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AARE TAMMESALU  20.12
MARIUS PETERSON  20.12
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HELI REIMANN  26.12
JAANIKA ARU  26.12.

SIRJE KAEV  28.12
ANDRES KENTS  30.12
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ARMASTUSE LOOGIKA

„Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu kirjutada üles kogu
riigi rahvas...  Ja kõik läksid ennast kirja  panema, igaüks oma linna.
Nii läks ka Joosep Galileamaalt Naatsaretist üles Juudamaale Taaveti
linna, mida hüütakse Petlemmaks, sest ta oli Taaveti soost ja pärusmaalt,
et lasta end üles kirjutada koos Maarjaga, oma kihlatuga... Aga nende
sealoleku aegu said päevad täis ja Maarja pidi sünnitama. (Lk 2:1-6).

Ning Petlemmas sündis siia ilma meie Jumal, Jeesus Kristus. Laudas, sest
majas ei olnud ruumi. Ja tema Ema mähkis ta mähkmeisse ja asetas
sõime... Nädala pärast tähistame peredega jõule. Millest jõulud meile
kõnelevad - millest räägivad meile Petlemma sündmused?

Petlemm õpetab meile armastuse loogikat. Jõulupäeval seisame armastuse
sõnumi ees, Jumala armastuse loogika ees. Kõigeväeline Looja, kes
saab inimeseks, väikeseks inimeseks, vaeseks lapseks. Lapseks, kellel
pole suuremat varandust kui laut ja sõim, kuhu sündida. Oleme ehk
harjunud imetlema suuri ja tähtsaid inimesi, aga samas tunneme mõnikord
nende ees teatud kartust. On kergem läheneda pisikesele ja väetile inimesele,
kes vajab meie abi. Ehk on Jumal selle tee valinud. Ta on õpetanud meile
niimoodi armastuse loogikat: armastada tähendab olla teisele kättesaadav.

Pühade ajal oleme tavalisest rohkem kodus ja perega. Tunneme, kui
tähtis on meie pere ühtsus. Ja kui oleme aasta jooksul tülitsenud, kui on
olnud arusaamatusi, siis neil päevil unustame selle ja oleme üksteisele väga
lähedal! Kui vaja, on sel ilusal ajal kindlasti kergem andestada.

See, mida oleme koolis viimastel päevadel teinud ja kogenud - laat, majade
kaunistamine, teenistus, kontserdid, ürituste ja heategevuskampaania
korraldamine… - kõik see on kindlasti meile õpetanud, milline suur
rõõm sünnib armastuse loogikast! Kandkem seda rõõmu enestega koju ja
oma lähedaste juurde.

HÄID JÕULE VHK PERELE!

Vanematekogu 12.12.07

nArutati läbi talveseminari kava (täpsemalt vaata 4.
leheküljelt või VHK kodulehelt).

nChema tegi ülevaate kristliku programmi viimastest
tegemistest. Teenistused, kingitused metsakoolile. Kooli
hümn Veni Creator tuleb kõigile selgeks õpetada. Taniel
paneb sõnad kodulehele üles koos noodiga. Raskem
ülesanne on, kuidas aidata klassijuhatajaid väärtuste- ja
iseloomukasvatamise töös. Kindlasti peaks pakkuma
loenguid ja arutelusid ka lapsevanematele, sellele juhtis
tähelepanu ka kooli hoolekogu. Jätkama peab ka eelmisel
aastal käivitatud süsteemi, kus kristliku kasvatuse
programmi liikmed käivad klassijuhatajatundides
rääkimas erinevatel teemadel. Vilistlased on avaldanud
soovi, et võiks pakkuda ka vilistlastele kursusi, näiteks
abieluks valmistumisest.

nConsiliumi järgmise aasta tööplaani (jaanuar,
veebruar) arutelu.

nJärgmine nädal on gümnaasiumis projektinädal ja
järelvastamised-konsultatsioonid.

nJärgmine, selle aasta viimane vanematekogu.

Missa, pärast seda pidulik kohvijoomine koos Caritasega.

