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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:
JELENA SHKLOVSKAJA 1.12
PRIIT KRUUS 3.12
ANU JOHANSON 4.12
LJUBOV KAMASKINA 5.12
AIVE SARAPUU 5.12
ENE URB 5.12
TIINA NIITVÄGI-HELLAMAA 6.12
ANDRES LEMBA 6.12
KRISTIINA PARIS 7.12


TEADLIKKUS OMA NÕRKUSEST
Viimastel nädalatel oleme mõelnud eesmärkidest, mida aasta alguses endale
seadsime. Oleme arutlenud ka heade harjumuste üle, mis aitavad meil paremini
tööd teha. Need on kord, püsivus ja intensiivsus.
Eks ole nii, et sageli teame hästi, kuidas tahaksime elada, mida sooviksime
teha, kuid kogeme samas, et see pole kerge. Tihti tajume seesuguste reeglite
rakendamisel oma elus ebaõnnestumist . See kogemus ei peaks meid üllatama
ega kurvastama. Püha Johannes tuletas meile oma esimeses kirjas meelde, et
meil on kolm vaenlast, millega peame arvestama: meie “lihahimu, silmahimu
ja elukõrkus” (1 Jn 2,16).
Lihahimu väljendub muuseas meie korratus kalduvuses mugavusele,
lohakusele, ükskõiksusele, mis mõnikord suunab meid valima kergemat,
lõbusamat ja lühemat teed - seda isegi meie sügavamate soovide arvelt.
Meie teine vaenlane, silmahimu võib väljenduda ahnuses. Meie silmad nagu
kiinduksid asjadesse ja jääksid võimetuks väärtustama mittemateriaalseid,
ka üleloomulikke reaalsusi.
Viimaks nimetab Johannes elukõrkust, mis on kõige kavalam neist kolmest,
sest mida enam me arvame, et see pole meie probleem, seda rohkem ta meie
üle valitseb! Kõrkus, uhkus ja üleolevus valitsevad meie üle näiteks siis, kui
tahame ainult üksi hakkama saada; kui põlgame teisi, nende arvamust ja
abivalmidust.
Teadlikkus oma nõrkusest aitab meil kasvada alandlikkuses, st tões enese
kohta. See aitab meil kasvada ka mõistmises, st tões teiste kohta. See laseb
meil rohkem usaldada teisi, kes oma nõudmistega tegelikult aitavad meil
ületada nõrkusi. Selles peitub ka suurem usaldus Jumala vastu, kes meid
lõpmatult armastab. Sellest armastusest kõnelevad meile jõulupühad, mille
ootamisaja algust tähistame tuleval esmapäeval kooli advenditeenistusel.

n Vanematekogu
Kolmapäeviti kell 8.30

Vanematekogu 26.11.08

nJõulupeod.
Algkool: esmaspäeval, 15.12 kell 10.00 3.-4. klassid,
teisipäeval, 16.12 kell 12.00 1.-2. klassid.
Põhikool: kolmapäeval, 17.12 kell 18.00 9. klassi
etendus Katariina kirikus, järgneb pidu Vene 22 majas.
Sel päeval on lühendatud koolipäev (kella 14.00-ni), 9.
klassidel tunde ei toimu, neile antakse peo
ettevalmistusega seotud ülesanded.
Näidendis osalevaid 9.kl õpilasi võib prooviperioodil
vabastada graafiku alusel tundidest, soovitavalt siiski
mitte eksamiainetest. 17.12 ka PMK oma jõuluhommik.
Gümnaasium: neljapäeval, 18.12 kell 18.00 oma majas
jõulupidu teemal “Eesti jõulud”, tunnid kella 14.00-ni.
Aiake ja eelkool: Aiake 12.12 kell 17.00 oma
ruumides, eelkool 15.12 kell 17.30 Muusikamajas.

nÕpetajate jõululõuna
Arutati, kas oleks võimalik esmaspäevane talveseminar
ja jõululõuna tuua reedele, pärast teenistust. Kuna
kalenderplaanis on esmaspäev tööpäev ja reedel pärast
teenistust vaba, siis võib muudatus kaasa tuua paljude
inimeste plaanide segipaiskamise.
Otsustati enne mitte lõplikult otsustada, kui on teada,
kas see enamusele sobib.

