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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

VILJA SLIZEVSKI  13.10

JAAN TOOTSEN  14.10

EVELYN IVASK  17.10

MARIS MIKKUS  18.10
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VEEL MÕNINGAID MÕTTEID MÕISTMISEST

Alustasime oktoobrikuud mõeldes ühe loo (“Sedasama leiad
sa siit”) abil mõistmisele. Jätkame sel nädalal sama teemaga,
kuid veidi teisest vaatenurgast.

Mõista - see tähendab ka andestada. Kui oleme õppinud enesele
otsa vaatama ning teame, et me pole veatud, siis ei ole enam
üllatav, et ka teistel on oma nõrgad küljed! Iga enda tehtud
viga võib muutuda millekski heaks, kui sellest õppida ning
sama eksimust mitte korrata. Teiste vigadesse peaksime aga
suhtuma sama mõistvalt - kui need aitavad meil mõista ja
kaaslast paremini aidata, on tegu väärtusliku õppetunniga,
sest keegi pole teistest kehvem. Pealegi ei ole elus sugugi oluline,
et me kunagi ei komistaks, vaid et me alati üritaks end
püsti ajada. Mõelge sellele, kuidas õpivad käima väikesed
lapsed!

Mõistmine hõlmab ka empaatiavõimet. Et kellegi tegude
tagamaid taibata, peaksime püüdma end kujutleda tema
asemel, näha olukorda tema silme läbi. Sel juhul avanevad
ka meie silmadele asjad, mida me enne ei oleks osanud  näha
ega tähele panna. Kui oleme kellelegi toeks, saame aru tema
raskustest ja muredest ning püüame tõesti aidata, siis ei kanna
me viha, ei kibestu ning suudame ka andestada. Kes ei suuda
andestada, jääb õnnetuks. Andestamine aga on suure ja
sügava rõõmu allikaks.

Kui hea oleks kuu möödudes enesele öelda: "Oktoobris
kasvasin mõistmise vooruses. Õppisin teisi sügavamalt tundma
ja väärtustama. Õppisin veel veidi paremini asetama end teiste
olukorda.“

Vanematekogu  7.10.09

nTrialogos toimub sügisvaheajal (26.-31.10) VHK
gümnaasiumi majas. Teemaks “Ikoon kui nähtamatu
ideaali nähtav märk”. Taivo ja Varro andsid ülevaate
ettekannete teemadest. Ikooni käsitatakse laiemalt,
filosoofilises mõttes. Üles pannakse ka ikooninäitus.
Märgisüsteemid mõjutavad inimeste mõttemaailma
kujunemist väga tugevalt. Trialogos vajab ka õpilasi appi.
Varro tutvustab Foorumis Trialogost esmaspäeval 19.
oktoobril. Väga vajalik oleks neid loenguid kuulata ka
kunstiõpilastel. Õpetajatele, kes osalevad Trialogose
loengutel (eelnevalt registreerides) antakse ka
täiendkoolituse tunnistus.

nTagasiside õpetajate päevast ja noorvhk-laste
vastuvõtust. Mõlema puhul esines nii vastutustundelist
ja hoolivat kui ka vastutustundetut suhtumist. Oli
abituriente, kes olid oma tunnid hästi ette valmistanud,
kuid ka neid, kes läksid klassi ette hea õnne peale
improviseerima. Nädal oli ürituste poolest liiga tihe, see
segas nii ette-valmistusi kui ka õppetööd. Järgmisel
aastal peaks seda vältima. Ettepanek teha noorvhk-
laste vastuvõtu üritused augusti lõpus - ei sega tunde,
saadakse omavahel tuttavaks jne.

n On selgunud, et VHK osaleb üle-euroopalises
keeltetundmise uuringus 2010-2011. aastal. Puudutab
põhikooli vanemaid klasse, täpsemat infot veel ei ole.

nJärgmises vanematekogus mardipäev, reaalainete
nädal.

nTeisipäeval, 13. oktoobril toimub Vene 22 söögisaalis
Saksamaalt toodud RIIETE MÜÜK.

nTANTSUTUNNID. Hei VHK noor! Mis arvad
kui paneks käed puusa ja hakkaks tantsima! Oodatud
on kõik huvilised alates 9. klassist. Peale treeningute
ootab teid mõnus seltskond, vahvad üritused, erinevad
esinemised: Meeste tantsupidu 2010, Koolinoorte laulu-
ja tantsupidu 2011. Anna oma soovist teada hiljemalt
13.10: katrin.jarvis@emor.ee, 5166905. Tunnid toimuvad
VHK-s. Rohkem infot kodulehel: http://soprus.black.ee

n Info

nÕnnitlus
Õnnitleme IRJA TUUSI Tallinna aasta õpetaja
2009 aunimetuse puhul!

