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nMiikaeli Ühenduse üldkoosolek. Päevakorras
põhikirja muutmine. Otsustati ühehäälselt kiita heaks
Miikaeli Ühenduse põhikirja muutmine.
Arutati MÜ käivitatud kursuste toimimist. Süsteem
on hea, huvilisi on jätkunud kõikidele kursustele. Leiti,
et lisaks sellele, et kursustel osalemist arvestatakse
atesteerimisel, tuleks neid, kes tunnevad huvi
enesetäiendamise vastu, ka muul moel tunnustada.

nTaivo jätkas arukuse teemat. Tõeliselt arukas saab
olla see, kes on ise võidelnud saatana kiusatusega ja
suudab kaasa tunda teistele.
Taivo juhtis ka tähelepanu kohustusliku kirjanduse
valikule. Kuna paljudel õpilastel on kohustuslik kirjandus
ainus, mida nad loevad, siis on nende kasvatuslik mõju
küllalt suur.

nJõuluettevalmistustest

•Anu J. rääkis jõulukujundusest. Üldkujundajad on sel
aastal LIISA KALLAM ja JAANA JÜRIS. Läbiv teema
on eesti rahvuslik muster. 8. detsembriks (laadaks) saab
kujundus üles pandud.

•Jõulupidude toimumiskohad on veel arutusel.

•3. detsembril on teenistused. Toimuvad ka uue aasta
teenistused.

nTänud! Vanematekogu tänab õp. Evet ja õp.
Leannet ning gümnasiste (eriti 11. kunsti- ja
teatriklassi õpilasi) mardirongkäigu ettevalmistuse ja
läbiviimise eest.

n Otsustati toetada Ilvar Saare osalemist
riigieksamiteemalisel koolitusel.

L a u l u d  P ü h a  K a t a r i i n a  k i r i k u l e

Muusikute kaitsepühaku
Püha Caecilia päeval
22. novembril kell 18.00

Mustpeade Majas

Vanalinna Muusikamaja Tütarlastekoor

dirigent Maarja Soone
kontsertmeister Andres Lemba
õhtujuht Lembit Peterson

TÄNULIKKUS

Kord jalutas poisike isaga metsas. Ühel hetkel nägi ta tee peal suurt
puuoksa. Poiss küsis: “Isa, kas sa arvad, et ma suudan seda suurt oksa
liigutada?”

”Kui sa kasutad kogu oma jõudu, siis kindlasti suudad!”

Poiss üritas puuoksa üles tõsta, aga ei suutnud. Seejärel proovis ta seda
kõrvale lükata, kuid oks nihkus üksnes veidike paigast. ”Isa, sa eksisid,
ma ei saa,” ütles poiss.

”Ürita uuesti,” ütles isa.

Ja kui laps seekord oksaga võitlusse asus, ühines isa temaga ning koos
suutsid nad puuoksa kõrvale lükata.

”Poeg,” ütles isa. “Esimesel korral ei kasutanud sa kogu oma jõudu - sa
ei palunud minu abi!”

On palju asju, mida me ei suuda üksi teha, aga see ei tähenda, et me ei
saaks neid üldse teha. Mõnikord unustame abi küsida, või jätame küsimata
oma kangekaelsuse ja uhkuse pärast . Ärgem unustagem, et teised soovivad
meid aidata, nagu meiegi soovime olla teistele abiks.

Tänulikkus on endiselt meie kuu teema. Abi või nõu küsimist võib ka
mõista ühe tänulikkuse liigina. Väärtustame neid, kes meie ümber elavad,
ja neid vajades, nende abi otsides, jagades nendega oma rõõme ja muresid,
ütleme tegelikult: „Kui hea, et sa siin oled!”

MIIKAELI ÜHENDUSE KURSUSED

n 15. novembril algab CHEMA vooruste
pedagoogika kursus põhikooli klassijuhatajatele.
Kursus toimub neljapäeviti kell 15.45 ja kestab 5
nädalat (kuni 13. detsembrini; a 90 min). Koht: Vene
31, nõupidamiste ruum.
NB! Neil, kes ei ole klassijuhatajad, kuid sooviksid
kursusel osaleda, palun anda sellest teada tiina@vhk.ee

nVaimulikud lugemised ja mõtisklused
LEMBIT PETERSON.
Kolmapäeviti kell 16.00, Vene 31, III k.

n Ladina keel - ISA XAVIER.
Esmaspäeviti kell 16.15
Vene 31 II korrus, Keel 7

n Lavakõne kursus - TÕNIS RÄTSEP
NB! 22. novembril erandkorras kell 17.00
(et jõuaksime Caecilia päeva kontserdile). Edaspidi ikka
neljapäeviti kell 17.30 Pühavaimu 8, klass 10H.

nMiikaeli Ühendus



n Gümnaasium nPõhikool

Uued raamatud raamatukogus, tule tutvu!

