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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

EDNA JÜSSI  28.04
MICHAEL HOMBROUCK  28.04

TATJANA GALUTVO  29.04
KERSTI ÕUN  30.04

RAUL ERDEL  30.04
EVA EENSAAR-TOOTSEN  30.04

SAIMA KORP  30.04
KRISTA LEHARI  30.04

MADLI VÄLI  1.05
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Vanematekogu 22.04.2009

nÕpilasfoorumid

Väga hea ja kasulik töövorm, kuid raske toimima panna.
Kindlasti peaks jätkama nii gümnaasiumi kui põhikooli
foorumiga. Aeg võiks olla pigem esmaspäev - ettevaade,
mitte tagasivaade nädalale. Koosolekud peaksid olema
avatud kõigile, hea kui saaksid osaleda ka klassijuhatajad.

nKoolikorrareeglid

Tuleks luua nn rakendussätted, mõelda läbi, kuidas

reeglid reaalselt toimima panna.

nJuunis toimub seminar, mis pühendatud väärtus-
kasvatusele (10., 11., 15., 16.06). Sellega on seotud
eelkõige usuõpetus, loodusained ja inimeseõpetus.

nJuunikuusse kavandatakse töölaagreid õpilastele
(oma majade korrastamine).

n11. mail toimub kunstiõpetajate stuudium.

nMiikaeli Ühenduse eelarve

Miikaeli Ühenduse eelarveon praegu suures miinuses,
kuna õppemaksud on alalaekunud. Arutati viiside üle,
kuidas tuletada lepingutele alla kirjutanud vanematele
nende kohustusi meelde.

Esmaspäeval, 27. aprillil algusega kell 17.00 IX
klasside LAPSEVANEMATE KOOSOLEK Vene 31
II korrusel. Päevakorras lõpetamine.

nPüha Miikaeli kool

Uued CD-d gümnaasiumi raamatukogus:

   1. Saar, Mart. Luule, see ei tule tuulest. CD

   2. Ma tulen taevast ülevalt. Heliplaat

   3. Kiili vanamuusikaansambel. CD

   4. Elutuba. VHK pereansamblite kontsert (2008).

Tänan annetajat Mikk Üleojat!

nRaamatukogu

n 27.04 kell 18.00-20.30 Salme Kultuurikeskuses
Muusikamaja tütarlastekoor valiknaiskooride proovis;

n28.04 kell 17.00 Muusikamajas TASEMEEKSAM;

n30.04 kl 16.30 Muusikamajas Keelpilliosakonna
kontsert.

nMuusikakool

HÄSTI VÕI PERFEKTSELT?

Eelmisel nädalal mõtisklesime selle üle, kui tähtis on teha oma asju võimalikult
hästi. Kuid sama oluline on ka arusaam sellest, et maailmas pole midagi
täiuslikku - püüeldes ise täiuse poole, saadab meid oht seda tõsiasja unustada.
Paradoksaalselt võiks öelda, et inimloomuses käivad koos igatsus täiuslikkuse
järele ja tõsiasi, et me seda selles elus kunagi ei saavuta. Lootusetus? Ei,
vastupidi! Hea võimalus õppida rõõmustama selle imelise protsessi üle.

Mainitud ohu nimi on ”perfektsionism”. Perfektsionistil on loomulikult hulk
positiivseid omadusi: usk hästi tehtusse töösse, oskus pöörata tähelepanu
detailidele. Samas seisab ta väljakutse ees õppida mitte maha kukkuma
enda eksimuste pärast; õppida tunnistama alandlikult enda vigu, tundmata
sellest alandust. Meil kõigil on vaja mõista, et eksimine pole suur tragöödia.
Inimväärikuski ei seisne mitte eksimatuses, vaid võimes oma vigu ületada.
Võiks isegi öelda, et tõeline õnnestumine on õppida ebaõnnestuma! Sellest
imelikust paradoksist sõltub meie elus palju!

Kuidas teada, kas meie soov teha asju hästi on ”tervislik” või on ehk hakanud
meis kasvama kalduvus perfektsionismile? Kui tunneme, et jätame asju tegemata
hirmust mitte saavutada täiuslikkust (tunnis vastates, spordis, pillimängus
jne), oleme hädas! G. K. Chesterton annab meile oma legendaarse sõnamänguga
aga julgustava paradoksi: ”If  something is worth doing, it's worth doing badly."

