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nVanematekogu
Neljapäeviti kell 9.00

SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

2.12 juhtimiskoolituse tõttu vanematekogu ei toimunud.

Järgmine Püha Miikaeli KONSIILIUM toimub
kavakohaselt, s.o. teisipäeval, 7. detsembril kell 15.30
Keeltemajas, Uus 32.
Uuele lugemisele tuleb eelmisel nädalal välja töötatud
PMK kui sihtasutuse põhikirja projekt.

Aime

nPüha Miikaeli Kolleegium

nTartu Ülikooli Teaduse ja Religiooni Kolleegiumi
korraldatud  esseevõistlusel"Tähenduseotsijad
universumis" pärjati auhinnalise III kohaga 9. kl õpilast
REELI VIIKBERGI, tänati ka õp KRISTA
NÕMMIKUT.

TIINA NIITVÄGI-HELLAMAA  6.12
KRISTIINA PARIS  7.12

ALEKSANDER HÄNNIKÄINEN  10.12
TIIU LÕHMUS  12.12

n2 . detsembril toimus inglise keele ainevõistlus
teemal Iirimaa. Võistlus oli ülelinnaline ning osa võttis
35 kooli. Meie koolist võtsid osa MAARJA LEPAMETS
ning KÄRT SÕBER, kes saavutasid kiiduväärse 3. koha
(nii teine kui ka kolmas koht läksid jagamisele).

Õnnitlused ja kiitused kõigile!

Ootame kõiki

traditsioonilisele heategevuslikule
JÕULULAADALE!

Laupäeval, 11. detsembril kella 11-15-ni VHK
Gümnaasiumi majas Vene tn 22.

LAADAL ON
♦ kingituste, kaartide, ehete, mooside, teede,
maiustuste jm müük
♦ jõulupärgade, vanikute, õlest jõulukroonide,
kingituste meisterdamise tuba
♦ kohvikud
♦ luuletuste ja laulude õppimise ning ringmängude
tuba
♦ kell 12.00 maailma parimate jõulukinkide oksjon

Laada tulu läheb individuaalõppe toetuseks.*

Kõik on teretulnud laada korraldamisele mõtte ja teoga
kaasa aitama! Kodulehel asuva lingi kaudu saab
registreeruda laadakorralduse listi. Arvamused,
ettepanekud ja küsimused võib  esitada Tiina
Veismannile (6996111) või saata meiliaadressil
tirmaste@vhk.ee.

* Järjest rohkem on õpilasi, kes tervislikel, isiksuslikel vm põhjustel
ei suuda klassis piisavalt kontsentreeruda. Ajapikku tekib neil
üha suurem mahajäämus, mis lõpuks pidurdab kogu klassi
edasijõudmist. Seetõttu on vaja neid (kasvõi ajutiselt) õpetada
teistest eraldi, lähtuvalt nende tasemest ja arengutempost. Sel
sügisel alustasid Uus tn 32 majas tööd esimesed
individuaalõpperühmad, kuid nende tegevuse katteks napib
vahendeid.

MUUSIKAMAJAS
ESMASPÄEV 6. DETSEMBER
KELL 19.00

Elo Toodo
Muusikamaja laulustuudio

lauluõpilased

kaasa teevad:

Hain Hõlpus klaver
Raul Vaigla bass
Ahto Abner löökpillid

pääsuks kaasa midagi
põskepistmiseks

nKiidud



nArmsad 10. klassi kunstilapsed!
Suur tänu kauni lille eest!

Õp. Reet

nKunstimaja

nMuusikakool

nKunstimaja galeriis on välja pandud õpetaja TOOMAS
TÕNISSOO ÕPILASTE JOONISTUSED.
Tulge vaatama vahvat väljapanekut!

Anu

Muusikakooli üritused Muusikamajas:

7. dets kl.17.00 klassikontsert 4T
8. dets 17.30-19.00 üldklaveri arvestus ja järelarvestus
9. dets 17.00-19.00 üldklaveri arvestus ja järelarvestus
10. dets 16.00-18.00 õp.Katri Rebane tutvustab oma nooti
�Hea tuju klaverilood�

Kallid muusikahuvilised õpetajad, õpilased, lapsevanemad
ja kõik teised toredad inimesed!
Lõpuks on ilmunud minu kauaoodatud värviline ning
heatujuline KLAVERILOOMA-LUGUDE NOOT JA
PLAAT. Ning selle üle on äraütlemata hea meel. Tahaksin
jagada oma rõõmu ka teiega ning kutsun kõiki reedel, 10.
detsembril kell 16.30 Muusikamaja saali. Kuulda saab
muusikat uuest noodist ja uuelt plaadilt, juua morssi ja
kohvi, näha ning sõbrahinnaga osta uut nooti-plaati.
(Kingivihje päkapikkudele!:-)

Teid kõiki ooatama jäädes
Katri Rebane.

