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AASTA LÕPU SÜNNIPÄEVAD:

JAAK JOHANSON  15.12
KRISTEL-LIIS EESMAA  16.12

HERIK TÖLPT  17.12
AARE TAMMESALU  20.12
MARIUS PETERSON  20.12
MARJU RIISIKAMP  21.12
ANASTASIA OBILI  23.12
KERSTI NIGESEN  24.12
HELI REIMANN  26.12
JAANIKA ARU  26.12
MARIA UPPIN  26.12
SIRJE KAEV  28.12

ANDRES KENTS  30.12

25. DETSEMBER

Ajaloolased ja teoloogid on leidnud palju huvitavaid põhjendusi sellele, miks
me Jeesuse sündimist just 25. detsembril tähistame. Tasub märkida, et Tema
sünnipäeva tähistamine hakkas kujunema tavaks juba teisel sajandil. Otsese
viite selle püha tähtpäeva pidamisest leiame ühest 354. aasta liturgilisest
kalendrist. Alates neljandast sajandist on viited sellele kuupäevale ja pühale
kristlikus maailmas juba laialt levinud. Sealt alates on jõulupühad sajandite
jooksul tugevalt ühendanud paljude inimeste usku ja soove.

"Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu kirjutada üles
kogu riigi rahvas. See esmakordne üleskirjutus toimus ajal, kui
Küreenius oli Süüria maavalitseja. Ja kõik läksid ennast kirja
panema, igaüks oma linna. Nii läks ka Joosep Galileamaalt
Naatsaretist üles Juudamaale Taaveti linna, mida hüütakse
Petlemmaks, sest ta oli Taaveti soost ja pärusmaalt, et lasta end
üles kirjutada koos Maarjaga, oma kihlatuga, kes oli lapseootel.
Aga nende sealoleku aegu said päevad täis ja Maarja pidi sünnitama.
Ta tõi ilmale oma esimese poja ning mähkis ta mähkmetesse ja
asetas sõime, sest nende jaoks polnud majas kohta.” (Lk 2, 1-7)

Jeesus pidi sündima, aga tal polnud majas kohta... Ta oli inimeseks, väikseks
lapseks saanud Jumala Poeg, ent talle ei leidunud majas kohta. Ta oli tulnud
maailma selleks, et meie sõprust Jumalaga taastada, et meile näidata, mida
tähendab elada Jumala lapsena Jumala laste keskel, aga tema jaoks polnud
majas kohta...

Võime soovida, et selle aasta jõulupühadel leiaks Ta paiga meie
majas, meie perekonnas, meie südames! Et tema rahu, andestamise
ja rõõmu soov leiaks ruumi meie südames, meie mõtetes, meie sõnades
ning meie tegudes.

Kingitused, söögid ja muud materiaalsed asjad omandavad
tähenduse vaid siis, kui väljendame nendega oma hoolivust teiste
suhtes. Samas on hea meeles pidada ka seda, milline oli päris
esimene jõuluõhtu, mida tähistame 24. detsembril - Petlemma
tingimustes on raske ette kujutata suurt materiaalset luksust või
isegi mugavust. Kuid samas võime kergesti kujutleda, kui suur
oli Maarja, Joosepi ja karjaste rõõm. Sellele rõõmule võiksimegi
praegu ning jõuludel keskenduda ja proovida seda ka teistele
pakkuda.

Häid jõulupühi!

VHK pere(Jätkub kõrvalveerus.)
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Vanematekogu 10.12.08

nKokkuvõte nädalavahetuse rabelemisest. Laat oli
seekord põhikooli majas, mis põhjustas eelnevalt
ärevust, aga kõik sujus lõppkokkuvõttes väga hästi.

nE-kooli protseduur. Ainesektsiooni esimeestele on
tehtud juurdepääs kõigi vastava aine õpetajate
sissekannetele. Otsustati: ainesektsiooni esimehed
teevad kokkuvõtte tunnikirjelduste kohta põhikoolis
veerandi 3. ja 6. nädala järel, gümnaasiumis perioodi 1.
nädalal (eelmise perioodi kohta) ja 4. nädalal. 12.
veebruari stuudiumis põhikooli esimene kord.

