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Vanematekogu 11.11.09

nJõuluettevalmistused. Eile toimus laadakoosolek,
mis oli osavõtjaterohke ja tõhus. 3. klassi jõulu-
evangeeliumi ettevalmistus käib täie hooga. 9. klassi
jõulunäidendi puhul otsitakse praegu prooviaegu.
Advenditeenistus 30.11.

nKalender. 18.11 vanematekogus tunnikülastuste
plaan. 25.11 tervisenõukogu kokkuvõte
eksperthinnangutest. 2.12 Trialogose II sessiooni
teemad. 3. detsembri stuudiumis 12. klassi võimete- ja
isiksusetestide analüüs. 9.12 vanematekogus
talveseminari kava. Talveseminaril kokkuvõte
ainesektsioonide töö tulemustest. 9.12 ka kristliku
kasvatuse programmi kokkuvõte. 16.12 vanematekogu
II poolaasta tööplaan ja finantsperspektiivid.

nTaivo rääkis Vene 12 keldriga seotud plaanidest.

nArutati võimalikke palverännakute sihtpunkte.

n Tagasiside eilsest mardirongkäigust.

Esmakordselt olid kaasa kutsutud ka 53. (venekeelse)
kooli lapsed. Vanematekogu tänab Jaak Johansoni ja
10. H klassi õpilasi, kes rongkäiku saatsid ja eest laulsid.

Kutsume kõiki keraamikakotta, kus on avatud tore

NÄITUSNÄITUSNÄITUSNÄITUSNÄITUS!!!!!

(argipäeviti kell 10-18)

Ühtlasi hea teadaanne: alates 23. novembrist
soodusmüük õpetajatele (-20%).

TÄNULIKKUS

Kord jalutas poisike isaga metsas. Ühel hetkel nägi ta tee peal suurt
puuoksa. Poiss küsis: “Isa, kas sa arvad, et ma suudan seda suurt oksa
liigutada?”

”Kui sa kasutad kogu oma jõudu, siis kindlasti suudad!”

Poiss üritas puuoksa üles tõsta, aga ei suutnud. Seejärel proovis ta seda
kõrvale lükata, kuid oks nihkus üksnes veidike paigast. ”Isa, sa eksisid,
ma ei saa,” ütles poiss.

”Ürita uuesti,” ütles isa.

Ja kui laps seekord oksaga võitlusse asus, ühines isa temaga ning koos
suutsid nad puuoksa kõrvale lükata.

”Poeg,” ütles isa. “Esimesel korral ei kasutanud sa kogu oma jõudu –
sa ei palunud minu abi!”

On palju asju, mida me ei suuda üksi teha, aga see ei tähenda, et me ei
saaks neid üldse teha. Mõnikord unustame abi küsida, või jätame küsimata
oma kangekaelsuse ja uhkuse pärast . Ärgem unustagem, et teised soovivad
meid aidata, nagu meiegi soovime olla teistele abiks.

Tänulikkus on endiselt meie kuu teema. Abi või nõu küsimist võib ka
mõista ühe tänulikkuse liigina. Väärtustame neid, kes meie ümber elavad,
ja neid vajades, nende abi otsides, jagades nendega oma rõõme ja muresid,
ütleme tegelikult: „Kui hea, et sa siin oled!”

SOOVITUSI ENNETAMISEKS:

nnnnnPese käsi!

Sage kätepesu kaitseb sind ja sinu lähedasi viiruste eest.

nnnnnVäldi lähedast kontakti.

Väldi lähedast kontakti haige inimesega. Kui sa ise haige
oled, hoia teistest inimestest kaugemale, et ka nemad
ei haigestuks.

nnnnnHaigena ole kodus.

Kui võimalik, jää haiguse ajal töölt või koolist koju.
Sellega hoidud nakatamast teisi.

nnnnnKata oma suu ja nina.

Aevastades või köhides kata oma suu ja nina
pabertaskurätiga ja pane see kohe pärast kasutamist
prügikasti. Häda korral sobib suu ja nina katmiseks
varrukas. Sellega hoidud nakatamast teisi enda ümber.

nnnnnVäldi oma silmade, nina ja suu puudutamist.

Pisikud levivad sageli siis, kui puudutatakse pisikutega
kaetud esemeid ning seejärel puudutatakse oma silmi,
nina või suud.

nnnnnEla tervislikult.