Perfektsionist elab pidevas pinges, kuna näeb, et ei küündi täiuslikkuseni.
Samas võib ta muutuda kannatamatuks teiste suhtes, kes teevad samuti
vigu, ent pole ehk nii sügavas mures täiuslikkuse pärast. Perfektsionismiga
kaasneb ka risk pöörata liigselt tähelepanu detailidele, unustades seejuures
tähtsaima - miks me midagi teeme! Nõnda unustame tunda rõõmu oma
tegemistest, eriti neist, mis ei lähe nii hästi, kui lootsime. Seejuures jääme ilma
ka õpetliku kogemuse rõõmust.

Teha asju hästi on väga tähtis! See tähendab aga teha neid pühendumise,
mõistuse ja südamega – mitte täiuslikkuse enese nimel. Pingutuse ja samas
ka rõõmuga. Teha neid teistele mõeldes ja samas ka teisi usaldades.



n Gümnaasium nPõhikool

V perioodi 2. nädal

Sünnipäevalapsed

10.K  Taavo Salumaa  24.04
12.K  Marion Mars  25.04
10.K  Stiina Peinar  26.04
10.H  Annemarie Maasik  27.04
10.R  Madli Maria Suurmets  28.04
11.R  Mattias Gustav Lagerspetz  28.04
10.K  Hannes Ollisaar  29.04
12.K  Henry Timberg  29.04
12.R  Stiina Püvi  30.04
10.R  Alex Laur  01.05
12.H  Taavi-Hans Kõlar  01.05
11.R  Elise Nassar  03.05
12.K  Karin Paomees  03.05

nnnnnTaaselustame Foorumi! Koguneme esmaspäeval kell
15.30 ja arutame, mida saame kooli aias korda teha. Muidugi
teisi olulisi teemasid samuti.

nnnnnMai toiduraha X ja XI klassi õpilastele. Tuletame
meelde, et toiduraha tuleb üle kanda enne 25. aprilli!
Koolilõuna maksumus mais on 500 krooni (20 päeva).

nnnnn ÕPINGURAAMATUD. Suur tänu neile, kes
õpinguraamatud on juba tagasi toonud! Tuletame meelde,
et need tuleb tuua klassijuhataja kätte.

nnnnnKohtumine Taize vendadega. Kolmapäeval, 29.
aprillil kell 15.30 kohtumine Taize kloostri vendadega.
Taize klooster asub Prantsusmaal ja see paljudele noortele
olnud kohtumispaigaks, et võtta osa iganädalastest
kohtumistest palvete ja arutluste keskel. Eestikeelset infot
leiab ka nende kodulehelt: www.taize.fr/et

nnnnnAbituuriumi eksamite ja konsultatsioonide ajad.
Loome koduleheküljele abituuriumi jaoks õppeinfo rubriiki
kausta, kuhu paneme välja eksamite ja konsultatsioonide
ajad. Vajalik sisselogimine.

nnnnnAbituuriumi tuluõhtu. Kolmapäeval, 30. aprillil kell
18.00 toimub Katariina kirikus kontsert-tuluõhtu
abituuriumi almanahhi väljaandmiseks.

n4. P klassi õppekäik

4. poiste klass sõidab 6. mail Kohtla kaevandusse
õppekäigule. Stardime kell 8.00 Vene Kultuurikeskuse
juurest ja tagasi jõuame kella viie-kuue vahel.

nSpordipäev

6. mail toimub kell 14.00-16.00 8.-9. klasside spordipäev
Schnelli staadionil (8. P ja 9. T kehalise kasvatuse tunni ajal).

nOrienteerumisvõistlus

Neljapäeval, 30. aprillil algusega kell 15.00 toimub 1.-4.
klassi tüdrukutel VHK siseruumides orienteerumine.
Osalejatel tuleb registreeruda klassijuhatajate juures hiljemalt
28. aprilliks. Raja läbimine võtab aega umbes 15 minutit.
Kiirematele ka väikesed meened. Lisainfo:

Airika Troost, kodutütarde juht VHK-s
53332511
airikat@gmail.com

nÕnnitleme Monika Välistet 6. T klassist!

