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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

ANU JOHANSON  4.12
LJUBOV KAMASKINA  5.12

AIVE SARAPUU  5.12
TIINA NIITVÄGI-HELLAMAA  6.12

ANDRES LEMBA  6.12
KRISTIINA PARIS  7.12

ALEKSANDER HÄNNIKÄINEN  10.12
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PÜHA FRANTSISKUSE PALVE

Issand, tee mind oma rahu tööriistaks:
et sinna, kus on viha, tuua armastust;
kus on solvangud - andestust;
kus on vastuolu - ühtsust;
kus on kahtlused - usku;
kus on vigu - tõde;
kus on meeleheide - lootust,
kus on kurbus - rõõmu,
kus on vari - valgust.
Õpetaja, tee nii,
et ma ei otsiks lohutust, vaid lohutaksin,
et ma ei otsiks mõistmist, vaid mõistaksin,
et ma ei otsiks armastust, vaid armastaksin.
Sest andes me saame,
andestades saame andeks,
surres ärkame Igavesele Elule.

ILUSAT JA MÕTTERIKAST ADVENDIAEGA!

IGAÜHEST VÕIB SAADA PÄKAPIKK

sest jõulupaki üle oleks väga hea meel K.Pätsi nim
Vabaõhukooli lastel ning samuti Adavere Õpilaskodu lastel.
Meil on olnud suur rõõm ka varem päkapikkudeks olla -
mäletate, kui mõnus see oli?
Laste nimekirjad koos vanustega saavad majadesse laiali jagatud
uue nädala alguses. Päkapikuks sobib iga õpilane ja õpetaja.
Paki võib teha sõbraga kahe peale ja selle peaks kooli tooma
hiljemalt 15. detsembriks Agnese või Mairi juurde.

Vanalinna Hariduskolleegiumi
heategevuslik jõululaat

“JÕULUD NAGU VANASTI”

laupäeval, 9. detsembril kell 11-14
VHK Gümnaasiumi hoones ja hoovis
12.00 Parimate jõulukinkide oksjon –

oksjonipidajaks Hannes Võrno

Kingid – kaardid – kaunistused
Hoidised ja teed

Jõulukroonide ja kaartide töötuba
Lõnga ja nuku töötuba - koome LAADASALLI!

Muinasjutud väikestele ning jõulu- ja näärikombed
suurematele

Jõulusupp ja kohvikud – PERE PARIMAD
PIRUKAD!

Kaunistatud luuletused ja retseptid pühadeks
Teise ringi riided ja asjad

Jõulurahu ruum
Ja veel …

Siia lausa peab tulema ja ise nägema ja kogema!
Laada tulu läheb kooli õppekeskkonna

täiustamiseks.
Laata aitab korraldada MTÜ Miikaeli Ühendus.

Laada abilised saavad ennast kirja panna nädala
jooksul Agnese ja Mairi juures.

Jõulumüügi kohvik vajab väga kahte krapsakat õpilast
- HANSU JA GRETET, kes elavad aknal
piparkoogimajas ja mõnusat meeleolu üleval hoiavad.
Teada anda Katrinile.

Vanematekogu 29.11.06

nArengukava. Põhiteema lapse areng  ja huvihariduse
osa rõhutamine. Kersti ootab osakondadelt  kokkuvõtet
tehtu kohta ning mida peaks veel tegema. Reedel 8.30
osakonnajuhatajad koos, teema ikka arengukava, sest
esmaspäeval peab olema juba hoolekogus arutusel. Sealt
edasi halduskogusse.

nPeeter ja Aive rääkisid oma käikudest seminaridele
ja koosolekutele. Tulemas on muudatused
huvihariduse seadusesse.
nKolimine. Gümnaasiumi raamatukogu kolitakse
gümnasistide abiga. Anu, Urmo ja Ruth panevad kokku
graafiku. Ilmselt toimub see 20.-21. detsembril.
Eelnevatel päevade pakitakse raamatuid.

nÕpetajate tuba peab olema tühi 21.12. kella 18.00.
Tööpäevad uuel aastal 4. jaanuar – õpetajate
teenistus kell 10.00 ning sellele järgneb kolimine. 5.
jaanuar samuti tööpäev.



n Gümnaasium

II perioodi 6. nädal ja etteteated

nX klasside eksperthinnangud
Veelkord meeldetuletus neile, kel mingil põhjusel hinnangud
sisestamata - palun tee seda esimesel võimalusel!

