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DETSEMBRILÕPU SÜNNIPÄEVAD:

AARE TAMMESALU  20.12
MARIUS PETERSON  20.12
MARJU RIISIKAMP  21.12

KARL-ERIK TENDER  21.12
KERSTI NIGESEN  24.12

ANU KÕLAR  25.12
HELI REIMANN  26.12
JAANIKA ARU  26.12.

SIRJE KAEV  28.12
ANDRES KENTS  30.12
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LUMEPOEEM

Kuhu jäänud küll mu uni?
Miks on õuest kadund lumi?
Enne rahu ma ei saa,
kui lume üles leidnud ma.

Nüüd ma vajan mitut sõpra,
lume eest et minna sõtta.
Ohtlik vaenlane on öös,
lumevargus tema töö.

Vaenlane meil väga kaval,
neil vist väga halvad tavad.
Lapsi nad ei armasta,
lume ära pätsavad.

Kutsun kokku Ivo, Leo,
suur missioon meid kõiki seob,
lumevaras vaja leida,
et ta lund ei enam peidaks.

Oleme nüüd sõjateel,
vapper on me kõigi meel.
Kahtlustame päris huupi
mitut ilma süüta tüüpi.

Hirmsa sõjakisa eest
põgeneb üks ehmund mees.
Linna öised tänavad
täis tädikesi värisevaid.

nMiikaeli Ühendus

Kersti ootab  5. jaanuari keskpäeva paiku kõiki Loonele
Kui pakasepoisid appi tulevad, saame uisutada ja
suusatada. Kersti pakub tanguputru ja piima, muu
suupärase võtame ise kaasa
Rong Kohilasse väljub Balti jaamast kell 10.30

Ingrid

TALVESEMINAR 2005 Muusikamajas  7. - 8.01

ALEXANDRE HAVARD, külalislektor Helsingist

Reedel, 7. jaanuaril
11.00 - 13.00 Loeng. Lõuna
13.45 - 15.15 Loeng. Kohv
15.30 - 17.00 Loeng
Laupäeval, 8. jaanuaril
10.00 - 11.30 Loeng. Kohv
11.45 - 13.15 Loeng. Lõuna
14.00 - 15.00 Loeng. Kokkuvõte

A. Havard�i kohta loe lähemalt lk 2.

INDREK RUUSSAAR, 4.P

Ilusaid pühi!

Põgenejaid veel ja veel
leidub meie öisel teel.
Kiirelt jälitades neid
avastame salateid.

Suures metsas pimedas
tormame me sõgedad.
Kuni jõuame me sinna,
kuhu tahtsimegi minna.

Keset lumevälja laia
üks kuri päkapikk seal laiab.
Et tema lume ära viis
ja suurt pidu pidas siis.

Uhkeldab seal teiste ees,
teistel väga rõõmus meel.
Lund nad süüa tahavad,
sellest ainult toituvad.

On lumesööjad päkapikud,
Eestimaal end sisse seadnud.
Selle hirmsa teatega
me pidimegi lahkuma...

Vanematekogu 16.12

nKuulati ära poolaasta kokkuvõtted osakondade
kaupa.
nKokkuvõte jõululaadast.

E, 20.12
kell 10.00 3. klasside PIDU MM-s
kell 12.00 4. klasside PIDU MM-s
kell 16.00 MK ja MM ÕPPENÕUKOGU MM-s
kella 24.00 põhikooli HINDED VÄLJA

T, 21.12
kell 10.00 1. klasside PIDU MM-s
kell 12.00 2. klasside PIDU MM-s
kell 14.00 JÕULUETENDUS põhikoolile MM-s,
järgneb pidu võimlas

K, 22.12
kell 12.00 Eelkooli JÕULULPIDU MM-s, esitusele
tuleb 3. klasside näidend
kell 14.00 põhikooli ÕPPENÕUKOGU 9.p klassis
kell 18.00 gümnaasiumi JÕULUPIDU
Bonny &Clyde�is

N, 23.12
kell 9.05 TUNNISTUSED
kell 9.30 väljuvad algkooli bussid Mere pst
kell 10.00 JÕULUTEENISTUS Metodisti kirikus
kell 12.00 VHK töötajate JÕULULÕUNA
kell 19.00 KONTSERDI ÜHISKÜLASTUS Estonia
kontserdisaalis

nAdvendikalender

nKutse



Kui sa ei käitu nii nagu sa mõtled, siis sa mõtled nii
nagu sa käitud. (Pascal)

Oma igapäevases töös juhime nii edukalt kulgevaid kui meist
esmapilgul mitteolenevatel põhjustel takerduvaid protsesse.

Juba harjumuspäraseks muutunud tegevust mõtestada
püüdes selgub, et otsuste langetamise taga on olulised
valikud. Karismaatilisusest ja heast tahtest üksI ei piisa.
Millised on need salapärased seosed, mis muudavad õpetaja
tegevuse tulemuslikuks, õpetaja oma tööga rahul olevaks,
küpseks ka emotsionaalsete otsuste langetamisel?

Arukus, õiglus, enesevalitsemine, julgus on voorused, mis
aitavad meid mitte üksnes hästi käituda, vaid ka õigesti
�näha�. See, mida me näeme, sõltub sellest, millised me ise
oleme.

Iseennast muutes muudame me oma tunnetust maailmast
ning eelkõige tunnetust teistest inimestest.

