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nVanematekogu
Neljapäeviti kell 9.00

SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

ANNELY KARIN  6.11
TIINA MÜNT  6.11
INGA ARRO  6.11

REELI HAAMER  8.11
ANU NIGESEN  13.11
ROMET VARTS  14.11
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Vanematekogu 4.11

nTutvustati uut Aiakese juhatajat EDNA JÜSSIT.

nMardipäeva ettevalmistustest - kuhu, kelle juurde ja
milliste loosungitega minnakse. (vt mardipäeva kava)

nSeoses EÜ algatuse EQUAL-programmile esitatava
projekti kirjutamisega on tulnud põhjalikult läbi mõelda
uute avatavate allüksuste aja- ja tegevuskava

MARDILAUPÄEV, 9. NOVEMBER

I-VI klass - koolipäev lõpeb kell 12.30

VII-IX klass - koolipäev lõpeb kell 13.45

NB! Teisipäevased eelkoolirühmad jooksevad ka
marti. Eelkooli õpetajad - palun teatage oma
lapsevanematele. Eelkool lõpeb nagu tavaliselt.

I-VI klassi rongkäik läheb teele kell 13.00! Kell
13.15 peame olema juba RIIGIKOGUS

Orienteeruvalt kell 14.00 kogunevad:
I klassid Muusikamajas
II klassid algkooli I korrusel
III klassid algkooli III korrusel
IV klassid peegelsaalis

Mängud, tantsud, maiustused kestavad kl 15.00-ni.

Eelkool mängib-tantsib Uus 32 saalis
V-VI  klass maiustab Pühavaimu 8 koolisööklas
VII�IX klass koguneb gümnaasiumi maja ees kell
14.30. Linnavalitsus võtab vastu Raekoja platsil
kell 15.00.
Tee ja maiustused gümnaasiumi kohvikus

MATKAMAJAS

LAUPÄEVAL, 13. NOV.
KELL 12.00

M  I  D  A
V A J A B
L  A  P  S

Piret Ripsi laule esitavad
Vanalinna Muusikamaja
Tütarlastekoori
ettevalmistuskoorid

10. NOVEMBRIL ON MARDIPÄEV

Mardipäev on Tours’i  piiskop Martinuse surmapäev (11.
november). Püha Martinust kujutatakse enamasti noore
sõjamehena. Legendi järgi kohanud ta Gallias alasti kerjust,
lõiganud oma keebi pooleks ja ulatanud teise poole kerjusele.
Öösel sai ta ilmutuse, et see oli hoopis Kristus, kellele ta oma
mantlist poole annetas. Ilmutuse mõjul laskis ta end ristida, 371.
aastal sai temast Tours’i piiskop. Keebipool kujunes tähtsaks
reliikviaks, mida hoidsid oma varanduse hulgas frankide
Merovingide soost kuningad.

Teise legendi järgi sisenes kord öösel uksele koputamata tema
tuppa kurat, hoides käes verega täidetud sarve ja väites, et tappis
äsja hoovis ühe kristlastest. Hiljem selgus, et kurat luiskas, sest
tegelikult oli kloostriülem lasknud härja tappa. Siiski otsustas
selle juhtumi järel Martinus hävitada kõik ümberkaudsed
paganate pühapaigad, et teha kuradi võimule lõpp.

Ühe legendi järgi tulnud talle palverännakul Rooma vastu kurat
ja irvitanud, et ta ei ratsuta nagu piiskopile kohane. Seepeale
muutnud Martinus ta muulaks, hüpanud selga ja jätkanud
teekonda, kannustades laiska looma ristimärgiga. Kurat vastanud
ladinakeelse sentensiga.

Püha Martinus on Prantsusmaa, Saksamaa, veinimeistrite,
viinamarjakasvatajate, kõrtsi- ja hotellipidajate, hobuste,
hobusemeeste ja sõdurite patroon. Aitab alkoholismi vastu.

Hiljem on hakatud luterlikes maades tähistama päeva 10.
novembril, protestantismi rajaja Martin Lutheri sünnipäeval.

Meil seostatakse mardipäeva ikka Martin Lutheriga. Sellega
seoses on levinud ka mitmesuguseid legende ja seletusi Lutherist
kerjusena ja tema naisest, kes samuti kerjusena ringi liikunud.

Eesti rahvakalendri andmebaasist BERTA



II perioodi 3. nädal

nESMASPÄEV

On veel vabu kohti etendusele "BOOB TEAB" - 22.
novembril kell 19.00 Tartu Sadamateatris - teatripilet
+ bussisõit = 190 krooni. Raha tuleb tuua teisipäevaks Anu
kätte!

