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Jõululaat läks hästi korda!

Täname kõiki, kes aitasid laata ette valmistada ja läbi viia või andsid oma panuse,
veetes laadal rõõmsalt aega!
Ühiste pingutustega kogutud rahaga toetame Vanalinna Muusikamaja.
Laadakorralduse tuumiku moodustasid 5. klasside pered ja õpetajad ning 10. klasside
õpilased koos klassijuhatajatega. Olulise panuse andsid kunstimaja õpetajad, 7. ja 9.
klassi poisid ning 3. klassi tüdrukud koos oma õpetajatega. Suur tänu teile kõigile, kes
te pakkusite välja värskeid ideid, viisite läbi töötubasid, küpsetasite ja valmistasite,
müüsite, toimetasite ja esinesite, kasutasite oma aega, energiat, raha ja muid ressursse ürituse õnnestumiseks.
Täname kõiki ettevõtteid ja organisatsioone, kes leidsid võimaluse Jõululaata toetada! Täname ka Karel Korpi, kes on teinud juba ridamisi mitu väga kaunist laadakuulutust!
Kohtume juba mailaadal!

Fotomeenutusi laadast näeb VHK kodulehe pildigaleriis.

SELLE NÄDALA
SÜNNIPÄEVAD:
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1. Jõululaat. Tagasiside on olnud väga hea. Arutati korralduslikke ettepanekuid. Oluline on kõik toimetamised kirja
panna, siis on järgmistel tegijatel lihtsam. Laat peaks olema
isereguleeruv. Järgmisteks aastateks on jõulusõimed juba
valmis, et taas kaunistada jõulutänav (Vene tänav).
2. Talveseminaride kavad. Põhimõtteliselt on kavad osa-
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konniti valmis. Järgmises vanematekogus võetakse kokku.
3. Vastuvõtt. Täpsustati vastuvõtukatsetega seonduvat.
4. Kohvik gümnaasiumis. Alustab tegevust uuel aastal peale
vaheaega. Korraldajateks on 11. majanduse klass. Plaanis on
kohvik avatuna hoida 14.00 kuni 16.30.

UUED RAAMATUD PÕHIKOOLI RAAMATUKOGUS

1. Sildre, Joonas. (2015). Kuukassi koerused kosmoses.
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5. Pratchett, Terry. (2006). Vaid sina suudad inimkonna päästa : Johnny Maxwelli lugu
6. Tomusk, Ilmar. (2015). Rasmuse vuntsid.
7. Vainola, Kätlin. (2011). Suvevaheaeg koolis.
8. Lowy, Danielle. (2015). Teeme ise jõulukaunistusi.
9. Allen, Judy. (2006). Fantaasiaentsüklopeedia.
10. Keränen, Mika. (2015). Küttepuuvargad.
11. Kästner, Erich. (2015). Lendav klassituba : Erich Kästneri lasteromaan
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JÕULUKIRI: ENDASSE VAATAMISE AEG

Jõulud on rahuaeg. Veider, et praegusel ajal on jõulud pigem
kiire aeg: joostakse kontrolltöölt kontrolltööle, kontserdilt
kontserdile, kaubamajast kaubamajja.
Tuleks võtta aga aega, et vaadata just enese sisse. Kõik võiksid vaadata, kasvõi korraks. Tihti oleme nii paljude kohustustega hõivatud, et ei märka, mis toimub meie hingemaailmas
ja kuidas see mõjutab teisi.
Mind teeb murelikuks kaaslastega mitte arvestamine. Võiksime vähemalt jõuluajal pöörata tähelepanu näiteks lubaduste pidamisele: anname ainult selliseid lubadusi, mida on
võimalik täita.
Lisaks võiks pöörata tähelepanu kurjale tagarääkimisele. Kiputakse teisi arvustama ja omapoolseid hinnanguid andma,
olles tegelikult teadmatuses sellest, mis toimub teiste sees.
Kurb on ka see, kui ei arvestata õpetajatega. Alati on kergem

süüdistada kõigepealt õpetajat ja alles siis iseennast.
Vaatame kõigepealt endasse, küsime, kas me oleme ikka ise
piisavalt vaeva näinud, et endale teema selgeks teha. Muidugi on õpetajaid, kelle õppemeetodid ei sobi nii hästi kui teise
õpetaja omad. Arvamusedki võivad erineda. Ühele meeldib
üks, teisele teine. Pole aga kahtlustki, et kõik õpetajad teevad
palju ja rasket tööd, et meis mingigi õpikihk avalduks. Kõik
sõltub koostööst. Seepärast proovigem alati esmalt mõista,
endale võimalikult ausalt otsa vaadata ja alles siis rääkida
või tegudele asuda.
Mina tänan kõiki õpetajaid, kes mind 12 aasta jooksul on
õpetanud. Igalt õpetajalt on võimalik midagi õppida. Oleme
siis mõistvamad ka õpetajate suhtes. Oleme töökamad, sest
sageli on probleem hoopis meie suhtumises. Oleme lihtsalt
võimalikult head.
Kertu Aer
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3.P LUULETUSED MUUMIDE TALVEUNEST