Küpseid otsuseid saab langetada inimene, kes on  teadlik
oma võimetest ja kohustustest. usub iseendasse, on
vastutustundlik, saab  teistest aru. Emotsioonaalne  küpsus
eeldab kontrolli instinktide üle, tasakaalu, enesekontrolli.

Küps  inimene on iseseisev, tegudes järjekindel, tema tegevuse
motiivid on läbipaistvad, ta on loomulik.

Kui temperament sõltub geneetilistest ja  rahvuslikest
omapäradest, siis iseloom vabadusest ja  sellest, kuidas me
iga päev seda vabadust kasutame.

Selleks, et saada heaks, ei  piisa üksnes tahtest. Peab tegema
palju häid tegusid.

Voorus on harjumus teha igapäevaelus õigeid valikuid.

Nendel ja paljudel teistel huvitatvatel teemadel räägib
talveseminaril ALEXANDRE HAVARD.
1994.a. rajatud  juhtimiskoolituskeskuse ECLD (European
Center for Leadership Development) direktor Alexandre
Havard on õppinud õigusteadust Pariisis Rene Descartes�
Ülikoolis ja majandusõigust Strasbourg�is, avaldanud
mitmeid artikleid ja raamatuid ning pidanud loenguid nii
organisatioonide juhtidele, pedagoogidele kui üliõpilastele.
Helsingis elav lektor valdab soome keelt, loenguid peab ta
põhiliselt  inglise, prantsuse, vene ja hispaania keeles. 25.
augustil Muusikamajas peetud loeng voorustest ja iseloomu
arendamisest ärgitas kuulajaid külalislektorit uuesti esinema
kutsuma. Talveseminari loengutele on kutsutud kõik
õpetajad ja soovi korral ka gümnasistid. Kuna huvi
loengute vastu on suur, palume gümnasistidel oma tulek
enne sekretäri juures registreerida.

Põhikooli leiukirstu juurest on kaduma läinud
tumepruunid talvesaapad (nr.42). Leidjal palume saapad
tuua Agnese kätte.

nKaotatud

nGümnaasium

nKunstimaja

III perioodi 2. nädal

nESMASPÄEVAL JA TEISIPÄEVAL toimuvad kõik tunnid.
Teisipäeva hommik on viimane hetk tuua METSAKOOLI
LASTE KINGITUSED ja JÕULUPEO RAHA!
Esmaspäeval kogunemiste ajal aeg jõulupeo etteasteteks
valmistumiseks.
nKOLMAPÄEVAL toimub neli esimest tundi. Viies tund
on klassijuhataja tund. Kõik saavad kaasa
HINNETELEHED.
Kolmapäeva õhtul (18.00 - 21.00) toimub gümnaasiumi
JÕULUPIDU Bonnie &Clyde´is
nNELJAPÄEVAL
kell 10.00 JÕULUTEENISTUS Metodisti kirikus

HEAD JÕULUVAHEAGA!

17. detsembril avati Eesti Rahvusraamatukogu fuajees näitus
"KOHAVAIM - GENIUS LOCI".

Näitus koosneb väljapanekuist, mida seob ühtne idee.
Sõltumata paigast omab koht kordumatut atmosfääri,
seesmist vaimsust, ainulaadset genius locit, sõlmides ühtseks
tervikuks ajaloo, inimesed, mineviku ja oleviku, tuues justkui
suurendusklaasi alt esile väikeste paikkondade eripära.
Läti vabariigi Suursaatkonna vahendusel on eksponeeritud
ka Baldone Kunstikooli laste töid. Baldone on väike linn,
33 km Riiast. Läti Vabariigi Suursaatkonna, Baldone
Kunstikooli ja Vanalinna Hariduskolleegiumi õpilaste
koostöö üks eesmärke on sõlmida Eesti ja Läti kunstikoolide
kultuurisidemeid.
Näituse teise osa moodustavad VHK õpilaste pildid,
skulptuurid ja keraamika, teemaks Katariina käik.
Näituse idee sai alguse Rahvusraamatukogu töötaja
ANDRES OTTENSONI Tallinna vanalinna kodust, kus
õpilastele tutvustati keskaegse priorimaja interjööri, ajalugu
ning Katariina käigu legende.
Väljas oli ligi 60 meie õpilaste tööd, kuid kuna pilte sai
vaid väike osa välja panna, siis on plaanis jaanuaris
valmistada ette uus samateemaline näitus VHK- ruumes,
kus oleks väljas kõigi õpilaste tööd.
Näituse avas Läti Saatkonna suursaadik T.E.hr.Edgars Skuja
Parimate tööde autoreid autasustati raamatutega
Rahvusraamatukogu poolt.
Suur tänu tublidele õpetajatele Anneli Salumaale, Pille
Õnnepalule, Aet Admannile, Reet Reidakule ja Jaana
Jürisele!

Anu
Näitus on avatud 13. jaanuarini 2005.
Head külastamist!

Tere kitarrihuviline!
Muusikamaja Kitarristuudio kutsub kõiki noori ja vanu
kitarrihuvilisi väikesele KONTSERDILE esmaspäeval,
27. detsembril kell 19.00 Muusikamaja saalis .
Võimalikud ka üllatusesinejad (see jääb ka minule
üllatuseks).
Toetuspilet 25 eek'i.

Robert Jürjendal

nTalveseminar


