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n Taivo jätkas arukuse teemat. Arukuse võime
saavutada vaid alandlikkuse läbi, mis tähendab
muuhulgas ka oma tegude ja mõtete avamist vaimulikele
juhendajatele, keda on õnnistatud arukuse anniga.

nTeabeteenistus ja infosüsteemid. Taniel tegi
ettepaneku moodustada meeskond, kes vaataks üle F-
ketta dokumendid. 21.11-ks tuleb ette valmistada
konkreetne tegevuskava.

nReaalainete nädala ülevaade. Teemaks geomeetria.
Tegevused toimuvad järgmise nädala jooksul
matemaatikatundide ajal. Põhikooli kava olemas,
gümnaasiumi ja PMK kava lahtine.

nHumanitaarainete nädal. Põhikoolis idee minna
Tartusse Eesti Rahva Muuseumisse. 28. nov. sõidavad
5., 6., 7. klass. 8.-9. klass praegu lahtine. Algklassidel
muinasjutu nädal.

nOtsustati lubada teatriõpilasi 14.11 kell 14.00 kuulama
ühe 20. saj. suurima prantsuse teatrimehe Jacques
Lassalle´i loengut "Prantsuse XX sajandi teatriloost".

nTagasiside I perioodist gümnaasiumis. Üldiselt
on õpilased uue õppekorraldusega rahul, ehkki annab
tunda, et päevad on pikemad. Probleemiks on ka liiga
lühikesed söögivahetunnid, kuid see peaks pärast
remonti leevenema.

nEksperthinnangud. Varakult tuleb hakata ette
valmistama kevadist üleminekut süsteemile, kus iga
õpetaja sisestab oma hinnangud otse arvutisse.

n Gümnaasiumi õpilased on koostanud
transpordiametile pöördumise muuta Vene tn täies
ulatuses jalakäijate alaks. Vajab läbi mõtlemist, et
ettepanekud oleks konstruktiivsed.

n Kristel tegi ülevaate tütarlastekoori reisist
Hispaaniasse. Väga tore reis oli, aga ka väga raske,
tüdrukutel oli suur koormus ja paljud jäid haigeks.
Järgmine vastutusrikas esinemine on aprillis Brüsselis,
Europarlamendis.
22. nov, Caeciliapäeval on tütarlastekooril kontsert
Mustpeade majas (Tolosa kavaga), pärast seda
vastuvõtt koorile ja dirigentidele-õpetajatele
Muusikamajas.

nKülalistena osalesid vanematekogus õpetaja Priit
Kruus ja gümnasist Kulla Laas, et rääkida
kooliajalehest, mis uuesti peaks ilmuma hakkama.
Põhirõhk on pikematel lugudel – probleemlood,
portreelood, uurimistööde põhjal valminud artiklid.
Esimene “Tasku” peaks ilmuma detsembris.

nArutati juhtkonnale tulnud märgukirja, et koolis on
täid. Kool saab vanemaid informeerida ja paluda oma
laste päid kontrollida, kuid probleemiks on saavutada,
et kõik seda tõesti teeksid. Klassijuhataja peaks nõudma
süstemaatiliselt tagasisidet, kas kontrollitakse.

nJärgmises vanematekogus: MÜ koosolek, jõululaat
ja jõulukujundus, humanitaarainete nädal.

ROHKEM TÄNULIKKUST...

Eelmise aasta novembris mõtisklesime selle üle, et kui oleme kellelegi
tänulikud, kuid oma tänulikkust ei väljenda, siis sarnaneb see olukorraga,
kus oleme kingituse küll juba pakkinud, kuid ei anna seda üle.

Nüüd võiksime mõelda, et tänulikkus tähendab ka seda, et avan saadud
kingituse, väärtustan seda ja ütlen - sõnade ja tegudega - kingituse tegijale:
„Aitäh, sa tegid mulle head!”

