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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

TIIU VASSILJEVA  23.11
KRISTA NÕMMIK  25.11

ARTUR VINCENT KERGE  27.11
KRISTI ALAS  27.11

REET REIDAK  28.11
MARIKA ÄKKE  29.11
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Vanematekogu 18.11.09

nnnnn Tundide külastused. Vanematekogu liikmed
püüavad külastada võimalikult palju tunde nii põhikoolis
kui gümnaasiumis 30.11-11.12. Tehakse ülevaatlik juhis
tunni külastajale, mida konstruktiivseks tagasisideks
jälgida. Hea oleks vaadata ühte klassi erinevates tundides.
Kristel koordineerib külastusgraafikut.

nnnnnAsutuste jõulupeod on praegu läbirääkimistel.
Kuupäevad, mida välja pakume, on 6.,12.,13.
detsember.

nnnnnLaada korraldus sujub. Töötoad on kokku lepitud,
kiri jõuab sel nädalal vanematele, gümnasistidest
moodustuvad toimkonnad. Eelüritusena toimub
heategevuslik jõululaat 29. novembril SAS Radissonis,
kus on Miikaeli Ühenduse laud.

nnnnnGripioht on endiselt suur. Õpetajad püüavad
korraldada õpet nii, et saaks võimalikult palju teha
ülesandeid ka kodus.

nnnnnAinesektsioonide stuudium toimub 17. detsembril.

nnnnnTalveseminari kavast:

7.01 11.00 Kersti Nigeseni sissejuhatus;

12.00 Ivar Troner;

8.01 10.00 Õppepäev Ivar Troneriga;

8.-9.01 Andrus Lehtmetsa esmaabi
kursus gümnaasiumile.

nPõhikooli jõululavastuse Linnateatri Taevalaval
võiks võtta filmiklassi ülesvõtmiste plaani. Etendus
toimub 21. detsembril kell 17.00.

n1.-2. detsembril külastavad meie kooli Ida-Viru
õpetajad, et tutvuda kooliga ja külastada tunde.

nArutati koolipere jõulupidu 22. detsembril. Pärast
teenistust tuleme üheskoos koolimajja.

TÄNULIKKUS

Üleeelmisel nädalal mõtisklesime selle üle, et kui oleme kellelegi tänulikud,
kuid oma tänulikkust ei väljenda, siis sarnaneb see olukorraga, kus oleme
kingituse küll juba pakkinud, kuid ei anna seda üle. Nüüd võiksime mõelda,
et tänulikkus tähendab ka seda, et avan saadud kingituse, väärtustan seda ja
ütlen – sõnade ja tegudega – kingituse tegijale: „Aitäh, sa tegid mulle head!”

Kui palju kinke oleme saanud oma vanematelt, oma kaaslastelt, õpetajatelt,
kolleegidelt! Palju, millest oleme teadlikud, ja nii palju, millest me võibolla
kunagi teada ei saa! Mõelgem selle peale, milliseid kingitusi – ainelisi ja vaimseid
– oleme oma elu jooksul kodus ja koolis saanud? Võiks ehk püüda nõnda
mõtiskledes tagasi vaadata, neid kingitusi paberile panna ning arutleda, kas
oleme need ka avanud? Või teisiti väljendudes, kuidas oleme pannud need
annid vilja kandma.

Elo Toodo laulustuudio kontsert

TUNNIKE SOOJAS

30. novembril kell 19:00 Vanalinna Muusikamajas

Johanna Münter, Kreete Mi Rand, Anna-Liisa Talts,

Aleksandra Kirikal, Mari Tammesalu, Annika Mölder,

Helena Märtinson, Maria Poll, Katrin Eleri Engel, Pille

Riin Karro ja sõbrad muusikud...