n Advenditeenistused
Kell 9.00 algkool, kell 10.00 5.-8. klass, kell 11.00
gümnaasium ja 9. klass (kuna põhikool ei mahu enam
ära).

nLubati 4. klassidel 16.12 minna Tartusse vaatama
etendust “Lotte”. Täpsemalt algkooli jõulutegemistest
saab vaadata advendikalendrist.

nLubati vilistlasel Laura Hütil oma uurimistöö tarvis
gümnaasiumis läbi viia inglise keele test.

n Järgmises vanematekogus
Järgmine kolmapäev vanematekogus ülevaade
aineprogrammide tööst. Tuleb koostada esinemise
graafik.

n Püha Miikaeli kool
Esmaspäeval, 1. detsembril ESIMESE ADVENDI
TEENISTUSED Peeter-Pauli kirikus:
9.05 1.-4. klassid
10.00 5.-8. klassid
11.00 9. klassid (koos gümnaasiumiga)
Palun aineõpetajaid, võimaluse korral ka klassijuhatajaid
kindlasti minna oma klassidega koos!

n Gümnaasium

n Põhikool

II perioodi 6. nädal

nStockholmi reis. 1. ja 2. detsembril puuduvad koolist
9. klassi poisid, kes on külas Stockholmi Eesti koolil.

n Sünnipäevalapsed
10 H Lena Barbara Luhse 30.11
10 H Johann Põldra 05.12

nJärgmisel nädalal maja eest hooles

nEsmaspäeval on 1. ADVENDI TEENISTUSED:
9.00 algkool; 10.00 5.-8. klass; 11.00 gümnaasium ja 9. klass.

n Algklassidel on 3. detsembril kell 13.15 kohtumine
kirjanikuga - külas ELLEN NIIT.

Järgmisel nädalal on maja eest hooles XI R klass. Pärast
arvestuste nädalat XI K klass.

n3. detsembril läheb 2. A klass vaatama Nukuteatri etendust

nXII klassi õpilaste uurimuste kaitsmine

n5. detsembril läheb 2. A klass Kadrioru Kunstimuuseumi

Kahjuks ei õnnestu mõjuvatel põhjustel korraldada XII klassi
uurimuste järelkaitsmist 4. detsembril. See viidi üle
neljapäevale, 18. detsembrile kell 10.00.

lossikooli tundi. Lahkume koolist kell 9.50, oleme tagasi
kell 12.15.

nArvestuste nädal

n Muusikakool

XII klassil on arvestuste nädalal plaanis kaks proovieksamit.
Esmaspäeval toimub inglise keele proovieksam (kirjalik osa)
ja kolmapäeval proovikirjand. Püüame neil päevadel
tunniplaanis olevate ainete arvestusteks asendusajad leida.
Palun õpetajatel arvestuste nädala plaanidest Anule teada
anda. Sel nädalal alustame ka eksperthinnangute
tagasisidevestlustega.

nIII perioodi kokkuvõtted:

"12 kuud". Lahkume koolist kell 11.00, oleme tagasi 13.00.

n 1. detsembril kell 19:00 Muusikamajas Elo ToodoJakobsi laulustuudio kontsert;

n2. detsembril kell 16:30 Lastekirjanduse Teabekeskuses
õp. Katri Rebase klaveriõpilaste kontsert, proov 1.
detsembril kell 16-18;

n2. detsembril kell 17:00 Muusikamajas õp. Tuule Kanni
ja Ella Maidre kandleõpilaste kontsert;

Gümnaasiumi klassijuhatajate koosolek kolmapäeval, 17.
detsembril kell 15.30.
Gümnaasiumi õppenõukogu neljapäeval, 18. detsembril
kell 15.00.

n4. detsembril kell 16:00 Muusikamajas Muusikakooli

nGümnaasiumi jõulupidu

kitarriosakonna kontsert;

Gümnaasiumi jõulupidu toimub 18. detsembril kell 18.00.

n6. detsembril kell 12:00 Muusikamajas võistkondlikud

nKäivitub väitlusklubi

klaverimängud Harjumaa ja Tallinna muusikakoolide vahel;

Teisipäeval alustab meie majas tegevust väitlusklubi, kuhu
oodatakse huvilisi. Osalevad ka teiste Tallinna koolide
õpilased. Klubi hakkab koos käima teisipäeviti kl 16.00
ruumis 216.

