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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

REET OOLUP  20.01
TÕNIS KUURME  22.01

ANU AERO  23.01
ELO TOODO-JAKOBS  23.01

PILVE TRAKS  23.01
MIRIAM HERRERO OMELLA  23.01

ANNE-KAI TOHT  23.01
URVE KÜLV  25.01

GALINA JELISEJENKOVA  25.01
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Vanematekogu 14.01.09

nnnnnProjektidenädal 16.-20.II ja vabariigi aastapäev

•Põhikool: Esmaspäev-teisipäev tunniplaanijärgne
tegevus, rõhuga tasandustööl. Kolmapäev-neljapäev
klassijuhataja sisustada. 16.II tuletõrjeõppus. 16.-18.II
ringid töötavad, päevakeskus avatud.

•Gümnaasium: 16.-17.II tavalised koolipäevad. 18.II
erialane tegevus harude kaupa, uurimistööd, õppekäigud
jm. 19.II kõnevõistlus.

•Vabariigi aastapäeva aktus 19.02 kell 13.00 Vene
Draamateatris, kõne peab Tõnis Rätsep. Reede (20.II)
ja esmaspäev (23.II) vaba.
Tütarlastekoor teeb pärast aktust veel proovi.

•Projektidenädala täpne kava koos klasside
väljasõitudega jne kinnitatakse 2 nädala pärast
vanematekogus.

nnnnnKinnitati consiliumi II poolaasta tööplaan ja VHK
kalenderplaan.
nnnnnKatariina kiriku kasutamise küsimus. VHK ja
Theatrumi ühine töörühm töötab välja
protseduurireeglid. Kinnitatakse veebruari lõpu
vanematekogus.

nnnnnKatariina kiriku tuleviku teemal võiks korraldada
konverentsi (näit. Trialogose raames), kus arutatakse
erinevaid ideid ja projekte.

nnnnnVene 22 maja renoveerimisega seotud arhitektid,
muinsuskaitsjad ja sisekujundaja said kultuurkapitali
aastapreemia!
nnnnnJooksvad küsimused

•Otsustati lubada Tallinna Ülikooli tudengil 6. ja 9.
klassides läbi viia küsitlus rahvastevahelise suhtlemise
teemal.

•20.01 kell 10-15 põhikoolis külas Tartu Katoliku
kooli õpetajad. Vaatavad poisteklasside tunde.

•Gümnaasiumi kunstikatsed VHKP õpilastele 12.-
13. veebruaril kunstitundide ajal.

•24.-25. jaanuaril toimub õpetajate segakoori
laululaager Valtus.

•Küpsemas on VHK ja Kristiine gümnaasiumi
ühisprojekt pärandkultuuri alal, millesse kaasataks
kahe kooli õpetajad ja õpilased. Eesmärk
pärandkultuurilise keskkonna ja inimtegevuse
teadvustamine ja väärtustamine.

•Otsustati, et VHK ja PMK põhikooli õppenõukogu
peaks toimuma ühiselt ja auditooriumis.

TÄNA JA NÜÜD!

Üks ema meenutab huumoriga oma vanema poja kooliaega.

"Arvestused on ees. Homme pean õppima 12 tundi järjest!" ütles poeg
reede õhtul kannatava näoga koju saabudes.
Pärast seda pidulikku avaldust hakkas ta valmistuma "lahingusse"
minekuks: laupäeval hommikul magas kaua, et olla piisavalt puhanud ja
mõistus töötaks vajaliku selgusega. Pärast energiarohket hommikusööki
väike jalutuskäik lihaste tugevdamiseks. Enne lõunat olid loomulikult
kohustuslikud kerge eine ja jook! Pärast lõunasööki kaks või kolm tassi
kohvi ärkvelpüsimiseks. Seejärel tuli hakata ette valmistama töölauda...
otsida välja õpikud ja panna need käeulatusesse; korraldada õige valgustus,
vasakult poolt muidugi; panna valmis kohvitermos, kommid; otsida kolm
värvilist pastakat; harilik pliiats allajoonimiseks; külluslikult paberit;
aspiriin aimatava peavalu vaigistamiseks...  Pärast suurt ettevalmistustööd...
on aeg süüa õhtusööki!
Kell on juba 20.00... "Milline öö mind ootab! Pean õppima vähemalt 15
tundi..."
Paar e-maili on juba saadetud. MSNis jõudis ta teatada sõpradele: "Täna
ma pean õppima...". Nüüd on kõik tõesti valmis!

