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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

MARKUS JÄRVI  12.11
BRITTA BENNO  13.11
ANU NIGESEN  13.11
KADRI HUNT  15.11

JEVGENIA TSIGULINA  15.11
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Vanematekogu 4.11.09

nArutati finantsolukorda linnapea värske käskkirja
valguses.

nTagasivaade Trialogosele

Vaheajale tõstmine üldiselt õigustas ennast, aga
järgmiseks aastaks ettepanek: üks Trialogose päev
(viimane vaheajaeelne päev) võiks olla õpilastele
suunatud.

nJõulud

3. ja 9. klassi jõululavastuste ettevalmistus on käima
läinud. Gümnaasiumi hoovi võiks teha jõulusõime.
Jätkata võiks koostööd Metsakooliga - mõelda, mida
neile pakkuda. Õpilaskodu jõuluõhtu 17.12. Õpetajate
jõuluõhtu 22.12 gümnaasiumi majas. Gümnaasiumi
foorumist ettepanek teha 23.12 jõuluhommik Katariina
kirikus, klasside etteasted.

nJõululaat

Töötoad: isad ja pojad (võinoad), emad ja tütred (inglid),
jõululaulude õppimine, jõulukroonid, marionetid.
Korraldajateks vanematekogu liikmetest kujunenud
tuumik, laadaklubi (kõik vanemad, kes soovivad), 10.
klassid.

nJärgmise aasta gümnaasiumi vastuvõtust

Probleemne on väike huvi rootsi ja prantsuse keele
vastu  meie enda õpilaste hulgas. 12. novembril kell
15.30 STUUDIUM - huvikoolid gümnaasiumis.
Osalevad huvikoolide juhid, erialaõpetajad.

ROHKEM TÄNULIKKUST...

Kui oleme kellelegi tänulikud, aga seda ei väljenda, siis sarnaneb see
olukorraga, kus oleme kingituse küll juba pakkinud, kuid üle ei anna.
Kui sageli ma teisi tänan? Tänuks võib olla naeratus ja hea sõna, väike
kingitus või kiri, telefonikõne.

Kui ma oma tänu ei väljenda, siis tähendab, et pean teiste abi
endastmõistetavaks. See aga on märk enesekesksusest. Tänu
väljendamiseks on mitmeid viise - kas lihtsalt tervitus hommikulauas,
naeratus koju saabudes, kellelegi oma abi pakkumine vms.

Viisakas käitumine väljendab samuti meie tänulikkust ning aitab ka
teisi. Kas vaatan oma kaaslasele silma sisse, kui temaga räägin? Kas olen
õppinud viisakalt käituma täiskasvanute ja sõpradega, klassis, sööklas,
poes, telefoniga rääkides või kirja kirjutades jne?

Head Mardipäeva!

12. novembril kell 15.30

STUUDIUMSTUUDIUMSTUUDIUMSTUUDIUMSTUUDIUM

Teema: huvikoolid gümnaasiumis.

Osalevad huvikoolide juhid, erialaõpetajad.

n11. novembril kell 11.00 Muusikamajas kontsert IX
klassi tüdrukutele: Haydni viiulikontsert C-duur Anna-
Liisa Bezrodny ja EMTA üliõpilastest kammeransambli
esituses.

n11. novembril kell 17.00 Teatrisaalis poistekoori
ettevalmistuskooride kontsert (I-III klass).

n12. novembril kell 17.00 Muusikamajas muusikakooli
õpilaste TASEMEEKSAM.

n13. novembril kell 15.00 Muusikamajas Elo Toodo
õpilaste saaliproov.

nMuusikakool



nGümnaasium nPõhikool

nnnnnReaalainetenädala üritused alg- ja põhikoolis

Algkoolis toimub kolmeosaline matemaatika olümpiaad.
Selgitatakse välja iga klassi parimad nuputajad.

Põhikoolis toimub igas klassis kooli matemaatika
olümpiaad. Lisaks olümpiaadile on esmaspäevast
neljapäevani igal päeval klassi stendil uus matemaatika
nuputamisülesanne. 8. ja 9. klassides ka füüsika
muputamisülesanded. Ülesannete vastused anda
klassijuhatajale või tuua sekretär Agnese kätte.

