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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

REET REIDAK  28.11
MARIKA ÄKKE  29.11

KRISTIINA MERESAAR  1.12
JELENA ŠKLOVSKAJA  1.12
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Vanematekogu 22.11.06

nEelarveküsimused. Muret on nendega palju.

nVene 31. Ebamäärane olukord venib.

nKolimine. Talvevaheaeg on sellega ilmselt sisustatud.

n28. november. Vaatamata HA soovitusele jätta laste
koolitulek vanemate otsustada, on segaduste vältimiseks
targem sisustada koolipäev iseseisvate tööde ja
projektide vormis.  Alates 14.30-st huvialakoolide tunnid
toimuvad (muusikakoolis individuaaltunnid).

n Jõulud. Jaani kirikus on nähtavus halb,
jõuluevangeeliumi nähtavaks tegemiseks tuleb välja
töötada tehniline (ja finants-) lahendus.

Jõululõuna – otsiti erinevaid variante, kuid lõpuks jäädi
siiski selle juurde, et metsakooliga tuleb kiiremas korras
kokku leppida.

nKinnitati algkooli jõuluaja väljasõidud.

n2.-9. klassi tunnistused antakse 19. jaanuaril. 1. klass
saab jõuluks.

TÄNUD

Täname muusikaõpetajaid MAARJAT, IMBIT ja PIL-
LET, balletiõpetajat REETA, kõiki meie klassi
PILLIÕPETAJAID ja klaverisaatjat HILLET selle eest,
et meie sügiskontsert hästi välja tuli.

4.  klassi tüdrukud ja õpetaja Sirje

Püha Miikaeli Poistekoori advendikontsert

Rootsi Mihkli kirikus

30. novembril 2006 kell 18.00

SEE  JÕULUPÄEV  ON  RÕÕMUST  SUUR

Kavas eesti rahvalikud koraalid ja keskaegne
jõulumuusika.

Kaastegev poistekoori instrumentaalansambel.
Kontsert on tasuta, kooriühingu toetusel, ootame sõpru,
klassikaaslasi, õpetajaid ja vanemaid kuulama.
Sama kavaga astuvad poisid üles peatselt algaval kontsertreisil
Strasbourgis (väljasõit 6. dets.)
Tegemist on eurofestivaliga "Les Noelies", mida korraldab
organisatsioon "Noel en Alsace". Festivalile on kutsutud 25
koori (igast Euroopa Liidu riigist vähemalt üks),
keskendutakse oma rahva jõululauludele. Meie poistekoor sai
kutse "Pueri Cantorese" soovitusel ja eeskätt just meie
vaimulikke rahvalaule silmas pidades.
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TÄNULIKKUS III

Tänu saab väljendada nii sõnade kui tegudega.

Oma vanematele näitan tänulikkust, kui vastutan oma tööde ja õpingute
eest.

Koolis väljendan tänulikkust, kui teen oma tööd nii hästi kui suudan, ei
lase teistel enda järel oodata, olen mõistev ja kannatlik murelike või
ärritunud inimestega.

Eelmise nädala tekstis sai mainitud, et ka head kombed ning viisakus
väljendab tänu. Kuid naeratus? Läbi naeratuse saadan päikest oma
kaaslastele. Kas olen rõõmsameelne nii sõpradega olles .... kui ka kodus?

Milliseid asju või inimesi oma elus käsitleme endastmõistetavana - kodus,
koolis, sõprade seltsis.... Selle üle tuleks mõtiskleda.

5. detsembril kl 18.00 Vanalinna Muusikamajas

LAULUD VÕRUMAALT.

Laulab KAIT TAMRA

VHK õpsidele/ töötajatele tasuta pääsmed

VHK ADVENDIKONTSERDID PIRITA
KLOOSTRI KABELIS:

3.detsembril kell 18.00 esinevad Elo Toodo laulustuudio

õpilased ja Heli Reimani saksofoniklassi õpilased

10.detsembril kell 18.00 esinevad Püha Miikaeli Poistekoori

ettevalmistuskoorid (dirigendid Imbi Laas ja Jana Perens)
ning VHK Muusikakooli õpilased

17.detsembril kell 18.00 esineb Vanalinna Muusikamaja

Tütarlastekoor (dirigendid Maarja Soone ja Andres Lemba)

Kõigil kolmel kontserdil osalevad VHK Teatrikooli õpilased õp.

