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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

ARTUR VINCENT KERGE  27.11
REET REIDAK  28.11

TIIA PUUSTUSMAA  28.11
SAULE REITEL  28.11
MARIKA ÄKKE  29.11
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Vanematekogu 21.11.07

nTaivo rääkis askeesist ja käsitles kirikuaastat kokku
võtvaid tekste.

nNoored emad. Caritas katkestas oma osalemise
noorte emade projektis. Projekt jätkub, sest me oleme
võtnud vastutuse inimeste eest.

n Jaanuarist hakkab kehtima uus koolide
finantseerimise süsteem – pearahapõhiselt
rahastamiselt minnakse üle õppekavapõhisele
rahastamisele. Selle mõju on praegu raske ette näha.

nViimasel ajal on VHK-le osaks saanud suurem
tähelepanu (Kersti sai UNICEF-i Lastefondi
Sinilinnu preemia ja valiti Luukase
missioonipreemia 5 nominendi hulka). Seda
tähelepanu peaks ära kasutama, et algatada uuesti
seadusemuudatus, mis legaliseeriks lõpuks
hariduskolleegiumi kui integreeritud õppeasutuse.

n Vene 22. Arutati erinevaid projekte Vene 22
sisustamiseks. Ka jõululaada tulu läheb selleks. Teatrisaali
valgustuse projekt sai toetust.

nKalender. 21.12 kell 9.00 TEENISTUS Jaani
kirikus, järgneb töötajate JÕULULÕUNA põhikooli
sööklas. 18.12 tänukontsert Vene 22 ehitajatele.
Jõulupidude ajad:

• Algkooli jõuluhommik 20.12 kahes jaos:

  kell 10 ja kell 12;

• Aiakese jõulupidu 17.12;

• Gümnaasiumi jõulupidu 19.12, koht veel lahtine;

• Põhikooli pidu 20.12 Vene 31 majas;

• PMK jõulupidu 20.12 Uus 32 majas;

nF-ketas. Tegelikult tuleks rääkida serveri kaustadest,
sest kettad on erinevates arvutites erinevalt tähistatud.
Taniel tutvustas ettepanekuid kaustade
ümberstruktureerimiseks. Osakonnajuhatajad tõstavad
osakondi puudutavad failid HK kaustast ära oma
osakonna kausta. Juhtkonna kausta teeb Taniel
alamkaustad teemade järgi.

nKoolivorm. Saabunud on uute koolivormivariantide
näidised: polod ja triiksärgid. Neid saab osta ette tellides,
eelnevalt saab tutvuda ja proovida. Kaaluti võimalust
teha jõululaadal demonstratsioon.

n12.11 – 20.12 põhikoolis kaks muusikaõpetuse
praktikanti.

NB! Vooruste pedagoogika kursus lükkub edasi!

Seoses sellega, et põhikooli klassijuhatajatel on praegu
eksperthinnangute vestluste tõttu suur koormus, lükkub
VOORUSTE PEDAGOOGIKA kursus teise
poolaastasse.

MIIKAELI ÜHENDUSE KURSUSED

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

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

• Lavakõne kursus - TÕNIS RÄTSEP
  Neljapäeviti kell 17.30, Pühavaimu 8, klass 10H.

TÄNULIKKUS

„Igaühe elus saabub aeg, mil sisemine tuli hakkab kustuma. Kuid siis
süttib see teise inimesega kohtumise tulemusena taas leekidesse. Peaksime
kõik olema tänulikud nendele inimestele, kes süütavad uuesti meie hinge.”
(Albert Schweitzer)

Selliste inimeste seas leidub kindlasti neid, kes on meid alati armastanud.
Neid, kelle hoolivust ei olnud meil kunagi vaja välja teenida. Neid, kes
on meid tingimusteta vastu võtnud ja võtavad endiselt. Meie vanemad!
See, mida nad meie heaks on teinud, on küll tähtis, ent tähtsam on see, et
nad on teinud seda kõike just meie pärast. Isegi kui nad mõnikord eksisid,
on meil teadmine, et nad soovisid meile alati vaid parimat.