n Uutest õpetajatest. Enamus on väga hästi
kohanenud, pisut on raskusi E-kooli täitmise ja
distsipliiniga mõnes klassis, aga need on ületatavad.

nAastaraamat. Tuleks mõelda, milline on selle mudel.
Aastaraamatu koostamine on suurem projekt. Sel aastal
võiks koostada eeltööna kausta, mis sisaldaks õpetajate-
lõpetajate nimekirju, tähtsamaid tekste, olümpiaadide-
konkursside tulemusi, kroonikat, kokkuvõtet aastast.

n Chema kokkuvõte kristliku programmi
tegemistest. Usuõpetuse õpetajatelt tuli ettepanek
arutada jõulumüsteeriumi tekst usuõpetuse tunnis läbi.
Väljakutseks jääb põhikool, 5.-9. klass: tuleb koostada
programm, milliseid teemasid käsitleda. Ettepanek teha
aasta alguses rekollektsioon (4. jaanuaril).

HEAD KOLLEEGID!

Ootame teid kõiki reedel, 19. detsembril

� 9.00 jõuluteenistusele Jaani kirikusse,
� 11.00 talveseminarile Muusikamajja,
� 14.00 jõululõunale Gümnaasiumi majja, millele
järgneb õpetajate jõulupidu (uksed suletakse südaööl!)



nGümnaasium nPõhikool

Jõulueelne nädal

nEsmaspäev, 15.12

8.45-12.15 1.A ja 1.P klass Kurtnas jõulumaal.

10.00-12.00 3.-4. klasside JÕULUHOMMIK Muusika-
majas. Koolipäeva algus 9.00, päevakeskus avatakse 8.05.
Peale jõuluhommikut ainetunde ei toimu, pillitunnid
kokkuleppel aineõpetajatega. 13.00 3.P koor, 14.00 4.T koor

8.15-9.45 küpsetab 2.A klass piparkooke, kell 11.30-14.30
ollakse kinos.

nTeisipäev, 16.12

8.30-17.30 kõik 4. klassid Tartus vaatamas muusikali
"Detektiiv Lotte".

12.00-14.00 1.-2. klasside JÕULUHOMMIK
Muusikamajas. Koolipäeva algus 9.00, päevakeskus avatakse
8.05. Peale jõuluhommikut ainetunde ei toimu, pillitunnid
kokkuleppel erialaõpetajatega.

14.00 Jõulumüsteeriumi etendus eelkoolile peegelsaalis.

nKolmapäev, 17.12

10.30-12.30 vaatab 2.A klass Nukuteatri etendust
"Jõulusalmi asemel".

Tunnid lõppevad kell 13.45.

14.00 Jõulumüsteeriumi etendus eelkoolile peegelsaalis.

17.30-21.30 Põhikooli jõulupidu Gümnaasiumi majas. Peo
kulg: 17.30-19.00 9. klasside JÕULUETENDUS 7.-9.
klassidele teatrisaalis. 19.00-21.30 5.-9. klasside
JÕULUPIDU võimlas.

nNeljapäev, 18.12

Tunnid lõppevad kell 11.45.

12.00 5.-6. klassidele JÕULUETENDUS teatriklassis.

13.00-15.00 Jõulumüsteeriumi proov Jaani kirikus.

nReede, 19.12

9.00 Jõuluteenistus Jaani kirikus.

nParandusõppe ja logopeedi tunde 15.-18. dets. ei toimu.

nÕNNITLEME: SYLVIA TOOMETIT ja HELEN
KIIKE 7. T klassist, kes jagasid  Tallinna linna inglise keele
viktoriinis Westholmi Gümnaasiumiga 3.-4. kohta.