õpilaste kontsert/klaveri lõpukavade kuulamine;

n4. detsembril kell 16:30 MM-s ÜLDKLAVERI ARVESTUS;
n 4. detsembril kell 17:00 Gümnaasiumi teatrisaalis

n6. detsembril on Tütarlastekoor Paides Ernesaksa festivalil;
n7. detsembril Jaani kirikus Urmas Sisaski Missa nr 5
(Püha Miikaeli Poistekoor, Tartu poistekoor ja orkester).

nTasuta uisutama
Tallinna koolidele on eraldatud tasuta jääkasutamise aeg
E-R 10:00-15:00 Harju tänava liuväljal.
Vajalik klassi eelregistreerimine grupijuhi poolt (vt
eelregistreerimise info, www.uisuplats.ee).
Õpilasel, kellel pole isiklikke uiske, tuleb maksta
uisulaenutuse eest vastavalt hinnakirjale.

n Õnnitlus
Õnnitleme noori füüsikuid!
KRISTIAN KUPPART saavutas füüsikavõistlusel
Energiline Energia 2008 nooremas vanuseastmes
auhinnalise 6. koha.
SANDER SIIM saavutas Tallinna füüsika tippvõistlusel
nooremas vanuserühmas auhinnalise 5. koha.

Kontsert "Tunnike soojas"
Elo Toodo
sõpradega.

laulustuudio õpilaste ja

Esmaspäeval, 1. detsembril kell 19.00
Vanalinna Muusikamajas
Musitseerivad Muusikamaja laulu- ja
pillistuudio Elo Toodo õpilased ja sõbrad.
Kaastegev Olav Ehala.
Toetuskaardid kohapeal 30.- / 50.- / 100.-