Emakeele ainesektsioon peaks järgmiseks vanemate-
koguks tegema ettepanekud, mis võiks olla
omaloomingukonkursi teema.

nPeetrilt hea uudis – järgmisel aastal salvestatakse
Mart Siimeri autoriplaat, kus koos Filharmoonia
Kammerkooriga esinevad ka meie koorid ja orkestrid
(Püha Miikaeli mõõk jt heliteosed).

n17. detsembril kell 10.00 Tallinna Haridusametis
Muusikamaja Tütarlastekoori esinemine
haridusametnikele

n18. detsembril kell 12.00-12.30 Jaani kirikus 4.-6.

klassi tütarlastekoori teenistuse PEAPROOV

n18. detsembril kell 12.30-13.00 Jaani kirik 7.-12.

klassi tütarlastekoori teenistuse PEAPROOV

n 18. detsembril kell 17.00-18.00 Põhikooli
peegelsaalis Muusikakooli eelkoolirühma
JÕULUTUND

n 20. detsembril kell 16.00 Kunstnike Liidus
Muusikamaja Tütarlastekoori esinemine

n21. detsembril kell 19.00 Reaalkooli saalis Püha
Miikaeli Poistekoori meesansambli EORP kontsert

nMuusikakool



n Gümnaasium

17.- 21. detsember  -  lisaõppe ja erialanädal

nKingipakid K. Pätsi nimelise Vabaõhukooli õpilastele

Tänu kõikidele õpilastele ja õpetajatele, kes on taaskord
olnud valmis tegema jõulurõõmu Vabaõhukooli õpilastele!
Ootame kingipakke hiljemalt esmaspäevaks, sest
kolmapäeval, 19. detsembril läheme kinke üle andma.

nLisaõppe- ja erialanädala kava

Algaval nädalal tunniplaanijärgseid tunde ei toimu, kuid
projektinädala tegevused on õpilastele osa õppeprogrammist.

Tähelepanu! Mõned tegevused on veel täpsustamisel ning
seetõttu tuleks JÄLGIDA INFOT KODULEHEKÜLJEL!
Algne kava on Teataja lisas.

Paneme südamele õpilastele, kellel on mingil põhjusel
puudulikke hindeid, et nad peavad järgmise nädala jooksul
järele vastama. Õpetajatega tuleb vastamise ajad ise kokku
leppida, kuid kindlasti on ka klassijuhatajad nõus kaasa
aitama.

Nädala lõpetame  21. detsembril kell 9.00 jõulu-

teenistusega Jaani kirikus. Kõik on oodatud!

nToitlustamine jaanuaris. Meeldetuletuseks, et jaanuari
toiduraha 376 krooni tuleb üle kanda hiljemalt 18.

detsembriks!

nX klasside eksperthinnangud. Tänud kõigile kiiretele
hinnangute sisestajatele! Kellel mingil põhjusel on jäänud
hinnangud sisestamata, palun seda teha niipea kui võimalik.
Alates 8. jaanuarist alustame eksperthinnangute
tagasisidevestlustega.

nLinnavalitsuse vastus gümnasistide avaldusele

Novembri alguses läkitasime Tallinna linnavalitsusele ja
volikogule ning ametitele kirja, kus juhtisime tähelepanu
liiklusohtlikule olukorrale Vene tänaval. On õnn, et
siiani pole lapsed kannatada saanud. Gümnasistide
ettepanekul soovitasime muuta Vene tänava jalakäijate alaks
Viru tänava eeskujul. See tähendaks, et tuleks leida ka
lahendused vanalinna elanikele ning ettevõtteid teenindavale
transpordile.

Möödunud nädalal saime vastuse abilinnapea Jaanus Mutlilt,
kes tänas tehtud asjalike ettepanekute eest ning märkis, et
linna volikogu on kinnitanud parkimise korraldamise
arengukava järgmisteks aastateks, kus nähakse ette
vanalinna jalakäijate ala laiendamist kogu vanalinnale.
Kava kohaselt laiendatakse ka "Pargi ja käi" süsteemi ning
kesklinna rajatavad parkimishooned (Vabaduse väljaku, Balti
jaama ja Rotermanni) peaksid pakkuma parkimisvõimalusi
vanalinna elanikele ning siin tööl käivatele inimestele. Ta
rõhutab ka, et tuleb rakendada jõulisi autoliikluse piiranguid
vanalinnas. Kirja lõpus on öeldud, et linnavalitsusel on kavas
lähiajal üle vaadata vanalinna liikluskord ning muudatuste
tegemisel arvestada ka meie õpilaste poolt esitatud
ettepanekutega.

nGümnaasiumi jõulupidu

Seekord peame gümnaasiumi jõulupeo Vene 31 majas.
Täpselt aasta tagasi lahkusime enne jõule Vene 22 majast,
et see remonti saata, ja nüüd jätame hüvasti selle majaga.
Tõsi, ilmselt ka uuel aastal toimuvad mõned tunnid veel
seal majas, kuid loodetavasti jõuab remondijärjekord peatselt
ka selle hoone kätte.