Teisipäeval, 10. novembril kell 12.30 on 6. poiste klassil
külas “Robotiteater”. Vaadatakse “robotiteatrit” ja
proovitakse ka ise roboteid teha.

Oodata on ka teisi külalisi tutvustamaks reaalainetega
seotud valdkondi.

nnnnnEsmaspäeval, 9. novembril lähevad 1. T, 2. T ja 2. P
klass Eesti Draamateatrisse "Pöial-Liisit" vaatama. Lahkume
koolist kell 11.30 ja tagasi oleme kell 14.00.

nnnnnMardipäev 10. oktoobril. Algkooli mardirongkäik
Toompeale hakkab Pühavaimu tänavalt liikuma kell 13.00.
Koos meiega on rongkäigus Tallinna 53. Keskkooli 16
algkooli õpilast. Kell 14.00 algab Muusikamajas I klassidele
ja külalistele Mardisimman.

NB! Mardipäeval võib koolis kanda rahvariideid.

nnnnnKolmapäeval, 11. novembril kell 11.45-13.15 on 2. T
klass Lastekirjanduse Teabekeskuses Viiu Härmi uue
raamatu esitlusel.

nnnnnReedel 13. novembril toimub Põhikooli III korrusel 5.
klasside KLASSIÕHTU. Klassiõhtu lõpeb kell 20.00.

nnnnn Õnnitlused! SIIM MÄGI saavutas Eesti
Meistrivõistlustel Judos B klassis teise koha! See on juba
5. medal Siimule Eesti tiitlivõistlustelt!

nnnnn 27. novembril kell 14.00 klassiruumis 4. P jätkub
KRISTLIKU KASVATUSE SEMINAR, kuhu õde Mary
ootab kõiki õpetajaid, kes annavad tunde algklasside
õpilastele.

II perioodi 3. nädal

SÜNNIPÄEVAD

12.R Mirjam Parve 7.11
12.H Ann Mirjam Vaikla 9.11
11.H Sylvia Köster 9.11
12.R Karoliine Kaare 9.11
12.R Anette Morel 11.11
12.H Erich-Konrad Pihel 11.11
12.K Sander Pall 11.11
12.K Mattias Moldau 11.11

nnnnnÕppenõukogu

Õppenõukogu toimub esmaspäeval, 9. novembril kell 15.30.

nnnnnMardipäev

Algklasside õpilaste mardirongkäik Toompeale saab teoks
teisipäeval kella ühest kaheni. Saatjateks on gümnaasiumi
X klassi teatriõpilased, mistõttu nad ei saa osaleda B-keele
tunnis.

nnnnnReaalainetenädal

Mardinädalal toimuvad reaalainete päevad reaalklassides
matemaatika tundide ajal. (Lisaks loe teisest veerust.)

nnnnnXI klassi eksperthinnangud

Hakkame valmistuma XI klassi eksperthinnanguteks.
Sisestama saab hinnanguid hakata järgmise nädala lõpust.
Tagasisidevestlustega alustame arvestuste nädalast, mis algab
7. detsembril.

nnnnnVanalinnakeldri külastusretk

Teisipäeval, 10. novembril külastame Vene 12 maja all asuvat
keskkaegset keldrit, mis ootab oma otstarbeka kasutuse ideed.
Kõik huvilised on oodatud, koguneme kell kolm fuajees.
Infoks vaata blogi: www.vanalinnakelder.blogspot.com

nnnnnÕppematerjalid

Meieni jõudsid õpilasfirma poolt koostatud konspektide
kogumikud, mida reaalainete õpetajad soovitavad kasutada
neil, kel käsil põhialuste omandamine. Kel huvi saab
lähemalt uurida koostajate koduleheküljelt www.raudvara.ee.
Sealt saab raamatuid ka soodsamalt ette tellida.