n Kroonikat
Kunstikooli reis Pariisi 24.10-01.11
(Algus eelmises Teatajas)
Järgmisel päeval sõitsime Versailles’sse. Järjekord oli meeletu, aga
pärast pikka ootamist tõstsime me jala kuningakotta, kuhu kuni
Louis XVI valitsusajani ei pääsenud naljalt ükski lihtrahva seisusest
isik. Tänapäeval vooris seal aga turiste üle terve maailma. Sel
ehitisel oli sõna otseses mõttes silmipimestav hiilgus eriti päikese käes.
Kullatud väravad panid silmi kissitama ning valgest kivist palee,
kus üks tuba oli kahe korteri suurune, säras täies uhkuses.
Versailles’ aiad kadusid lõpmatusse ning minul tekkis pisikese sipelga
tunne. Lossis olid vanade väärikate maalidega kõrvutatud Jeff
Koonsi vapustavalt mõjusad skulptuurid. Keset suurt saali oli
suurendatud koopia roosast õhupallist meisterdatud puudlist, vana
kultuuripärandi kõrval seisis Michael Jacksoni kuju ja kuulsas
peegelsaalis tekitas kalasilmefekti suurt õhkpatja kujutav metallist
skulptuur, mis omakorda peegeldas peegelsaali ja inimesi saalis.
Pärast pikka jalutuskäiku kuningakojas suundusime Rodin’i
muuseumi, kus nautisime kergeid ja väga emotsionaalseid skulptuure.
D’Orsay muuseumis nägin ma ära oma ühe lemmikkunstniku,
Degas’ maalid. Edasi liikus meie “huvigrupp” Palaise de Tokyo’sse,
kus vaatasime väga meeldejäävat filmi sellest, kuidas 1941. aastal
pommirünnaku hirmus Ermitaazi evakueeriti. Vaadata polnud
seal filmis midagi erilist, sest pilt oli enam-vähem ühesugune läbi
terve filmi. Põhiline rõhk oli suunatud kuuldemänguna ülesehitatud
mõttetööle, mis meie fantaasial lasi endale ette kujutada erinevaid
Ermitaazi seinal rippuvaid maale.
Järgmisel hommikul sõitsime vara Montmartre’ile, kus jalutasime
varahommikuses udus inimtühjadel tänavatel. Sõime hommikusi
kreppe ja jõime café au lait’d. Täpselt selline oli minu idülliline
ettekujutus Pariisist.
Louvre ei tundunud aga peale kõiki teisi muuseume enam sugugi nii
uhke ja erilisena. Mona Lisa oli tavaline A4-suurune maal* nelja
klaasi taga. Meie viimane õhtu Pariisis kulmineerus paanilise
kiirusega maa-aluses kaubanduskeskuses sisseoste tehes.
Tagasisõit tundus kõigile kõige kiretuma osana meie reisist, ent
vahepeatus Kölnis osutus vägagi meeldejäävaks. Juss, Stina, Kaisa,
Martin ja mina võime uhkelt öelda, et oleme omal jalal gooti
arhitektuuriga Kölni toomkiriku meeletult kõrgesse torni roninud.
Ülevalt avanes meeliülendav vaade gooti kunstnikerduste vahelt ning
seda ei häirinud isegi pärast ronimist tekkinud veremaik suus.
Viimasel kahel päeval ei juhtnud enam midagi märkimisväärset.
Kogu seltskond oli äärmiselt ühtseks muutunud ja aina raskem oli
mõelda reisi lõpus lahkumineku peale. Laulsime viimased 192,2
km Iklast Tallinnani eestikeelseid ja eestimaiseid laule ning
puhkasime viimase vaheajapäeva kodus pereliikmetega reisimuljeid
jagades.
DORIS TÄÄKER
* Leonardo da Vinci kuulsa maali tegelikud mõõtmed
on siiski 77x53 cm. (Toimetuse märkus)
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LAUPÄEVAL, 6. DETSEMBRIL KELL 11-15 VHK
PÕHIKOOLI MAJAS (VENE 13 SISSEPÄÄSUGA)
LAADAL ON:

12.00 Parimate jõulukinkide oksjon,
oksjonipidajaks Hannes Võrno
KINGID - KAARDID - KÄSITÖÖTOAD

Lõnga ja nuku töötuba,
Keskaegsed käsitöömeistrid,
Hoidised ja teed, Lastehoid,
Raamatud ja plaadid,
Muinasjututuba, Jõulutuba,
KOHVIK
...ja veel palju põnevat!
LAADA TULU LÄHEB ÕPPEVAHENDITE OSTMISEKS!

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

n Kunstimaja
n 2. detsembril kell 16.00 toimub KUNSTIMAJA
ÕPILASTE NÄITUSE avamine Kullo Galeriis. Väljas on
maale, joonistusi, eelmiste aastate kunstikooli lõputöid,
tekstiili-, metalli-, keraamika- ja puutöötundides tehtut ja
veel vormiõpetuse töid piparkoogitaignast. Olete oodatud!

n3.-5. detsembril viibivad õpilased DAN RODIONOV
(9. klass) ja PAULA HIIEMÄE (10. klass) koos õpetaja Mari
Reloga fotokonkursi autasustamistseremoonial Strasbourgis.

nLAADA TÖÖTOAD!
3. detsembril toimub Laada TEKSTIILI- JA
PABERITÖÖTUBA 15.00-18.00 keemiaklassis;
NUKUTÖÖTUBA 15.00-18.00 käsitööklassis.
4. detsembril toimub KLAASITÖÖTUBA, kus saab
valmistada vitraaztehnikas ingli laadale ja endale, käsitööklassis 16.00-19.00.
5. detsembril MEISTERDAMISE TÖÖTUBA kunstiklassis (inglid, lambad, kaardid) 15.00-18.00.
PUUTÖÖTUBA (jõulukroonid, küünlalühtrid) puutööklassis
16.00-19.00.
PABERITÖÖTUBA (märkmikud-kingitused) keemiaklassis
15.00-17.00.
Ootame rohket osavõttu!