Kindla sammuga siseneb poiss otsustavalt oma tuppa. Pärast 10 minutit
õppimist jõuab ta äratundmisele, et tegelikult... kõige paremini õpitakse
voodis. Kolm patja sobib seljale heaks toetuseks. 15 minutit võtab "pagasi"
kolimine uute õppimiskohta. Aga nüüd on tõesti kõik valmis. Pid•aama
selga, sobiv taustamuusika keskendumiseks, voodisse ja õpik lahti!

Paari hetke pärast tulin ma tuppa tuld kustutama, lisab ema.

Naljakas, aga võib-olla meiega juhtub mõnikord ka nii. Teame, mis meil
tuleb teha, aga... nagu tahaks tööle hakata, ja samas mitte. Võib-olla
keerutame, pöörame tähelepanu paljudele asjadele, mida kujutame ette
"ülipakilistena". Või siis veedame aega, mõeldes sellele raskele ülesandele,

mis meid ootab. Samas teame hästi, et mõnikord võrdub
edasilükkamine mittetegemisega!
Oleme ka kindlasti kogenud, kui palju jõuame ette võtta, kui
alustame asju õigel ajal. Siis teeme asju rahulikumalt ja palju
paremini. Mida on vaja teha, seda teen täna, nüüd!



n Gümnaasium

nPõhikool

nnnnn26. - 30. jaanuaril inglise keele nädal
Tegevused toimuvad inglise keele tundide ajal.

5.-6. klassid: keeleõppega seonduvate mängude
valmistamine
7.-9. klassid:  teema: Inglismaa valitsejad

nnnnnUus veerand
 19. jaanuarist algab III veerand ja teine poolaasta. Kehtima
hakkavad II poolaasta tunniplaanid.
nnnnnJäreltööd
Järeltöid saab teha järeltööde klassis alates 28. jaanuarist.
nnnnnAlgkool

•3.P klass läheb kolmapäeval, 21. jaanuaril vaatama Vat
Teatri etendust "Varblase Priidu". Lahkume kooli juurest
10.35 ning jõuame tagasi kooli juurde kell 12.30

•20.01 kell 10-15 algkoolis külas Tartu Katoliku kooli
õpetajad. Vaatavad poisteklasside tunde, pärast arutelu.

III PERIOODI 4. NÄDAL

nnnnnSünnipäevalapsed
10.R       Veronika Bogdanova      17.01
11.K       Katarina Pintson            18.01
10.K       Eva-Marie Saarva          20.01
10.R       Elisa Metsaviir               23.01
12.K       Aliine Lotman                23.01

nnnnnToiduraha veebruaris
Veebruaris on 16 söögipäeva (toitlustamist ei toimu 19.-24.
veebruar). Toiduraha on seega 16*25.-  ehk 400 krooni.
Raha tuleb üle kanda enne 25. jaanuari.

nnnnnX klasside eksperthinnangud
Alustame X klasside eksperthinnangute sisestamisega
järgmise nädala teisest poolest. Mairi tuleb klassijuhatajatundi
rääkima, kuidas hinnanguid sisestada. Tagasisidevestlustega,
kuhu ootame osalema ka vanemaid, alustame arvestuste
nädalast. Klassijuhatajad annavad konkreetsetest aegadest
teada.

nnnnnPalverännak Hispaaniasse

Oleme kavandanud kevadvaheajaks (14.-22. märts)
palverännaku Hispaaniasse, kuhu ootame osalema
gümnasiste ning kaasa saavad tulla ka õpetajad.  Kokku
oleme arvestanud 30 osalejaga.

•REISI SIHTKOHT: Torreciudadi pühamu Huescas,
Hispaanias.

•REISI MÕTE on palverännak. Kristlikus traditsioonis on
teatud pühamud, kirikud omandanud ajaloo jooksul
erinevatel põhjustel erilise tähenduse. Inimestel tekkis
loomulikult –mitte eriti ettemõeldult -  soov käia nendes
kirikutes, pühamutes palvetamas. Niimoodi arenesid
palverännaku sihtkohaks Santiago de Compostela
Hispaanias; Lourdes Prantsusmaal; Czestohowa Poolas;
Medjugorje Bosnias, Loreto Itaalias; Guadalupe Mehhikos
jne. Meie palverännaku eesmärk on pakkuda huvilistele
võimalus avastada või kasvatada enda vaimset dimensiooni;
õppida ennast paremini tundma; õppida teisi paremini
tundma; õppida paremini suhtlema; tutvuda teise kultuuri
eluviisidega.