nnnnnÕpilasfoorumi info

Rääkisime Foorumis ettevalmistusest jõuludeks. Leppisime
kokku, et püüame gümnaasiumimaja jõulumeeleolukaks
kujundada oma jõududega: vajalik on korraldada üks
kuusevaniku meisterdamise töötuba, otsime abivalmis
inimesi, kes saaksid vaniku tarvis metsast kuuse-, männi-,
kadakaoksi ning pohla- ja kanarbikuvarsi tuua. Ehk on keegi,
kes saab anda nõu, kuidas hankida majja paar suuremat
jõulukuuske? Jõulukaunistused peavad üleval olema
esimeseks advendiks. Jõulupidu toimub 23. detsembri
ennelõunal klasside etteastetega Katariina kirikus ja sellele
järgneb jõulukookide maitsmine ja ühislaulmine
gümnaasiumimajas.

(Jätkub kõrvalveerus)

nnnnnÕnnitleme kuldseid päid!

Ülelinnalises keemia viktoriinis said 2. koha 11. klassi
õpilased KRISTIAN KUPPART, SANDER SIIM ja
MARTIN VAINU. Kiidame ka 10. klassi südikat esinemist!

SANDER SIIM ja KRISTJAN KUPPART esinesid edukalt
ka IX Tallinna Füüsika tippvõistlusel.

nnnnnReaalainete nädal

Esmaspäeval kell 13.00 ootame igast reaalklassist kahte 5-
liikmelist võistkonda matemaatika võistlusele.

Teisipäeval kell 8.30-10.00 ootame kõiki reaalklasse
auditooriumisse Anto Raukase tuumeenergeetika loengusse.
Kolmapäevast reedeni toimuvad kõikidele klassidele
matemaatika ainetundides peastarvutamise võistlused.
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n Info

EMAKEELE ÕPETAJATELE JA PÕHIKOOLILE

Eesti Lastekirjanduse Keskus ja Eesti Kirjanduse Selts
kutsuvad kõiki huvilisi noortekirjanduse seminaridele!

Oodatud on õpetajad, põhikooli lõpuklasside õpilased,
lapsevanemad ja kõik lugemishuvilised.

Reedel, 13. novembril kell 15 toimub Eesti Laste-
kirjanduse Keskuse (Pikk 73) pööningusaalis tõlgitud
noortekirjanduse seminar “FANTAASIA VÕITLUS
ELUGA”.

Kirjastaja ja tõlkija Kätlin Kaldmaa juhtimisel arutatakse
teemadel:

• Kas eesti keelde tõlgitud noortekirjanduse puhul jääb
peale eluline või fantaasiakirjandus?

• Milleks on vaja fantaasiakirjandust? Milleks on vaja
realistlikku kirjandust?

• Kumb on olulisem ja miks?

• Millised raamatud on puudu?

• Kas tekib võrdlusmoment eesti noortekirjandusega?

Esmaspäeval, 30. novembril kell 15 toimub Eesti
Lastekirjanduse Keskuse (Pikk 73) pööningusaalis
noortekirjanduse seminar “UUEMA EESTI
NOORTEKIRJANDUSE TRENDID”, mis on jätkuks 13.
novembril toimunud tõlgitud
noortekirjanduse seminarile.

Ave Mattheus Tallinna Ülikoolist kutsub kõiki huvilisi üles
arutlema Eesti Lastekirjanduse Keskuse ja kirjastuse
Tänapäev korraldatud noorsooromaanivõistlustel (2002,
2006, 2008) auhinnatud ja äramärgitud tööde üle.

Mõtteid vahetatakse järgmistel teemadel:

• Millest räägib uuem eesti noortekirjandus ja kes on
nende lugude “kangelased”?

• Kas algupärane noortelugu peegeldab Eesti noorte
elu või mitte?

• Milline on hea noortekas ja miks?

• Võta kaasa raamat, mis pakkus Sulle viimasel ajal
kõige suuremat lugemiselamust!

12. novembril on keskusel külas Islandi lastekirjanik
Kristin Steinsdottir

Kristin Steinsdóttir (1946) on tunnustatud islandi kirjanik
ja tõlkija. Ta on kirjutanud ligi 30 lasteraamatut, lisaks
näidendeid ja kuuldemänge. Äsja eesti keeles kirjastuselt
NyNorden ilmunud lasteraamat “Kodulinna ingel” on tema
tuntuim teos, pälvinud mitmeid auhindu, sh Põhjamaade
kooliraamatukoguhoidjate ühingu lasteraamatuauhinna.

