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IGOR KAASIK  19.10
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KANNATLIKKUS JA PERSPEKTIIV

Elas kord kuningas, kes ütles oma õukonnale: “Palun oma kuningriigi
targematel ja vanematel valmistada mulle kauni, suure teemandiga sõrmuse,
mille sees võiksin säilitada üht lühikest sõnumit, mõtet, mis aitaks mind kõige
raskematel hetkedel.” Targad mehed mõtlesid pikalt, millist sõnumit sõrmus
säilitada võiks. See oli raske ülesanne. Siis meenus vanimale mehele, et kunagi
ammu oli ta olnud oma isa sõbra teenistuses. Kui teenistus lõppes, andis isand
talle tänutäheks ühe pisikese ja hästi kokkuvolditud paberi. Vana mees andis
selle nüüd kuningale ja ütles: „Ära loe seda enne, kui sul seda tõesti hädasti
vaja on!“ Kuningas võttis paberi vastu ja säilitas seda oma uue sõrmuse sees.

Ei möödunud palju aega, kui saabuski see „raske hetk“. Kuningriik oli
vallutatud. Kuningas põgenes oma hobusega elu eest läbi paksu metsa. Vaenlased
kappasid tal kannul. Järsku jõudis ta kaljuseinani. Väljapääsu polnud kusagil
näha. Taamal kostis vaenlase hobuste kabjaplagin. Hetkel, mil kuningas oli
juba valmis end nende kätte andma, tuli talle meelde sõrmus. Ta avas teemandi,
võttis paberi välja ja luges salapärast sõnumit. Sellel seisis vaid neli sõna: „Ka
see läheb mööda.“ Seda lugenud, tundis ta uut jõudu vastu pidada – oodata,
natuke veel oodata... Ja hetke pärast kuulis ta, kuidas vaenlaste sammud
eemaldusid. Nad olid arvatavasti metsas eksinud.

Kuningas tundis ennast julge ja tugevana, kogus taas kokku oma armee ja
päästis oma kuningriigi vaenlaste käest. Seejärel korraldati suur pidu, söödi,
lauldi, tantsiti... Kuningas oli väga rõõmus ja uhke oma võidu üle. Vana mees,
kes oli kuningale paberi kinkinud, istus nüüd tema kõrval ning sosistas talle
äkki: „Ka nüüd on hea aeg selle sõnumi lugemiseks.“ „Mida sa tahad öelda?“
küsis kuningas. Mees vastas: „Need sõnad pole üksnes selleks puhuks, kui
oled kõigist viimane, vaid ka hetkeks, mil oled esimene.“

Kuningas luges: „Ka see läheb mööda.“ Taas tundis ta hinges seda sama rahu
ja vaikust, kuid seekord otse keset peokära. Ta mõistis, et ükski kaotus ega
võit meie elus pole igavene. Nagu vahelduvad päev ja öö, on ka meie elus rõõmu
ja valu hetki, võite ja muresid, mis omandavad õige suuruse ja tähenduse alles
siis, kui vaatleme neid perspektiivitundega. Kõrge, kaugele ulatuv perspektiiv
- see, mille nimel elame ja võitleme - aitab meil jõudu säilitada. Vanasõna ütleb:
„Kui soovid, et vagu oleks sirge, seo oma ader tähe külge ja jälgi seda.“

Vanematekogu 8.10.2008

n VHK eelarve on tugevas miinuses. Arutati
võimalusi, kuidas välja rabeleda finantskriisist. Tuleb
otsida võimalusi lisafinantside leidmiseks, aga ka kulude
kokkuhoiuks. Otsustati siiski praegu jätkata
telefonikompensatsioone.

nTuletõrje eeskirjad. Koolijuhid hakkavad vastutama
oma maja tuletõrje eeskirjade täitmise eest. Iga õrna
suitsu korral läheb häire keskusesse ning komando
sõidab välja. Hetkel maksame trahve seoses sellega, et
me ei ole liitunud häirega 112. Nõutakse ka reþiimi
jälgimise päevikut (uksed kinni jne). Tulevad õppused
tuleohutuse osas igas konkreetses majas. Sellel peavad
osalema kõik. Anu R ja Kristel teevad graafiku.

nLoodusainete õppepäevade ajakava koostavad
õpetaja Irja ja Tiia. Selle leiab käesolevast Teatajast.

nSamal nädalal 20.10-24.10 on reaalainete nädal.
Selle nädala raames tehakse matemaatikateemalised
ajalehed ning toimuvad nuputamistunnid.

