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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

JELENA SKLOVSKAJA  1.12

PRIIT KRUUS  3.12

TÕNU JÕESAAR  3.12

ANU JOHANSON   4.12

LJUBOV KAMASKINA  5.12

AIVE SARAPUU  5.12

ENE URB  5.12

ANDRES LEMBA  6.12
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Vanematekogu 25.11.2009

nGripiepideemia. Arutati konkreetseid meetmeid
viiruste tõrjeks. Otsustati jõululaat esialgu nädala võrra
edasi lükata (12.12), kui olukord halveneb, siis sel aastal
ära jätta. Edasi lükkuvad ka laada töötoad. Samuti
otsustati kõik klassivälised üritused järgmisel nädalal
ära jätta.

nPerekonnaseaduse muutmise eelnõu.

Justiitsministeerium ootab arvamusi 1. detsembrini.
Eelnõuga tahetakse reguleerida mitteabielulisi kooselu
vorme, mh ka abielu käsitlemisest sooneutraalsena. See
kahjustab perekonna institutsiooni ja selle tagajärjed
lastele on ohtlikud. Prof. Tõnu Lehtsaar on algatanud
allkirjade kogumise avalikule pöördumisele selle
muudatuse vastu.

Selle kirja väljatrükile saab kuni esmaspäeva, 30.
novembri õhtuni anda allkirju gümnaasiumi fuajees.
Allkirju saab anda ka veebilehel www.perekond.ee.

n 1.-2.12 on koolis Ida-Virumaa kunstiõpetajad.

Plaanime koolitunde uuesti alustada esmaspäevast, 30.
novembrist. Loodame, et selleks ajaks on võimalikult
paljud haigestunutest, nii õpilased kui õpetajad jõudnud
terveks saada.

Esmaspäeval toimuvad ADVENDITEENISTUSED
Peeter-Pauli kirikus järgmistel kellaaegadel:

10.00 I-IV klassid
11.00 V-IX klassid

nPüha Miikaeli kool

PÜHA ASSISI FRANTSISKUSE PALVE

(1181/1182-1226)

Issand,

tee mind oma rahu tööriistaks,

seal, kus on vihkamine,

lase mul külvata armastust,

kus on ülekohus - andestust,

kus on kahtlus - usku.

kus on lootusetus - lootust,

kus on pimedus - valgust

ja kus on kurbus - rõõmu.

Jumalik Isand,

tänu sellele võin ma

lohutada rohkem kui otsida lohutust,

mõista rohkem kui otsida mõistmist,

armastada rohkem kui otsida armastust.

Sest andes me võtame vastu,

andestades saame andeks

ja surres sünnime igavesele elule.

ILUSAT JA MÕTTERIKAST ADVENDIAEGA!

Mihkli Gild kutsub vahvale keraamikanäitusele!
Endiselt teretulemast ka metalli- ja keraamika-
ringidesse:

TÄISKASVANUTELE:

Esmaspäeviti kell 18.00-20.15, juhendaja Kathariina
Aus

Teisipäeviti kell 18.00-20.15, juhendaja Reeli Haamer

Kolmapäeviti kell 18.00-20.15, juhendaja Kersti Õun

Neljapäeviti kell 15.45-17.15 VHK õpetajatele,
juhendaja Reeli Haamer; kell 18.00-20.15, juhendaja
Madli Väli

NB! Õpetajatele mõeldud ringis avalduse
esitamisel 50% soodustus!

Info, ka metalliringide kohta: 6996 153

nMihkli Gild



n Gümnaasium

II perioodi 6. nädal

SÜNNIPÄEVAD

11.K  Peeter Poll  27.11

10.K  Lisett-Kristlyn Pisang  29.11

11.H  Lena Barbara Luhse  30.11

10.H  Saskia Murumaa  2.12

nPerekonnaseaduse võimalike muudatuste kohta

EV justiitsministeerium kogub 1. detsembrini arvamusi ja
seisukohti perekonnaseaduse võimalike muudatuste
kavandamiseks. Eriti on võetud arutusele mitteabielulise
kooselu ja selle õigusliku regulatsiooni küsimus.

Muuhulgas kaalutakse erinevate huvigruppide survel
samasooliste kooselu abielulise registreerimise seadustamist,
mis tõenäoliselt tähendaks ka lapsendamisõigust. See
nõrgendaks traditsioonilise peremudeli mõistet, mis põhineb
abielul ühe mehe ja ühe naise vahel, ning tooks kaasa
ettearvamatuid tagajärgi lastele. Koolis näeme eriti selgesti,
kui tähtis roll lapse kujunemises on tugeval traditsioonilisel
perekonnal.

Traditsioonilise pere väärtus aktualiseerub seda enam, et
kasvab laste hulk, kes sellest ilma on jäänud ja kel on tulnud
kasvada hoole ja armastuse vaeguses. Tänases Eestis on
peresuhted kujunenud tõsiseks probleemiks. Kasvab
sotsiaalse geneesiga ärevushäiretega, autistlike ja muude
probleemidega laste hulk. Inimeste elud kulgevad keerulist
rada ja alati ei õnnestu elada ideaalide kohaselt. Kuid
perekondi on vaja toetada ja aidata. Erinevate peremudelite
seadustamine seda ei tee, vaid muudab olukorra veelgi
komplitseeritumaks.

