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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

JAVIER RIERA SANS  14.09

TIIT KIIK  14.09

TRIINU TAMM  14.09

KULLA MÄND  14.09

GUDRUN KAUKVER  14.09

IRJA TUUS  16.09

TIIA EVARDT  16.09

AHTI SAARES  17.09

TEKLA TAPPO  17.09

SIRJE VOITKA  18.09

AIRE PUUSEPP  20.09

TEISTMOODI VILISTLANE

Teisipäeval tabas meid kurb uudis, Andres-Allar lahkus meie
hulgast peale rasket haigust. Üks liturgiline palve meenutab, et me
tegelikult ei sure, vaid „meie maine elurännak lõpeb“. Andres on
alustanud uut rännakut, millel pole enam lõppu. Võib-olla ei näe
me teda enam oma keha silmadega, kuid teame ja tunneme, et ta
jääb ikka meiega. Meiega jääb mälestus temast ja eeskujust, mida
ta meile on andnud. Jääb tema sõprus ning kogu temaga koos veetud
aeg.

Aga jääb ka haav, mis ei parane lõplikult kunagi. Ja tegelikult ei
soovigi me seda… Haav, mis tekitab meis esialgu valu, muutub
tasapisi rõõmsaks igatsuseks. Oleme tänulikud selle eest, et saime
olla talle kaaslasteks selles maises rännakus ja tema meie teekonnal.
Nüüd ootame aega, mil võime taas kohtuda.

Andres pole esimene meie kooli perest, kes lahkub. Võime mõelda
neile kõigile, kui teistmoodi vilistlastele, kes meist hoolivad
ja Jumala juures meie ja meie kooli eest kostavad. Tunneme valu,
kuid samas tänulikkust ja rõõmu neid mäletades ja neile toetudes.

Tunneme südamest kaasa Andrese perekonnale!

Vanematekogu 9.09.09

nStruktuurimuudatused. Muusikamaja kui osakond
kaob ära, tegevus läheb muusikakooli alla. VHK direktoril
kaks asetäitjat: üldhariduse alal Kristel Üksküla ja
huvihariduse alal Aive Sarapuu.

nVaadati läbi ja kinnitati vanematekogu koosseis.

nVaadati läbi vanematekogu tööplaan.

nLoomisel on VHK naisteklubi, idee tasemel eksisteerib
ka isade-poegade klubi. Kord kuus tullakse kokku,
tehakse käsitööd vm, räägitakse juttu.

nKoolivorm. Koolivorme ei jätku, kuna nende tellimisega
on nii palju tööd, et ei jõua sellega pidevalt tegeleda. Mõned
vanemad on teinud ettepaneku, et võivad selle enda peale
võtta.

nAastaid on aktuaalne ka lõpuaktuse riietus. Klassikaline
akadeemiline pidulik riietus on tume seelik ja valge pluus,
poistel ülikond. Alternatiivina ka rahvariided. Vanematelt
on tulnud initsiatiiv rahvariide valmistamise kursuse
korraldamiseks 12. klassi tüdrukutele. See oleks väga teretulnud.

nÕpetajate päev otsustati viia esmaspäevalt reedele, 2.
oktoobrile.

nMihklipäev. Tegemist on kooli kaitsepühaku päevaga,
seda peaks õpilastele rohkem teadvustama. Kunstimaja teeb
vastavateemalised stendid. Algklasside klassijuhatajad võiksid
ka klassidesse temaatilise väljapaneku koostada.

n Mihklipäeva üritused. Toimub gümnaasiumi
loodusteaduste kabineti avamine, mis on sisustatud Rotary
klubide kogutud rahaga. Kontsert Mihkli kirikus, vastuvõtt
Vene 22. Tänatakse neid, kes on kooli aidanud. Kutsed
saadetakse elektrooniliselt ja personaalselt. Mõnda aega on
õhus olnud ka idee töötada välja teenetemärk. Statuudi
mõtlevad läbi Kersti, Urmo ja Tiina.

nTundide külastused. Iga vanematekogu liige peaks
võtma enda plaanidesse tundide külastamise. See tagab
põhiprotsessidega kursisoleku.

nKaks üliõpilast tulevad järgmisel nädalal vaatluspraktikale
põhikooli tundidesse.

n9. klassidel lubati korraldada sügispidu veerandi lõpus.
Vanematekogu ettepanek: peole võiksid eelneda kooli
korrastamise talgud.