nPõhikooli õppenõukogu on neljapäeval, 23.10 kell
8.00 ning koolipäev algab kell 9.00.

nTundide külastused algavad usuõpetusest algkoolis.

nÕpetajatepäeva tagasiside. Algklasside juures oli
gümnasistide ettevalmistus väga hea. Põhikoolis oli
probleeme gümnasistide hilinemisega ning
läbimõtlematu ja sobimatu tunni läbiviimisega. Põhikooli
juhtkond tänab eriti NELE LANGEBRAUNI,
MARKO JOHANI BELZETSKIT, HENRY
TIMBERGI ja HANNELE TIIKI suurepärase
ettevalmistuse ja asjatundliku töö eest.

nTagasiside Trialogosele. Loodame, et meie lapsed
said oma uurimisseminarist piisava baasi, et osaleda
kriitiliselt erinevatelt positsioonidelt lähtuvatel  loengutel
- see võiks ka olla vastus lapsevanematele.

K a t a r i i n a  k i r i k u s
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Pileti hind vabal valikul
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Tulu läheb VHK filmiklassi

tehnika soetamiseks!



n Gümnaasium nPõhikool

n4.T on 10. oktoobril kell 12.00-13.00 martsipanimuuseumis.

n1. klassid lähevad 14. oktoobril kell 11.00 Nukuteatrisse

vaatama etendust "Nukumängu ABC".

n4.T ja 4.P on 15. oktoobril terve päev ekskursioonil
Tõraveres ja Palamusel.

n2.A klass viibib Martsipanigaleriis 15.10 kell 10.00-11.45.

nStuudium - neljapäeval, 16. oktoobril kell 15.45

Teemaks eksperthinnangud - põhimõtted, sisestamine.
Oodatud kõik õpetajad, eelkõige uued õpetajad.

nVeerandi lõpust veel kord

I veerandi hinded tuleb e-kooli välja panna 22. oktoobriks.
Õppenõukogu on 23. oktoobril kell 8.00. Tunnid algavad
õpilastel (1.-9. klassid)  9.00.

n20.-24. oktoobril on 5.-9. klassidel täppisteaduslike
ja loodusainete nädal.

Esmaspäevast kolmapäevani matemaatika-teemalised
üritused. Kolmapäevast kuni reedeni klasside väljasõidud:

•5. klassidel on 23. oktoobril väljasõit VIRU RABASSE.

Buss väljub Merepuiesteelt kell 9.30. Programm kestab 5
tundi. Viru rabas selgitatakse rabade osa meie maastikupildis,
puhta vee säilitamisel ning räägitakse lindudest-loomadest,
kellele just sellised alad meele järgi on. Õpitakse tundma
iseloomulikke rabataimi. Vaheldust pakuvad laukad, millest
juhivad meid turvaliselt mõõda laudteed ning vaatetornist
saame heita pilgu ümbrusele.

Hind õpilasele: 150 krooni (programm, 2 reisijuhi teenused,
bussitransport). Raha koguvad klassijuhatajad Siiri ja Kaja.

Kaasa sõidab lisaks klassijuhatajatele õpetaja Maris.

•6.P ja 7.P loodusainete päeva väljasõit toimub 24. oktoobril.

Buss väljub 8.30 Mere pst. Vene Kultuurikeskuse eest.
Plaanis on külastada Tallinna prügimäge Maardus, Jõelähtme
vallas, Jägala juga, Kostivere karstiala, Rebala muinasala
kivikalmeid, Arraku nõiakivi, vaadelda valglinnastumist Jüri
näitel (uued tootmishoooned ning elamurajoon), uurime kas
kampaania "Teeme ära" on teinud teeääred prügist puhtaks.

Reisi kestvus on umbes 4 tundi.

Reisi maksumus on 100 krooni õpilase kohta.

•6.T ja 7.T sõidavad 22. oktoobril SAGADISSE ja OANDU
LOODUSKESKUSESSE.

Kell 8.00 väljasõit Tallinnast. Kell 9.30 saabumine Sagadisse.

2 tundi Metsamuuseumis, programm „Puudest algab mets“.
Sagadi Looduskoolis programm „Mikromatk“. Sagadi mõisa
külastamine.

Kell 11.30 Piknik Oandul. 2,5 tundi - Oandu loodusmajas
käbimaja programm. Loodusretk Oandu loodusrajal.

Kell 14.30 lahkume Sagadist.