Reaalainete nädal:
- kogunemiste ajal HELEN KAASIKU loengud
kuldlõikest
- 10.00 - 11.45 auditooriumis 11 R ja 12 R loogika loeng
(ENN KASAK).

Kell 16.00 Kunstimajas MASKIDE JA LOOSUNGITE
VALMISTAMINE mardipäevaks - kõik on oodatud!

nTEISIPÄEV

Lähme linnapeale ja Kesklinna vanemale Raekoja juurde
MARTI JOOKSMA - tänama, et nad aitavad meil koolimaja
eest seista ja neile südamele panema, et nad majade
remontimise kõrval ikka noorte peale ka mõtleksid!
Koguneme kell 14.30 gümnaasiumi ees - pange selga
mardikasukad, pähe maskid, kaasa võtke pasunad ja
tõrvikud, loosungid ja muu kohane.
Pärast saab gümnaasiumi kohvikus teed ja saiakest - ehk
saame linna pealt mardiande ka!
Vaata galeriist eelmise aasta pilte!

nKOLMAPÄEV

Kell 18.00 Vanalinna Stuudios Merle Karusoo etendus
"EESTISSE SÜNDINUD" - piletid saab kätte Mairi käest.

nNELJAPÄEV

Reaalainete nädal:
8.15 - 9.15 auditooriumis vaatavad 12 H ja 12 R filmi
"KAALI SALADUS" ning  kell 9.30 kohtuvad rez.URMAS
E. LIIVIGA.

nREEDE

Reaalainete nädal:

9.00 - 10.00 muusikamajas vaatavad 11. klassid filmi
"KAALI SALADUS" ning 10.15 lähevad kohtuma
auditooriumisse SIRLE PLUMBERGIGA.

8.50 - 10.00 auditooriumis vaatavad 10. klassid filmi
"MINA. SINA. MINA" ja 9.30 kohtuvad sealsamas SIRLE
PLUMBERGIGA, kes räägib AIDSist.

n Põhikool

nLp. Algkooli õpetajad

Reedel, 12. novembril kell 10.00 peegelsaalis etendub
kõigile algkooli õpilastele NORRA MUINASJUTT.
Pileti hind 17 krooni

nBalletitunnid jäävad ära 12., 16. ja 19. novembril.
Tüdrukud peaksid olema sel ajal päevakeskuses.

nReaalainete nädal algab 8. novembrist - vt kava allpool.
Korraldame peastarvutamise konkursi kõigis klassides ja
autasustame tublimaid!!!
Kes teeks võistkondliku nuputamise ka peegelsaalis? Ootan
ettepanekuid.

Kristel

nGÜMNAASIUMI PÖÖRDUMINE PÕHIKOOLI 7.-9.
KLASSI POOLE:
Ootame teid koos meiega Tallinna linnapeale teisipäeval
kell 14.30 marti jooksma! (täpsem info vt. gümnaasiumi
rubriigis)

REAALAINETE NÄDAL PÕHIKOOLIS

Esmaspäev, 8.11
Põhikooli õpetajate toa juurde pannakse üles STEND,
kus on iga päev uus RISTSÕNAMÕISTATUS ja muud
ülesanded. Ristsõna ja ülesannete lahendused tuua iga
päev Põhikooli õpetajate tuppa, matemaatika õpetajate
lauale.
Lehele tuleb kindlasti märkida ka toomise aeg, seda teeb
Agnes või matemaatikaõpetaja, kelle kätte te lehe annate.

Teisipäev, 9.11
Kõigil põhikooli klassidel toimuvad matemaatika tundides
PEASTARVUTAMISE VÕISTLUSED.

Kolmapäev, 10.11
8.00-8.45 - peegelsaalis 9. klasside keemia ja füüsikaalane
VIKTORIIN. Osalevad kõik, kuid viiestes gruppides.
9.00-10.30 - 8. - 9. klassid ja 1.p kogunevad
auditooriumisse, kus neile räägitakse keskkonnakaitse
teemadel.
11.00-12.30 - 7. klassid lähevad õpetaja Irjaga
Energiakeskusesse, kus neile tutvustatakse näitust
�LOODUSKATASTROOFID�
13.30-15.00 - 8.klassid lähevad õpetaja Tiiaga
Energiakeskusesse, vaatama näitust �LOODUS-
KATASTROOFID�

Neljapäev, 11.11
11.00-11.45 5.-9. klassidel peegelsaalis NUPUTAMIS-
VÕISTLUS. Iga klassi esindab 5-liikmeline võistkond.