Tõnis Rätsepa juhendamisel
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nKunstimaja

n28. novembril alates 14.30 toimuvad kõik Kunstimaja
ringi- ja kunstikooli tunnid.

n28. novembril alates kella 15.00-18.00 valmistatakse
JÕULUKAUNISTUSI õpilaskodu jaoks õpetaja Marin
Nooni juhendamisel.

n1. detsembril  toimuvad  kõik kunstikooli- ja ringitunnid
nagu ikka.

nABIPALVE
30.11 toimub JÕULUKUJUNDUSTE WORKSHOP
puutööklassis kell 16.30-19.00, kus valmistatakse fassaadide
jaoks kaunistusi.
Vajame selleks kuuse-, männi- ja kadakaoksi ning

pohla- ja mustikavarsi.

Oleme tänulikud kõigile, kes saaksid meile neid  neljapäevaks
puutööklassi tuua.

nSeoses G. Bushi visiidiga 28. novembril toimub

õppetöö kella 14.30-ni projektide ja iseseisva töö

vormis. Alates kella 14.30-st regulaarne õppetöö.

ALGKOOL

n 1.P klassi kontsert toimub 28. nov. kell 17.00

Muusikamajas

n4.t on  Kadrioru Kunstimuuseumi Lossikoolis 30. nov.

kell 10.00-12.00.

nAlgklasside jõuluaegsed väljasõidud toimuvad:
1.P ja 1.T - 11.dets. kell 9.00 - 15.00
2.P ja 2.T 19. dets. kell 9.00 - 14.00
3.T 20. dets. kell 12.00 - 16.00
4.T 14. dets. kell 9.00 - 15.00

1.P, 1.T ja 4.T tutvuvad Käsmu küla jõulukommetega
2.P, 2.T ja 3.T sõidavad Rehemetsa jõulumaale

PÕHIKOOL

nInimeseõpetuse tunnid esmaspäevaste klassijuhatajate
tundide ajal:
27. november

11.00 5. poiste klass Markus Järvi
         6. poiste klass isa Xavier
11. detsember

11.00 6. tüdrukute klass Markus Järvi
         6. poiste klass isa Igor

nReedel, 1. detsembril on HUMANITAARAINETE
PÄEV, teemaks MAAILMA USUNDID

8.30 sissejuhatus päeva peegelsaalis

9.00-10.00 teemakohane loeng klassis

10.00-12.30 tegevused rühmades

12.30-13.30 tulemuste ette kandmine

13.30 film auditooriumis

nPõhikool

II PERIOODI 5. NÄDAL

nnnnnTeisipäev, 28. november

Seoses USA presidendi visiidiga seotud ebaselgustega
liikluspiirangutes on sel päeval iseseisva õppimise päev.

nnnnnMärgid

Alates esmaspäevast on gümnaasiumi valvelauas müügil
VHK vapiga märgid, mille saavad endale osta VHK
Gümnaasiumi õpilased.

nnnnnIsiksuse testid X klasside uutele õpilastele

Esmaspäeval klassijuhatajatundide ajal isiksuse testid X
klasside uutele õpilastele. X K klassi õpilased teevad testi
kell 9.30 X K klassi ruumis gümnaasiumi hoones. X R +
X H + X klassi individuaalrühma õpilased teevad testi
kell 10.45 X R klassis.

nnnnnEksperthinnangud

Palun neil X klasside õpilastel ja õpetajatel, kel hinnangud
veel sisestamata, teha seda esimesel võimalusel. Sellest
sõltub, millal saame alustada tagasisidevestlustega!

nnnnnKülalised St. Peterburist

6. detsembril kell 11.45 külastavad gümnaasiumi vene
keele tundi auditooriumis St. Peterburi V. Muhhina nimelise
Kunstiakadeemia tudengid. Vestlusele kunstist ja kunsti
õppimisest on oodatud ka teised huvilised. Vene keele oskus
tuleb kasuks, aga saab hakkama ka muidu. Palun huvilistel
vene keele õpetajatele teada anda!

nnnnnAbiturientide proovieksamid

Proovikirjand toimub 30. novembril kell 10.00 - 16.00.