Kell 16.00 jõuame Tallinnasse.

(Jätkub järgmisel leheküljel!)

I perioodi arvestuste nädal ja II perioodi 1. nädal

nSünnipäevalapsed

11.E  Jaana Allingu  11.10
11.R  Mattias Lill  11.10
12.R  Ivari Kull  12.10
10.R  Henri Kivi  13.10
12.H  Genno-Gregor Lookson  14.10
12.K  Illimar Lepik von Wiren  17.10

n Sel laupäeval, 11. oktoobril toimub meie koolis
Akadeemiakese konverents, kus õpilased tutvustavad
oma uurimusi. Oodatud on ka kolm esindajat meie koolist.

nArvestuste nädala plaanid on stendil ja koduleheküljel.

nEsmaspäeval kell 10.00 NÄIDISVÄITLUS XII klassi
õpilastele+XI K õpilalastele. Väitlemist tutvustavad English
Speaking Unioni esindajad Suurbritanniast.

nnnnnVabalava toimub 16.10 kell 19.00 Katariina kirikus.

n Noor-vhklaste vastuvõtt toimub 17. oktoobril.
Arvestuste nädala plaanis sellele päevale märgitud
arvestused ja vastamised toimuvad! Õhtul on sõrmuste pidu,
mis lõpeb hiljemalt 22.30.

nNovembri toiduraha on 500 krooni, tasuda enne 25.10.

nKlassipiltide ümbriku palume tagastada järgmise nädala
jooksul (viimane päev on 17.10) klassijuhatajale või Mairile.

nXII klassi eksperthinnangud. Arvestuste nädalal
alustame XII klassi eksperthinnangute tagasiside vestlustega.

nSõrmused. Õpilased ja õpetajad saavad vajadusel tellida
koolivapiga sõrmuse. Hind 320 krooni. Raha tuleb tuua
Mairi kätte järgmise nädala jooksul!

nLoodusainete nädal. II perioodi 1. nädal on loodus- ja
täppisteadusainete nädal. Nädala sees on mõningad
tunniplaani  muudatused, millest anname järgmise nädala
lõpuks teada. Nädala raames toimub 24.-25.10
reaalklasside väljasõit. Reedel (24.10) neil tunde ei toimu.

Sõit algab reedel 8.30 Merepuiesteelt suunaga Peipsi poole.
Esimene peatuspaik on Alatskivi loss. Sealt edasi: Kolkja
muuseum - Varnja vanausuliste kirik - Leevaku
hüdroelektrijaam - Räpina paberivabrik. Ööbimine Räpina
Ühisgümnaasiumi võimlas. NB! Magamisalus ja
magamiskott kaasa. Järgmisel päeval: Värska - Setu muuseum
- Saatse (viibime veidi ka viisata Venemaal) - Ilumetsa
kraatrid - Rebasmäe allikad.

Toidu eest vastutab igaüks ise. Räpinas saab kindlasti poodi
külastada, kuid soovitame leivakoti kodust kaasa võtta, et
saaks süüa siis, kui kõht on tühi.

Reisi maksumus on 300 krooni ja seda võib homsest hakata
maksma Mairi kätte.

nKlassijuhatajate koosolek toimub 22.10 kell 15.30.

nÕppenõukogu. I perioodi õppenõukogu toimub reedel,
24. ktoobril kell 15.00.



nKolmapäeval, 15. oktoobril on 4. klass õppekäigul
PALAMUSES ja TÕRAVERES.

n Reedel, 17. oktoobril kell 12.00-16.00 toimub
eripedagoogika kursuse lõpuseminar, millega on seotud
paljud PMK õpetajad.

See toob kaasa mõningaid tunniplaanimuudatusi:

• 1.E klass, 4. klass, 8. klass ja 9.P klass (k.a. Rasmus)
- kõik tunnid toimuvad tunniplaani kohaselt;

• 5. ja 7. klass - tunnid lõpevad kell 12.45;

• 9.T - kell 12.00 algab keemia tund, mis lõpeb kell 13.45;

• Mark J tunnid lõpevad kell 10.45.

n15.10 kell 19:00 Muusikamajas Kaminamuusika;

n16.10 kell 17:00 Muusikamajas muusikakooli õpilaste
kontsert: Soome ja Kaunase kavade ettemängimine;

n17.10 kell 12:50 Mustpeade Majas muusikakooli õpilaste
esinemine Muinsuskaitse konverentsil;

n 17.10 kell 16:00 Muusikamajas TASEMEEKSAM
(ühine);

n 18.10 kell 12:00 Muusikamajas õp. Maret Nurkliku
flöödiõpilaste kontsert.