Maga piisavalt, ole füüsiliselt aktiivne, hoia stress
kontrolli all, joo piisavalt vedelikke ja söö täisväärtuslikku
toitu.

nGripp



n Gümnaasium

II perioodi 4. nädal

Sünnipäevad

10.K Karoliine-Amelia Priinits 15.11
11.H Anna Maria Lapin 18.11
12.K Johanna-Henriette Kerge 19.11
12.K Johan Klaus 20.11

nXI klassi eksperthinnangud. 4. nädala keskpaigas saavad
õpilased ja õpetajad hakata sisestama XI klassi
eksperthinnanguid. Tagasisidevestlustega alustame II perioodi
arvestuste nädalala, s.o. alates 7. detsembrist.

nJõuluettevalmistused. 23. novembri õpilasfoorumis kell
15.30 plaanime valmistada jõuluvaniku meie maja varikatuse
ääristuseks. Palun andke märku, kes saaks tuua kooli kuuse-
, männi-, kadakaoksi või pohla- ja kanarbikuvarsi. Oksad-
varred saab tuua kooli hoovi. Abipakkumine jõulukuuskede
osas on juba kohal. Teretulnud on ka muud head mõtted
maja kaunistamiseks. Soovime maja jõuluootuseks valmis
seada esimeseks advendiks (29. november).

nToitlustamine. Toidupäevi on detsembril 16 ja toiduraha
seega 400 krooni. Raha tuleb üle kanda hiljemalt 25.

novembril.

nVanalinnakelder. Vene 12 maja all asuvad inspireerivad
keskaegsed keldriruumid, mis ootavad häid mõtteid
otstarbekaks kasutuseks. Esimesed koristustööd on enda õlule
võtnud Ivi Lepland ning tänaseks on ruum vanast sodist
puhastatud. Loomulikult on see alles algus, sest palju on veel
teha. Loodame, et huvilistest moodustub Ladina Kvartali selts
ja siis saaks neid ruume klubilise kooskäimise kohana kasutada.
Kutsume neid, kes valmis kaasa mõtlema ja tegutsema
järjekordsetele koristustalgutele sel reedel, 20. novembril

kell 16.00. Kogunemine Vene 12 eeskojas (kübarakoja ja
ehtekoja vahel). Kaasa võtta kindlasti tööriided ja peakate.

nPlagiaat. Kahjuks peavad õpetajad igal aasta tõstma üles
plagiaadiga seonduva, sest need küsimused, mis puudutavad
teiste inimeste mõtetele tuginemist, kipuvad ikka jääma
ebaselgeks. Nõuete ühtlustamiseks koostas kirjanduse õpetaja
Priit Kruus juhendi, mida soovitame uurida nii gümnasistidel
kui ka vanematel. http://www.vhk.ee/gymnaasium/oppematerjal/
kuidas-vaeltida-plagiaati

nGripipuhang. Seoses viirustele soodsa hooaja algusega
juhtis koolis õpetajatele loengut pidanud epidemioloog Mari
Järvelaid meie tähelepanu, et kõikide huvides on, et
haigestumise korral tuleb jääda koju, sest viirus levib soodsates
oludes väga kiiresti. Soovitame õpetajatel haigestunud
õpilastelt hiljem nõuda ainult hädavajalikke järeltöid, et
taastuvat organismi mitte üle koormata.

Ennetavalt tuleb püüda turgutada immuunsüsteemi: kasutades
selleks nii vitamiine kui looduslikke vahendeid, liikuda,
vähendada ülekoormust. Tundide vahel tuleb klasse kindlasti
õhutada!

nTänavune jõululaat toimub laupäeval, 5. detsembril.

nÕnnitleme Linda-Anette Sussi ja õpetaja Mari Tampere-

Bezrodnyt! Linda-Anette osales novembri esimesel nädalal
Jekaterinburgis V rahvusvahelisel viiuldajate konkursil,
saavutades III voorus (finaalis) diplomi. Palju õnne!

nPalju õnne õpetaja Marius Petersonile, keda autasustati
Poola Vabariigi Teenete Ordeni Rüütliristiga. Kõrge autasu
kätteandmine toimus 5. novembril Tallinna Raekojas. Poola
Suursadik Tomasz Chlon rõhutas autasustatu suurt panust
Poola teatri, muusika ja kirjanduse tutvustamisel, etenduste,
kontsertide, loengute korraldamisel. Samuti pidas ta oluliseks
Marius Petersoni tööd Poolas - püsiv koostöö näitleja ja
lauljana "Schola Teatru Wegajty" koosseisus, arvukad
kontserdid ansambliga "Linnamuusikud".

nÕnnitlused

nMuusikakool
n17. novembril kell 17.00 Muusikamajas klaveriosakonna
valikkontsert;

n18. novembril kell 17.00 Muusikamajas 4. poisteklassi
klassikontsert;

n19. novembril kell 9.00 Vene 22-s Muusikaprogrammi
koosolek;

n19. novembril kell 17.00 Muusikamajas klaveriosakonna
kontsert koos G.Otsa nim. Muusikakooliga;

n 19. novembril kell 16.00 Lastekirjanduse Keskuses
Kitarriosakonna  kontsert;

n 21. novembril kell 14.00 Lastekirjanduse Keskuses
ühiskontsert, õp. Ene Nael ja õp. Kristiina Are (TMKK);

n 21. novembril kell 11.00-16.00 Saksa gümnaasium,
Poistekoori Mozarti missa eelproov;

n21. novembril kell 12.00 Muusikamajas õp. Elo Toodo
viiuliõpilaste kontserti.

Eelmise nädala kroonika järg pildikeeles: Tütarlastekoor Oslos


