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JAANUARI ALGUSE SÜNNIPÄEVAD:

ADRIAN VALLECILLO GRAZIATTI  1.01
ANNE REBANE  4.01

ANNA VIIK  5.01
PRIIT AIMLA  6.01

ROBERT JÜRJENDAL  10.01
ENE NAEL  13.01

RIIN TERGEM  17.01
TATJANA VORODJUHHINA  17.01
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Vanematekogu 7.01.09

nMiikaeli Ühendus tunnustas Kristelit jõuluaja
imepärase korralduse eest.

nII poolaasta kalender. Põhikooli õppenõukogu
15.01 kell 15.00, tunnid lõpevad PK-s sel päeval kell
14.00, kuid huvikoolide tunnid jätkuvad tavapäraselt.
Vilistlaste päev 7. veebruaril. 9. klassi katsed
gümnaasiumisse 10. veebruaril kell 9. Abiturientide ball
28. veebruaril Õpetajate Majas. Lahtiste uste päev 5.
märtsil. Gümnaasiumikatsed väljastpoolt tulijatele 14.
märtsil. 12. klasside tuluõhtu almanahhi toetuseks 13.
märtsil. Viimane koolikell 22. aprillil. Draamafestival
29. mail. Mailaat 30. mail. Lõpuaktused 18.-19. juunil.

n Omaloomingukonkurss . Ei piisa sellest, et
teemadest teavitada, tuleb läbi mõelda, kuidas lapsi
kaasa haarata. Selles töös peaks osalema ka
klassijuhatajad.

n Vanematekogu II poolaasta tööplaani
täpsustused. Et vanematekogu oleks efektiivsem,
tuleks teemad hästi ette valmistada. Üks teema läbigu
mitut vanematekogu.

nChema rääkis võimalusest minna kevadvaheajal
Hispaaniasse palverännakule.

nArutati mõtet tõsta gümnaasiumi foorum reedelt
esmaspäevale.

KUTSUMUSE TÄHT

Kaks mõtet jäid ehk eriti kõlama pärast kooli kolmekuningapäeva
teenistusi: jõulutäht ja rahu. Tähetargad jälgisid tähte, mis nende jaoks
kandis erilist tähendust. Jeruusalemma saabudes ja tähe nende silmist
kadudes küsisid nad: "Kus on see juutide vastsündinud kuningas? Me
nägime tema tähte tõusmas ja oleme tulnud teda kummardama." (MT
2,2). Nii said nad nõu jätkata teed Petlemma poole. "Ja vaata, täht,
mille tõusmist nad olid näinud, käis nende eel, kuni jäi seisma selle paiga
kohale, kus oli laps" (MT 2,2).

Kooli ajal, eriti gümnaasiumis, seisame suure võimaluse ning väljakutse
ees. Seisame teatud mõttes ühel elu ristteel ning peame otsustama, kuidas
endale ümbritseva maailma vastutusi võttes õnnelikku elu elada. Ja seda
mitte vaid endale mõeldes. Millised on meie sügavamad kavatsused? Teiste
sõnadega, milline on see täht, mida soovime elus jälgida - nagu tähetargad
- ja mis annab meie elule erilise tähenduse.

Kui hea on teada, et kutsumuse tähe otsimises ja avastamises pole me
üksi. Meie ümber on kindlasti inimesi, kellele saame ja soovime toetuda
nüüd ja eriti siis, kui, nagu tähetarkadel juhtus, täht kaoks meie silmist.
Kui meie seda nii selgelt enam ei näe, aga jätkame teed, teades, et täht on
ikka seal ja kunagi uuesti särab. Ja siis rõõmustame nagu tähetargad:
"Tähte nähes rõõmustasid nad üliväga" (MT 2, 10).

Pole uudis, et hiljuti möödunud jõulupühad kannavad sõnumit rahust.
Nüüd, kui uus aasta on alanud, võime ehk mõelda sellele, kuidas meie
külvame rahu enda ümber? Kodus, koolis, klassis... Nagu inglid laulsid:
meie konkreetsete ja ehk väikeste, aga samal nii tähtsate, heade tegudega,
heade sõnadega, heade soovidega.

Kindlasti on õnn ja rahu meid ümbritsevas maailmas täht, mida tasub
päev päeva järel rõõmu ja samas pingutuse ning püsivusega jälgida.

Ilusat uue koolipoolaasta algust!

nKunstimaja koosolek toimub esmaspäeval, 12.01
kell 9.00 ikka meie õpetajatetoas
kell 10.00 algab samas Kunstikooli õppenõukogu,
palun hinded välja panna ja kohal olla!

nKunstimaja omaloomingukonkursi teemad on:
- Mida ma hoian...
- Sõltuvus ja sõltumatus
- Vaba teema

nKunstimaja

n Õnnitleme Slawomira ja Marius Petersoni
TÜTRE sünni puhul 1. jaanuaril!

nÕnnitleme Helena ja Varro Vooglaidu TÜTRE
Benita Marie sünni puhul 2. jaanuaril!

nÕnnitleme!

n Teataja

Seoses Helena pisitütre sünniga toimetab Teatajat
jaanuarist alates Tiina Veismann. Teateid, uudiseid,
kroonikat ja loomingut saata endiselt aadressile
teataja@vhk.ee.



n Gümnaasium nPõhikool

Avaldame kaastunnet Kunstimaja õpetaja Tiinale
ARMSA EMA surma puhul!