Käibel toetuskaardid 25.-/50.-/100.- jne

Tallinna koolinoorte spordimängud

Põhikooli poisid mängisid korvpalli Kadrioru Saksa
Gümnaasiumis. Kindel kaotus saadi Westholmi poistelt
(35:71). Võideti üsna kindlalt Humanitaargümnaasium
37:21. Tasavägistes mängudes tuli aga kaotused vastu
võtta Inglise Kolledþilt (37:41) ja võõrustajatelt (41:54),
kuigi poolajaks juhiti nende vastu seitsme punktiga.
Põhiliselt hoolitses skoori eest RAUL SEPPING, teda
toetasid CHRISTIAN MARTIN LAURI, HENDRIK
KANTER, MARKUS SILLA, HERMAN KLAS
RATS, JOONAS SANG, JAN DUREJKO, KARL
HENRIK UUEMÕIS ja ALEKS SMITT.

nKehakultuuri õppediivan

Aadu Luukase tänavune missiooni-
preemia läks jagamisele VHK asutaja
ja juhi Kersti Nigeseni ning sihtasutuse
Metsaülikool vahel. Palju õnne, Kersti!



n Gümnaasium nPõhikool
II perioodi 5. nädal

Sünnipäevalapsed

12.K Johanna-Henriette Kerge 19.11
12.K Johan Klaus 20.11
12.R Kaily Murdoja 22.11
10.H Liis Mehine 23.11
11.H Elisabeth Tamm 23.11
11.K Maria Luigend 25.11

nIX klassi eksperthinnangud

Andmebaas on valmis XI klassi eksperthinnangute
sisestamiseks. Palun alustage esimesel võimalusel.
Tagasisidevestlustega alustame arvestuste nädalal (al. 7.12).

nToitlustamine

Tuletame meelde, et detsembri toiduraha maksmise tähtaeg
on 25.11. Toidupäevi 16, raha seega 400 krooni. Makse saaja
rekvisiidid kodulehel: http://www.vhk.ee/toitlustamine/gumnaasium

nViirustelaine

Tundub, et erinevate viirusnakkuste laine püsib gümnaasiumis
haripunktis sel ja järgmisel nädalal. Haigestunud on ka õpetajaid,
mistõttu mõned tunnid võivad ära jääda.

nArvestuste nädal

Palun õpetajatel teatada oma arvestuste nädala plaanidest Anu
meilile anu.nigesen@vhk.ee. Arvestusi mitte kavandada arvestuste
nädalale eelnevale nädalale.

nVajame jõulukaunistusteks igihaljaid oksi ja varsi

Palun andke märku kui teil on võimalik järgmise nädala
esmaspäevaks tuua kooli igihaljaid oksi või varsi jõukaunistuste
valmistamiseks. Plaanime jõuluvaniku õpilastega üheskoos
punuda järgmise nädala foorumis, 23. novembril kell 15.30.
Soovime maja saada jõuluehtesse esimeseks advendiks.

nVanalinnakelder

Ootame abilisi Vene 12 maja all paikneva inspireeriva
keldriruumi koristustalgutele reedel, 20. novembril kell 16.00.
Kogunemine Vene 12 fuajees. Kaasa võtta tööriided! Plaanide
kohaselt hakkab ruumides tegutsema Ladina Kvartali selts.

nÕppepäev

9. detsembril toimub 11. klasside õppepäev Ida-Virumaal.
Väljasõit Merepuiesteelt kell 7.30. Plaanis on külastada lahtist
põlevkivikarjääri Kohtla-Nõmmel ja kivituba. Kui nüüd väga
porine aeg ei ole, siis saame ühes kohas nn. tuhaväljadel ära
käia. Külastame Voka ja Sillamäe vahele jäävat Päite panka,
mis giidi hinnangul isegi Ontika kandist atraktiivsem on. Püüame
läbi käia Sillamäe linnast ja Sinimägedest. Kui nüüd ilm siiski
juhtub nigel olema, siis külastame Sillamäe Sõjamuuseumit.
Giidiks on meil kohalik kivitoa looja Enn Käiss. Tagasi Tallinnas
oleme kuue paiku. Leivakott tuleb igal ühel ise kaasa võtta.
Õppepäeva maksumus 125 krooni ja seda juba kogub Mairi.