Tallinna Haridusamet autasustas 20 parimat pealinna
õpetajat aukirja ja nimelise medaliga „Tallinn tänab"
pidulikul vastuvõtul Raekojas 1. oktoobril kell 15.00.



n Gümnaasium nPõhikool

Muusikatund Püha Vaimu kirikusMuusikatund Püha Vaimu kirikusMuusikatund Püha Vaimu kirikusMuusikatund Püha Vaimu kirikusMuusikatund Püha Vaimu kirikus

Esmaspäeval, 12. oktoobril kell 18.00

Esineb Vanalinna Muusikamaja tütarlastekoor.
Juhatab Maarja Soone, klaveril Andres Lemba

nAinesektsiooni koosolek

16. oktoobril kell 14.00 toimub 4. poiste klassis laiendatud
algklasside ainesektsiooni koosolek - oodatud on kõik
õpetajad, kes õpetavad algklassides. Teemaks: Kuidas
kajastuvad meie ainetundides kristlikud väärtused.
Läbiviijateks sister Mary ja Chema.

nI veerandi lõpp

I veerandi hinded palun välja panna e-kooli 21. oktoobri
õhtuks. Õppenõukogu toimub neljapäeval, 22. oktoobril.

nViimane päev järeltööde tegemiseks (järeltööde klassis)
on 20. oktoober.

nVeerandi lõpu pidu. 22. oktoobril toimub põhikooli
õpilastele veerandi lõpu pidu gümnaasiumi võimlas. Teemaks
on TSIRKUS. Täpsem info stendidele ilmuvatel plakatitel.

nEelteated:

Ujumise tunnid:

II veerandil toimuvad 4.-9.P klasside kehalise kasvatuse
tunnid Kalevi ujulas. Palun poistel ja nende vanematel
tutvuda Kalevi ujula kodukorraga:

http://www.kalevspa.ee/veekeskuse_kodukord

nnnnnEksperthinnangud

Sügisvaheajal toimub eksperthinnangute sisestamine.
Tuletage meelde parameetrid ja kriteeriumid. Selleks, et
tekkivad kitsaskohad õigeaegselt kõrvaldada, tehke väikeseid
“näpuharjutusi” andmebaasis juba enne vaheajale minekut.

I perioodi arvestuste nädal ja II perioodi 1. nädal

Sünnipäevad

10.K  Grete Õispuu  9.10
12.K  Kadri Sirkas  9.10
12.R  Liset Marleen Pak  9.10
12.R  Stenver Jerkku  10.10
12.R  Mattias Lill  11.10
12.E  Jaana Allingu  11.10
11.R  Henri Kivi  13.10
10.H  Risto Aman  16.10
10.R  Reimo Kelp  16.10

nKokkuvõte möödunud nädala sündmustest

Rahvuskultuuride nädala raames toimunud kontserdid,
näitused ja ettekanded olid huvitavad ja andsid võimaluse
avastada meile tundmatut. Kahjuks möödus noor-vhklaste
“katsete” päev nii, et koolipäev oli häiritud. Õpetajate
päev sujus üldjoontes rahulikult, paljudele abiturientidele
oli see hea kogemus näha, milline on õpetaja igapäevane
töö. Kiitus algklassides tunde andud abiturientidele - Karl-
Erik Talvetile huvitava koomiksitunni eest 3. A klassis,
Anette Morelile ja Elise Nassarile, Juss Heinsalule ja
Stiina Rattaseppale!

nTuletõrjeõppus

Neljapäeval, 8. oktoobril toimus Vene 22 majas tuletõrjeõppus,
et harjutada majast evakueerumist hädaolukorras. Kõikide
kiituseks saab öeölda, et jäädi rahulikuks ning majast väljuti
üksteisest hoolides. Paanikat ei tekkinud.