Tänaseni peame me perekonda oma rahva ja riigi püsimise
eelduseks. Ideaalide püsimine aitab pereelu väärtustada ja
toetab noort põlvkonda nende poole liikumisel. Tartu
ülikooli religioonipsühholoogia professor Tõnu Lehtsaar on
koostanud avaliku pöördumise justiitsministeeriumi poole.
/.../ Kuid kuna digitaalse allkirja andmine on paljude jaoks
keeruline, siis otsustati tänases vanematekogus korjata ühiselt
allkirju prof. Lehtsaare pöördumise väljatrükile.

ALLKIRJA SAAB ANDA KUNI ESMASPÄEVA, 30.
NOVEMBRI ÕHTUNI VENE 22 FUAJEES.

Vanematekogu nimel,

Kersti Nigesen

Prof. Tõnu Lehtsaare pöördumisega paralleelselt kogutakse
samasisulisele seisukohavõtule allkirju ka veebilehel
www.perekond.ee.

nHilinemised
Õpetajate hinnangul on tundidesse hilinemised muutunud
viimasel ajal probleemiks: see segab tunni rütmi ning
kaasõpilasi. Järgmisel nädalal võtame olukorra rangele
jälgmisele.

nArvestuste nädala plaan

Arvestuste nädala plaani paneme stendidele ja
koduleheküljele järgmise nädala alguses, hiljemalt
kolmapäeval.

nIII perioodi tunniplaan

III perioodi tunniplaani paneme stendidele ja
koduleheküljele esimesel võimalusel ja hiljemalt arvestuste
nädala kolmapäevaks.

nXI klassi eksperthinnangud

Palume neil XI klassi õpilastel ja XI klassi õpetajatel, kes
veel pole jõudnud sisestada eksperthinngnud. Arvestuste
nädala plaanime alustada tagasisidevestlustega.

nJõulaat lükkub edasi 12. detsembrile

Seoses viirustepuhanguga otsustati lükata jõululaat esialgu
nädala võrra edasi lükata (12.12), kui olukord halveneb,
siis sel aastal ära jätta. Edasi lükkuvad ka laada töötoad.

nProovieksamid XII klassile

Proovikir jand toimub arvestuste nädala reedel, 11.
detsembril. Inglise keele proovieksami suuline osa toimub
III perioodi 1. nädalal inglise keele tundide ajal ning kirjalik
osa 22. detsembril.

nGümnaasiumi jõulupidu

Gümnaasiumi jõulupidu toimub 21. detsembri õhtul.

nVHK jõuluteenistus

VHK jõuluteenistus toimub Jaani kirikus 22. detsembril kell
15.00.

nGümnaasiumi parimad peastarvutajad

Mardipäevanädalal toimusid klassides peastarvutamise
võistlused ja tulemused on järgmised:

1. SANDER SIIM (11R) 29 punkti
2. MARKUS LOIDE (10R) 27 punkti
3. KAAREL KASTEHEIN (10R) 25 punkti

4.-7.
HANNO PADAR (10R) 23 punkti
KRISTIAN KUPPART (11R) 23 punkti
MARTIN GARBUZ (12K) 23 punkti
UKU LANGEBRAUN (11R) 23 punkti

8.-9.
MARION SOON (10K) 21 punkti
MARKUS PROMMIK (10R) 21 punkti

10.-13.
ALEX LAUR (11R) 20 punkti
MATTIAS GUSTAV LAGERSPETZ (12R) 20 punkti
LIINA PÄÄSUKE (11H) 20 punkti
PAULA MAUER (11H) 20 punkti

Klasside arvestuses (klassi keskmise järgi):

1. XI R 14,0 punkti
2. XII R 13,9 punkti
3. X R 13,2 punkti
4. XI H 11,6 punkti
5. X H 11,3 punkti
6. X K 10,61 punkti



nRaamatukogu

Uued raamatud gümnaasiumi raamatukogus:

1. Made, Tiit. (2008). Eestlased sõjapõrgus
2. Cacciatore, Raisa. (2009). Päästke poisid!
3. Vseviov, David. (2009). Aja vaimud
4. Mutt, Mihkel. (2007). Siseemigrant: novellid
5. Undusk, Ingel. (2008). Taevase rahu otsinguil
6. Grosse, Wilhelm. (2009). Franz Kafka Protsess
7. Niiberg, Toivo. (2009). Muinasjutt lapse arendaja ning
lohutajana
8. Soosaar, Enn. (2008). Nuripidine aastasada: ajast,
isast ja teistest
9. 20 sajandi mõttevoolud. (2009)
10. Ponting, Clive. (2009). Uus maailma roheline
ajalugu.
11. Berlinger, Norman T. (2009). Kuidas aidata
depressioonis teismelist

Tule tutvu!

