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nVanematekogu
Kolmapäeviti kell 8.30

SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

JELENA SHKLOVSKAJA  1.12
PRIIT KRUUS  3.12

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
IRINA HIMONEN  8.12
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Vanematekogu 28.11.07

nTaivo sissejuhatav meditatsioon.

nEdaspidi kolmapäeviti kell 8.00 MISSA kooli eest.

nUue aasta algus

Praegu on raske prognoosida, millal saab kolimisega
alustada.

TALVESEMINAR 3. jaanuaril. Kell 11.00 õpetajate
teenistus. Talveseminaril tuleks käsitleda teemasid, mida
saab tõstatada vanematekogus, kuid mis koolielus
realiseeruksid vaid osakonnajuhatajate ja klassijuhatajate
aktiivsuse tulemusena. Näiteks tervis, nii füüsiline kui
vaimne. Alates klasside tuulutamisest ja suitsetamisest
kuni satanismi ilminguteni, mille taga haigutab sügav
vaimne kuristik.

Peaks vaatama ühiselt mõnda filmi, mis räägib praeguste
noorte valusatest probleemidest.

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.

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!

Kunstimaja töötoad laada jaoks!

OOTAME ABILISI - õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid
Kunstimaja töötubadesse. Kolmapäeval ja neljapäeval

kell 16.00-19.00 valmistame käsitööklassis ja
kunstiklassides kaarte ja kingitusi laada jaoks.



n Gümnaasium nPõhikool

n 3. detsembril kell 11.30 lasteaias "Päikesejänku"
klavessiiniõpilaste kontsert

n 3.detsembril kell 9.20-11.45 VHK Mudilaskoori
esinemine "Kasekese" lasteaias Laagris

n3. detsembril kell 18.00 Ajaloomuuseumi Suurgildi
hoones keelpilliosakonna kontsert (proov 9.00-11.00)

n4. detsembril kell 17.00 MM kandleõpilaste kontsert

n5. detsembril kell 12.30-13.15 Rocca al Mare koolis
Muusikakooli vaheastme kontsert

n 6. detsembril kell 16.30 MM klaveriõpilaste
valikkontsert jõulukontserdiks

n 8. detsembril kell 12.00 MM Anneli Tanksimäe
klaveriõpilaste kontsert

n8. detsembril kell 16.00 Vene 31 auditooriumis Heli
Reimanni õpilaste kontsert

n6.-9. detsembril ESTA KONKURSS

II perioodi 5. nädal

nEsmaspäev, 3. detsember

ADVENDITEENISTUS kell 11.00 Peeter-Pauli kirikus.
Palun õpetajatel tulla teenistusele koos õpilastega.

nX klasside eksperthinnangud

Palun kõikidel X klassi õpilastel kahe järgmise nädala jooksul
sisestada eksperthinnangud ning hinnangud õpetajatele. Kes
jääb hätta, pöördugu klassijuhataja või õpetajate poole.
Vestlustega alustame jaanuaris.

nJõululaada töötoad 5. ja 6. detsembril

Järgmise nädala kolmapäeval ja neljapäeval kell 16.00-

19.00 Kunstimajas (Pühavaimu 8, IV korrus) käsitööklassis
ja kunstiklassides.

nJõululaat

Olete kõik oodatud laadale järgmisel laupäeval! Vanemad,
kes said meilitsi tagasiside lehed ning pole jõudnud neid
veel tagasi saata - võite oma osaluse vormist teada anda ka
meili teel: ruth@vhk.ee

Tuletan meelde, et seekord läheb laekuv tulu renoveeritud
gümnaasiumihoone täiendavaks sisustamiseks!

nLisaõppe- ja erialanädal

Lisaõppe ja erialanädal toimub gümnaasiumis 17.-20.

detsembrini. Nädala plaani koostame hiljemalt 10.

detsembriks ning see saab olema kättesaadav
koduleheküljelt.

nGümnaasiumi jõulupidu toimub 19. detsembril Vene
31 majas.

nJõuluteenistus. VHK jõuluteenistus toimub reedel, 21.

detsembril kell 9.00 Jaani kirikus.

Palju õnne meie noortele kirjanikele!