Raske haigus on meie hulgast viinud hea sõbra ja
koolikaaslase ANDRES-ALLAR SIITAMI.

Tunneme südamest kaasa tema perele!

Mälestusteenistus toimub kolmapäeval, 16.
septembril kell 14.00 Peeter-Pauli kirikus.
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JÄRELEHÜÜD ka järgmisel leheküljel.



n Gümnaasium ANDRES-ALLAR SIITAM

Vähe on neid inimesi, kes saavad
omadeks juba esimesest hetkest
alates. Piisab vaid ühest kohtumisest
ja sulle tundub, et oled leidnud
sõbra. Nii võib vist väita igaüks, kes
tundis Andrest. Kahju, et neid hetki
meile nii vähe anti, sest palju jäi
ütlemata, veel rohkem tegemata.

Erinevalt meist oskas Andres talle antud aega hinnata. Kuigi
ta teadis, et kõik võib homme-päev pöördumatult
muutuda ja argised pingutused tühiseks muuta, ei kaotanud
ta kunagi usku ja leidis endas alati jõudu täita oma
kohustused hästi. Ta oli nõus vabatahtlikult jääma n-ö
suvetööle, sest juba niigi hea tulemus ei olnud tema jaoks
piisav. Justkui tundes, et kui ta praegu seda ei tee, siis jääbki
see tegemata.

Eelmisel aastal rikastasid meie koosolemisi erinevate
mõtiskluste lugemised, olid need siis klassikute või elavate
sulest. Sel sügisel seda võimalust meile enam ei antud.
Kuna ma Sulle seda Toomas Pauli mõtisklust enam lugeda
ei saa, siis ma kirjutan Sulle.

“Inimese elupäevad on nagu rohi, ta õitseb nagu õieke väljal – kui
tuul temast üle käib, ei ole teda, ja tema ase ei tunne teda enam.”

Ka pikim elu on nagu eilne päev, nagu vahikord öösel. Jah,
tunnimehele võib ta vahetus tunduda lõpmata pikk, aga tagasi
vaadates on kogu elu läinud lennates mööda. Ka tüütud ootamise
tunnid. Ehk on siis kõige arukam võtta iga hetke kingina. Ärgata
igal hommikul kui allesjäänud elu esimesel päeval. Öelda nii palju
nagu oleks see jumalagajätt, ja nii hästi, nagu oleks tegu esimese
trükiprooviga.

Mis jääb järele lõkkest, mis on põlenud lõpuni? Näib nii, et kui
pole leeki, siis luuakse või süüdatakse tuli, ja kütuse lõppedes tuli
kustub olematuks. Aga võib-olla on lugu hoopis nõnda: tuli iseenesest
on igavene, puit ja selle läitmine on ainult vahendid, igavese tule
nähtavaks tegemiseks. Halgude lõppemine ei tee muud, kui laseb
tulel uuesti muutuda nähtamatuks elemendiks.

Puud saavad otsa, tuli ei kustu.

ALAR

nPõhikool
nNeljapäeval, 17. septembril kell 15.40 põhikooli V-
IX klassi juhatajate STUUDIUM. Teemad: kooliaasta algus,
korrapidamine vahetundidel jm.

nPõhikoolis on alates 14. septembrist kaheks nädalaks TLÜst
kaks praktikanti, kes käivad tunde vaatamas I-IX klassini.

n Suured tänud kõikidele õpetajatele ja ülejäänud
personalile kooliaasta sujuva käivitumise eest!

nGümnaasiumi erialade tutvustus IX klasside õpilastele
toimub 23. septembril kell 14.00 teatrisaalis.

nPILDISTAMISE INFO 3. leheküljel!