Abituuriumil sel päeval tunde ei toimu.
Proovieksam inglise keeles toimub arvestuste nädalal.
Kirjalik osa toimub teisipäeval, 12. detsembril kell 9.30 -

12.00 ja suuline osa reedel (terve päeva).

nnnnnMälupulgad abiturientidele

Tallinna linna kingitud mälupulgad antakse kooli esindajate
kätte  ja need antakse abiturientidele üle koolis.

nnnnnTaize kogukond kutsub osalema

28. detsembrist 2006 kuni 1.jaanuarini 2007 võtab
Zagreb, Horvaatia pealinn, vastu mitmeid tuhandeid noori
kogu Euroopast ja  mujalt maailmast.
Kokkutulek on osa “maapealsest usalduse palverännakust”
ning see toimub pärast kuudepikkust ettevalmistust nii
nendele, kes reisivad Zagrebisse, kui ka linna ja selle
ümbruskonna kogudustele, kes tulijaid vastu võtavad.
Täpsemat infot vaata Taize koduleheküljelt: www.taize.fr

nnnnnAdvenditeenistus

Gümnaasiumi advenditeenistus toimub 4. detsembril kell

10.00 Peeter-Pauli katedraalis.

nnnnnJõulupidu

Gümnaasiumi jõulupidu toimub teisipäeval, 19. detsembril

kell 17.00 hotell "Susi" Rohelise Ämbliku lokaalis.

nnnnnKooli remont

Praeguse info kohaselt läheb gümnaasiumi hoone remonti
järgmise aasta algusest ning võimalik, et viimast õppenädalat
kasutame ka asjade pakkimiseks. Täpsem info järgmiste
nädalate jooksul.

nGümnaasium



Hingedeaeg hakkab lõppema, et advendi- ehk ootuseaeg
võiks tulla. Järgnevalt üks 9.t klassi õpilase mõtisklus.

IGAVESED RAHUPAIGAD

Muru seal kasvab mulla peale, angervaksad haua peale,
kullerkupud kulmu peale, sinililled silmadelle.
Seal vast all saad vaiki olla, vaiki olla, vait elada,
seni aga laula veel, suuke, liigu, linnu keelekene,
mõlgu, marja meelekene, ilutse, südamekene!

Istudes üksiku õhturoosaga palistatud pingil, hingan sisse
värske mulla igavest lõhna. Eemal õitseb võõrasema ja selle
kõrval koltunud sõnajalg. Rohtunud hauaplats pärgadega
mälestatud värske haua kõrval. Tühjad ämbrid, katkised
rehad ja labidad. Veel viimane tulipunane päiksesekiir
kaevurakkele kinnitatud ämbriketilt vastu kiiskamas. Taamal
esimesed süüdatud küünlad ja mitte ühtegi heli. Täielik
rahupaik lahkunutele. Ja leinajaile.

Asetan lõikelilled vastu külma marmorit, millele on kraabitud
minu jaoks üsna kauge hõimlase nimi. Libistan pilgu veel
üle küünaldemere ning hakkan siis  kalmistuvärava poole
tagasi jalutama.

Just sellisena näeb Eestimaa oma rahulaid. Paljudes
lõunamaades on ehitatud kõrgeid müüre, mis on omamoodi
rahupaigaks lahkunuile. Kas nad seal ka rahu leiavad, jääb
mõistatuseks. Tuhastatuna võib end tunda osakesena
loodusest, nii vist mõtlesid ka meie esiisad.

Ja miks mitte nimetada rahupaigaks ka kõige paremaid
aastaid oma elust, kuigi need pole igavesed, kuid mälestused
ju jäävad. Igaveseks rahupaigaks võib olla ka lapsepõlves
armsaks saanud puualune.

Nimetades igaveseks rahupaigaks kõige suuremat soovi ja
tahet oma südames, on ka sellel omad miinused, mis
purustaksid nägemuse rahupaigast. Maha jäävad ju igatsevad,
hüljatud lähedased, kes ei anna sulle rahu seni, kuni ka nemad
on oma armastatud maha jätnud ja kuldsesse südamesoovi

jõudnud.

