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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

MEIE ARMAS MARI  5.10
RIHO RIDBECK  6.10
LEHO KARIN  6.10
ÜLLE MARKS  6.10

MARIKA KIRSANOV  7.10
TIIA KALJU  8.10

TAISIJA HANTSOM  8.10
KRISTIINA SALONG  8.10

TIINA MÖLDER  9.10
MARIKA JAAMAN  10.10
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VÄIKE LUGU MÕISTMISEST  -  Sedasama leiad sa siit

Ühe Lähis-Ida loo järgi saabus kord üks noor mees väikesesse külla oaasi
ääres. Ta astus ühe vana mehe juurde ja küsis: “Millised inimesed selles
külas elavad?” Vanamees vastas aga küsimusega: „Millised inimesed elavad
seal, kust sina tuled?” „Oh, pahad ja egoistlikud,” vastas nooruk, “ja ma
olen rõõmus, et olen sealt lõpuks lahkunud!” Seepeale lausus vanamees:
„Sedasama leiad sa ka meie külast.”

Samal päeval saabus külla teine noormees ja nähes vanameest, küsis ka
tema: „Millised inimesed siin elavad?” Vanamees vastas sama küsimusega:
„Aga millised inimesed elavad seal, kust sina tuled?” „Oh, suurepärased
inimesed. Nad on ausad, sõbralikud, suuremeelsed, ja tegelikult on mul
kahju, et pidin sealt lahkuma.” „Sedasama leiad sa ka meie külast,”
vastas vanamees ka seekord.

Teine külaelanik oli mõlemat vestlust pealt kuulnud ega saanud jätta
vanamehelt küsimata: „Kuidas on võimalik anda samale küsimusele kaks
nii erinevat vastust!?” Vanamees vaatas talle silma ja vastas: „Igaüks
kannab oma südames seda õhkkonda, milles ta ise elab. See, kes ei leidnud
midagi uut ja head seal, kus ta elas, ei saa seda leida ka siin. Teine, kes
leidis sõpru oma kodukohas, leiab neid kindlasti ka siin, sest meie suhtumine
inimestesse ja olukordadesse on ainus, mida saame tegelikult ise kontrollida.”

Külaelanik sai teada, et tavaliselt leiame teistes inimestes just seda, mida
kanname enda südames. Ja kui meil tekib probleeme, kui meile tundub, et
teised ei mõista meid, võiksime peatuda ja vaadata, mis on meie südames.
Võib-olla saame muuta iseenda suhtumist. See meenutab Püha Risti Johannese
(16. saj.) sõnu: "Pane armastust sinna, kus ei ole armastust, ja sa leiad
armastust."

Vanematekogu 30.09.09

nEilsest mihklipäevast. Esimest korda oli tõeline kooli
sünnipäeva tunne. Vanematekogu tänab kõiki vanemaid,
kes koogi tegid, samuti 9. klasse, kes küpsetasid ja käisid
klassides ka rääkimas pidulikust koolivormist. Ka
teenistused, kontsert ja vastuvõtt läksid väga hästi.

nÕpetajate päev. Arutati õppetöö korraldust,
õpetajate üritust, mis algab kell 12.

nKinnitati koostööleping Mihkli Gildiga. Mihkli
Gildi juhiks valiti Tiina Niitvägi.

nVHK-le soovib sügisvaheajal külla tulla Pärnu
Vabakool. Otsustati vastu võtta.

n Järgmise nädala vanematekogus ainealased
konsultatsioonid vanematele, Trialogos.

KOOR

Hella, hella, hella - hee.
Milleks mulle kogu see.
Leelo, leelo laulupeo.
Kihnu vöö sa kinni seo.
"Koit", "Hümn" ja "Oma tuba"
Hirvo luges loengu juba.

SOLFEDZO

Dominantseptakordist järgmine on toonika.
Rütmiharjutustel puudub meloodia.
Harmoonilise duuri laad
on madaldatud kuues RA.
Subdominandi pöörded neljandast.
Kas kuulsid? Töö on tulemas.

KÄSITÖÖ

"Klõbin, klõbin" teevad vardad,
nõelad, pulgad ja haagid.
Lõng kratsib näpu katki.
Vilt kriuksub vastu lauda.
Heegeldame pildi valmis -
Õpetaja õnnest laulis.