Kolleegid

nSuur tänu 9. klassidele ja klassijuhatajatele meeleoluka
jõulupeo korraldamise eest! Sügav kummardus etenduses
“Lumekuninganna” osalenud 9-ndikele ja lavastaja
Lembit Petersonile!

VEERANDI LÕPP PÕHIKOOLIS:

nHinded välja
II veerandi hinded välja panna kolmapäeva, 14. jaanuari
õhtuks.

nJäreltööd
Viimane järeltööde tegemise päev on teisipäev, 13.
jaanuar. Järeltööde klass on suletud 14. - 27. jaanuarini.

nNeljapäeval, 14. jaanuaril toimuvad tunnid kuni kella
14.00-ni. HUVIALAKOOLIDE tunnid toimuvad
tunniplaani järgselt!

nÕppenõukogu
Õppenõukogu on neljapäeval, 14. jaanuaril kell 15.00.

nRaamatukogu

nUued raamatud põhikooli raamatukogus:
Priilinn, Ketlin (2007). Anna ja tema merisiga Julius.
Kivirähk, Andrus (2006). Leiutajateküla Lotte
Kuuskemaa, Jüri (2006). Hea töö headele inimestele
Webster, Jean (2008). Pikakoivaline isa
Vallik, Aidi (2008). Pints ja Tutsik
Scott, Walter (2008). Rob Roy
Tungal, Leelo (2008). Seltsimees laps ja suured inimesed:
veel üks jutustus õnnelikust lapsepõlvest

Tule ja tutvu!

nUudiskirjandus gümnaasiumi raamatukogus:
Koolitugi. M.Tamm, M.Leino 2008
Kui taastasime Eesti iseseisvuse. 2008
Eesti rahvarõiva ilu. 2004
Kaduv maailm. Maailma kõige haruldasemad ja
ohustatumad paigad. 2008
Lapsepõlv. Laps eesti kunstis. 2003

Head lugemist!

nSelle nädala ajakirjad:
Põhikool :   Täheke ja Hea Laps
Gümnaasium:   Tarkade klubi ja Akadeemia

nMuusikakool

III PERIOODI 3. NÄDAL

nSünnipäevalaps
11.R  Laura Nedzelskyte  9.01

nKoolimaja eest hooles
Järgmisel nädalal on koolimaja eest hooles XII R klass.
Pärast neid XII K, siis X H.

nTänud jõulupeo korraldajatele
Täname kümnenda klassi õpilasi ja Maria Joanna
Madiset meeldejääva ja kauni jõulupeo eest!

nXII H klassi muusikaajaloo järelvastamine
Viimane võimalus XII H õpilastel muusikaajaloo järeltööd
teha on reedel, 16. jaanuaril kell 15.30 auditooriumis.

nEksamivalikud
Riigieksamite valikutest tuleb gümnaasiumi sekretärile teada
anda hiljemalt 16. jaanuariks. Pärast seda enam muudatusi
teha ei ole võimalik!

nAbiturientide ball
Abiturientide ball toimub 28. veebruaril Õpetajate Majas.
Ettepanekuid balli teema ja korraldamise kohta saab
esitada kuni järgmise neljapäeva kella 14.00-ni n15.01 kell 17.00  Muusikamajas Muusikakooli õpilaste

kontsert

n 17.01 Muusikamajas kooriproov IV-VI klassi
tütarlastekoorile

OMALOOMINGUKONKURSI teema on:

SÕLTUVUS JA SÕLTUMATUS

Kutsume arutlema kunsti- ja sõnakunsti-, muusika-
ja tantsu-, filmi- ja teatrikeeles küsimuste üle nagu

Millest ma sõltun, kellest ma sõltun?
Mis/ kes sõltub minust?
Sõltuvus – ahel või seos?
Sõltumatus – millestki ja millekski
Kõigil on kõigiga/ kõigel on kõigega seos

Algklassid:
Mis on tähtsad asjad minu elus?
Kes on mulle tähtsad?
Kellele mina olen tähtis ja vajalik?
Keda ma hoian?
Kellest ma hoolin?

Kunstimaja teemad:
Mida ma hoian...
Sõltuvus ja sõltumatus
Vaba teema

Tööde esitamise tähtaeg on 13. veebruar.

Peapreemiad antakse kätte Eesti Vabariigi aastapäeva
aktusel!

Omaloomingukonkurss 2009