Estonia Seltsi poolt korraldatud Salme Reegi

õhtujuttude võistlusel, milles osales üle saja lapse, valiti
vanema vanuserühma 10 parima töö hulka ka kaks meie
kooli õpilaste muinaslugu:

Sandra Suits 5.T - “Unejutt unenäost”
Ella Meeli Augusta Estonius 6.T - “Valgusallikas Nora”

Auhinnatud tööde autorid on koos vanemate ja õpetajatega
oodatud Estonia Talveaeda auhindade kätteandmisele talvise
koolivaheaja esimesel päeval – laupäeval, 22. detsembril

kell 12.00.
Valik auhinnatud töödest ilmub ajakirjas „Hea laps“, need
saavad ette loetud ka Vikerraadios neljapäeviti eetris olevas
saates „Isevärk“.

nAdvenditeenistused 3. detsembril:

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

n Neljapäeval, 6. detsembril on 8.-9. klassid

humanitaarainete päeva raames Tartus ERM-is.

ALGKOOL

n 1.A klass viibib Vabaõhumuuseumi Jõulukülas 7.

detsembril kell 12.30-15.30, 3. P samas kell 9.30-13.30.

n3. T plaanid advendiajal

•7.12 kell 12.45-14.15 uisutamine Harju tänaval;
•11.12 kell 10.30-12.30 Nukuteatris Bullerby lapsi
vaatamas;
•12.12 kell 10.30-12.30 Kadrioru lossis jõulutund;
•18.12 kell 8.00-12.00 ekskursioon Vääna jõulumaale.

n 4. detsembril kell 9.00-10.00 on III klassidel

jõuluevangeeliumi peaproov Kristi-M Niitvägiga Jaani
kirikus.

nTeisipäeval, 4. detsembril läheb 4.P klass Eesti
Draamateatrisse etendust "Võluõunad" vaatama. Lahkume
koolist kell 11.40. Tagasi oleme kell 14.15.

nMuusikakool

Mõne aja eest oli 3.P klassil töö vanasõnade lõpetamise
kohta. Meie poiste toredad uued vanasõnad:

Käbi ei kuku...- pähe
Nimi ei riku...- elu; väljanägemist
Sõpra tuntakse...- teisi ei tunta; igavesti; kui head meest
Hooletus ees...- hoolitsus taga;...ja taga
Uppuja haarab...- oksast kinni; uputajast; kivist; käest
Suur tükk ajab...- isu peale; isu ära; väikest taga
Uhkus ajab...- puhvi; südame pahaks
Kes ees, see...- taga                                         (Järgneb)

nElu ise

nÕnnitleme



HÕBEDASTE KAANTE VAHEL PEIDUS OLEV MAAILM

VHK majade ümber on alati puhunud loomingulised tuuled.
Nii ka 2007. aasta sügisel, mil noor abiturient Hõbe Ilus

on üllitanud oma esikkogu "Kui kaugel on hommik".

Tuuled on isepäised. Seda on tunda ka käesoleva kogu
puhul. Kohati võib küll aimata Henrik Visnapuu kirju Ingile,
mõnes kohas meenub ka poetess Kristiina Ehin. Aga need
on ka ainsad paralleelid, mis tekivad. Luulekogu ülejäänud
"maa-ala" on täiesti omanäoline, uudne, petlikult rahulik.
See on tahe olla omaette, omas maailmas, sest see maailm
on varjupaik, trügiv-sagivast argiilmast ja ajaloo vaevadest
sõltumatu.

jah, ega vilunuid pingule tõmba

nii kergelt ei anta
ja tegelikult
ega võttagi soovi
seda vabadust

tahan olla vaid

eemal sellest aegade
mahajahtunud
karjumisest

Autori omailm paneb lugeja sulgema silmi, lisaks
illustratsioonidele (autoriks Kristiina-Hortensia Port)
tekivad ka vaimusilmas visuaalsed pildid, see kujuteldav
maailm hakkab elama ("on suurenduses videvik / ja klaasipõhjaks
valgus") ja muutub ühel hetkel täiesti reaalseks ("kuldsete
rannakivide vahele / loksumas kollakas meri / veel vee kohal õrnuke
kuu // lagunev tuulik on väsinud / töö ununend aegade taha / on
kadakamarjade lõhn // varahommikused linnud / taeva eest
laulavad teadmata / jah kunagi käidud saab tee"). Tõepoolest,
korraga on lugeja nii Saaremaa rannikul kui ka õlimaalil,
mis meelde jäänud vanavanematekodu seinalt. Polegi vaja
kaugele minna, kõik on ühes kohas koos.