Kui palju kinke oleme saanud oma vanematelt, oma kaaslastelt, õpetajatelt,
kolleegidelt! Palju, millest oleme teadlikud, ja nii palju, millest me võib-
olla kunagi teada ei saa!

Mõelgem selle peale, milliseid kingitusi - ainelisi ja vaimseid - oleme oma
elu jooksul kodus ja koolis saanud? Võiks ehk püüda nõnda mõtiskledes
tagasi vaadata, neid kingitusi paberile panna ning arutleda, kas oleme
need ka avanud? Või teisiti väljendudes, kuidas oleme pannud need annid
vilja kandma?

Miikaeli Ühenduse ÜLDKOOSOLEK toimub 14. novembril
kell 8.30 Vene tn. 31 III korruse koosolekuruumis. Päevakorras
põhikirja muutmine.

Laupäeval, 1. detsembril kell 19.30

Harkujärve kirikus, Kiriku tee 2

Advendipalvus Taizé lauludegaAdvendipalvus Taizé lauludegaAdvendipalvus Taizé lauludegaAdvendipalvus Taizé lauludegaAdvendipalvus Taizé lauludega

Kes tahavad palvuse korraldamisega kursis olla
ning nõu ja jõuga kaasa aidata, vaadake

http://saffre-rumma.ee/cgi-bin/mailman/listinfo/advendipalvus

Samas ka advendilistiga liitumise võimalus.

nMiikaeli Ühendus



n Gümnaasium nPõhikool

On saabunud uued raamatud, tule tutvu!

nTallinna Tehnikaülikooli erialasid ja karjäärivõimalusi
tutvustav kogumik. Raamatus on kirjeldatud nii erialasid
kui ka potentsiaalseid töökohti. Samuti on analüüsitud
esimese aasta raskemaid aineid - füüsikat ja matemaatikat.
Mõeldud gümnasistidele. Võimalik ka tellida, raamatu hind
50 krooni.

nAKADEEMIAKE - õpilaste teadusajakiri.

II perioodi 2. nädal

nI perioodi kokkuvõtted
Kolmapäeval toimus õppenõukogu, kus tehti kokkuvõtted
I perioodist. Õpilased, kel on tekkinud õppevõlgnevusi,
peavad klassijuhatajale esitama kirjaliku seletuskirja
olukorra parandamise plaaniga. Klassijuhatajatel palun
edastada hinnetelehed nende õpilaste vanematele, kellel
on tekkinud õppevõlgnevused. Hinnetelehed vanema
allkirjaga palun saata tagasi klassijuhatajale. Käskkirjalised
hoiatused saadetakse samuti vanemate meiliaadressidele.

nTähelepanu B-keele õpetajad ja õpilased! Selle õppeaasta
esimene B-keele kursus lõpeb 23. novembril.

nToitlustamine detsembris. Toidupäevi on detsembris
14. Seega tuleb toiduraha maksta 14 x 19 + 15 = 281
krooni. NB! Raha tuleb üle kanda ENNE 25. novembrit!

nTeatrikooli õpilased Lassalle´i loengul
Teatrikooli õpilased on lubatud osalema Jacques Lassalle´i
- prantsuse näitleja, kirjaniku, lavastaja ja teatripedagoogi
loengule kolmapäeval, 14. novembril  THEATRUMi
saalis (Vene tn 14) kell 14.00. X klassi Teatrikooli õpilased
on loengul osalemise korral vabastatud B-keele tunnist ja
XI klassi Teatrikooli õpilased matemaatika tunnist.

VALEMIVIHIKU SÜGISOLÜMPIAAD

Põhikooli ja gümnaasiumi õpetajad ja õpilased!

11. novembrini on aega registreeruda Valemivihiku
Sügisolümpiaadile aadressil www.olympiaad.ee (samas ka
info ürituse kohta).