Tänulikkus ei tähenda saadud teene hüvitamist. Küsimus ei ole võla
tasumises, vaid teise inimese suuremeelsuse väärtustamises. Tänulik inimene
otsib võimalusi seda väärtustamist väljendada, võimalusi vastata sellele
hoolivuse väljendusele.

Tänulikkus on ka nähtav ja peitub väikestes asjades - üks sõna: tänan!
Väikesed teened: ulatada kellelegi tool, avada teisele uks, pakkuda lauas
kaaslastele jooki ja sööki enne enesele tõstmist, katta laud, koristada
nõud ja miks mitte neid ka pesta! Tervitada inimesi siira naeratusega...
Kui palju võimalusi!

nMiikaeli Ühendus



n Gümnaasium nPõhikool
nAdvenditeenistused 3. detsembril:

10.00 algkool ja 5. klass
11.00 gümnaasium ja 9. klass
12.00 6. - 8. klass ja PMK

n28. november on 5. - 7. klassid TARTUS. Väljasõit 8.00
Vene Kultuurikeskuse juurest. Tagasi viie-kuue paiku.

ALGKOOL

nHumanitaarainete nädal. Sel aastal on algklasside
humanitaarainete nädala teemaks muinasjutud. Plaanis on
järgmised ettevõtmised: muinajutusõbra viktoriin
raamatukogus, muinasjuttude kirjutamine, muinasjuttude
dramatiseerimine.

30. novembril kell 12.00-13.30 toimub Muusikamajas
MUINASJUTUHOMMIK, kuhu on kutsutud ka Jaan
Kaplinski.

nReaalainete nädala tulemused

12.-16. novembril toimus reaalainetenädala raames
matemaatika olümpiaad, kus said osaleda kõik algklasside
lapsed. Nuputamine oli korraldatud kolmes voorus. Teise
etappi pääses igast klassist 8-10 last (kokku 70).

Kolmandas voorus osalesid:

1. klassist - Diana Polushkina, Madleen Eigi, Katariina Kivi,
Reti Ann Niimann, Erko Tölpt,  Reno Kasser, Albert Saar;
2. klassist -  Saara Liis Jõerand, Saskia Puusaar, Annabel
Peterson, Karolin Saar, Adrian Kirikal, Rasmus Barrow,
Markus Kariis, Joonas Veski; 3. klassist - Loora Grünvald,
Johanna Tõugu, Mirjam Nuter, Jete-Ri Jõesaar, Helen
Vislap, Joonas Jürgen Kisel, Johan Kroon, Markus Muuk,
Jürgen Luus; 4. klassist - Kertu Aer, Margaret Sarv, Iiris
Tähti Toom, Kristjan Kongas, Joonatan Ütt, Joosep Võrno.

Matemaatika olümpiaadi tulemusd:

Suur tänu õpetajatele, kes koostasid olümpiaadi
ülesanded ja juhendasid õpilasi!

3. klass
1. JOONAS J. KISEL
2. LOORA GRÜNVALD
3. MARKUS MUUK

4. klass
1. KRISTJAN KONGAS
2. IIRIS TÄHTI TOOM
3.-4. MARGARET SARV,
KERTU AER

n23. ja 30. nov. kell 15.30 juhendab TEHNIKARINGI
Aare Baumer Energiakeskusest. Tund toimub keemia-
füüsika klassis.

n28. novembril toimuvad kesklinna koolide vahelised
teatevõistlused Kalevi spordihallis, kus osalevad 3.-4.
klasside võistkonnad, igast klassist 6 last. 3. klassi õpilased
lahkuvad koolist kell 11.30, 4. klassi õpilased kell 12.45.

1. klass
1.- 4. (kohad jagamisel)
DIANA POLUSHKINA
ALBERT SAAR
ERKO TÖLPT
RENO KASSER

2. klass
1. SAARA LIIS JÕERAND
2. SASKIA PUUSAAR
3. RASMUS BARROW

Vanalinna Hariduskolleegiumi ja Miikaeli Ühenduse

heategevuslik jõululaat

JÕULUD RAHVUSLIKUS MUSTRIS

laupäeval, 8. detsembril kell 11-15
Vene 31 hoones

KAVAS:
•Kingituste, kaartide, ehete, mooside, teede müük

•Jõulukaunistuste ning kaartide valmistamine

•Kohvik

•Muinasjututuba, lastehoid

•Folkloorituba

•Uue koolilehe “TASKU“ esitlus

•IV korruse auditooriumis

•11.30 uute koolivormi mudelite demonstratsioon

•12.00 jõulurahu kontsert

•13.00 parimate jõulukinkide oksjon – oksjonipidaja
Indrek Tarand

Ja veel palju, palju muud!