Poola Vabariigi Suursaatkond, PÖFF ja Theatrum kutsuvad
kõiki, kes on huvitatud kinost ja teatrist, tuntud poola filmi-
ja teatrilavastaja/näitleja JERZY STUHRI'i loengule "Teatri
näitleja, kino näitleja - kuidas vältida skisofreeniat"
Loeng toimub teisipäeval, 7.12.2004 kell 13.00, Theatrumi
saalis (Vene 14). Sissepääs tasuta, tõlge eesti keelde

nTheatrum

Neljapäeval, 9. detsembril kella 16.30-19.00 saab
Kunstimajas JÕULULAADA JAOKS KAARTE
valmistada

Oodatud on nii õpilased, õpetajad kui lapsevanemad.
Huvilistel palume registreerida Kunstimaja telefonil
6996150.

METSAKONKURSS!

Suur tänu 8.T ja 3.T klassi tüdrukutele ülieduka
osalemise eest RMK, Sagadi looduskooli ja Ühispanga
korraldatud metsateemalisel konkursil.

Sel aastal oli ülesandeks meediaväljaande koostamine,
mõistagi metsa teemal. 8.T klassil valmis lisaks lustakale
filmile ka kogukas metsateemaline ajakiri, mis sisaldas
toredaid intervjuusid nt. metsamehe ja jahimehe  tööst,
marutaudist, metsas leiduvatest ravimtaimedest jm. Vahva,
et ka sel aastal saadi auhindu � 8.T võitis osalemise Pähni
loodusmaja poolt korraldatud jõuluprogrammil, 3T klassi
aga ootab tore jõuluprogramm Nõval.

Õpetaja Maris

KUIDAS 8. T KLASS SEL AASTAL METSAPROJEKTIST
OSA VÕTTIS.

Meie suur ettevõtmine sai alguse nädal enne projekti
valmimise tähtaega, 3. novembril. Kuna kõik me olime
kindlad, et see on tegemist ja rassimist väärt, siis otsustasime
see aasta millegi põnevaga lagedale tulla. Nimelt: teeme filmi!
Otsustatud, tehtud. Kohe olid kõik valmis igatpidi aitama.
Koguti kostüüme, organiseeriti kaamerad ja kassetid. Kogu
see ettevõtmine oli kõrvalt vaadates üpris naljakas.

Filmimine algas kell 10.00 hommikul. Ühte võtet pidime
lihtsalt kuus korda tegema, kuna naeru tagasi hoida oli
võimatu ja see oleks olnud lubamatu, et ka lindile oleks
meie itsitamine jäänud.

Need viis tundi, mis koos veetsime, läksid linnulennul.
Oligi juba kell viis õhtul ja meie suurepärane ettevõtmine
peaaegu valmis. Filmi kokku monteerimisega tekkisid küll
väikesed probleemid, aga need suudeti kohe lahendada.
Muidugi tulemus oli õhuline!

Usun, et mitte keegi meist ei kahetse, et kord sellega alustatud
sai. Isegi kui me ei oleks saanud auhinda, ei oleks mitte
midagi juhtunud. Kogu meie rõõm ja entusiasm oleks jäänud
samaks!

Ühesõnaga �see oli tore ja naljakas elamus meile kõigile ja
pole välistatud, et ka järgmisel aastal oma kogemused ja
fantaasia proovile paneme.

Sandra-Kristin Noot

II perioodi 7. nädal

ARVESTUSTE NÄDAL

ARVESTUSTE NÄDALA PLAANI LEIATE KOOLI
KODULEHEKÜLJELT!

Anu

nGümnaasium nKroonikat

Armsad inimesed, kes te pole raatsinud ära visata ILUSAID
KOMMI- jm KARPE - tooge need kooli! Jõululaadal läheks
neid hädasti vaja - piparkookide, kookide jm hõrgutava
pakkimiseks. Tuua võiks need nädala algupoolel
gümnaasiumi valvelauda või alla majandusse, siis jõutakse
need veel kunstitundides kaunistada. Muidugi võib need
ka ise kodus ilusaks teha - koos lastega näiteks.

Jõululaada toimkonna nimel
Tiina Veismann

nAbipalve