I perioodi 3. nädal

Sünnipäevalapsed
10.H  Britta Paemurru  11.09
12.E  Eike Tombre  13.09
12.R  Kerli Lootsmann  14.09
11.K  Timo Tuga  14.09
11.H  Markus Habakukk  15.09
10.H  Tony-Peeter Haav  16.09
10.K  Laura-Johanna Lõhmus  17.09
10.R  Laura Rogenbaum  18.09
11.H  Kristiina Randrüüt  18.09

n OODATAKSE LAUPÄEVAKS ABILISI
KARTULIVÕTUTALGUTELE!
Kes soovib laupäeval, 12. septembril osaleda Õpilaskodu
kartulivõtutalgutel Kohilas,  pange end kirja Mairi juures.
Kuidas sinna saab:
Rongiga: Väljumine kell 8.37 Balti jaamast – rong on Kohilas
9.29. Viimane võimalus tulla rongiga, mis väljub 10.35 –
rong on Kohilas 11.24. Pileti saab osta rongist (20 krooni).
Rongile tullakse autoga vastu! Saab tulla ka autoga (autojuhile
saab anda täpsema juhise). Rattaga (teekond üle
kolmekümne kilomeetri mööda Viljandi maanteed).
Pärast talguid pakutakse sooja lõunat ja saab minna sauna
või kanuuga sõitma.
Tagasi: Rongiga 18.12 Kohilast – Tallinnas 18.45. Viimase
rongiga 20.12 – Tallinnas 21.03.

nFilm Katõn
Poola Suursaatkond on kutsunud 30 meie õpilast vaatama
Andrej Wajda filmi “Katõn” KUMUs 17. septembril kell
12.00. Huvilistel palun registreeruda õpetaja Ilvari juures.

“KATÕN räägib Saksamaa ja Nõukogude Liidu järjestikusest
sissetungist Poolasse 1939. a septembris, mil Nõukogude väed
vangistasid ja tapsid Katõni küla lähedastes metsades ligi 20 000
Poola ohvitseri. Need mehed olid Poola vaimne ja sõjaväeline eliit.
Katõni tähendus Poola ühiskonnale oli aga veelgi laiem. Kogu II
maailmasõja järgse aja kuni Nõukogude Liidu lagunemiseni oli
Katõn tabuteema. Mõrvas osalemist eitas Nõukogude Liit kuni
lõpuni süüdistades massimõrvas Saksamaad. Kuid poolakatele oli
tõde teada. Nii sai Katõn paljudele inimestele kogu nõukogude valedele
ehitatud ühiskonna sümboliks. Wajda film on paljuski just sellest
Katõni laiemast tähendusest.
KATÕN on Poola vaatepunktist tehtud lugu ühest rahvast ja
inimestest, kes jäävad kahe totalitaarse riigi vahele, ja kahest
totalitaarsest riigist, mis ei erine teineteisest palju. Wajda on filmi
püüdnud põimida väga palju erinevaid lugusid ja nüansse, mis Poola
ajalooga kehvemini kursis olevatele vaatajatele võivad teinekord veidi
arusaamatuks jääda, ent kokkuvõttes on see eestlastele väga tuttav
lugu.” Aivo Vaske, PÖFFi tutvustusest

nAndres-Allar Siitami mälestusteenistus toimub
kolmapäeval, 16. septembril kell 14.00 Peeter-Pauli kirikus.

nKoolisõrmused. Kui vajad uut koolisõrmust, siis selgita
välja sõrmuse mõõt ja too 320 krooni Mairi kätte järgmise
nädala jooksul.

(Gümnaasiumi teated jätkuvad 3. leheküljel.)



GÜMNAASIUMI TEATED JÄTKUVAD

n 2. oktoobril toimub 10 R keskkonnaökoloogia
õppekäik Nõva looduskeskusesse. Teema:

KES ON METSA HEA PEREMEES?