Põhikooli väljasõidud:

Päeva maksumus on 120 krooni. (Metsamuuseumi pilet +
kuum tee piknikul=15.-).

Kaasa oma leivakott, vorstikese küpsetamise võimalus!
Kuuma teed saab kohapeal.

Lasterühm jagatakse kaheks. Samal ajal, kui üks rühm on
Sagadis, on teine rühm Oandul. Sagadi rühm jõuab enne
piknikuplatsile, teeb lõkke, peab piknikku ning läheb seejärel
Oandule. Esimesena Oandut külastanud rühm peab
piknikku, kui Sagadi rühm on lõpetanud, ning läheb seejärel
Sagadi programmidele.

•8. klassid sõidavad 23. oktoobril MATSALLU.

Päeva teemaks on imetajad ja linnud.

10.00-12.00 I rühm Matsalu looduskeskuses sees, II rühm
Penijõe matkarajal. Looduskeskuses kõigepealt Matsalut
tutvustava programmi vaatamine (21 min), siis tutvumine
ekspositsiooniga (ca 40 min) ja seejärel vaadatakse Rein
Marani filmi "Põdra kuningriik" (60 min).

Matkarajal olijad vaatlevad linde ja lindude tegevusjälgi
(näiteks räppetombud) ning uurivad imetajate tegevusjälgi.

Matkajatega tuleb välja liigikaitse spetsialist Ilona Lepik.
Looduskeskuses tegeleb õpilastega loodushariduse spetsialist
Marju Pajumets.

12.00-14.00 toimub rühmade vahetus.

Õpilasele maksab reis 120 krooni.

•9. klasside õppereis TARTUSSE toimub 22. oktoobril.

Hommikul kell 8.15 on Merepuiesteelt väljasõit. Tagasi
Tallinnas loodame olla hiljemalt kuueks. Tartusse jõudes
külastame Toomemäe Ajaloomuuseumit (DNA labor) ning
AHAA keemiateatrit.

Lõuna paiku sõidame Lõunakeskusesse, kus on AHAA
keskuse 4D elamuskino (hind 40.-). Kinno mahub korraga
15 inimest. Selle külastamine on vabatahtlik. Esialgu
broneerisime 3 seanssi. Samal ajal on võimalus teistel süüa.

Hind: buss + teater + labor + kino = 220.-, kui kinno ei
lähe, siis 180.-. Raha korjab õp. Irja.

Eelmisel nädalal kadusid tumedate raamidega poiste
PRILLID. Sangade küljes oli nöör ja nööri küljes karu.
Leidjal palun tuua need Kersti Nigeseni kätte.

nPüha Miikaeli kool

nMuusikakool

Ta l l inna  P i i skop l ikus  Toomki r ikus
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Laupäeval , 11. oktoobri l  kel l  12.00

Toomkiriku orelitel mängivad VHK
Muusikakooli ja Tallinna Muusikakeskkooli
orelikursuse “Ronime oreli sisse!” õpilased:

Annabel Peterson, Sille Riin Rand, Piibe Maria
Talen, Hanna-Maria Aunin, Teele Möldre, Irma
Isabella Raabe, oreliduo Kristina Haavamägi &
Annemarie Maasik (VHK), Kaspar Mänd (VHK
vilistlane) ja Kerit-Lii Joasoon, Inga Maria
Jakobson, Anna-Madleen Poll, Kristiina
Rokaðevitð, Kristjan Veermäe (TMKK).

Sissepääs prii!

nKadunud!

ERIPEDAGOOGIKA KURSUS

Eripedagoogika kursuse lõpuseminar toimub reedel, 17.
oktoobril kell 12.00-16.00 gümnaasiumi hoone III korrusel
Consiliumi saalis. Esitada tuleb õpimapp, milles on
individuaalsetele ülesannetele lisaks ka loengute materjalid.
Toimub vestlus.

nMiikaeli Ühendus



ÕPIOSKUSTE VÕISTLUS 2008

(Algus eelmises Teatajas)

Võistluspäeva hommik oli päikeseline. Esimene töötuba
oli VARIA. Aeg pandi käima ja kõik hakkasid kribinal-
krabinal tööle. Kui aeg kinni löödi, pidime kõik tööd
ära andma ja järgmisesse töötuppa minema. Meile tundus
VARIA töötuba keskmise raskusega.