Kavas: kontsert etteastetega (NB! Iga klass peab selleks
valmis olema!), võileivatortide tegemise võistlus, ühised
jõululaulude laulmised, rahvalike tantsude õppimine, mõnus
koosolemine…..

Ole hea, KÜPSETA KAASA PIPARKOOKE VÕI
MUIDU KOOKE, muud toidupoolist võib ka kaasa võtta!

Alustame kell 15.00 ja tegevust jätkub kindlasti kella kuueni,
aga loodetavasti ka pikemalt…

Loodetavasti alustame uut aastat vastremonditud

majas! Täpsemat infot jälgi koduleheküljelt!

nPõhikool
nNeljapäev, 20. detsember

•Tunnid kella 13.00-ni. Tunniplaanis väikesed muudatused.

•Kell 13.00 KLASSIJUHATAJATUND (tuletame meelde,
et vaheajaks teeme kapid-sahtlid korda ja vabaneme
üleliigsetest asjadest).

•Kell 17.30 JÕULUPIDU Kirjanike Majas.

•9. klassid valmistuvad neljapäeval jõulupeoks ja neil tunde

ei toimu.

n JÄRELTÖÖDE KLASS on avatud 17., 18., 19.

detsembril. Neljapäeval põhikooli majas järeltöid teha ei saa.

nHead õpetajad! Õpetajate toa seinal ja VHK kodulehel
on üleval advendikalender. Palun jälgige seda, sest paljud
üritused langevad tundide ajale.

nAlgkool

n18. detsembril kell 8.00-12.00 on 3. T ja 4. T Vääna
mõisas jõuluetendusel "Rasmus, ootus ja lootus".

nAlgklasside JÕULUPEOD toimuvad 20. detsembril

Muusikamajas:

kell 10.00 - 11.30 1.-2. klass

kell 12.00 - 13.30 3.-4. klass

Ainetunde sel päeval ei toimu, päevakeskus avatud, töötavad
kunstimaja ringid.

Eesti Kooriühing valis Vanalinna Muusikamaja

Tütarlastekoori AASTA KOORI ning Maarja Soone

AASTA NOORE DIRIGENDI nominendiks! Laureaadid
kuulutatakse välja 27. jaanuaril.

nTunnustus



nKunstimaja
nTeisipäeval,18. detsembril kell 12.00-16.00 toimub
Vene 31 auditooriumis vestlusring kunstniku vastutusest

ja kunstifunktsioonidest. Külalistena on palutud
vestlusringis osalema:

Reet Varblane - kunstiteadlane ja kuraator
Jüri Arrak - maalikunstnik
Anatoli Ljutjuk - kunstnik, Ukraina kreeka-katoliku
kiriku Tallinna koguduse juht

Sissejuhatav ettekanne kunstniku funktsioonist ja
vastutusest ajaloolises lõikes Markus Järvilt. Üritus on
mõeldud eelkõige gümnaasiumi kunstiharu õpilastele ja
kunstimaja õpetajatele, kuid oodatud on loomulikult kõik

huvilised!

n 17. detsembril kell 16.00 toimub 12. hum. klassis
ETNO (etnograafia, folkloor, rahvakunst) teemaline

moeloeng seoses valmistumisega haridusameti
korraldatavast linna moekonkursist osavõtuks.

Teemat tutvustab EKA moekateedri dotsent Anne Metsis.

Konkursil võisteldakse kolmes vanuserühmas:

4., 5., 6. klass,  7., 8., 9. klass,  10., 11., 12. klass

Konkursist osavõtjad, palun registreerige end

Kunstimaja õpetajate toas! Osalejad, olge kohal!

nEsmaspäeval, 17. detsembril al. kell 15.00 järeltööde
tegemise võimalus õpetajate toas, kokkuleppel aineõpetajaga.

nTeisipäeval ja kolmapäeval tavatunnid, mida katkestab
PIPARKOOKIDE KÜPSETAMINE päevakeskuses (Vene
13, IV korrus) järgmise graafiku järgi:

nPüha Miikaeli kolleegium nKroonikat

LUUTSINAPÄEV

12. detsembri varahommikul toimus gümnaasiumi
auditooriumis väike luutsinapäeva kontsert GAG-i XI klassi
rootsi keele õpilaste esituses. Täname esinejaid ja anname
sõna VHK XII klassi rootsi keele õpilastele:

