeritud
teatevõistluste võistlused.

Juba teist aastat järjest toimus võistlus „Kalevi” spordihallis.
3. ja 4. klassid võistlesid 27. novembril, 5. klassid 4.
detsembril.

3. klasside võistlusel oli kavas 4 erinevat võistlust. VHK
saavutas 12 kooli konkurentsis väga tubli III koha
(erinevates teatevõistlustes olid kohad 6.; 5.; III; II). Tublid
olid KAARIN AAVIK, MARTA INARA GRINS, JUULIA
ALEKSANDRA MIKSON, ANNA KATARIINA
NINGESEN, MARI-ANN REEDE, MICAELA
SARACENO, TAAVET KIRJA, ALEKSANDER
EINPALU, JOHAN HALDNA, ANDREE PREES, EKKE
PEETER SAUTER ja GEORG SIMON HERODES.

4. klassil nii hästi ei läinud, väikesed eksimused kõigis
võistlustes andsid 12 kooli hulgas 7. koha. Erinevates
võistlustes olid kohad järgmised - 8.; 10.; 7.; 5. Vapralt
võitlesid MICHELLE HANG, LOORA GRÜNVALD,
THERESA TOOM, HANNA MARIA SALONG, PAULA
FRITZE, ELIANN TULVE, JESPER BRUNO
BRAMANIS, DEVON NATHANIEL GAWLEY, SIIM
KALEVISTE, JOHAN KROON, JAKOB VOLL ja GERT
KIKKAS.

5. klassil ebaõnnestus üks teatevõistlus täielikult (jäädi
viimaseks), sinna läks ka esikolmiku koht. Ülejäänud
võistluste kohad: III; 6.; II; 5. Kokku tähendas see 11 kooli
konkurentsis 5. kohta. VHK-d esindasid REBEKKA
MADLEEN LAMP, MAAIKE TUI, HELENA
LÕHMUS, LIISA OGANISJAN, PIIBE MARIA TALEN,
MELODY MAI METSAMAA, ANDRE-MARTIN
ILVES, THEODOR TABOR, RAUL ENDEL
HAAGENSEN, JOHAN MARKUS OLL, SANDER
MART SEILENTHAL ja JOHANNES MAGNUS
AULE.  

nKehakultuuri õppediivan nKroonikat

9.P Stockholmi kruiis

Pühapäeva õhtutundidel võis Tallinna reisisadamas üha suuremates
numbrites kohata õhinas noormeeste näolappe, kuis need otsisid
seikluskaaslasi. Kella viieks oli rahvamass kasvanud ning kannatusest
katkevate noormeeste seas oli ka õpetajaid ja lapsevanemaid.

Küsite siis, milline sündmus sundis meid kõiki tol õhtupoolikul nimetatud
paika kogunema? Oli see ju siiski Vanalinna Hariduskolleegiumi 9.
poiste klassi väljasõit Rootsi pealinna Stockholmi, külla sealsele Eesti
Koolile. Kohalike 9-ndike juhtimisel sai külastatud nii kooli,
Stockholmi vanalinna, jõululaata kui ka kirikuid. Pärast meie kooli
ümbrusele sarnaneva linnaosa põhjalikku uurimist suundusime
kesklinna, kus sai ära käidud Vasa muuseumis ning tutvutud
kohalikkude poelettidega.

Pärast vaba aega linnas said kõik kokkulepitud kohas
kokku. Õpilased jagati kahte gruppi Vasa muuseumi
külastamise soovi alusel. Soovijad sõitsid bussiga üpris
Vasa muuseumi lähedale. Sisse minnes anti meile kõigile
väike eestikeelne broshüür, kus oli ka korralik arv
kirjavigu sees, ning seda lugeda oli päris naljakas.
Muuseumis võttis suurema osa ruumist enda alla Vasa
ise, kuid palju oli ka väiksemaid eksponaate selle veest
välja tõstmisest ning ka erinevatest põhjustest, miks laev
uppus. Muuseumis lasti kõigil omapead liikuda,
suuremat gruppi ei moodustatud. Pärast muuseumis
ringi kolamist ning laeva uurimist käidi ära ka majas
asuvas suveniiripoes ning asusimegi tagasiteele
sadamasse. MARKUS LOIDE, 9.P

Träni kokkuostmisest kurnatud, liikusime tagasi Stockholmi
sadamasse, kus ootas meid juba tuttav Tallink Victoria I.

Laevas olid mõlemad ööd küllaltki tegevusrohked, kuna laeval oli
pakkuda nii kabaree-etendust, diskot kui ka karaokebaari.  Ja
mööduski aeg kui kiirlaeva sõidul, nii et pärast paari koha kaemist
oli käes juba öörahu ning tuli tõtata kajutitesse. Õpetajate õnnetuseks
leidus noormeeste seas tantsulõvisid ning öökulle, kuid pärast mitut
ebaõnnestunud põgenemiskatset oma puurist suudeti siiski loomad
maha rahustada ning ka meie kohusetundlikumad kaaslased said
mekkida mesimagusat und lainetel loksudes.

Hommikul, kui kõik kamraadid olid laevast välja aetud ja üle loetud,
jäeti hüvasti ning liiguti edasi kodustele meretagustest seiklustest muljetama.

ANDREAS JOHANN VIRKUS, 9.P

Jõuludele mõeldes
meenub mulle mandariin

meeles on veel jäljed lumes
kamin, halud jõulutules
lumehelbed minu käel,

hõiked valgel jõulumäel.

Mia Maria Rohumaa 5.T

JÕULURAHU TEEKOND

Astun üle lumise välja,
peas kummitamas jõululaulud.

Oh, miks nii kurbust täis on
need kaunid jõululaulud?

Näen last, kes kõnnib üle silla,
käes jõuluküünal väike.

Vaatan teda ja südamesse poeb päike.
See väike laps, kel laulud suul,

on justkui rahu ingel,
sest siis, kui teda jälle näen,

on rahu minu hingel.

Madleen Maria Kirja 6.T