III perioodi 1. nädal

Sünnipäevalapsed

11.R Triinu Kaaret 12.12
10.H Liina Kuuse 14.12
10.K Tiiu Rebase 16.12
11.K Siim Simmermann 16.12
12.H Kaur Joosep Eisel 16.12
12.H Helen Lennuk 16.12
12.H Liis Saare 16.12
10.K Marcus Kallavus 17.12
10.R Ivo Uutma 17.12
10.H Sten-Kristen Saarmets 18.12
12.K Eva-Liis Avakivi 19.12
11.R Ott Velsberg 20.12
12.H Joonas Paas 21.12.
11.R Geirit Jansen 23.12
12.H Anders Levandi 23.12
10.H Markus Helmut Ilves 27.12
10.R Agnes Kivistik 27.12
10.R Joonas Ervald 28.12
11.H Triin Loosaar 28.12
11.K Kaspar Gering 28.12
11.K Pille-Riin Karro 28.12
11.K Aadu Lambot 30.12
11.R Lisanna Pertens 30.12

nIII perioodi tunniplaanid on kättesaadavad koduleheküljel.

nRegulaarne õppetöö toimub kuni neljapäevani.
Neljapäeval lõpeb koolipäev 11.30.

nAbiturientide inglise keele proovieksami suuline osa
toimub kolmapäeval. Tunnid sel päeval ära ei jää.
Koostatud on nimekirjad kellaajaliselt. Õpilane, kes läheb
vastama, lahkub vastamise ajal tunnist.

nUurimuste järelkaitsmine toimub neljapäeval, 18.
detsembril kell 10.00. Valminud tööd peavad täna-homme
laekuma Kersti Nigesenile, soovitavalt meilile (kersti@vhk.ee).

n Lõppenud kursuste hinded tuleb välja panna
hiljemalt teisipäevaks! Nendel õpilastel, kellele mingil
põhjusel ei saa hinnet välja panna, märkida hinde kohale X.

nKlassijuhatajate koosolek toimub kolmapäeval, 17.
detsembril kell 15.30. Õppenõukoguga saame
neljapäeval alustada varem: 13.30.

nGümnaasiumi jõulupidu toimub neljapäeval, 18.
detsembril kell 18.00. Alustame Jõululavaga Katariina
kirikus, hiljem jätkame muusika, tantsu, mõnusa koosolemise
ja ühislaulmisega gümnaasiumi majas. Otsi välja parimad
retseptid ja valmistu küpsetiste võistluseks! Jälgi infot
peoplakatil!

nToitlustamine. Jaanuari toiduraha on 500 krooni. Raha
tuleb toitlustajale üle kanda enne 20. detsembrit.

THE SPIRIT OF CHRISTMAS

Spirit of Christmas comes
Slowly with the Christmas tree

He is the God of all the happiness
He is older than Santa or Sinterklaas*

He is in us every Christmas, but we
Can not feel, see, or hear him, but still
We know that he is with us everywhere

On Christmas night.

Lennart Varu 7.P

* Hollandi jõuluvana
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UUE AASTA ESIMENE SEMINAR

Seminar algab 6. jaanuaril kell 15.45
Muusikamajas Kersti tervitusega.

16.00-18.00 Olga Schihalejeva esitleb REDCo
kvanitatiivuuringu kokkuvõtet 14-16-aastaste
noorte suhtumisest religiooni ja religioossesse
mitmekesisusse, tutvustatakse ka VHK õpilaste
religioosseid veendumusi selle uuringu taustal.

18.00 Kolmekuningapäeva kontsert-vastuvõtt.

JÕULULAAT - TEGEMISRÕÕM, OSALEMISRÕÕM,
JAGATUD RÕÕM!

6. detsembril toimunud Miikaeli Ühenduse ja VHK
heategevuslik jõululaat oli omanäolisena jälle rekordiline:
nädala jooksul lisandunud laekumised on tulu kergitanud
juba  87 005 kroonini! Alg- ja põhikooli klassides jagus
tegemisrõõmu hubastes töötubades lausa laadakella viimaste
löökideni: oli lapsi, kes ära minna ei tahtnudki. Rikkaliku
toiduvalikuga kohvikud meelitasid isetehtud kooke-küpsetusi
mekkima, väiksemad laadalised kuulasid huviga
muinasjututoas jutte, päris pisikesed said mängida
päevakeskuses asunud lastehoius. Osteti jõulukingitusi ja -
kaarte, rohelisi oksi, raamatauid, plaate.  Traditsiooniliselt
meelitasid paljusid tränituba ja omatehtud hoidiste-kingituste
müük, põnevust pakkus Hannes Võrno läbi viidud oksjon.
Jõulutoa rahvas muutis ajaveetmise lustakaks ja kindlasti
kõigile sissepõiganuile meeldejäävaks. Kel väsimus juba
jalgades, võis istuda käsituppa maha ja teha oma kätega
valmis ingli või lamba.