Programm tutvustab praktilise tegevuse käigus metsanduse
põhitõdesid ja mõisteid. Kestus 3 tundi. Õppekäik loob
seosed erinevate õppeainete vahel (matemaatika, bioloogia).
Matemaatikateadmiste praktiline rakendamine. Metsavarad
ja nende hindamine. Mets kui taastuv loodusvara, selle
kasutamine ja uuendamine. RMK kui riigi metsa majandaja.

Päevakava

1. Sissejuhatus looduskeskuses -programmi ja Nõva
looduskeskuse tutvustus.

2. Loodusretk metsa. Sissejuhatus metsandusse: metsa
jätkusuutlik majandamine, inimene metsa kui süsteemi
tasakaalu hoidjana. Praktiline töö – puude valik raieks.
Tutvumine pikkus- ja pinnamõõtudega. Retkejuhi poolt
maha pandud taimeruudus leiduvate taimede uurimine.
Puude vanuse ja kõrguse määramine.

3. Kokkuvõtted. Piknik kaasa võetud toidu ja metsaema
poolt keedetud teega.

NB! Selga-jalga ilmastikukindlad riided, soovi korral kaasa
toit. Õppekäigu maksumus 125 krooni. See tagab meile
transpordi Merepuiesteelt Nõvale ja programmi lõppedes
tagasi Tallinna. Maksta saab sekretär Mairi juures juba
esmaspäevast.

n Pildistamine

ÕPETAJAD TEISIPÄEVAL, 15.00

Aiake kolmapäeval, 10.30

Eelkooli pikapäevarühm kolmapäeval, 11.30

1. P teisipäeval, 8.30

1. T esmaspäeval, 8.30

1. A teisipäeval, 9.30

1. E esmaspäeval, 11.00

2. P esmaspäeval, 9.00

2. T kolmapäeval, 1200

2. A ja E esmaspäeval, 9.30

3. P esmaspäeval, 10.00

3. T kolmapäeval, 9.30

3. A kolmapäeval, 14.00

4. P kolmapäeval, 13.00

4. T esmapäeval, 10.30

5. P esmaspäeval, 11.30

5. T kolmapäeval, 9.00

6. P esmaspäeval, 14.00

6. T teisipäeval, 13.30

7. P esmaspäeval, 14.30

7. T esmaspäeval, 15.00

8. P teisipäeval, 12.00

8. T teisipäeval, 14.30

9. P teisipäeval, 10.00

9. T teisipäeval, 13.00

X. H kolmapäeval, 15.00

X. K teisipäeval, 11.30

X. R esmaspäeval, 12.00

XI. H teisipäev, 14.00

XI. K teisipäeval, 10.30

XI. R esmaspäeval, 13.00

XII. H kolmapäeval, 11.00

XII. K teisipäeval, 11.00

XII. R kolmapäeval, 14.30

XII. E esmaspäeval, 13.30

nJOOGARÜHM ALUSTAB

21. septembril kell 17.30 alustab põhikooli peeglisaalis
tööd õpetajate (ja muu koolirahva) joogarühm. Jooga all
mõistetakse idamaades kogu inimese olemust. Läänemaisele
inimesele on aga sageli esmaselt vajalikud ja kasulikud just
hatha-jooga harjutused, mida igaüks saab modifitseerida
vastavalt oma keha praegustele võimalustele. Joogaharjutusi
on soovitanud ka ametliku meditsiini esindajad.
Kui tunned huvi ning soovid rohkem informatsiooni, võid
oma küsimustega pöörduda põhikooli raamatukoguhoidja
Vaike poole.

nRaamatuesitlus. Reedel, 11. septembril kell 17.00
toimub Muusikamajas Alexandre Havardi raamatu
”VOORUSTEPÕHINE JUHTIMINE” esitlus.

Kõik on väga oodatud!

Väga rõõmus uudis!

Kristina Kõrveril sündis poeg Rasmus!

Soovime palju õnne!

nTeadaanne

17. septembril kell 17.00 toimub Muusikamajas kontsert
"Suvepalad".

nMuusikakool