Laada tulu läheb Vene 22 maja klasside
õppekeskkonna täiendavaks sisustamiseks.

Laada abilised saavad ennast kirja panna nädala jooksul
Ruthi juures raamatukogus.

II perioodi 4. nädal

nToitlustamine. NB! Meeldetuletus - 25. november on
viimane päev detsembri toiduraha maksmiseks! http://
www.vhk.ee/gymnaasium/toitlustus/info-toitlustamise-kohta-
gumnaasiumis/

nX klassi eksperthinnangud

TÄHELEPANU! Järgmisel kolmapäeval, 28. novembril
kell 11.30 (X R klass pärast keemiat / X H klass pärast
erialatunde/ X E klass pärast eesti keelt) koguneda XII H
klassi. Räägime eksperthinnangutest ja näitame, kuidas neid
sisestada. Söömine pärast seda! Kõik peavad kindlasti kohal
olema!

nAdvenditeenistus. Gümnaasiumi advenditeenistus on
esmaspäeval, 3. detsembril kell 11.00.

nJÕULULAAT 8. detsembril kell 11.00-15.00

Selle aasta Jõulaada tulu läheb remondist tuleva Vene 22
maja täiendavaks sisustamiseks (investeeringutest ei jätku
kogu maja lõplikuks kordaseadmiseks). X klasside
klassijuhatajatundides rääkisime, kuidas saavad õpilased
laada kordaminekule kaasa aidata. Esmaspäeval saadame
teated meiliga ka X klassi vanematele.



nKehakultuuri õppediivan
Tallinna koolinoorte 26. spordimängud

Põhikooli poiste jalgpallivõistkond saavutas Kesklinna
turniiril 2. koha ja jätkab kevadel mänge ülelinnalisel
turniiril!!! Ühes eelnevas lehes oli juba juttu alagrupiturniiri
kahest suureskooriliseset võidust. Alagrupi viimases
mängus (alagrupi võit oli kindel) viigistas enamuses „teise
esheloni” mängijatest moodustatud võistkond (HANS
JOHANNES PREEGEL, KARL IVAR MAAR, TONY-
PEETER HAAV, HANNO PADAR, JONATHAN
PETERSON, MARIO ILVES, KARL ALLIKA, TOM
GREGORI BRAZIER, ANDREAS LEPAMETS, DAN
TÕNUS, KARL SAAR) 2:2 21. kooliga (väravad KARL
IVAR MAAR, TOM GREGORI BRAZIER). Poolfinaalis
kohtuti Hum.gümnaasiumiga. Mäng kujunes väga raskeks.
Võit 1:0 tuli mängu lõpu eel kohtuniku kergekäeliselt antud
penaltist, mille Lauri Lend kindlalt vastaste väravasse saatis.
Finaalist väga rääkida ei tahaks… Mitme põhimängija
puudumisel lõi Reaalkool meie värava palle täis. Vaatamata
finaali kaotusele tuleb poisse kiita ning kui kevadel korralikult
kogu aeg meeskonna kokku saame, võime ka seal edukalt
esineda. Lisaks eelnevalt mainitud poistele mängisid veel
HANS TIITSMANN, KARL-EERIK LUIGEND,
SANDER MATSINA, LAUR NURKSE, JOONAS
OROPERV, KRISTIAN KUPPART, UKU
LANGEBRAUN, JOHANNES PEETER SARAPUU,
ARMAND LEVANDI, MARKUS ILVES (ainult finaalis).