Luutsinapäeva tähistatakse 13. detsembril. See komme pärineb
Rootsist ja on seal minu teada väga populaarne. Sellel päeval
küpsetatakse luutsinasaiakesi (mida ka meie oleme koolis teinud).
Ma tean luutsinapäeva kohta üht legendi, et oli üks hästi ilus
tüdruk, kes oli usklik. Tal olid ka hästi ilusad silmad, kuid siis ta
armus ühte poissi, kes ei olnud usklik. Ning usklik ja mitteusklik
ei tohtinud tollal abielluda. Siis Lucia kiskus endal silmad välja,
ning siis andis Jumal talle uued, veel ilusamad silmad ja nad võisid
abielluda selle poisiga. (S.P.)

Luutsinapäeva tähistatakse Rootsis juba ammustest aegadest. See
on üks tore rootslaste traditsioon, kus valgetes riietes küünaldega
tüdruk külastab kohtasid ning laulab toredaid laule. See ei ole
riigipüha, kuid sellest hoolimata tähistavad rootslased seda suurima
heameelega. (J.R.)

Nagu luutsinapäeval Rootsis kombeks, rõõmustasid GAG-i rootsi
keele klassi õpilased meidki väikese valikuga luutsinalauludest.
Laulude vahele jutustati lühidalt ka selle päevaga seotud legendidest.
See oli väga tore tutvustus Rootsi ühest tähtsamast pühast. (H.K.)

Kui see klass oli tavaline rootsi keele klass, siis mina annaksin neile
5+. Nad olid õppinud tohutult palju laule pähe ja laulsid neid
väga hästi. See, et neil mõne koha peal valesti läks, oli väga naljakas
ja see on hea. (K.S.)

nNeljapäeval, 20. detsembril toimuvad tunnid kuni 13.00.

n20. dets. kell 13.30 PMK JÕULUPIDU Uue tänava saalis.

nReedel, 21. detsembril kell 9.00 on kõik õpilased ja
töötajad oodatud JÕULUTEENISTUSELE Jaani kirikus.
Sellele järgneb TÖÖTAJATE JÕULULÕUNA Vene 31 majas.

nJÕULUVAHEAEG 22. detsember - 6. jaanuar.

n3. ja 4. jaanuar on õpetajatele tööpäevad, Talveseminari
kava järgmisel lehel.

nHiljemalt 16. jaanuari õhtuks palun välja panna II

veerandi koondhinded, lisaks ka aastahinded nendes
ainetes, kus aastakursus on läbitud!

nÕPPENÕUKOGU toimub neljapäeval, 17. jaanuaril.

nII veerandi tunnistused saavad õpilased kätte 21. jaanuaril

19. detsember:

9.05 7. klass õp. Margit ja Liia
11.00 9. klass õp. Piret ja Liia
12.30 4. klass õp. Kristiina ja Piret
14.00 8. T klass õp. Saima ja Ane

18. detsember:

9.05 6. klass
õp. Kaja ja Ane
10.00 8. P klass
õp. Ane ja Piret

nRaamatukogu

Uued raamatud raamatukogus, tulge tutvuge!

   1. Fahr-Becker, Gabriele. Juugendstiil. (2007)
   2. Gootika. (2007).
   3. Egiptus. (2007).

20. detsembril kell 17.30 - 21.3020. detsembril kell 17.30 - 21.3020. detsembril kell 17.30 - 21.3020. detsembril kell 17.30 - 21.3020. detsembril kell 17.30 - 21.30

Kirjanike majasKirjanike majasKirjanike majasKirjanike majasKirjanike majas

Põhikooli jõulupidu
kavas:kavas:kavas:kavas:kavas:

9. klassi etendus “Sinilind”

Klasside etteasted jõuluvanale

Tantsuks mängib ansambel DIXIE!

Riietus (soovitatav):
tüdrukutel kleit

poistel traksid (lips, kaabu)

Sissepääs prii



3. JAANUAR

Töökorraldus remondijärgsetes tingimustes

10.00  aastaalguse PALVUS kõikidele VHK töötajatele;

11.00 kogunemine Vene 22 saali; gümnaasiumi maja plaan
ja ringkäik majas;

12.00 töökorraldus:

•Remonditud gümnaasiumihoonega tutvumine: kabinetid,
lektoraadid;
•Muudatused põhikooli hoones pärast gümnaasiumi
lahkumist (õpetajate tuba,  pimedate nurk, klassiruumide
õhutamine jne);
•Uus 31;
•Muudatused tunniplaanides.