Kuigi täpne päevaplaan pole veel kinnitatud, on kavas
- Ühised palvehetked, teenistused
- Vaikse mõtiskluse ajad
- Grupiarutelud
- Ettekanded
- Filmid

On soov minna koos ka ekskursioonidele nii Torreciudadi
ümbruses asuvatesse keskaegsetesse linnadesse/küladesse
(Ainsa, Barbastro, Ordesa looduspark) kui ka natuke
kaugemale, nagu Zaragosasse. Võimalused sõltuvad
bussifirma hinnapakkumistest.

•HIND (eelarve):
Lennuk: umbes 4000 krooni (praeguste pakkumiste järgi).
Uurime ka bussiga sõitmise võimalusi, kui see peaks eelarvet

aitama vähendada.
Elamine/toit: 300 krooni/päev = 1500 krooni
Buss: 1300 krooni (otsime veel teist soodsamat pakkumist!)
KOKKU: 6800 krooni (see summa on esialgne ning
tegeleme sellega, et otsida võimalusi kogumaksumuse
vähendamiseks. Kui õpilane on väga huvitatud, aga pere
rahalised võimalused keerulised, siis püüame koostöös
Miikaeli Ühendusega otsida võimalusi paindlikuma
maksegraafiku tegemiseks.

•REGISTREERUMINE: Osalemissoovist palun teada
anda Chemale aadressil chema@vhk.ee.
Lähiajal paneme kodulehele täpsema tutvustuse piltidega.

nnnnn 21. jaanuaril kell 16:00-17:00 Muusikamajas
Muusikakooli I-IV kl õpilaste kontsert

nnnnn22. jaanuaril kell 17:00 Muusikamajas Muusikakooli
õpilaste kontsert (õp. Paris ja õp. Nurklik)

nnnnn23. jaanuaril kell 14:45 Muusikamajas Anna-Liisa
Bezrodny kontsert gümnasistidele ja muusikakooli õpilastele

nnnnn 24. jaanuaril Rocca al Mare koolis Püha Miikaeli
Poistekoori lisaproovid

nnnnn24.-25. jaanuaril Õpetajate (laulupeo-) segakoori laager
Valtus

Õnnitleme viiuliõpetajat KARMEN KÄÄRAMEEST tütre
sünni puhul 10. jaanuaril!

nÕnnitlus

nMuusikakool



nnnnnÕpilasakadeemia
Õpilasakadeemia alustab oma viienda tegevusaasta
kevadsemestrit.
Gümnaasiumiõpilastel on võimalik ülikoolis õppida 10-l
kursusel:

rakenduspsühholoogia II
huvikeemia
sotsioloogia
kunstiajalugu
linnageograafia
filosoofia
subkultuurid
tervisedisain - kunstid teraapias
ettevõtluse alused (Haapsalu kolled•is)
informaatika - video koostamine arvutil (Haapsalu
kolled•is)

Miks? Sellepärast, et lihtsustada eelseisvat erialavalikut,
kohaneda ülikooli õppesüsteemiga ning enese harimiseks
üldhariduskoolis pakutavast laiemas mahus.
Õpilasakadeemias on tänaseks õppinud juba üle 2000 noore.
Meie õppetöö toimub nädalavahetusel, et see ei takistaks
noorte põhitööd - igapäevast koolielu.
Lisainfo ja registreerimine www.tlu.ee/akadeemia

nnnnnAlexanderi tehnika

Alexanderi tehnikat tuntakse Eestis alates 2000. aastast, kui
Maret Mursa-Tormis alustas selle aine õpetamist Eesti
Muusika- ja Teatriakadeemias. Nüüdseks on lisandunud 2
uut õpetajat: Conrad Brown ja Karin Hallingu, kes õpetab
Alexanderi tehnikat alates septembrist 2008 ka Tallinna
Muusikakeskkoolis.

Alexanderi tehnika sai oma nime 19. sajandi lõpus tegutsenud
Austraalia näitleja Frederick Matthias Alexanderi (1869-
1955) järgi. Olles oma karjääri tipus, kaotas F. M. Alexan-
der ootamatult hääle. Arstid ei osanud teda aidata ja nii
hakkas ta ise enda keha uurima, avastades seejuures, et
hääle kadumise põhjuseks olid valed kehaasendid ja ülepinge
terves kehas. Kümne aasta jooksul töötas Alexander välja
tehnika, mille abil on võimalik taastada loomulikku,
ülepingeteta kehakasutust. Ta asus kohe ka teisi õpetama
ning tegi koostööd erinevate arstidega.