nMeediapäev ”Meediamull?” 5. detsembril kell
15.00-18.30 toimub Tallinna ja Harjumaa noorte teabe- ja
nõustamiskeskuses meediapäev, mille eesmärgiks on anda
noortele ülevaade Eesti meediamaastikul toimuvast,
tutvustada erinevaid ameteid ning võimalusi, mida
ajakirjandusvaldkond neile pakub. Osavõtuks on tarvis
eelregistreeruda. Meediapäev on tasuta! Registreerimine
(hiljemalt 30. nov): kristin@taninfo.ee. Täpsem info ürituse
kohta: http://www.taninfo.ee/index.php?id=49486

nRohelise Kooli võistlus! Algamas on RoKo teine
võistlus!  Toimub joonistusvõistlus algkoolis ning
fotovõistlus põhikoolis, mille teemaks on PRÜGI - IGA
PÄEV JA IGAL POOL. Teemale võib igaüks läheneda just
nii, nagu kõige õigem tundub. Tublimate jaoks on meil varuks
SUPERAUHINNAD! Rutake pliiatsite ja fotokaamerate
juurde ja asuge tööle!
Pilte ootame 21. detsembrini.  Võitjad selguvad pärast
vaheaega.  Põhikooliõpilastel palume fotod saata
meiliaadressile paberikoll@gmail.com, algkooliõpilased saavad
oma joonistused anda klassijuhataja kätte.

nÕnnitlused! Tallinna koolidevahelisel  teadmiste
võistlusel saavutas VHK õpetajate ja õpilaste ühisvõistkond
5. koha 44 osaleja seast. Võitjaks tuli külalisvõistkond Tartu
Hugo Treffneri Gümnaasiumist. Meie ridades võistlesid
ALAR SAAR, NEEME PÕDER, JOONAS PÄRN,
PÄÄRU OJA

nTeadaanne

Avaldame sügavat kaastunnet Tõnis Rannale
ISA surma puhul!

VHK pere

nMuusikamaja

nHead muusikat! Oktoobris ilmus CD "Renaissance
Organ Music from England and Italy". MARJU
RIISIKAMP mängib Gabrieli, Byrdi, Gibbonsi jt. heliloojate
renessanssmuusikat Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia orelil.
Plaate saab Muusikamajast (150.-) ja organisti enda käest
(näiteks jõuluhinnaga).

ESMASPÄEVAL, 26. NOVEMBRIL KELL 18.30

MMMMMuusikamaja Elo Toodouusikamaja Elo Toodouusikamaja Elo Toodouusikamaja Elo Toodouusikamaja Elo Toodo     laulu- ja viiulistuudiolaulu- ja viiulistuudiolaulu- ja viiulistuudiolaulu- ja viiulistuudiolaulu- ja viiulistuudio

KONTSERTKONTSERTKONTSERTKONTSERTKONTSERT

Kaasa teevad:
JAAK JÜRISSON, TAAVO REMMEL
SVEN SCHEIMAN, TOOMAS PRUUNSILD

nMuusikakool

n26. nov. kell 18.00 MM-s MM Laulustuudio kontsert;

n26.-30. novembril keelipilliosak. heliredelite arvestused;

n27. novembril kell 16.00 MM-s üldklaverite arvestus;

n 29. novembril kell 16.00 MM-s valikkontsert
vaheastmele. Kell 17.30 valikkontsert keelpillidele.

nKunstimaja

Armsad õpilased, õpetajad, töötajad ja lapsevanemad!

Palume ka sel aastal teie abi kooli JÕULUKUJUNDUSE
valmistamiseks. Selleks palume tuua kooli männi-, kuuse
ja kadakaoksi, lisandiks pohlavarsi, kanarbikku jm.
rohelist. Oleme väga tänulikud, kui teil on võimalik meid
aidata, sest siis saame 29. novembri TÖÖTOAS, mis
toimub puutööklassis kell 17.00-20.00, teha jõulupärgi ja
vanikuid.

Et oleks ülevaade materjali kogusest ja kindlustunne, et
sellest jätkub, palume eelnevalt teada anda, kes, kui palju ja
mida saab tuua. Materjali saab tuua esmaspäevast
neljapäevani (26.-29. november). Palume need jätta
puutööklassi ette vaheruumi.

Ette tänades,
ANU jt. kunstimaja õpetajad
janu@vhk.ee
6996150
56660150