(Humanitaarainete nädalast järgmisel leheküljel!)

nnnnnReaalainete nädala nuputamiste tulemused

Algklasside matemaatikaolümpiaadil said osaleda kõik
algklasside lapsed. Kolmandasse vooru pääsesid:

1. klass - Britten Dortmans, Linda Morel, Alexander
Kaseste, Siim Lukas Lokotar, Mikk Saard.
2. klass - Johann Ernits, Karl Perens, Natalie Arete
Allikson, Elisabeth Egel.
3. klass - Maiya Noelle Gawley, Diana Poluskina, Triine
Luus, Albert saar, Erik Toomet.Björk, Johan Kristjan Aimla,
Taigo Grepp, Karl Kukk, Reno Kasser, Kaur Voolaid.
4. klass -  Mathias Are, Adrian Kirikal, Markus Kariis,
Mia Nurklik, Saara Liis Jõerand.

Tulemused:

1. klass
1. Siim Lukas Lokotar
2. Mikk Saard
3.-4. Linda Morel, Alexander Kaseste
2. klass
1. Karl Perens
2. -3. Natalie Arete Allikson
4. Johann Ernits
3. klass
1. Reno Kasser
2. Diana Poluskina
3. Albert Saar
4. klass
1. Adrian Kirikal
2. Saara Liis Jõerand
3. Markus Kariis

Kooli matemaatika olümpiaadide klasside parimad:

5. klass: Joonas Jürgen Kisel, Loora Grünvald, Jürgen
Luus, Devon Nathaniel Gawley, Helen Vislap.
6. klass: Kristjan Kongas, Saskia Baltin, Kertu Aer,
Tristan Krevald, Raul Haagensen, Daniel Tamm.
7. klass: Kelli Marie Jaama, Grete Lisette Nõmmiste,
Jaagup Kümmel, Maria-Barbara Niitvägi, Anne Ott.
8. klass: Eliisabet Hein, Joann Gustav Arro, Alari Erik Tork,
Marit Männiste, Silvia Toomet, Erle Maido, Eliisabet Sarv.
9. klass: Mattias Kuppart, Käbi Suvi, Ulla Katariina Alla,
Leo Johannes Estonius, Birgit Valgemäe.

Klassi stendidel olnud nuputamisülesannete parimad:

5. klass: Martin Leedo, Joonas Jürgen Kisel, Georg
Johannes Bambus.
6. klass: Theodor Tabor, Ekke Kaarel Rand.
7. klass: Maria Barbara Niitvägi, Anne Ott, Hans
Markus Antson.
8. klass: Magda Helene Järvsoo, Erle Maido.
9. klassis parimat ei selgitatud (igal päeval olid erinevad
vastuste saatjad).

Füüsikaülesannete nuputamises olid oma klassist
parimad: Tõnis Rand (9. P), Birgit Valgemäe (9. T) ja Erle
Maido (8. T).

(PK teated jätkuvad järgmisel leheküljel.)



n23. novembril kell 19.00 Mederi saalis VHK MK ja G.
Adolfi kooli klaveriõpilaste kontsert (Ceciliapäev);

n24. novembril kell 16.00 MMs üldklaveri arvestus;

n25. novembril kell 17.00 Muusikamajas 1. T klassikontsert;

n 26. novembril kell 17.00 MMs muusikakooli
õpilaskontsert;

n27. novembril kell 19.00 MMs "Igavik - poeetiline
kontsert", laulev keelpillikvartett STRÅF ja helilooja ning
pianist STEFAN FORSSEN;

n27-28.11 Konkurss pianistidele MKKs (alates IX klass);

n27-29. novembril Järva-Jaanis VHK kammerkoori laager;

n28. novembril kell 12.00 Linnateatri kammersaalis õp.
Katri Rebase klaveriõpilaste kontsert;

n29. novembril kell 16.00 Jaani kirikus I advendi kontsert,
osaleb VHK õpetajate ja lapsevanemate segakoor.

Õnnitleme!

n 7. novembril toimus loomingupäev Lasnamäe
muusikakoolis. Üritus toimus kahes voorus - improvisatsioon
ja looming. VHK-d esindas mõlemas voorus KATARIINA
KIVI III T klassist (juhendaja õp. Krista Madiste). Katariina
sai auhinna väga heade karakterite eest. Loominguvoorus
osalenud õpilaste lugudest anti välja ka kogumik.

nÕpetaja Tuule Kann sai pärimuskultuuri auhinna
väljapaistva tegevuse eest kandlemuusika traditsioonide
hoidmisel ja arendamisel. Auhinnad antakse üle laupäeval
rahvusraamatukogu suures saalis kell 14 algaval kontserdil
«Kultuuriruumi rikkus».