nNeljapäeval, 7. detsembril
Klassijuhatajate ja erialajuhendajate kogunemine kell 15.30.
nJõululaat
Järgmise nädala laupäeval, 9. detsembril on Gümnaasiumi
majas JÕULULAAT! Head abilised on alati oodatud - andke
endist Katrinile teada (direktori kabinetis või meilitsi
katrin@vhk.ee). X klasside klassijuhatajad - võtke palun
Katriniga ühendust ja uurige enne esmaspäeva järele, kuhu
abilisi vaja oleks.
NB! Laadaga seoses palun järgmise nädala jooksul
koduklassid puhtaks teha ja vajalikud asjad ära
pakkida või koju viia. Klassi vedelema jäänud asjad
loetakse prahiks ja visatakse ära.
nArvestuste nädala ja III perioodi plaanid
Järgmise nädala keskpaigaks peaks arvestuste nädala plaanid
olema kättesaadavad kodulehel. III perioodi  tunniplaanid
paneme üles arvestuste nädala jooksul.

nKolimine - nüüd on see tulemas!
Tundub, et remont on tõesti kohe-kohe algamas - meie
korraldame oma elu nii, et uue aasta algusest saaks õppetöö
jätkuda juba uutes ruumides Pühavaimu 8 ja Vene 31.
Sellega seoses on vaja hakata peale oma asjade sorteerimise
ja kokkupakkimisega juba selle aasta lõpul, seda nii õpilastel
kui õpetajatel. Kes vajab banaanikaste - andke märku. Teatud
hulk on meil praegu olemas ja vajadusel toome juurde.
Kastidele tuleb kindlasti peale kirjutada klassi/õpetaja nimi.
III perioodi esimene nädal käivitub veel siin majas ja õppetöö
toimub kuni 21. detsembrini (kaasa arvatud). Koristus- ja
pakkimisaegade kohta paneme teated üles klassidesse.
Õpetajate toas peavad asjad olema pakitud 21.
detsembri õhtuks. Kes siiski ajahätta jääb, saab tulla veel
pakkima  27.-29. detsembril. 2. jaanuariks tellitakse
kolimisauto ja riiulid viiakse teistesse majadesse.
Kel vähegi jaksu - püüdke veel selles vanas majas toimuvat
filmilindile või fotodele!

nJõuluteenistus
22. detsembril kell 9.30 on JÕULUTEENISTUS JAANI
KIRIKUS

nGümnaasiumi õppereisid:
Teisipäeval (12.12) on väljasõidul 11. R ja 11. III (keemia/
füüsika). Sõitu alustame 8.00 Mere puiesteelt. 10.30
oodatakse meid Kohtla-Nõmme kaevanduses. Pärast
kaevandust külastame Viru Keemia Grupi
Keemiakombinaati. Tagasi Tallinnas oleme 18.00. NB! Päev
on pikk, seega võtke kaasa endale süüa, sest kohapeal meil
söömise võimalusi ei ole. Reisi maksumus 150.-. Raha
palun tuua juba selle nädala jooksul Mairi juurde.
Kolmapäeval (13.12) on väljasõidul 10. R ja 10. III
(keemia/füüsika). Sõitu alustame 8.15 Mere puiesteelt. Kell
9.00 külastame Tallinna Prügilat. 10.00 oleme oodatud

28. nov. toimus Muusikamajas 1.P klassi suurepärane
kontsert. Palju tänu õpetajatele IVI TIVIKULE, INGA
ARROLE, INGE BILTSELE, HILDA RÜTTERILE,
ARDO VÄSTRIKULE, ELO TOODO-JAKOBILE, EVE
PADARILE ja JANA PERENSILE, kes õpetasid lastele
selgeks toredad lood ja laulud. Aitäh AIVE SARAPUULE
kaasa aitamise eest.

Liis Eesmaa

nRaamatukogu

Seoses KOLIMISEGA palun järgmise nädala jooksul
õpilastel ja õpetajatel võtta raamatukogust välja kõik
järgmistel perioodidel vajaminevad õpikud. Jaanuaris
võib ruumi puudusel tekkida laenutusega probleeme.

Ruth

Plastitehases ja 12.00 käime ekskursioonil Ragn-Selsis. Tagasi
kesklinnas peaksime olema umbes kell 14.00. Maksumus
45.-, mida kogub Mairi. NB! Kui teil ei ole ühistranspordi
sõidukaarti, siis palun varustage end ühe piletiga, kuna
kesklinna tagasi tuleme ühistranspordiga.
Neljapäeval (14.12) on väljasõidul 12. klass.  Stardime
8.00 Mere puiesteelt. Sõidu plaan on järgmine: Tallinn –
Siimusti potitehas – Luua arboreetum – Rajaküla
vanausuliste pühakoda – Tallinn. Tagasi Tallinnas peaksime
olema 18.00.  Reisi maksumus on 140.- , mida palun juba
selle nädala jooksul tuua Mairi kätte. NB! Päev on pikk,
seega võtke kaasa endale süüa, sest kohapeal meil söömise
võimalusi ei ole.