1. Vigue-Martin. (2007). Inimkeha atlas.
2. Sinkkonen, Jari. (2007). Kasvamine poisina.
3. Bryson, Bill. (2006). Kõiksuse lühiajalugu.
4. Jung, Carl. (2005). Psühholoogilised tüübid.
5. Hemingway, Ernest. (2007). Ja päike tõuseb.

Ajakiri AKADEEMIAKE ootab õpilaste teaduslikke
artikleid järgmisse numbrisse 1. veebruariks 2008. Artikli
aluseks olev uurimistöö võib olla mistahes ainest, mistahes
teemal.

Artiklid tuleb saata aadressil:
SA Akadeemiake, Vaksali 21-30, Tartu 50409

Artikli elektroonilist koopiat palutakse ka e-postile:
Liina@metsaylikool.ee või Triin@metsaylikool.ee

Täpsem info artiklile esitatavate nõuete ja ka Akadeemiakese
tellimise kohta lehel: http://www.metsaylikool.ee/akadeemiake/

nTeisipäeval, 20. novembril toimub kell 11.00-13.00
Muusikamajas 2.P ja 2.T klassi ühine KLASSIHOMMIK.

n4.P klassi SÜGISKONTSERT toimub teisipäeval, 20.
novembril kell 17.00 Muusikamajas.

nHUMANITAARAINETE NÄDAL

•28. novembril on 5.-7. klassid Tartus Eesti Rahva

Muuseumis. Teemaks EESTI 19. SAJANDIL. Väljasõit
hommikul kell 8.00 ja tagasi kell 18.00

•6. detsembril on sama üritus 8. ja 9. klassile.

n 15. nov. - 13. dets. toimub VOORUSTE
PEDAGOOGIKA kursus põhikooli klassijuhatajatele
(täpsemalt vt lk 1). Kes ei saa sellel osaleda, palun
teatada sellest Tiina Veismannile, et tema asemel saaks
osaleda mõni teine soovija.

n19. novembril  kell 17.30 Muusikamajas
1P  klassikontsert

n20. novembril  kell 17.00 MM-s 4.P  klassikontsert

n21. novembril kell 18.00  MM-s 1.T  klassikontsert

n22. novembril kell 18.00 Mustpeade Majas
Tütarlaste koori kontsert

n22. novembril kell 16.30 MM-s kitarriosakonna kontsert

n23. novembril kell 17.30 MM-s 1.A klassikontsert

n24.-25. novembril Rakveres
Jaan Paku nimelised VI Kammermuusikapäevad

n25. novembril kell 15.00 Kadrioru lossis
klavessiiniõpilaste salongiõhtu koos TMKK õpilastega

II perioodi 3. nädal

nToitlustamine
Tuletame meelde, et detsembri toiduraha 281 krooni tuleb
üle kanda enne 25. novembrit!

nJõululaat
Jõululaat toimub laupäeval, 8. detsembril ning selle
korraldamisel ootame eelkõige X klasside õpilaste ja
vanemate abi, aga loomulikult ka kõiki teisi. Täpsem info
järgmise nädala Teatajas.

nX klasside eksperthinnangud
II perioodil sisestavad oma eksperthinnangud õppe kohta
X klasside õpilased. Järgmises Teatajas täpsem info
sisestamise korra ja tähtaja kohta. Tagasisidevestlused koos
vanematega toimuvad jaanuaris.

nMuusikakool
UUS KOOLILEHT - TASKU

Kallid tegutsemishimulised kaasõpilased! Üsna pea
hakkab ilmuma VHK uus koolileht "Tasku". Et leht
sisaldaks erinevaid õpilastele huvipakkuvaid kirjutisi
ja teisigi loovtöid, kutsume teid kaasa lööma lehe sisu
koostamises.

Meiega võib ühendust võtta 23. novembrini aadressil
tasku@vhk.ee. Esimene "Tasku" ilmub 8. detsembril.

nRaamatukogu

nTeadaanne Armsad kolleegid VHK-st!

Üks Muusikamaja pikaajalisematest traditsioonidest on
tähistada 22. novembril Püha Caecilia päeva kontserdi
ja väikese peoga. Püha Caeciliat kujutatakse väikese oreli
või harfiga ja teda tuntakse kui muusikute kaitsepühakut.