nVHK Põhikool nädala lõpuni suletud

VHK Põhikoolis (1.-9. klassid) on 25. novembrist ajutiselt
õppetöö katkestatud kõrge haigestunute arvu tõttu kuni
käesoleva nädala lõpuni. Samaaegselt lükatakse edasi kõikide
ühisürituste (klassikontserdid, teatrikülastused, väljasõidud jms.)
toimumine. Alates 30. novembrist avatakse päevakeskus ainult
neile õpilastele, kelle vanematel ei ole pärast tundide lõppu
võimalik oma lapsi koju viia (vajalik lapsevanema kirjalik
sooviavaldus). Õppetöö jätkub 30. novembril.

nEelmisel nädalal toimuma pidanud MÄLUMÄNG 8.-12.

klasside võistkondadele lükati edasi ja toimub 2. detsembril.

nKahjuks sattus eelmisesse Teatajasse algklasside
matemaatikaolümpiaadi ebatäpne kokkuvõte. Õiged
tulemused on järgmised:
1. klass: 1. SIIM LUKAS LOKOTAR, 2. MIKK SAARD,
KARL HERBERT PEEP 3.LINDA MOREL,
ALEXANDER KASESTE
2. klass: 1. KARL PERENS 2. NATALIE ARETE
ALLIKSON, ELISABETH EGEL 3. JOHANN ERNITS
3. klass: 1. RENO KASSER 2. DIANA POLUSKINA,
MAIYA GAWLEY 3. ALBERT SAAR
4. klass: 1. ADRIAN KIRIKAL 2. SAARA LIIS
JÕERAND 3. MARKUS KARIIS

Õnnitleme tublimaid ja vabandame eksituse pärast.

nPõhikool

nMuusikakool

n 30. novembril kell 19.00 Muusikamajas Vanalinna
Muusikamaja laulustuudio kontsert;

n1. detsembril kell 16.00 Muusikamajas gümnaasiumi
muusikaeriala hindeline arvestus;

n3. detsembril kell 9.00 Vene 22 Muusikaprogrammi
koosolek;

n3. detsembril kell 16.00 Muusikamajas klaveriosakonna
valikkontsert;

n 3. detsembril kell 12.00-14.00 Matkamaja
Tütarlastekoori ettevalmistuskoori proov;

n4. detsembril kell 16.30 Poistekoori peaproov;

n5. detsembril kell 18.00 Rapla kirik Poistekoor osaleb
Mozarti missa ettekandel;

n 5. detsembril kell 15.00 Matkamaja Vanalinna
Muusikamaja Tütarlastekoori ettevalmistuskooride
advendikontsert.

nTÄNUD! Täname VHK Muusikakooli klaveriõpilasi, kes
osalesid 19. ja 23. novembril toimunud kohtumiskontsertidel
G. Otsa nim. Muusikakooli ja G. Adolfi nim. Muusikakooli
õpilastega:

KAARIN AAVIK, KERTU AER, JOEL MARKUS
ANTSON, ANETT DEMJANOV, ELISABETH EGEL,
ENN KARIN, JOHAN-EERIK KÕLAR, FILIPP
KOLOSOV, KATI OTS, HANNA-LIISA REBANE, ANNI
MARI PREES, URSULA ROOMERE, MICAELA
SARACENO, JOONAS MATTIAS SARAPUU, LUUKAS
HEINRICH VÕRNO.

Suur täna ka õpetajatele: Inge Biltse, Katri Rebane, Hille
Poroson, Maigi Pakri, Anneli Tanksimäe, Karin Suss, Ingrit
Vooglaid, Inga Arro.

Elukultuuri Instituudil ilmus uus
raamat! Dietrich von Hildebrandi
ABIELU: TRUU ARMASTUSE
MÜSTEERIUM. (VHK perele hind 60.-)

Saksa filosoofi ja teoloogi Dietrich von
Hildebrandi mõtisklus avab arusaama
abielust, mille võimalikkuses tänapäeval
sageli kaheldakse. Abielu tähendab suurt
pingutust, loobumisi, õndsust, sügavat
isiklikku vaimset kasvamist ning ühtsust

- isetut armastust. Abielu annab armastusele struktuuri, mille
toel püsida ja kasvada. Abielu on tõelise pühaduse tee.

“Kõikidest maistest osadustest on abieluline armastus kõige selgem mina-
sina-suhte vorm. Selles on mõtted, tunded, tahe, lootus ja igatsus suunatud
armastatud inimesele, selles saab teisest inimesest elu keskpunkt, mis
puudutab loodud hüvesid. See, kelle südant täidab niisugune abieluline
armastus, elab mitte üksnes koos teisega, vaid teise jaoks.”

Dietrich von Hildebrand

Von Hildebrand seostab suurepäraselt abielu inimsusega ja
näitab, et abielu institutsioon ei saa kunagi aeguda, kuna see
on osa inimese loomusest. Kuidas saavutada, et abielu oleks
selline nagu peab – tee igaviku poole, ja iseeneses igaviku
osa, sest armastus on ju igavene? Käesolev raamat aitab
meid sellel teel ja näitab, et see tee on lahti igale inimesele.

Piiskop Philippe Jourdan

nElukultuuri Instituut