Reede 12.11
12.00-12.45 PEASTARVUTAMISE FINAAL
peegelsaalis

nGümnaasium

JUHTIMISKOOLITUS

Neljapäeval, 11. novembril
9.00 - 12.00  Muusikamajas  TIIU VIIES jätkab
organisatsiooni käitumise loengut
12.45 - 14.50 Muusikamajas  ANU VIROVERE loeng
organisatsiooni käitumisest, mis jätkub
15.00- 16.15  Uus tn. 32 ruumis 216

nMiikaeli Ühendus



nKehakultuuri õppediivan

nNeljapäeval 4.novembril osalesid VHK noormehed EKSLi
võrkpalliturniiril Viljandis. Meie alagruppi kuulusid veel
Elva Gümnaasium, Suure-Jaani Gümnaasium ja Rakvere
Reaalgümnaasium. Kahjuks tuli kõikides mängudes
tunnistada vastaste paremust. Kaotustest hoolimata oli tore
teiste koolidega palliplatsil heidelda ja hankida loodetavasti
väärtuslikke kogemusi Tallinna Koolinoorte
meistrivõistlusteks.  Kooli esindasid VILJAR SINIMERI,
MIKK TARAS, KARLI KÜTARU, JOONAS TARAS,
ANDERS LEVANDI, KARL TOOMET, SANDER RIIS ja
MAANUS PUSKAR.

nTallinna Koolinoorte MV-l jalgpallis 6.-9.klassi
noormeestele lõppesid VHK poiste mängud  Kesklinna
alagrupiturniiril. Alagrupi esimeses mängus võideti kindlalt
Westholmi 2:0. Teises mängus aga kaotati Tõnismäe
Reaalkoolile 1:2, vastased lõid võiduvärava 3 min. enne
mängu lõppu. Eelmisel aastal kohtuti sama kooliga
Kesklinna turniiri finaalis ja  kaotati 0:2.
Mängisid: MADIS RAJANDO, MARTIN SAAR, JAAN
KEKIÐEV, JAAN VAHTRE, KAIT KARU, EDGAR
SAVISAAR, OLAV KERSEN, ANDERS LEVANDI,
JOONAS TARAS, TAAVI-HANS KÕLAR, JOOSEP
EHASALU, SIIM ANNUS, STIV KAPTEN.

nKoolivaheajal osalesid VHK õpetajad Eesti Koolispordi
Liidu õpetajate korvpallivõistlustel Viljandis. Eelmisest
aastast kuulume kõrgemasse, 1.liigasse.
Alagrupis võitsime Juuru Gümnaasiumi ja Kiili
Gümnaasiumi, kaotasime Märjamaa Gümnaasiumile, kuid
saavutasime siiski alagrupis esimese koha. Poolfinaalis tuli
alla vanduda tasavägises heitluses Kehra Keskkoolile.
Kolmandat kohta otsustavas kohtumises olime aga selgelt
paremad Tabasalu Gümnaasiumist. Kokkuvõttes  igati tubli
3. koht. 1.liigas osales 8 ja 2.liigas 15 võistkonda üle Eesti.
Võistlustel osalesid ja veetsid sportlikult  vaheaega RUTH
DUREJKO, LIIS EESMAA, KADRI PRISK, MARGIT
TOOM, ALARI PÕLLU, AIVAR SAAR, ALAR SAAR ja
URMO UIBOLEHT.

Töökohta vahetas KALEV LEMBER -- siirdus Linuxi
süvakihtide uuringutele -- ning seoses sellega on muutunud
arvutite ja arvutivõrgu murede lahendamise kord.
Hooldust tellime nüüd firmalt Smartlink.  Nende poole
saab ja lausa tuleb otse pöörduda: telefonil  6512 580.
Nende lahendada ei ole ainult programmide normaalset
tööd puudutavad küsimused (n. kuidas Excelis rida ära
kustutada jms)
Raalide tavakasutuse esmaabi annavad gümnaasiumi
arvutiklassis KRISTJAN STOLIN   ja  põhikooli
arvutiklassis  IGOR KAASIK. Ülejäänud küsimustega
palume helistada teabeteenistusse sisenumbril 116.

Taniel

nTeabeteenistus

MEIE MATK AEGVIITU

Üheksandal oktoobril käisime meie, V klassi tüdrukud,
Aegviidus matkal. Matkal olles nägime nii palju seeni.
Saime teada palju uusi huvitavaid asju looduse kohta ja
üldse oli meil seal lõbus. Oleme väga rõõmsad, et me saime
sellisel matkal osaleda ning täname selle eest õpetaja
AIVARIT, õpetaja IRJAT ja loomulikult ka meie giidi.

Eleene ja Saara

nMuusikakool
10. novembril kell 17.30 muusikakooli õpilaste
KONTSERT Muusikamajas

nKroonikat

Meenutus eelmise aasta mardipäevast - rikka-vaese
mehe mäng koos Ken-Marti Vaheriga