VHK-s õpib muusikakoolis 200 õpilast ja Muusikamaja
pillistuudios 88 õpilast, lisaks neile laulab koorides (ilma
pilliõppeta mudilased, gümnasistid ja muusikakooli
vilistlased) ligi 100 õpilast, kokku pool VHK õpilaste arvust.
See arv kinnitab, et muusika on tähtis ja muusika on VHK-
s hästi hoitud.
Ka sel aastal ootame häid kolleege kontserdile ja järgnevale
tordipeole, et koos tütarlastekooriga tähistada Caecilia päeva
ja Tolosa konkursi I kohta.
Kaasa paluksime võtta  kooke, maiustusi ning puuvilju.
Tütarlastekoori õnnitlema ja tervitama on lubanud tulla ka
VHK meesansambel ja loodetavasti liitub teisi esinejaid meie
seast.

nMuusikamaja

nÕnnitlus
Kogu VHK pere õnnitleb Lembit Petersoni AASTA ISA
tiitli saamise puhul!



nKroonikat

SEIKLUSTEST TEN-i NOORTEPARLAMENDIS

Feministid, pedofiilid ja Vene-Euroopa suhted

Sellel sügisvaheajal käis kolm 12R õpilast Tartus organisatsiooni
Tegusad Eesti Noored (TEN) or ganiseeritud Euroopa
Noorteparlamendis, mis toimus juba kaheksandat korda alates
1992. aastast. Peale Eesti aktiivsete noorte leidus huvitatuid ka
naaberriikidest nagu Läti ja Soome, aga ka kaugemalt (Inglismaa,
Poola, Saksamaa, Georgia). 150 noorministrit tuli kokku
eesmärgiga laiendada oma silmaringi, end avada,  õppida teistega
arvestama ning aktiivselt osaleda demokraatlikus
otsustamismehhanismis.
Päevaplaanid olid väga hästi läbi mõeldud. Igal tegevusel justkui oli
oma missioon. Näiteks esimesel päeval tutvuti ja õpiti üksteist
usaldama läbi mängude, teisel tegeldi rühmatöödega, kolmandal
kokkuvõtetega ning neljandal mindi juba parlamenti. Ei saa ka
mainimata jätta eksperte, kes kutsuti igale rühmale eraldi vastavalt
nende teemadele, et tuua neid tagasi liiga utoopilistest ideedest.
Järgides Euroopa liidu asjaajamise eeskuju, toimus kogu tegevus
alates arutelust hääletuseni inglise keeles.
Kokku toimus arutelu kaheksas komitees. Teemade ring oli lai:
alates anarhistidelt õppimisest ja kübersõdadest kuni ELi
õppekavade ühtlustamiseni - kõik väga huvitavad ja aktuaalselt
uudistes kajastatavad õhtumaa ühiskonna umbsõlmed. Meie kool
oli esindatud meeste ja naiste võrdõiguslikkuse, pedofiiliavastase võitluse
ning Euroopa-Venemaa vaheliste suhete üle arutlemises.
Lähemalt feministidest. Selle teema käsitlejad leidsid, et tänapäeva
maailma valupunktiks on stereotüüpne mõtlemine. Miks peavad
eksisteerima poistele ja tüdrukutele eraldi käsitöötunnid? Kui koolis
õpitu jääb meie edasise elu üheks tähtsamaks alustalaks, siis edendab
see soolist ebavõrdsust. Usuti, et samasooliste õpilaste eraldamine eri
klassidesse ei soodusta stereotüüpide kadumist. Samas leiti, et poisid
ja tüdrukud ei ole ühesugused, see aga pole põhjuseks, miks peaks
kõrgemalt haritud naistel olema keerulisem jõuda võtmekohtadele
suurfirmades. Rõhutati isa-puhkuse tähtsust ja seati eeskujuks Rootsi
lahendust, kus kogu lapsepuhkus kestab 18 kuud, mille vältel
tagatakse kojujäänud vanemale 100% palgast vaid juhul, kui 6
kuud sellest ajast on kodus teine vanem. Feministide resolutsioon
kiideti heaks 49 poolthäälega (27 vastu ja 4 erapooletut).
Pedofiilia ja laste seksuaalse väärkohtlemise käsitlemisel toodi esile,
et internet on liiga nõrga järelvalve all ning laste informeeritus on
madal. Lisaks selgus meie eksperdi jutust üllatav asjaolu, et
kurjategijad sooritavad oma kuritegusid uuesti ja uuesti. Kartus
sattuda taas kord vangi ei kaalu üles himu lapsi seksuaalselt ära
kasuatda. Arutluse käigus tuli välja veel üks valukoht - meedia ei
kajasta sellekohaseid teemasid piisavalt palju.
Vene-Euroopa suhete põhiprobleemidena toodi välja kultuuride
erinevused ja sellest tulenevad arusaamatused ning meedias hetkel
üks rohkem kajastatud pingeallikaid - energia (nt Gazprom on
kujunenud üle Euroopa energiamonopoliks, EL on liiga sõltuv
Venemaa maagaasist, õlist, naftast). Suur diskussioon toimus ka
piiride paikaseadmise ning võimaliku lihtsustamise ja
vabaturumajanduse üle, et soodustada Venemaa järelejõudmist muule