Milline oleks minu jaoks igavene rahupaik? See oleks
kahepoolne, peaaegu et kolmemõõtmelinegi. Mälestajaile
jätaksin tagasihoidliku, kipslilledega kaunistatud paigakese
kuskil vaikses kohas. Istudes samamoodi valget värvi
kooruval pingil, võib minu lapselaps näha väikest helisevate
kirikukelladega kaunistatud kabelit. Sõõrmeis ei saaks seal
enam eal tunda värske mulla lõhna, kuid päike oleks endiselt
karamell nagu kõige mesiseimalt lõhnav pudrune õun. Äsja
tahutud kasepuust ristid ja meresinised meelespead haudu
kaunistamas. Kõik oleks alati nagu kõige tahetuim pidusöök,
jättes hinge siiski tühja tunde.

Ise teispoolsuses hõljumas, leiaksin end oma kalleimate
võrdväärseid kujusid kaelustamas. Teeksin kõike, mis
eelmises elus veel mingil moel tegemata jäi, ise teades, et
see ei ole ikkagi see õige – kiitjad ju puuduvad. Purustaksin
müüte, mis enesele eales olen püstitanud seoses sellega, mis
mind teispoolsuses ootab, ja mõnuleksin suurepärases
teadmises, et olen kõigist neist kuuest miljardist ette jõudnud
ning nüüd ei jää üle muud kui teisi järele oodata.

Kõige igavesem rahupaik – miski, milles tunned end justkui
kullameres ujuvat, meeles mõlkumas teadmine, et see kõige
parem on alles ees.

ANN MIRJAM VAIKLA

nÕpilane kirjutab

HEI, NOOR!

Kas tahad teha oma suve kordumatuks? Pane ennast proovile
ja osale YFU Eesti poolt korraldatatud suveprogrammides!
Kampaania “Suveprogramm 2007” ametlikud reeglid:

Kampaania toimumise aeg:

Rahvusvahelise õpilasvahetuse organisatsiooni YFU Eesti
MTÜ poolt korraldatud Kampaania “suveprogramm 2007”
toimub ajavahemikul 30.11 kuni 14.12.2006. Kampaania
kehtib programmidele 2007. aasta suvel!

Kampaanias osalemine:

Kampaanias saavad osaleda kõik õpilased vanuses 15-18,
kes saadavad posti teel YFU kontorisse Tallinnas korrektse
dokumentatsiooni Kampaania toimumise vältel.

Dokumentatsiooni nõuded leiad siit: http://www.yfu.ee/
index.php?lang=est&lk=386

Kampaanias osalejatele saadetakse posti teel kutse YFU
Valimispäevadele. Pärast Valimispäevi toimub loosimine
kõigi Valimispäeva läbinute vahel. Loosimisel jagatakse välja
4 stipendiumit. Stipendium moodustab 50% hinnakirjas
toodud osalustasust.

Pane tähele: Loosimine toimub ainult nende taotlejate
vahel, kes läbivad Valimispäeva ning on täitnud korrektselt
kõik vajalikud dokumendid!

YFU Eesti MTÜ‘l on õigus teha muudatusi või täpsustusi
Kampaania tingimustes, teavitades sellest kliente täiendavalt.
Küsimuste korral saab abi kampaania korraldaja käest e-
maili teel yfu@yfu.ee ning helistades telefonil  6286161.

nMuusikakool

n29. nov kl 17.30  üldklaveri ARVESTUS

n30. nov kl 17.00  muusikakooli õpilaste KONTSERDID
Muusikamajas

n 1. detsembril toimub Muusikamajas ETÜÜDIDE
KONKURSS PIANISTIDELE:

11-12.00 I - IV kl
12-13.00 V - vaheaste

Tulemused teatatakse Muusikamaja saalis kell 13.30, millele
järgneb kell 15-17.00 afterparty Pärnu mnt. bowlingusaalis
"Toolbox".

nMuudatus!

TÜTARLASTEKOOR teeb novembris ja detsembris
proovi gümnaasiumi auditooriumis esmaspäeviti  kell

15.45-17.15.

nKutse