Peakorraldaja Ruth Durejko tuli korraldustööga nii hästi
toime, et ükski traagelniit, mida ta ehk ise märgata oskas,
teistele küll silma ei torganud. Täname südamest kogu
laadatoimkonda, iga üksikut kätepaari suures tervikus! Oli
taas võimalus kogeda, et õnnestunud koostöö annab jõudu
ja et jagatud rõõm on kahekordne rõõm.

Laada tulu kasutatakse koolile õppevahendite ja teatme-
teoste ostmiseks. Tänases majandusolukorras on  iga
laadalise panus seda väärtuslikum, et täit kindlustunnet
homsete  võimaluste suhtes pole ja võib tekkida  vajadus
ootamatuteks kuludeks.

Suur, suur tänu  laadale tulijaile,  koostegemisest  osasaajaile!

INGRID MEISTER

nSavikojas on veel müüa JÕULUSÕIMESID!

nRIIETE MÜÜK! 15. detsembril kell 15.00-17.00 Vene
22 söögisaalis soodsad talverõivaste kollektsioonid meestele,
naistele, lastele!

n15.12 kell 17:30 Muusikakooli 10. klassis üldklaveri
arvestuse järelarvestus;

n 16.12 kell 17.00 Gümnaasiumi teatrisaalis
Kitarriosakonna kontsert;

n16.12 kell 17:00 Muusikamajas Muusikakooli X-XII
klassi õpilaste kontsert;

n 16.12 Nõmme Muusikakoolis õp. Maret Nurkliku
flöödiõpilaste kontsert koos Nõmme MK  õp. Kai Kiige
flöödiklassi õpilastega;

n17.12 kell 15:00-16:00 Muusikamajas õp. Inge Biltse
klaveriõpilaste kontsert;

n17.12 kell 16:00-16:30 Muusikamajas õp. Krista Madiste
plokkflöödiõpilaste kontsert;

n18.12 kell 13:00-16:00 Jaani kirikus Jõuluteenistuse proov;

n 18.12 kell 10:00 Muusikamajas Muusikakooli
õppenõukogu ja jõulupidu.

Vanalinna Hariduskolleegiumi klaverimängijad
saavutasid "Võistkondlikel klaverimängudel" II koha!

Tasavägises ja meeleolukas võistluses osutus võitjaks Keila
Muusikakooli võistkond 28,2 punktiga, järgnesid VHK
Muusikakool 27 punktiga, Lasnamäe Muusikakool 26,4
Saue Muusikakool 25,7 ja huvikeskus "Kullo" 25 punktiga.

VHK võistkonda kuulusid TRIINE ELISA ALLING, JOEL
MARKUS ANTSON, KERTU AER, ANNI MARI
PREES, ANNI MARIE REA, MARIA BARBARA
NIITVÄGI ja ANNA HIOB.

Palju õnne tublidele õpilastele ja nende õpetajatele
Anneli Tanksimäele, Ingrit Vooglaiule, Hille Porosonile, Karin
Sussile ja Inga Arrole!

nMuusikakool

n Info

n Jõululaadast

JÕULUD VANALINNAS

Väljas särab hõbelumi,
jõulu vastu tunnen huvi.
Piparkooke mugin ma,

komme täis mu suss on ka.
Päkapikk seal Vanalinnas,
ostab kinke suures hinnas.

Öösel kinke jagab ta,
päeval soojas magab ka.

Sigrid Kõlu 5t.