Laupäeval, 17. novembril on Elukultuuri Instituudil külas
MATS SELANDER Rootsist, kes esindab üht maailma
jõulisemat pro-life organisatsiooni Center for Bio-ethical
Reform.

Kell 11.00 algaval kohtumisel räägib M. Selander
abordiprobleemist nii maailma kui Rootsi kontekstis ning
CBR-i kogemusest sellega võitlemsel.

Samuti tutvustab oma tegevust EKI ning leiab aset arutelu
võimaluste üle, kuidas sündimata inimesi tõhusamalt kaitsta.

Kohtumine leiab aset Vene 31 nõupidamiste ruumis,
töökeeleks on inglise keel.

Kohtumise programm:
11.00 - 11.15 kogunemine ja kohv
11.15 - 11.30 EKI tutvustus
11.30 - 12.00 M. Selander - abordiprobleemi olemus
12.00 - 12.30 CBR-i võitlus abordiprobleemiga
12.30 - 13.30 arutelu ja kokkuvõte

nElukultuuri Instituut

maailmale. Teema oli lai, probleeme palju, kuid aega jäi natuke
vajaka, sest neli päeva on ikkagi liiga lühike aeg millegi
ammendavaks käsitlemiseks ja lõplikeks lahendusteks, aga lahendus
saavutati ja vajalik materjal istungiks samuti. Nagu igal
Europarlamendi istungil, leidus ka siin poolt, vastu ja neutraalseid
otsuseid. Eelnõu kas läheb või ei lähe. Vene-Euroopa suhete tulemus
oli 27 poolt, 51 vastu ja 0 neutraalset häält.
Näha nii palju noori närviliselt askeldamas oma väikeste
kõnelipikutega, huvitumas ja kaasa löömas mingi ühise projekti
raames, mis käsitleb poliitilisi teemasid - see oli kõike muud kui
igav vaatepilt. Siinkohal soovitame õpetajatele, kellel on klassis
probleeme tähelepanu võitmisega, võtta julgus kokku, panna poisid
ja tüdrukud tegema võib-olla alguses tobedana näivat
ergutusharjutust ja garanteerime teile klassi erksuse - unised silmad
löövad järsku särama, pead ei lange lauale, kümne minuti möödudeski
lülitavad õpilased end rohkem tundi uudsete ning positiivsete mõtete
tulva all. „Ülivadistavate” õpilaste vastu aitab vaid nende piiramatu
energia huvikanalit pidi tunni teemani suunamine.
Õpetajad, tehke tunnid õpilastele huvitavaks ja nad vastavad
samaga!
Kas delegaatide kaasamises siis seisneski TENi võimalikkus ja
edukus? Ehk olid need arvukad mängud, team building’ud,
arutluse modereerimatus, huvi ja innukus kaasa lüüa milleski, millele
tavaelus pole aega, soovi või võimalusi? Või hoopis tunne, nagu
oleksime juba täiskasvanud, kuna saame reaalselt tegeleda millegagi,
mis tundub olevat õige ja vajalik? Jah, usun, et kõik need kokku
ja veel rohkemgi suutsid saavutada Euroopa Noorteparlamendi
kordamineku ning meeldejäävuse. Selline ongi tagajärg, kui jätta
aktiivsed noored neljaks päevaks ideede rüppe - nad hakkavad
midagi suurt korda saatma.
Oleme tänulikud inimestele, kes võtsid osa millestki niivõrd
innustavast. Aitäh koolile, et võimaldasite meil kohale jõuda. Täname
ka TEN-i, et nad korraldasid midagi nii head ja inspireerivat
ning muutsid võimatu võimalikuks.

MARJU, ELS, OLIVER 12.R