Mõned tähelepanekud õpilastele ja õpetajatele: Häire
korral edastab sekretär korralduse helisüsteemi kaudu.
Klassiuks koridori tuleks avada, et oleks paremini kuulda.
Korraldusi antakse mitu korda. Õpetaja peab kiiresti
selgitama välja klassis olevate õpilaste arvu ning andma
korralduse, et õpilased koguneksid majast väljudes tema
juurde. Klassist väljudest tuleb aknad sulgeda! Väljapääsu
tee valib lähtudes olukorrast ja evakuatsioonitee viitadest
õpetaja. Majast tuleb lahkuda viivitamatult.

nArvestuste nädala plaanid

Arvestuste nädala plaanid on kättesaadaval stendidel ja
koduleheküljel. Failis on kollase värviga on märgitud
planeeritud arvestused/konsultatsioonid/järelvastamised.
Erialatunnid toimuvad, kui plaanides ei ole viidatud teisiti.

nHindamine lõppeval perioodil

Lõppenud kursuste ja kursuste vahearvestuste hinded tuleb
e-kooli sisse kanda järgmise nädala lõpuks, et
klassijuhatajad saaksid kokkuvõtteid teha. Kui õpilane on
mõjuval põhjusel puudunud, saab järelarvestusi sooritada
II perioodi esimese nädala jooksul. Reedel, 23. oktoobril
toimub klassijuhatajate koosolek, kus teeme kokkuvõtteid
I perioodist. ÕPPENÕUKOGU toimub esmaspäeval, 9.
novembril.

(Teated jätkuvad kõrvalveerus.)

nnnnnII perioodi tunniplaanid

II perioodi tunniplaanid paneme stendidele ja
koduleheküljele hiljemalt järgmise nädala kolmapäeval.

nnnnnE-kooliga liitumine

Paljud X klasside õpilaste vanemad ei ole saanud e-kooliga
liituda. Lisame siia lingi, mille meie teabeteenistus koostas
selle toimetuse hõlbustamiseks.

http://www.colleduc.ee/ekool/liitumine.htm

nnnnnFESTlVAL TRIALOGOS 26.-31. oktoobril

Tänavuse festivali teema on „Ikoon: nähtamatu ideaali
nähtav märk“. Infot toimuva kohta leite festivali
koduleheküljelt www.trialogos.ee.

VEEL GÜMNAASIUMI TEATEID:



n12. oktoobril kell 18.00 Pühavaimu kirikus Tütarlastekoori
kontsert;

n14.-20. oktoobril on Tütarlastekoor EBU koorikonkursi
finaalis Oslos;

n15. oktoobril kell 9.00 muusikaprogrammi koosolek;

n15. oktoobril kell 16.30-18.15 Muusikamajas klaveri-
osakonna kontsert;

n15. oktoobril kell 17.00 Teatriklassis kitarriosakonna
tasemeeksamid ja kontsert.

nHIIUKANDLEPÄEVAD MUUSIKAMAJAS!

Reedel, 16. oktoobril

19.00 Vaba mäng Kohvicumis. Siia võib kaasa võtta sõbrad,
kes (veel...) ei mängi hiiu kannelt.

Laupäev 17. oktoober

10.00-13.00 ja 15.00-18.00 Hiiukandle tunnid kahes
rühmas (algajad ja edasijõudnud).

19.00 Tantsuklubi Muusikamaja saalis.

Registrerumine: Sofia Joons sofia@folk.ee

nFESTIVAL: FIESTA DE LA GUITARRA 2009

Neljapäeval, 15. oktoobril kell 19.00 Muusikamajas
kitarristide kontsert:

VAHUR KUBJA (Eesti-Itaalia)
DMITRI TIMOSHENKO (Eesti-Soome)

Kavas: M. Ponce, J. Rodrigo, J. Turina, R. Eespere jt.

Pilet 60.-/40.-

VHK kitarriõpilased pääsevad kontserdile tasuta.