Pealkiri "Kui kaugel on hommik" on mõnevõrra mõistatuslik
- pole teada, kas see on küsimus või tõdemus. Ise loodan,
et siiski küsimus - sest vastus oleks kogus olemas. Hommik
pole kaugel, ta on kogu aeg siin, nii nagu on siin kogu aeg
ka õhtu. Hommikuõhtulind, see viirastuslik klaasist olevus,
tundub tiibu sirutavat üle terve Hõbe luulekogu.

Autor kutsub meid ühte kummalisse, petlik-vaiksesse ja
kaunisse maailma. Oleme kõik teretulnud. Ent pühkigem
enne jalad ukse taga puhtaks ja astugem sisse siirastena,
sest

koos valega kirjutad vea
tean, raske on vigadest mõelda
kui kõige eest seista ei tea
pole tarvis vist midagi öelda

NEEME

n LoomingnKehakultuuri õppediivan

nTallinna koolinoorte 26. spordimängud

Põhikooli poiste korvpallimeeskond mängis Kesklinna
alagrupiturniiri Valdeku koolis, kuhu kooli remondi ajaks
on kolinud Ühisgümnaasium. Avamängus võideti
tulemusega 39:36 Westholmi Gümnaasiumi. Teises mängus
võõrustajatega tuli kahjuks leppida kaotusega 30:45, kuid
viimases mängus alistati kindlalt (57:29)
Humanitaargümnaasium. Meie alagrupist edasipääsemise
otsustas Westholmi Gümnaasiumi ja Ühisgümnaasiumi
omavaheline mäng.

Kahjuks võitis viimase mängu nelja punkiga Westholm, mis
tähendas, et kolme võistkonna vahel tekkis „surnud ring”
(kõigil kaks võitu ja üks kaotus). Omavaheliste mängude
korvide vahe jättis meid aga kahjuks kolmandaks ja lõpetas
selleks aastaks meie mängud.

Vapralt võitlesid HENDRIK JOHANNES TERRAS,
MARKUS PROMMIK, HANS JOHANNES PREEGEL,
KARL IVAR MAAR, RAUL SEPPING, OTT-HENRIK
RAIDMETS, ARNOLD KOMMEL, MATTIAS
SOOSALU, ANDREAS JOHAN VIRKUS ja JOONAS
SANG.

nKesklinna koolide 3.-5. klasside spordimängud

3.-4. klassid võistlesid kombineeritud teatevõistlustes
(mõlemal klassil 4 erinevat teatevõistlust) „Kalevi”
spordihallis!!! VHK 3. klass saavutas 12 kooli konkurentsis
tubli 5. koha. Kui minna Uue tn. „spordihallist” „Kalevi”
spordihalli, siis võtab vist jala värisema küll… ning seda oli
1. võistluses selgelt näha (9. koht). Hiljem kohaneti ja iga
võistlusega parandati oma positsiooni.

Tublid olid MICELLE HANG, THERESA TOOM,
EMELI HURT, HANNA-MARIA SALONG, KERTU
TRAKS, ELIANN TULVE, JESPER BRUNO
BRAMANIS, JAN JOONAS PARVE, SIIM KALEVISTE,
GERT KIKKAS, MARKUS MUUK ja MATHIAS-MAIT
METSAMAA.

4. klassi poisid ja tüdrukud alustasid oma võistlust
bravuurikalt, võites 1. võistluse. Kokkuvõttes aga tuli ühe
karistuspunktiga tunnistada siiski Reaalkooli paremust, kuid
II koht 12 kooli konkurentsis on kiitust väärt!

Väga tublid olid REBEKKA MADLEEN LAMP, LIISA
OGANISJAN, ALICE NIINEMÄE, MAAIKE TUI,
MELODY-MAI METSAMAA, KARMEN SIPELGAS,
THEODOR TABOR, ANDRE-MARTIN ILVES,
JOHANNES MAGNUS AULE, SANDER MART
SEILENTHAL, RAUL ENDEL HAAGENSEN ja
JOHAN MARKUS OLL.

Tänud kohtunikena abiks olnud Kaisale, Kaidule, Jaanile

ja Martinile!

AIVAR