PÕHIKOOLI TEATED:

n23. novembril toimub 7.-9. poiste klassidele kino
ühiskülastus. Programmi "Kirjandus Kinos" kuuenda
hooaja avaseansina linastub William Goldingi teosel „Kärbeste
jumal“ põhinev Harry Hooki mängufilm „Lord of the flies“,
USA 1990. Seansi algus kell 15.00 kinos Artis, Solarise
keskuse III korrusel (kui pole soovi kaubanduskeskuses
ekselda, siis sissepääs Välisministeeriumi-poolses küljes).
Filmile eelneb asjatundjate poolt ka lühike sissejuhatus.

nHumanitaarainete nädala raames toimub 25. novembril,
algusega kell 15.00 gümnaasiumi ruumis 216, 3-liikmelistele
8.-12. klassi võistkondadele MÄLUMÄNG. Teema:
humanitaaria. Vajalik eelregistreerimine urmo@vhk.ee.

n26. novembril toimub 3. ja 4. klassidele kesklinna
koolidevaheline teatevõistlus. 3. klassi lapsed on koolist
ära kell 11.45-14.30, 4. klassi lapsed kell 12.45-16.00. Lapsed
lähevad Kalevi spordihalli koos kehalise kasvatuse
õpetajatega.

n27. novembril kell 14.00 klassiruumis 4. P toimub
KRISTLIKU KASVATUSE SEMINAR õpetajatele, kes
annavad tunde algklasside õpilastele.

n30. novembril (järgmisel esmaspäeval) toimuvad 1.
advendi teenistused:

10.00 algkool
11.00 põhikool, PMK
12.00 gümnaasium, 8. poiste ja 9. tüdrukute klass

nNB! 3. klasside koolikohustuslik ujumiskursus lõppeb
järgmisel nädalal. Seega 30. novembrist on tunniplaanis
muudatused. Kehtima hakkab septembri esimestel
nädalatel olnud tunniplaan. 3. klasse õpetavad õpetajad,
kellel ei ole seda tunniplaani, saavad selle Agnese käest.

HUMANITAARAINETE NÄDALAL SAAB

ALGUSE KLASSIDEVAHELINE

MÄLUMÄNGU TURNIIR!

I voor toimub kadripäeval, 25. novembril kell

15.00 gümnaasiumi majas Vene 22, klassis 216.

Osa võtma on oodatud  8.-12. klasside

3-liikmelised võistkonnad ja ka õpetajad.

Registreerumine esmaspäevani: urmo@vhk.ee

või vene 22 II korruse õpetajate toas.

nMuusikakool

nElukultuuri Instituut

Elukultuuri Instituudil
ilmus uus raamat! James B.
Stensoni “Valmistudes
teismeeaks. Juhised
lapsevanematele.”Raamatu
hind VHK perele 60.-

“See on kõige realistlikum ja
praktilisem raamat laste
kasvatusest kristlike põhi-
mõtete järgi, mis on eesti keeles
ilmunud. Siin rõhutatakse
laste kasvatuse olulisust juba
esimestest eluaastatest alates,
seostatuna noore inimese
hilisema küpsuse ja vastutus-
tundega. Samuti antakse

konkreetseid juhiseid, kuidas aidata lapsevanemal suhelda oma
teismelise lapsega, põhjendades siiralt ja julgelt seatud piiranguid ja
põhimõtteid. Raamat on mõeldud eelkõige väikeste laste vanematele, et
teadlikult ja läbimõeldult valmistuda nende teismeeaks.” Nele Aus

n Info
Rahvusooper Estonia kuulutab välja konkursi parima noore
tantsukriitiku leidmiseks. Noori kriitikuid oodatakse
külastama 26.11 esietenduvat kaasaegsete lühiballettide õhtut.
Parimad tööd avaldatakse Sirbis, Postimehes jm. Võistluse
tingimused: www.opera.ee/43227