Karoliine Lisette Kõiv 7. T

HEAD ÕPETAJATE
PÄEVA VHK PERELE!

Tervituseks mõned luuletused
õpilase sulest.
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nGümnaasium nPõhikool

I perioodi 6. nädal

Sünnipäevad

10.R Andreas Johan Virkus 4.10

11.R Hannes Paldrok 7.10

10.K Johanna-Maria Soone 8.10

10.K Grete Õispuu 9.10

12.K Kadri Sirkas 9.10

12.R Liset Marleen Pak 9.10

nTagasivaade mihklipäevale

Tänud abivalmitele gümnasistidele, kes esmaspäeval
aitasid valmistada imemaitsva sünnipäevatordi 360
inimesele. Mihklipäeva hommikuks oli taevas klaariks
läinud ja päike säras ning meie sünnipäevatervitus ning
tordisöömine värskes õhus mõjus väga innustavalt.

nEksperthinnangud

Abiturientidel peavad eksperthinnangud olema sisestatud.
Kui kellelgi on see ununenud, siis tuleb see hiljemalt
algava nädala alguseks ära teha.

nArvestuste nädala plaanid

Ar vestuste nädala plaanid paneme stendile ja
koduleheküljele üles järgmise nädala keskel .
Meeldetuletus õpetajatele: palun andke oma plaanidest
teada! Tavatunde sellele nädalale mitte planeerida.
Ar vestusi mitte planeerida perioodi 6. nädalale.
Erialatunnid toimuvad.

nVabalava ja sõrmuste üleandmine

Sõrmuste üleandmine X klasside õpilastele toimub reedel,
9. oktoobril Katariina kirikus peale tunde.

Reedel, 9. oktoobril kell 19.00 Katariina kirikus selle
aasta esimene Vabalava.

nEdu õpioskuste võistlusel. Tallinna õpioskuste võistlusel
saavutasid 6. klassi tüdrukud auhinnalise III koha (osales
25 võistkonda).

Palju õnne õpihimulistele tüdrukutele!

1. KERTU AER

2. SASKIA BALTIN

3. KIRKE GROSS

4. MIA MARIA ROHUMAA

5. PIIBE MARIA TALEN

n15. oktoobril on 1. T Nukuteatris vaatamas etendust
"Lutsukomm ja 200 vanaisa". Etendus toimub Köismäe
tornis algusega kell 11.00.

n8. oktoobril kell 17.00 Muusikamajas muusikakooli
õpilaste kontsert;

n9-13. oktoobril Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias
meistrikursus kitarristidele ja tšellistidele;

n10. oktoobril kell 12.00 Muusikamajas õpetaja Maret
Nurkliku flöödiõpilaste kontsert;

n10. oktoobril kell 10.00 Rakvere kirikus orelikursus
„Ronime oreli sisse 2“;

n11. oktoobril kell 16.00 Rakvere kirikus orelikursus
„Ronime oreli sisse 2“ lõppkontsert.

4 .  o k t o o b r i l  k e l l  1 6 . 0 0

V a n a l i n n a  M u u s i k a m a j a s

"Pühapäeva pärastlõuna kauni

kammermuusikaga"

Mozarti ning Dvoraki keelpillikvintetid
kahe vioolaga

Danae Taamal, Kristel Arund, viiul

Johanna Vahermägi, Laur Eensalu, vioola

Ardo Västrik, tšello

Toetuskaardid 30.- Muusikamajale

nMuusikakool

nTheatrum
Oktoobris mängitakse:

05. kell 19.00 Linn
06. kell 19.00 Linn
12. kell 19.00 Linn
14. kell 19.00 Linn
15. kell 19.00 Linn
17. kell 19.00 Linn
20. kell 19.00 Parandamatu. Püha Katariina kirikus
21. kell 19.00 Parandamatu. Püha Katariina kirikus
23. kell 19.00 Linn
24. kell 19.00 Linn
31. kell 18.00 Maarja kuulutamine

"Parandamatu" - Mireille Perrier (Pariis) külalisetendus
vt. www.theatrum.ee/uudis.html