Muumide talveuni
Muumi on alati nii tore,
aga ilm on täna kuidagi kole.
Muumipere magab juba ammu,
ükski loom ei tee õueski sammu.
Muumil ei tule enam und,
sest õues sajab nii paksu lund.
Villem
Muumitrolli talveuni
Muumitrollid talve ei näe
sest, et padjal puhkab pää.
Kuukiir paistab üle mäe
äratades Muumitrolli väe.
Tristan

Muumitroll
Muumitroll vaatas aknast välja,
üle pika lumevälja,
Muumimamma ei tahtnud ärgata
ega Muumitrolli märgata.
Ja lilled ei saa lumes tärgata.
Mart
Muumi
Muumil ei tulnud enam und,
sest õues sadas kohevat lund.
Muumi ema ta poole sammus
põrand kräuksus ja praksus.
Muumi magama jäi ema kaissu.
Min-Ho

MUUSIKAKOOL

Talveuni
Talv Muumidel on ilus,
nad puhkavad vaikselt vilus.
Väike Muumitroll ärkab,
järsku oma ärkamist märkab.
Sander

Muumi
Muumi on väga tore.
Ta ärkas siis kohe,
ja ütles, et tavaks magada veel.
Kui saaks pühendaks ühe luulegi veel.
Kaur
Talv
Muumi magas talveund,
maa peal aga külm muld.
Oru juurest hakkas minema mäeks,
kuid kas keegi sinna läeks?
Kui nad ärkavad, siis sula märkavad.
Ruuben
Muumipere talv
Oru veerel, käänaku taga
seisis lummemattunud maja.
Seal muumipere magas und.
Siis tuli tund, mil Muumitroll ärkas
ja ei saanud enam und.
Mikk

Õues
Muumi vaatab õue,
temal on rõuged.
Kui oleks ta õues,
siis külm poeks tal põue
ja rõuged oleks õudsed.
Juljus

Ime
Kui talvel taevas pime,
siis juhtuda võib ime.
Seal ärkas üks Muumitroll,
ta pole mingi kole koll.
Peale tuli hirmutunne,
kuid uuesti siis jäi ta unne.
Luukas
Muumipere

Muumipere talvel magab – nii see olnud alati,
tuba soe, ei keegi praga ega tee ka salatit.
Aga Muumitroll see ärkas, sest et kuutriip teda märkas.
Vaatas ringi, tundis huvi – selgus: talv, see pole suvi.
Georg Jakob

14. detsembril kell 17.00 Kiek-in-de-Kökis VHK Lastekoori ja gümnaasiumi muusikaeriala õpilaste kontsert
14. detsembril kell 17.30 Muusikamajas õp Karin Sussi õpilaste kontsert
16. detsembril kell 17.00 Teatrisaalis õp Taavi Kuntu õpilaste kontsert
16. detsembril kell 18.00 Muusikamajas gümnaasiumi muusikaeriala õpilaste kontsert-arvestus
17. detsembril kell 17.00 Muusikamajas õp Maigi Pakri õpilaste kontsert
18. detsembril kell 17.00 Olevimäe kooriklassis õp Tõnis Kuurme õpilaste kontsert
18. detsembril kell 17.00 Tallinna Kaubandus- ja Tööstuskojas õp Kristi Alase õpilaste esinemine
18. detsembril kell 18.00 Muusikamajas õpetajate klaveriduode kontsert (Karin Suss, Merike Poom, Tiiu Sisask ja Anu Randma)
19. detsembril kell 12.00 Muusikamajas õp Katri Rebase õpilaste kontsert
19. detsembril kell 17.00 Muusikamajas õp Aleksandra Ilvese õpilaste kontsert
20. detsembril kell 14.00 Muusikamajas õp Katja Rostovtseva õpilaste kontsert
20. detsembril kell 18.00 Muusikamajas õp Ingrit Vooglaidi õpilaste kontsert