Tallinna koolinoorte spordimängud

Murdmaajooksu võistlused toimusid 30. septembril Hiiu
staadionil. Võisteldi 6.-9. klasside ja 10.-12. klasside arvestuses.
Põhikooli võistkonnas esindasid kooli BIRGIT
VALGEMÄE, MERILIN REEDE, MADLEEN MARIA
KIRJA, HANS MARKUS ANTSON, KARL MARKUS
ANTSON, JOEL MARKUS ANTSON, JOHANNES
KÜMMEL, MARKUS MALM, RAUL SEPPING ja
ALEKSANDER URKE. Koolide arvestuses saavutati 601
punktiga 12. koht (50 kooli). Individuaalselt parimad kohad:
Birgit Valgemäe 13. koht 500 m jooksus ajaga 1.35, Raul
Sepping 10. koht 2000 m jooksus ajaga 7.22, Karl Markus
Antson 26. koht 2000 m jooksus ajaga 7.47 ja Johannes
Kümmel 28. koht 2000 m jooksus ajaga 7.48. Gümnaasiumi
võistkond saavutas 7. koha (43 kooli) 747 punktiga. Parimad
kohad: KAUR PALDRE 14. koht 1000 m jooksus ajaga 3.04,
JOHAN KARLSON 24. koht 1000 m jooksus ajaga 3.10,
MATTIS JAAMA 16. koht 3000 m jooksus ajaga 10.54,
MARKUS PROMMIK 18. koht 3000 m jooksus ajaga 11.01,
JUHAN KAARMA 23. koht 3000 m jooksus ajaga 11.09,
ERIK KABRITS 27. koht 3000 m jooksus ajaga 11.20. Kooli
esindasid veel MARI HÜTSI, JOHAN ERIK KOPLI,
JOHANN PÕLDRA ja JOONAS JÕGI.

Jalgpallis on võistlused selleks aastaks lõppenud kõigil peale
põhikooli poiste. Tüdrukute võistkonnad mängisid Reaalkooli
staadionil ja kahjuks sellel aastal võidurõõmu tunda ei saanud.
Gümnaasiumi noormehed (mängiti Schnelli staadionil)
viigistasid alagrupis kõigepealt EBSi-ga ning alagrupi võidu
nimel löödi Liivalaia Gümnaasiumi värav sõna otsese mõttes
palle täis. Sellega jõuti Kesklinnas nelja parema finaalturniirile.
Finaalturniiril oli põhiliseks probleemiks parima võistkonna
kokku saamine. Võitlesid poisid hästi, kuid siiski tuli vastu
võtta kaotused GAG-ilt, Ühisgümnaasiumilt ja Reaalkoolilt.
Tahaks siinkohal tänada kõiki, kes enda rohkete tegemiste
kõrval leidsid siiski aega ka oma kooli eest jalgpalli mängida.

SÜGIS

Olen tujukas, päris tujukas. Kord olen ilus, soe ja kuldne, siis jälle
lasen tuuled lendu. See on minu iseloom. Kui ma selline ei oleks, siis
ma oleks Suvi või Talv, aga mina ei ole. Talv on hoopis mu vend ja
Suvi mu õde. Ka Kevad on  mu õde, aga mina olen teistele nii õde
kui ka vend. Mina olen teistsugune. Korraga on mul kuldpruunid
kastanid, kollased lehed ja kuiv seenemetsatee. Järgmisel päeval
olen külm, vihmane ja ma tulistan kõvade rahetükkidega oma
armsaid punaseid pihlakaid.

 Ja siis lasen oma kullakallid lehed puudelt maha ja uinun, et  lasta
oma vennal Talvel õide puhkeda.

MARI EESMAA, 6. T

nMuusikakool

Paljude kolleegide soovil saadan ühe sünnipäevalaulu sõnad.
Laul on pärit Siberi eestlastelt, minuni jõunud Õie Sarve kaudu.

PILLE

SÜNNIPÄEVALAUL

Sünnipäev sul jõudnud,
armas eesti mees (neid)
ja kõik sõbrad tulnud
tervitama sind.

Tervist sulle toome
meie südamest!
Võta tervis vastu,
sünnipäevalaps!

nMuusikamaja

n Lugu

nKehakultuuri õppediivan

Sellepärast, sõber,
ole rõõmus sa,
et sa sünnipäeva
täna näha saad!

Kingiks sulle toome
meie sõpruse.
Võta kingid vastu,
sünnipäevalaps!

n Laul