Monika Väliste võitis Looduse Aasta Foto võistlusel I
auhinna kategoorias "Lapsed - maailma loodus".
Fotovõistlusele Looduse Aasta Foto 2009 laekus üle 12000
pildi rohkem kui 1500 autorilt. Töid hindas •ürii Rein
Marani juhtimisel, võitjad kuulutati välja 19. aprillil Tallinna
Linnahallis. Pilte on võimalik vaadata aadressil
www.looduseomnibuss.ee.

nÕnnitlused Madis Santostasile 8. P klassist!

Madis Santostasi võitis Päästeameti päästeteemalise
loominguvõistluse animafilmi kategoorias. Kokku esitati
võistlusele üle Eesti 5062 loometööd.

nHeategevuslik teatejooks

7. mail toimub üle Eesti 18 kohas heategevuslik
spordivõistlus "Teatejooks 2009". Teatejooks on
heategevuslik üritus, mis toetab õnnetuste või haiguste läbi
liikumisvõime kaotanud lapsi ravivat Haapsalu
Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskust.

Sel aastal osalevad ka VHK 5.-9. klasside õpilased, üritus
toimub Tammsaare pargis.

Teatejooksust osavõtt on tasuta, kuid osalevad koolid saavad
teha annetusi SA Haapsalu Neuroloogilise
Rehabilitatsioonikeskuse heategevuskontole Dnb NORD
Pangas 9620100009926. Kahe järgmise nädala jooksul
koguvad 5.-9. klasside õpilased rahalisi annetusi, et see
abivajajatele edasi saata.

Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses on olnud
ravil ka mitmed VHK-s õppivad õpilased, kellest vähemalt
üks võtab kaaslaste abil ka nimetatud teatejooksust osa.

Jooksu idee on pärit Norrast, kus analoogsel  üritusel “Tine
Staffeten” osaleb üle riigi korraga ligi 100 000 noort. Eestis
toimus üritus esmakordselt 2006. aastal.

Infot ürituse kohta leiate Teatejooksu kodulelt:

www.teatejooks.ee.

Laupäeval, 25. aprillil kell 19.00 Muusikamajas

KruuvKruuvKruuvKruuvKruuv unplugged

VHK vilistlaste ansambel

Kõlab VHK vilistlase Allan Kasuki looming
akustilises võtmes. Löökriistadel ja kitarril mängivad
kaasa samuti VHK vilistlased Silver Solnask ja
Valmar Kasuk. Lugudele teise hääle kingib Heiki Luts.

Toetuskaart: 30.-



NOORTEPÄEV PIRITA KLOOSTRIS

“Sind ma armastan südamest, Issand, mu vägi!”

2. mail 2009

Ajakava:

10:00 Kogunemine ja kohvijoomine
10:15 Tutvumine
10:30 Isa Igori mõtisklus piibliteemal
11:00 Arutelu
11:30 Helen Bome mõtisklus/rühmatöö
kunstiteemal
12:30 Lõunasöök
13:15 Jalutuskäik metsas
14:00 Isa Igori mõtisklus piibliteemal
14:30 Arutelu ja kokkuvõte
15:00 Kohvipaus
15:15 Taizé palvus
16:00 Lahkumine

Oodatud on eelkõige huvilised vanuses 16-35.

Registreeruda saab 30. aprillini Pirita kloostri
telefonil 6055000 või aadressil pirita@osss.ee.

Lõunasöögi ja kohvipauside eest palume annetada
kloostrile 50.- EEK või vastavalt võimalustele.

Päeva viivad läbi Isa Igor katoliku kirikust ja
kunstiteadlane Helen Bome.

nKehakultuuri õppediivan

Tallinna koolinoorte meistrivõistlused.