Olümpiaad algab 12. novembril ning vastata tuleb iga päev
internetis sügisolümpiaadi koduleheküljel 5 küsimusele 5
päeva järjest. Olümpiaad lõpeb 16. novembril. Küsimused
on lihtsad ning infot võib otsida kõikjalt. Iga päev loositakse
kõigi vastanute vahel välja ka päevaauhinnad.

Registreerimistasu ei ole. Põhikooli ja gümnaasiumi arvestuse
6 parimale toimub 3. detsembril finaal Sokos Hotel Viru
konverentsikeskuses.

Auhindadeks sülearvutid Ordilt, iPod ja palju muudki head
ja paremat.

nREAALAINETE NÄDAL 12.-16. november

• 5. klassid - matemaatika tundide ajal probleemülesannete
lahendamine. Reedel sudokude võistlus.

• 6. klassid - viktoriin murdude teemal reedel kell 14.00
peegelsaalis;

• 7. klassid - viktoriin protsentide teemal kolmapäeval
kell 14.30 peegelsaalis;

• 9. klassid - presentatsioon funktsioonide teemal reedel
kell 13.00 XII hum klassis;

• Neljapäeval kell 14.00 (koht täpsustamisel)
klassidevaheline püramiidide võistlus. Igalt klassilt
vähemalt üks püramiid.

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.

nJäreltööde klass alustab uuesti oma tööd 15. novembrist.

n2. T ja 2. P klassid lähevad esmaspäeval, 12. novembril
vaatama "Väikest merineitsit". Kooli juurest hakkame
minema kell 9.30 ja tagasi koolis oleme 11.45.

nMuusikakool
n14. novembril kell 17.30 Muusikamajas keelpilliosakonna
kontsert/tasemeeksami võimalus

n15. novembril kell 16.30 Muusikamajas klavessiiniõpilaste
kontsert

n15. novembril kell 18.00 Muusikamajas puhkpilliõpilaste
kontsert

n16. novembril kell 17.00 Tallinna Keskraamatukogus
klaveriosakonna Griegi-õhtu

nRaamatukogu

nTeadaanneMIIKAELI ÜHENDUSE KURSUSEDMIIKAELI ÜHENDUSE KURSUSEDMIIKAELI ÜHENDUSE KURSUSEDMIIKAELI ÜHENDUSE KURSUSEDMIIKAELI ÜHENDUSE KURSUSED

• 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.

• Vaimulikud lugemised ja mõtisklused -
LEMBIT PETERSON. Kolmapäeviti kell 16.00,
Vene 31 nõupidamiste ruumis

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

• Mõtlemise arendamine II - HELEN KAASIK
Kolmapäeval, 14. novembril kell 15.00, Vene 31
nõupidamiste ruumis

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



nKloostri Aidas on välja pandud VHK õpilaste pildid.

Näituse kujundas õpetaja TOOMAS TÕNISSOO.

n Esmaspäeval, 12. novembril kell 9.30 toimub
Kunstimaja kunstikooli koosolek 12. klassi kunsti-
õpetajatele, teemaks lõpetajate lõputööd.

n Neljapäeval, 15. novembril kell 12.00 toimub
koosolek kõigile Kunstimaja õpetajatele. Teemaks
jõulukujundused ja laada töötoad.

nÕnnitleme meie noort õpetajat BRITTA BENNOT!

Meie vilistlane ja õpetaja Britta Benno, EKA graafika-
magistrant, võitis tänavuse Eesti Rahvuskultuuri Fondi
Edmund Valtmani nimelise stipendiumi.

Fond on asutatud 2002. aastal Edmund Valtmani (1914-
2005) poolt eesmärgiga toetada stipendiumiga Eesti
Kunstiakadeemia üliõpilast või alla 30 aasta vanust Eesti
Kunstiakadeemia vilistlast parima graafilise teose või
graafilise sarja eest.