Kell 12.00 kohtub kirjanik lastega ja räägib oma raamatust.

Kell 14.00 toimub vaba vestlusring, kus kirjanik tutvustab
islandi lastekirjandust ja kultuuri täiskasvanutele (pedagoogid,
raamatukoguhoidjad, kirjanikud, lastekirjanduse uurijad).

nElukultuuri Instituut

SÜDAMETUNNISTUSEST

Ilmunud on Elukultuuri Instituudi värskeim publikatsioon,
kardinal Joseph Ratzingeri (tänase paavst Benedictus XVI)
“Südametunnistusest”.

Raamat koosneb kahest temaatilisest esseest ja on müügil
suuremates raamatupoodides ja Elukultuuri Instituudis (ilma
raamatupoodide suure juurdehindluseta).

Noppeid teosest:

"[Tõde] peab seisma kõrgemal igast inimlikust kohtust ja igasugusest
isiklikust maitse-eelistusest."

“Seega ilmneb kaks mõõdupuud tõelise südametunnistuse hääle
kohaloleku kindlakstegemiseks. Esiteks, südametunnistus ei samastu
isiklike soovide ja maitseeelistustega. Teiseks, südametunnistust ei saa
taandada ühiskondlikuks eelistuseks, grupi ühismeeleks ega poliitilise
või ühiskondliku võimu nõudmiseks.”

“Inimene on iseeneses olend, kellel on organ
sisemiseks hea ja kurja tundmiseks. Et
aga saada selleks, mis see on, vajab see
teiste abi. Südametunnistus nõuab
kujundamist ja harimist. See võib kängu
jääda, seda võib maha tallata, see võib
väärastuda, nii et see suudab kõnelda
üksnes küündimatult või moonutatult.
Südametunnistuse vaikimine võib saada
kogu tsivilisatsiooni surmahaiguseks.”

“Südametunnistuse samastamine pealiskaudse teadvusega, inimese
taandamine tema subjektiivsusele ei vabasta, vaid orjastab. See muudab
meid täiesti sõltuvaks üldlevinud arvamustest ja madaldab neid iga
päev üha enam. See, kes võrdsustab südametunnistuse pealiskaudse
veendumusega, samastab südametunnistuse pseudoratsionaalse
kindlusega – kindlusega, mis on tegelikult kokku põimitud
eneseõigustusest, konformismist ja letargiast. Südametunnistus
alandatakse ratsionalisatsioonimehhanismiks, samal ajal kui see peaks
esindama subjekti läbipaistvust jumalikule ning moodustama inimese
väärikuse ja suuruse.”

“Muidugi ei ole suur tee tõe ja hea juurde mugav. See nõuab inimeselt
pingutust. Ent siiski, endassetõmbumine, ükskõik kui mugav see ka
poleks, ei lunasta. “Ise” närbub ja kaob ära. Ent hüve kõrguste poole
tõustes avastab inimene üha rohkem ja rohkem tõe karmuses peituvat
ilu, ja selles seisnebki tema lunastus.”

“Pikemas perspektiivis on võimatu, et ühiskond elaks ainuüksi
reaktsioonina negatiivsele ja kurjale. Kui ühiskond tahab ellu jääda,
peab ta teatud määral minema tagasi algsete vooruste juurde, inimsuse
põhiliste, standardmudelite juurde.”

“Südametunnistuse mõistesse kuulub kohustus, nimelt kohustus selle
eest hoolitseda, seda kujundada ja harida. Südametunnistusel on õigus
austusele ja kuulekusele sel määral, kuivõrd inimene ise seda austab ja
selle väärikusele vastavalt südametunnistuse eest hoolitseb. Õigus
südametunnistusele on kohustus südametunnistust kujundada. Nii nagu
me püüame arendada oma keeleoskust ja reguleerida reeglite kasutust,
nii peame püüdlema ka südametunnistuse õige mõõdu poole, et sisemine
südametunnistuse sõna hakkaks lõpuks kehtima.”