Noormeeste võrkpalli meeskond osales alagrupiturniiril
Liivalaia Gümnaasiumis, kus avamängus võideti kohalik kool
2:0. Teises mängus tuli alla vanduda tõeliselt head võrkpalli
näidanud GAG-i poistele 0:2. Alagrupist teise edasipääseja
otsustanud mängus võideti 2:1 Audentese Erakooli
võistkond. Poolfinaalturniiril GAG-s võideti kindlalt 2:0
Ühisgümnaasium, kuid jäädi alla Humanitaargümnaasiumi
võistkonnale, kusjuures edasi linna 10 parema kooli hulka
oleks viinud ühe geimi võitmine, kuid teine geim kaotati
23:25…

Poolfinaalturniiril mängisid  HANNES PALDROK, KAUR
PALDRE,  SILVER PALUMAA, JOHAN HUIMERIND,
MARKUS DVINJANINOV, JOONAS TARAS.
Alagrupimängudes osalesid ka TAAVI-HANS KÕLAR,
KAUR JOOSEP EISEL, SILVER AUSMA ja ANDERS
LEVANDI.

Sulgpalli võistkondlikel meistrivõistlustel saavutas VHK
võistkond tubli 5. koha (osales 25 kooli). GETTER SAAR
ja KAISA SIMON võitsid teist aastat järjest neidude
arvestuses, TIMO TUGA ja JOHAN ERIK KOPLI sellel
aastal veel kahjuks ühtegi matði ei võitnud. Individuaalturniiril
tuli GETTER SAAR taaskord Tallinna koolinoorte
meistriks, KAISA SIMON jäeti  sellel aastal 4. kohale.

Male võistkondlikel meistrivõistlustel jõudis kooli
koondis UKU VALNER, UKU LANGEBRAUN,
RASMUS KAAREL KILP ja ANN KULASALU alagrupi
võiduga kuue parema hulka. Järgmisel nädalal asutakse
heitlema medali eest.

Kesklinna koolide 3.-7. klasside spordimängud.

Teateujumise võistlused toimusid 21. Koolis. 3.-5. klassi
8 x 25 m ujumises saavutas VHK võistkond uue kooli
rekordiga 2.36,85 9 kooli konkurentsis 6. koha. Tublid
ujujad olid HANNA MARIA SALONG, THERESA
TOOM, REBEKKA MADLEEN LAMP, PIIBE MARIA
TALEN, GEORG SIMON HERODES, JOHAN
KROON, JOOSEP ROALD VÕRNO ja MATTHIAS
KALEV (25 m aeg 16,7 sek.).

6.-7. klassi 8 x 50 m ujumises saavutati 8. koht ajaga 5.39,04.
Ujusid LIISE KÖÖSEL, TRIIN TIKK, KRISTINA
MIRJAM VILLAND, LII ANN LIIVRAND, ROBERT
TOOMSALU (50 m aeg 35,9 sek.), KARL EERIK
VALKNA, JÜRGEN RANNAP ja KARL KRISTJAN
KUTSAR.

6.-7. klassi korvpalli võistlustel kahjuks alagrupist edasi
ei saadud. Võideti Kadrioru Saksa Gümnaasiumi poisse,
kuid kaotused tuli vastu võtta 21. Kooli ja GAG-i
kossupoistelt. Mängisid RAUL SEPPING, JOONAS SANG,
HENDRIK KANTER, KARL EERIK VALKNA,
MARKUS SILLA, HERMAN KLAS RATAS, KARL
HENRIK UUEMÕIS, ALEKS SMITT.

Monika Väliste AASTA FOTO

Vanalinna Muusikamaja TütarlastekooriVanalinna Muusikamaja TütarlastekooriVanalinna Muusikamaja TütarlastekooriVanalinna Muusikamaja TütarlastekooriVanalinna Muusikamaja Tütarlastekoori
ettevalmistuskooride kontsertettevalmistuskooride kontsertettevalmistuskooride kontsertettevalmistuskooride kontsertettevalmistuskooride kontsert

Laupäeval, 25. aprillil kell 16.00 Matkamajas
(Raekoja plats 18) tütarlastekoori 15. tegutsemisaasta
puhul! Ettevalmistuskoorides laulavad VHK
Muusikakooli II-VI klassi tüdrukud, dirigendid Maarja
Soone ja Pille Raitmaa. Olete palutud!

Toetuskaart 25 krooni