Tänavusele 45 800 krooni suurusele stipendiumile
pretendeeris 15 kandidaati.

nKunstimaja

LINNAMUUSEUM KUTSUB KÜLLALINNAMUUSEUM KUTSUB KÜLLALINNAMUUSEUM KUTSUB KÜLLALINNAMUUSEUM KUTSUB KÜLLALINNAMUUSEUM KUTSUB KÜLLA

16. novembril kell 18.00

Jätkub ettekannete ja kontsertide sari

"Linnakodu""Linnakodu""Linnakodu""Linnakodu""Linnakodu"

muuseumi dieles Vene 17.

Linn on läbi aegade olnud eelkõige kodukoht.
Kunagises kaupmehekodus paikneb tänapäeval
ka Tallinna Linnamuuseum. Ettekannete ja
kontsertide sari "Linnakodu" tutvustab
kuulajatele ja vaatajatele linnaelu erinevatel
ajastutel.

Hilise novembri õhtuses dieles saab kuulda:

♦ETTEKANNE: Barokiaegsest kodust räägib
kunstiajaloolane JÜRI KUUSKEMAA (Eesti
Kunstimuuseum).

♦KONTSERT: ettekandele järgneval
kontserdil mängib barokiaegset gambamuusikat
PEETER KLAAS (Hortus Musicus)

Linnamuuseumisse võib tulla juba tund enne
ürituse algust: alates kella 17.00-st saab meie
maja ekspositsiooniga tutvuda piletit ostmata.

Nii loeng kui ka kontsert on tasuta.

OLETE OODATUD!

nTheatrum

nJacques Lassalle’i külaskäik ja loengud

Theatrumi ja Prantsuse Kultuurikeskuse kutsel saabub 13.
novembril Tallinnasse väljapaistev prantsuse lavastaja
Jacques Lassalle.

Jacques Lassalle on prantsuse näitleja, kirjanik, lavastaja ja
teatripedagoog. Ta on asutanud teatri Studio-Théatre de
Vitry-sur-Seine ning töötanud Strasbourg'i Rahvusliku Teatri
ning Comédie-Francaise'i juhina. Prantsuse Rahvusliku
Teatriauhinnaga pärjatud Lassalle on aastate jooksul lavale
toonud üle 60  lavastuse, sealhulgas ka ooperilavastusi, ning
seda nii erinevates Prantsusmaa teatrites kui ka välismaal -
Montrealis, Oslos, Lausanne'is, Buenos Aireses, Peterburis,
Pekingis ja mujal.

Teda huvitanud autorite hulgas on olnud Milan Kundera,
Moliere, Berhold Brecht, August Strindberg, Anton Tðehhov,
Johann Wolfgang von Goethe, Henrik Ibsen ja teised. Ta
on lavastanud ka oma näidendeid.

Näidendite kõrval on kirjutanud ka mitmeid raamatuid
näitleja koolitamisest (“Vestlus näitleja koolituse üle” jne).
Ta on olnud oodatud külaline teatrifestivalidel ja erinevate
maade teatrilavadel. Teatrimaailmas seisab tema nimi
kõrvuti selliste suurte lavastajatega nagu Peter Brook, Ariane
Mnouchkine, Robert Wilson, Anatoli Vassiljev, Eimuntas
Nekrosius jt.

Jacques Lassale peab oma külaskäigu ajal ka mitmeid avatud,
kohtumise vormis toimuvaid loenguid Tallinnas ja Tartus.
VHKlased on väga oodatud!

• 14. XI THEATRUMi saalis kell 14.00

loeng "Prantsuse XX sajandi teatriloost "

• 15. XI TALLINNA ÜLIKOOLIS kell 12.00
"Kaasaegsest prantsuse teatrist"

• 16. XI TARTU ÜLIKOOLIS kell 13.00 (kellaaeg
täpsustamisel) "Kaasaegsest prantsuse teatrist"

• 17. XI THEATRUMis kell 12.00 räägib Lassalle
oma tööst Moliere'i näidenditega ja teatrikoolitusest
Prantsusmaal

Loengud tõlgitakse eesti keelde. Sissepääs tasuta.