13.00 -  13. 30 söögivaheaeg

Väärtussüsteem: satanism, natsism, anarhism

13.30-14.30 Ummikus noored, abiotsingud, subkultuurid
alternatiivina;

15.00 Film „Kuhu põgenevad hinged“ kinos Sõprus;

17.15 kohv ja arutelu soovijaile koolis.

4. JAANUAR - Väärtussüsteem: iseloomu ja

tervisekasvatus. (Klassijuhatajate kokkuvõtted ja
ettepanekud, mida peaksid kuulama aineõpetajad ja consiliumi
liikmed.)

5. JAANUAR  -  gümnaasiumi hooned avatud lektoraatide
sisseseadmise jätkamiseks.

nTalveseminar

9.00-11.00

11.30-14.00

14.30-17.00

ALGKOOL

Kokkuvõte klasside
kaupa tervisekasvatusest
ja iseloomukujundamisest

klassijuhataja tundides.

Kogemusi hommikuse
vastuvõtuaja kasutusest

11.30 -13.30
II poolaasta tööplaanide

vormistamine ja
kooskõlastamine

Ruumide sisseseadmine

PÕHIKOOL

Ainesektsioonide koosolekud

Kokkuvõte klasside kaupa
tervisekasvatusest ja iseloomu-
kujundamisest klassijuhataja
tundides. Kogemusi hommikuse
vastuvõtuaja kasutusest

II poolaasta tööplaanide
vormistamine ja
kooskõlastamine

Ruumide sisseseadmine

GÜMNAASIUM

Ainesektsioonide koosolekud

II poolaasta tööplaanide
vormistamine ja
kooskõlastamine

Ruumide sisseseadmine

Kokkuvõte klasside kaupa
tervisekasvatusest ja iseloomu-
kujundamisest klassijuhataja
tundides.
Hommikuse vastuvõtuaja sisse-
seadmise  võimalikest variantidest:
tugisüsteem gümnasistile.

4. JAAN.

ARMSAD LAADALISED!

Nagu suurem osa teist kindlasti juba kodulehelt näinud on, oli
seekordne jõululaat jälle väga edukas nii materiaalses mõttes (mida
näitavad rahanumbrid - 80 757 krooni) kui emotsionaalses mõttes
(mida võib näha piltidelt kodulehe galeriis). Tõenäoliselt ei oleks
esimene ilma teiseta ka võimalik.

Hea meel on selle üle, et laada traditsioon püsib elujõulisena ja aina
kosub. Kunagi mailaada väikese vennana alustanud tagasihoidlikust
jõulumüügist on kasvanud sama meeleolukas ja rahvarohke sündmus,
kus sõna otseses mõttes iga ruutmeeter on täidetud vilka tegevusega.

Meie tublid raamatupidajad on kroonise täpsusega üles tähendanud
kogu laatade ajaloo rahalise külje. 1996. aastast alates on peetud
21 jõulu- ja mailaata ning nendega on koolile teenitud 804 798
krooni; kui juurde lisada ka 7 kunstioksjonit, on 11 aastaga
koolile kogutud 1 480864 krooni.

Rõõmu ja koostegemise lusti on tunduvalt raskem mõõta, aga seda
pole ehk vajagi, sest kes on teinud, käinud ja laadaõhku nuusutanud,
see teab isegi. Kogu selle materiaalse hüve kõrval, mida laatadel
teenitud rahaga loodud, ei ole vähem tähtis heategevuslik vaimsus.
Tõepoolest, praeguses Eestis ei satu just liiga tihti sündmusele, kus
vähestele ruutmeetritele (ja Vene 31 majas on neid tõesti VÄHE)
on kontsentreerunud sedavõrd rohkelt inimesi, kes tunnevad rõõmu
andmisest ja rõõmu valmistamisest ega küsi – “Mis kasu ma sellest
saan?”. Võib-olla see ongi meie laatade fenomen, mille kohta nii
palju on küsitud. Eriti tore selle fenomeni juures on, et ta taastoodab
iseennast, teiste sõnadega – laadapisik on nakkav!

TIINA V

Tänan kõiki väikeseid ja suuri abilisi, kes aitasid

kaasa laada ettevalmistamisel ja läbiviimisel!

RUTH