Alexander märkas tõsiasja, et keha ja mõtlemist ei saa
käsitleda lahus. Seega on kõik haigused (nii füüsilised kui
ka vaimsed) seotud vale kehakasutusega ja ülepingetega (nii
vaimsete kui füüsilistega). Alexanderi tehnika leevendab ja
aitab paraneda paljudest haigustest: peavalud, kaela-, õla- ja
seljavalud, seedehäired, kogelemine, probleemid liigestega,
depressioon jne.

Kui massaa• leevendab probleeme, neid samas lahendamata,
siis Alexanderi tehnika muudab inimese käitumis- ja
liikumisharjumusi nii, et vaevused ei tule tagasi. Tänu
Alexanderi tehnikale muutub liikumine sujuvamaks ja
paindlikumaks – see on tingitud mõtlemise muutumisest,
mis mõjutab ka meie keha. Alexanderi tehnika mõju on
tõestanud paljud teaduslikud uuringud; üha enam
rakendavad seda positiivsete ravitulemuste saamiseks ka
arstid.

Tänapäeval õpetatakse Alexanderi tehnikat enamikes
maailma muusika- ja draamakõrgkoolides. Samuti saavad
Alexanderi tehnikast kasu sportlased. Inglismaal õpetatakse
Alexanderi tehnikat edukalt nii alg- kui ka keskkoolides.

Tänapäeva elustiil ei soodusta lastel head kehakasutust. Vähe
liikumist, palju istumist arvuti taga, lösutamine diivanil teleri
ees – kõik need tegurid mõjutavad negatiivselt laste
kehahoidu, millest tulenevad paljud probleemid, näiteks
seljavalud juba koolieas. Ühiskond seab lastele üha kõrgemad
nõudmised, nendega toime tulemisega kaasneb loomulikult
pinge. Samas on võimalik õppida pingega toime tulema,
pinget ennetama – tulemusi ja edukust mitte pärssides, vaid
edendades.

Karin Hallingu ja Conrad Browni eesmärgiks ongi
tutvustada Alexanderi tehnikat Eesti koolides, et ennetada
koolilaste süvenevaid rühi- ja terviseprobleeme.

9. veebruaril kell 17.30 peavad nad tutvustava loengu
VHK õpetajatele ja lastevanematele.

Karin Hallingu, Alexanderi tehnika õpetaja

karinhallingu@gmail.com

56 489 536

nnnnnRaamatukogu tänab XI reaalklassi ja klassijuhatajat
Helen Kaasikut jõulukingi eest!

nnnnnUued raamatud põhikooli raamatukogus:
1. Nõu, Helga (2008). Appi!.
2. Trull, Ilmar (2007). Järvevaht ja joogivesi
3. Hinrikus, Kadri (2008). Miia ja Friida.
4. Pratchett, Terry (2008). Bromeliaad ehk Õielt õiele
5. Selli, Tiia. (2008) Neletriin ja Kapi-Kaarup
6. Pervik, Aino (2008). Presidendilood
7. Raud, Piret (2008). Printsess Luluu ja härra Kere
8. Laidla, Siiri (2008). Raamatukogunõid Rosaalie
9. Kaljuste, Lia (2008). Tiina ja Tarmo lood

nnnnnUued raamatud gümnaasiumi raamatukogus:
1. Eco, Umberto (2008). Inetuse ajalugu.
2. Keegan, John (2008). Teise maailmasõja atlas
3. Brewer, Paul (2007). Sõdade kroonika
4. Gere, Francois (2007). Miks puhkevad sõjad?
5. Unamuno, Miguel de (2008). Inimeste ja rahvaste
traagilisest elutundest
6. Prinz, Friedrich (2006). Pühakute tõeline elu
7. Unt, Mati (2008). Kogutud teosed
8. Laherand, Meri-Liis (2008). Kvalitatiivne uurimisviis
9. Ehin, Andres (2008). Udusulistaja. Luulet
10.Inimkonna rändeatlas (2008). Tallinn
11.Üdi, Jüri (2008). Kogutud luuletused
12.Adson, Artur (2007). Siuru-raamat
13.Gailit, August (2007). Ekke Moor

nnnnnSelle nädala ajakirjad gümnaasiumis: Horisont
Tule tutvu!

nRaamatukogu

n Info