Lähem informatsioon:
Lembit Peterson 56660119
theatrum@theatrum ee
www.theatrum.ee

Sügav kaastunne Helen Pollile ISA surma puhul!

Kolleegid ja õpilased

Oleme mõtteis koos Soome rahvaga nende mures ja
leinas Tuusula koolis toimunud tragöödia pärast.



KUNSTIKOOLI RETK KESK-EESTISSE

Reedel, 26. oktoobril, mis oli ühtlasi veerandi viimane päev, läks
põhikooli kunstikool Kesk-Eesti mõisakoolidesse ekskursioonile.
Teada-tuntud tõde, et teistega koos möödub aeg kiiremini, vastas
ka seekord tõele ja õige pea pärast Tallinnast lahkumist jõudsime
esimesse sihtpunkti – Kabala mõisakooli.

Juba esimene mulje kinnitas meile, et oleks kindla peale täiesti
erakordne sellises koolis käia, nii muuseas iga päev oma 200 aastat
vanast trepist üles kõmpida, ehkki on ilmne, et selle kooli õpilased
oma õnne tähele ei pane. Kabalas saime ka oma esimese ülesande
midagi mõisa interjöörist üles joonistada.

Teine peatus oli Albus. Sealne mõis erines eelmisest palju, nii et
jällegi ei  hakanud igav. Muidugi oli positiivne ka see, et pärast
küllaltki väsitavat päeva saime einestada.

Pärast Albus käiku siirdusime Roosna-Allikule, mis oli vististi
eelnevatest objektidest sedavõrd põnevam, et meie värvikas giid muutis
selle kõige naljakamaks. Roosna-Alliku mõis oli justkui kodusem
kui kaks eelmist.

Kahjuks oli Roosna-Alliku mõis meie viimane peatus, kuid tagasisõit
Kilulinna osutus tõepoolest väga lõbusaks ja pani mind uskuma, et
ekskursioonid võivad ka põnevad olla. Teinekordki.

HANNA LINDA KORP, 9.T

* * *

Kunstikooli reis oli väga põnev. Me käisime kolmes mõisas, kus
meile tehti ekskursioone. Kõigepealt käisime Kabala mõisas. See on
koolimaja, kus peetakse ka mõisakooli. Seal saime mõisa interjööri
joonistada. Mõis asus looduskaunis kohas Kesk-Eestis. Mõisa õuel
oli küla kiik. Selles mõisas elasid kunagi enamasti lahked mõisnikud.
Viimase mõisniku matuse laulik oli eestikeelne.

Albu mõis on tehtud puust ja seal on palju laemaalinguid. See on
samuti kool. Seal elas Otto von Douglas, kes oli kuri mõisnik.
Näiteks katsetas ta talupoiste peal piinamisriistu. Albu mõisas on
kaks kappkemmergut. Need on nii väikesed, et kui sinna sisse
mindi, siis jäid põlved uksele ette. Vanasti tahtsid inimesed juttu
edasi rääkida ja ei häbenenud lahtist ust. Albu mõisa üks viimaseid
mõisnikke oli lahke ja tahtis, et kõik oleksid targad. See mõis oli
pisut viltune.

Roosna-Alliku mõis on väljast roosa ja seal asub samuti koolimaja.
See on üks paremini renoveeritud mõisaid Eestis. Mõisas on trepp,
kus mehed peavad minema üles vasakult ja naised paremalt poolt.
Seal on ka mõisaproua tuba ja väike raamatukogu. Seal me jälle
joonistasime. Selles mõisas on ka originaalne hõbepeegel, mis oli küll
väikse praoga.

See ekskursioon oli tore ja õpetlik. Aitäh õpetajatele, kes selle
toreda mõtte peale tulid.

MADLEEN JA KAROLIINE, 5.T

MINNA [SAN], OHAYOU [GOZAIMASU]!