õp. Irja ja õp. Tiia

Gümnaasiumi auditooriumist leitud PRILLID. Kätte saab
õpetajate toast Mairi juurest.

nTänud

LAPSEVANEMATELE MÕELDUD
LOENGUSARJA

järgmisel  kokkusaamisel  7. detsembril

räägib  psühhiaater ANNE KLEINBERG
järmistel teemadel:

1. Depressioon lapseeas.
2. Neurootilised, stressiga seotud ja
somatoformsed häired.
3. Lapsele iseloomulikud tundeeluhäired.

Loeng toimub Vene 22 auditooriumis
kell 16.00-19.00 (väikese kohvipausiga)

n Leitud



nKehakultuuri õppediivan

nTallinna Koolinoorte Spordimängud 2006/2007
Kui paar nädalat tagasi sai „Teatajas“ kirjutatud, et põhikooli
poiste korvpallimeeskond pääses ülelinnalisele
finaalturniirile, siis selleks tuli siiski veel vaeva näha. Nimelt
peeti Kesklinna kolme alagrupi kahe parema osavõtul ka
linnaosa finaalturniir, kuhu VHK võttis kaasa võidu GAGi
üle. Finaalturniiri avamängus võideti lisaajal
Ühisgümnaasium. Seejärel saadi loobumisvõit
Humanitaargümnaasiumilt. Kuigi viimases kahes mängus
tuli tunnistada nii Reaalkooli kui ka Inglise Kolled•i
paremust, saavutasid VHK põhikooli poisid Kesklinnas III
koha!!! Tõenäoliselt tuleb jätkata mängimist ka ülelinnalisel
finaalturniiril.

nKesklinna koolide 3.-5. klasside spordimängud
3. ja 4. klassid võistlesid 30. novembril teatevõistlustes
Mereakadeeemia võimlas. Mõlematel oli kavas neli erinevat
teatevõistlust. 3. klassi võistkond saavutas väga tubli III
koha (10 kooli). Kohad erinevates teatevõistlustes olid III,
5., I ja 4.  Kooli esindasid: Rebekka Madleen Lamp,
Helena Lõhmus, Alice Niinemäe, Liisa Oganisjan,
Karmen Sipelgas, Maaike Tui, Jan Durejko, Raul
Endel Haagensen, Andre-Martin Ilves, Johan Markus
Oll, Sander Mart Seilenthal ja Theodor Tabor. 4. klassi
võistkond saavutas samuti väga tubli III koha (11 kooli).
Kusjuures esimesed kaks teatevõistlust ei tulnud kõige
paemini välja, kuid viimases kahes võistluses saavutatud I
ja II koht  päästsid . VHK võistkonda kuulusid: Heliise
Harriet Harusoo, Helen Kahur, Madleen Maria Kirja,
Amanda Hermiine Künnapas, Maria Liive, Rebeka
Vaino, Hans Markus Antson, Joel Markus Antson,
Aleksander Morris Eigi, Jaagup Kümmel, Siim Mägi
ja Herman Klas Ratas.
Õpetaja Aivar tahab siinkohal veelkord tänada Jaani,
Martinit, Kaitu ja Sven-Tõnist abi eest!