Järgmine töötuba oli REAAL - meie meelest kõige raskem,
sest üks ülesanne jäi meil täiesti tegemata, kuna mitte
ükski meist ei suutnud seda pähklit katki hammustada.

Pärast seda oli ARVUTI töötuba - meie arvates kõige
lihtsam. Seal oli antud meile üks pilt ja me pidime seda
juhendi järgi töötlema ning siis selle töötoa juhendajale
saatma. HUMANITAARIA töötuba oli samuti üks
lihtsamaid. Näiteks tuli ühe töölehe täitmiseks lugeda
raamatust “Väike merineitsi” kaks lehekülge ning siis
vastata küsimustele.

Viimane töötuba oli LOODUS - järjekordne keskmise
raskusega töötuba. Seal olid laua peal jär jekordsed
vajaminevad allikad, topside sees neli taime ja neljal valgel
alusel merekarbid. Minule sattus ülesanne, kus pidi
kleepima suurima pindalaga riigid tabelisse. Meile anti
ka ümbrik, kus olid lipud, riigid ja pealinnad, mis tuli
jär jekorda panna.

Kui kõik koolid olid oma tööltubadega valmis saanud,
siis mindi Reaalkooli sööklasse keha kinnitama. Seejärel
ootasid meid aulas üllatuskülalised Eliis Pärna ja
Norman Salumäe, kes laulsid meile ja küsisid ka mõned
küsimused.

Lõpuks saabus autasustamishetk. Auhindu ja kingitusi
jätkus paljudele. Võitjaks kuulutati GAG, meie tulime
neljandaks, mis on väga hea tulemus! Saime kinnitust
sellele, et oleme silmapaistvate õpioskustega kool.

Soovime tahet ja edu tänavustele viiendikele, kel tuleval
kevadel hea võimalus meie saavutust korrata või veelgi
paremale kohale tulla.

GRETE LISETTE NÕMMISTE, 6. klass

nKroonikat
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J a a p a n i  T a i k o t r u m m a r

I C H I T A R OI C H I T A R OI C H I T A R OI C H I T A R OI C H I T A R O
Ichitaro on sündinud Kuwana linnas, Mie-ken,
Jaapanis. Ta astus Ondekozasse aastal 1990. Tema
õpetajaks on Den Tagayasu, kes asutas Ondekoza
(trummi grupp), vahel ka "Za Ondekoza". See
on Jaapani muusika trupp, mis mängib Taiko
trumme. Den Tagayasu asutas Ondekoza aastal
1969 ja see oli väga tähtis kumi-daiko stiili
tõusuks. Ichtaro on esinenud Jaapanis, Ameerikas,
Euroopas ning Aasias Ondekoza peaesinejana.
Aastast 2004 hakkas ta esinema ka omaette.

NÖÖBID - PUUTEMÄLUD

Uued õpetajad, kes tulid meile tööle septembrist, palun
küsige oma "nööpe"-puutemälusi Vene 22 valvelauast või
kirjutage anur@vhk.ee, kui te seda ei vaja.

ANU REIDAK, majandusteenistus

n Info

nMuusikamaja

K A M I N A M U U S I K A D 13. ja 15. oktoobril.
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U n g a r i  s a a d i k  h õ i m u p ä e v a d e l

B Ü R K Ö SB Ü R K Ö SB Ü R K Ö SB Ü R K Ö SB Ü R K Ö S
k o n t s e r t  +  t a n t s u k l u b i

Rahvamuusikaansambel Bürkös on üks uusi ja
tähelepanuväärsemaid ungari rahvamuusika
tutvustajaid. Pärit on nad Põhja-Alföldist,
Nagykállóst, kus nad tegutsevad pea ainsa
professionaalse rahvamuusikaansamblina. 2003.
aastal Bürkösis kokku saanud noorte muusikute
ja lauljate eesmärgiks on säilitada, vahendada,
aga ka töödelda ehedat ungari rahvamuusikat.
Nad kõik teevad seda suure armastuse ja
pühendumusega, seda enam, et enamiku liikmete
kutsetöökski on rahvamuusika õpetamine. Viie
tegutsemisaasta vältel on Bürkös käinud
kontserte andmas ja rahvatantsuansambleid
saatmas väga erinevates maades: Mehhikos,
Maltal, Itaalias, Türgis jm. 2008. jaanuaris
pälvisid nad oma regioonis preemia ungari
rahvakultuuri edendamise eest.