Võib-olla olete märganud, et ma puudun viimasel ajal päris palju,
põhjus väga lihtne, nimelt septembrist jõuluvaheajani käin ma hoopis
Shibuya Makuhari Kyoiku Gakuen Koutou Gakkou's (Shibuya
Makuhari Haridusinstituudi Kõrgem Kool). Kool kuulub koos
veel mitme põhikooli, keskkooli, ylikoolide ja veel mitmesuguste
haridusasutustega Tamura Gakuen Gruppi.

Kool ise on kyllaltki suur. Põhikooli 3 klassi ja gymnaasiumi 3
klassi, kokku tuhatkond õpilast (kooli juurde ei kuulu 6-klassilist
algkooli). Näiteks mina käin Senior High Schooli 1-H klassis.
Jah, lisaks H-klassile on olemas ka A, B, C jne klassid ning veel
ka I-klass. Igas klassis on umbes 40 õpilast (näiteks 1-H klassis
41+mina). Seejuures on suurem jagu (~2/3) poisid, sest kool on
reaalkallakuga (ärge naerge midagi, minust läheb kõik see "hull"
osa mööda, lõpupoole selgitan) ja poisid on reaalis tugevamad. Minu
klassis on tydrukuid ainult 15. Erakoolile kohaselt on õppeaasta
kallis - miljon jeeni - kusjuures erakooli kohta olevat tegemist veel
väikese rahaga. Kooli tase on kõrge, Chiba prefektuuri (4 miljonit
elanikku) parim kool, kogu Jaapani kohta väga raske öelda.

Esimesed tunnid koolis olid päris paras yllatus, nimelt on kool
kardinaalselt erinev sellest, millega meid enne hirmutati. Makuhari
kool on kõike muud kui karm. Tundides (sõltuvalt kyll õpetajast)
võib rääkida ja mis peamine - magada (sellega harjub VÄGA
ära). Lisaks on paljudel juuksed värvitud (poistel ka muidugi),
meiki kantakse, kõrvarõngad ja muud ehted samuti lubatud (kõik
see pidavat olema keelatud Jaapani koolides). Need erinevused on
tänu sellele, et tegemist on erakooliga. Tõsi, näiteks magamine toimib
igal pool samamoodi. Sellele natuke kummalisele nähtusele on
kyllaltki hea seletus. Nimelt Jaapani tundides ei õpeta õpetajad
kõike, mis töösse tuleb ja yleyldse õpilased peavad õpetamise kvaliteeti
madalaks. Igal juhul on suur rõhk kodus õppimisel ja seda võtavad
kohusetundlikud jaapanlased tõsiselt. Niisiis õpitakse kodus sisuliselt
varahommikuni ja tegelik uneaeg kandub paljudel vähem rangete
õpetajate tundidesse. Õpetajad ei tee sellest absoluutselt välja - see
pole vähimalgi määral nende asi, millal või kus õpilased õpitu selgeks
saavad, peaasi, et tööd on tehtud. Ja tööde tulemused on väga kõrged.
Seekord täpsetest numbritest veel rääkida ei saa.

OK, tuleb Kehakultuuri õppediivanile ka ruumi jätta. Kui kooli
juhtkond peab jutte tunnis magamise värskendavast mõjust piisavalt
ohutuks, siis võib-olla lubatakse mul mõnikord veel kirjutada. :)

Kes soovib lisa lugeda, saab seda teha blogi vahendusel, aadressil:
ryuuu.wordpress.com

SÖREN TIITSMANN, 11.K

nKroonikat n ...ka Jaapanist

nElukultuuri Instituut
Internetis võib väärt lugemist leida uudistelehel
www.mercatornet.com. Seal on avaldatud ka TriaLogosel
esinenud Oskari Juurikkala artikleid. Väljaanne püüab jääda
poliitilises ja eetilises debatis inimväärikuse piiresse, lõhkudes
samal ajal peene huumori ja teaduslike tõendite abil
moraalsesse relativismi kalduvaid meediakliðeesid.