Üks piparkook
sündis jõuluõhtul,
tulvil jõulurõõmu,

rändas minu kõhtu.
Oli jõuluõhtu…

Kirke Gross 5.t
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Jõulueelne nädal

nEsmaspäev, 15.12
- 10.00-12.00 Liina, Peeter ja 4. klass 3.-4. klasside jõulupeol
Muusikamajas (õp. Gerle, õp. Ane).

nTeisipäev, 16.12
- 4. klass väljasõidul Tartusse (õp. Ane).
- 9.00-10.00 2.-3. klassi piparkoogihommik Vene 31 sööklas
(õp. Gerle).
- 10.00-11.30 5. klassi piparkoogihommik Vene 31 sööklas
(õp. Ruth).
- 12.00-14.00 1.E klass 1.-2. klasside jõulupeol
Muusikamajas (õp. Iveta).

nKolmapäev, 17.12
- Kella kaheksased tunnid (8. kl matemaatika, 9.P kunst,
9.T vene keel) jäävad ära.
- 9.00-10.00 PMK jõuluhommik Vene 31 majas, 9.P
klassiruumis koos küünlavalguse, kuuselõhna, piparkookide
ja jõululauludega. Ka õpetajad on väga oodatud!
- Tunniplaanijärgsed tunnid 10.00-13.45;
- 14.15 PMK eelõppenõukogu (sisuline arutlus) Vene 31
majas, II korruse suures klassis. Ootame kindlasti kõiki PMK
õpetajaid! Pakume piparkooke ja glögi. Mõjuva põhjusega
osalemistakistustest palun teatada aime@vhk.ee.
- 19.00-22.00 7.-9. klassid Põhikooli jõulupeol Gümnaasiumi
võimlas.

nNeljapäev, 18.12
- 5. klass päevasel väljasõidul Kohilasse (õp. Ruth);
- Tunniplaanijärgsed tunnid kestavad teistel 8.15-11.45.
- 12.00-13.30 7.-9. klassid jõuluetendusel Gümnaasiumi
teatriklassis.

nReede, 19.12
- 9.00 jõuluteenistus Jaani kirikus;
- 11.00 õpetajate talveseminar Muusikamajas;
- 13.00 õpetajate jõululõuna Gümnaasiumi majas.

nEELTEADE: Reedel, 2. jaanuaril kell 11.00-16.00
Gümnaasiumi majas on PMK õpetajatel võimalus osaleda
KOOLITUSEL "Praktiline töö erivajadusega lastega
ja õpimotivatsiooni leidmine". Koolitab Milla Husu
Helsingi HERO Keskusest. Koolitus on õpetajatele tasuta.
Toitlustuse lahendame sedakorda üheskoos - palun võtke
igaüks kaasa midagi söögipoolist, kas soolast või magusat!

nPüha Miikaeli kool

Kallis Juta!
Võtame osa Sinu leinast ISA surma puhul!

Koolipere

ÜHEL SINISEL JÕULUÖÖL

Ühel sinisel jõuluööl, ühes sinises taevas,
tantsib üks ingel.

Ta ümiseb viisi, mis kutsub välja jõuluhingi.
Nad laskuvad maale, täht näitab neil teed

ja nende peegeldust ehk on näha siraval jääveel.
Nad külastavad iga kodu, kus pere on uinumas.

Kõigil jõulukuusk säramas keset tuba.
Nad soovivad teile häid jõule

ja toovad teile jõulunaeratuse näole.
Kuid keegi peale kollase jõulukuu,

seda jõuluimet näha ei saanud.

Karoliine - Lisette Kõiv 6.t

JÕULUD

Jalutan õhtusel tänaval
külma rahu ja vaikuse keskel,

jõuan Raekoja platsile, kesk jõuluturgu,
kus kedagi ei liigu, vaid vaikne lumesadu,

lumme jäävad mu rõõmsad, kuid natuke kurvad jäljed,
nad teavad, et rikuvad rahu,

kell lööb kaksteist ja sina pead uinuma.
Lähen edasi mööda Harju tänavat,

möödun Kirjanike Majast,
näen, et Harjumäel uisutab keegi,

küllap inimene, kuid ma ei ole kindel,
vaatan veidi terasemalt jäävälja ja näen,

et see pole inimolend, on hoopis ingel,
kellad löövad, aeg seisab.

Maria Liive 6.tVaatan imetlusega suurt jõuluvana ma.
Tean, et tema see, kes naeratuse võlub lapse suule.

Sõidab linnast linna ta väga suure saaniga.
Kujutasin juba ette, kuidas emale ma ütlen:
,,Nägin jõuluvana ma, poe ees ta naeratas."

Agnes Grünberg 6.t
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