RAHVUSVAHELINE TÖÖVARJUPÄEV 23. november

PÄEV KIUR AARMA VARJUNA

On neljapäev ehk „Kahvlipäev“. Õige töötegemine algab alles nii
kuue-seitsme paiku. Enne seda on Kiur justkui naelutatud oma
Macintoshi külge. Kuna kõnnin Kiuri tööruumides, levib kõlakas, et
Kiuril on vari, mispeale 2 Kiuri kolleegi konstateerivad kui ühest
suust, et Kiur ju tööd ei tee! Käib intensiivne meilide laialisaatmine.
Igasugune söömine on ununenud. Mõni hetk suundub Kiur kohvinurga
poole, et ennast veidi turgutada. Saate koosolek algab kell seitse.
Raske on kirjeldada koosoleku õhkkonda. Justkui oleks kokku
sattunud punt krutskeid täis poisikesi. Samas on ka tõsisemaid
hetki, kus mängitakse nii-öelda saate stsenaarium läbi, et kuidas
intervjueeritav võiks käituda erinevate küsimuste peale. Üldine plaan
seisneb siiski vastasistuja lihtlabases purkipistmises. Umbes kaheksa
paiku, ehk veidi rohkem kui tund aega enne saate algust, pole veel
saate kondikava (nende keeles ’runner’) valmis. Mingit eeldustekohast
rabelemist ja rüselemist pole märgata. Vahepeal saabub Hannes
Võrno, hilinedes koosolekule kuskil tunnikese. Poistele tehakse grimm
ja suundumegi stuudio poole. Küsin Hanneselt, kas siis temal polegi
varju, mispeale too vastab: “Muidugi on!“ - „Kes?“ küsin mina.
„Kiur“ vastab ta ja muheleb endamisi. Stuudio on küllaltki
lihtsakoeline, telekast vaadates jätab hoopis korralikuma mulje.
Assistent Anneli hakkab minuteid ja seejärel sekundeid saate alguseni
lugema. Kui ta suust kõlab „20 sekundit alguseni“, kiljatab ta
endamisi ja avastab, et ta ei leia esimest intervjuud üles. Kui ta
hingeldades tagasi stuudios on ja Kiurile intervjuu annab, pole ta
unustanud kella vaadata ja kostabki „5 sekundit alguseni!“ ja siis
„Muusika!“. Tuntud „Kahvli“ meloodia hakkab ketrama.
Tavapärase vilumusega alustavad Kiur ja Hannes oma neljapäevast
sümbioosi. Stuudios sebib ringi 6 kaamerameest, saades märguande
n.-ö. teiselt korruselt, jagavad nad omavahel kaadreid. Reklaam.
Täpselt 10 minutit ja 1 sekund. Reklaami ajal hajub stuudios olev
kerge elekter ja saatejuhid ning -külalised laskuvad alles tol hetkel
sellesse õigesse ja autentsesse vestlusesse. Enam ei ole dialoog saatejuhi
ja külalise vahel, vaid kahe mehe vahel. Reklaam lõppeb. Intervjuu
lõpetamiseks annab märku assistent Anneli, kes meeleheitlikult
hüppab kaamerameeste selja taga, näidates kätega risti. Kiur ja
Hannes kohe nimme ei taha kuuletuda.  Saate lõppedes pobiseb
assistent endamisi, et järgmine kord peab ta ennast alasti võtma, et
Hannes ja Kiur talle veidigi tähelepanu pööraks. Saate lõppedes
suundutakse tagasi kontorisse. Kiur ümiseb vaikselt: “Oled mul
varjuna teel, oled tulekuma kaugel ees…“ Ja võibki õhtule punkti
panna ja ka praeguse hooaja seitsmendale „Kahvli“ saatele.

GERTRUD TALVIK, 10. R

8. TÜDRUKUD TAARALINNAS

Kahe nädala eest reedel käis kaheksas tüdrukute klass Taaralinnas.
Juba kella kaheksa paiku hommikul alustas rong liikumist Tallinnast
Jurjevi poole. Meie vagun oli uniseid nägusid täis ja enamik inimesi
pikendas oma lühikeseks jäänud und.
Teise Eesti päälinna kohale jõudes seadsime sammud otsemaid
Ajaloomuuseumi poole, kuhu jõudes tabas  veerandit klassi äkiline
vetsuhäda ja sellest tingitud hilinemine väga huvitavale ekskursioonile.
Meile räägiti palju Tartu Ülikooli ajaloost, meditsiini ja keemia
arenemisest, üliõpilastest ja muudest Tartut mõjutanud teguritest.
Pärast seda, mõne jaoks mitte eriti põnevat käiku, suundusime Tartu
Ülikooli muuseumisse, kus tehti meile ringkäik Ülikooli peahoones.
Väga hästi jäi mulle meelde õppurite nö vangikong, kuhu pisteti
üliõpilased, kes ei järginud ülikooli eeskirju. Räägiti, et see koht oli
tollal lausa populaarne - seda näitasid paljud joonistused kongi
seintel ja päälinna kiiruse kõrval lausa veider rahu, mida kasutasid
paljud tudengid õppimiseks ära.

nKroonikat

Pärast seda anti meile kauaoodatud vaba aega, mida kasutasin
klassikaaslastega selleks, et otsida üles Rüütli tänaval asuv hiina
restoran Tsink Plekk Pang, kus oli väga maitsev ja vürtsikas toit.
Kell 15.15 pidime Raekoja ees tagasi olema, aga siis teavitati mind
sellest, et minul oli kahjuks aeg võrratust Jurjevist lahkuda ja
Korporatsioonimuuseumi võludest ilma jääda. Selle nukra tundega
sõitsin autoga, mitte rongiga, kodu poole tagasi, südames soov veelkord
Tartusse tulla.

HANNA LINDA KORP, 8.T

nÕpilane kirjutab


