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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

KRISTIINA PARIS  7.12
LIIS-ASTRID TUHKUR  09.12

TIIU LÕHMUS  12.12
LUULE KARRO  12.12
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SUUREMEELSUS: kuulamine, mõistmine, eneseandmine

Kui olen suuremeelne, leian aega teiste abistamiseks, vestlusteks neile
huvipakkuvatel teemadel, haigete ning üksinduses elavate inimeste külastamiseks.

Suuremeelsus ning heldus tähendavad ka andestamist. Kui me ei andesta, vaid
kritiseerime, norime või kiusame, siis nii käitudes anname märku, et oleme
justkui paremad inimesed kui teised. Kui uhked võime me olla!

Teiste kuulamine tähendab mitte ainult oma, vaid ka kaaslaste mõtetele
tähelepanu osutamist. Vaid oskuses hästi kuulata peitub teiste mõistmine ning
tõelise sõpruse leidmine.

Õigeaegsus, abi osutamine selle vajamise hetkel, oma eelistuste teisejärgulisus -
see aitab meil koondada oma tähelepanu meid ümbritsevatele inimestele, õppida
olema helde ja suuremeelne ning jagama rohkem armastust oma perekonnaga.

Kolmapäeval, 9. detsembril on meil külas Väätsa
Põhikooli õpetajad ja Pärnumaa alaealiste asjade
komisjoni töötajad, et tutvuda VHK tegemistega.

nMiikaeli Ühendus

Vanematekogu 2.12.09

nKristel andis ülevaate tervisenõukogu tööst. Sel
aastal on tekkinud tihedam koostöö õpilaskoduga,
samuti on tulnud aidata juba ka eelkoolilapsi. Otsustati,
et õpilaskodust lahkumine peab käima läbi
tervisenõukogu.

nKoostöö 53. keskkooliga. Neilt tuli kaks ettepanekut
ühistegevuste osas jõulude ajal (Piparkoogimaania jaoks
koos piparkookide küpsetamine ja ühine jõulukontsert).

nVilistlaste päev toimub laupäeval, 6. veebruaril.
Vilistlaskogu esindaja Siiri Pajupuu käis tutvustamas
vilistlaste ettepanekuid päeva sisustamiseks.
Vanematekogu ettepanek: võiks olla ka seminari osa
(näiteks perekonnateemaline), see võiks olla enne õhtusi
üritusi. Kui päev kujuneb pikemaks, võiks mõelda ka
lastehoiule.

nKülli andis ülevaate õpilaskodu tööst. Majanduslik
olukord on sellel aastal kriitilisem kui varem, sest riik
gümnasistidele enam pearaha ei maksa. Õpilaskodu
tegutseb kuuendat aastat, tekkinud on stabiilsus ja ühise
pere tunne, millele on tublisti kaasa aidanud see, et
kolmandat aastat tegutseb sama meeskond.

nKodulehekülg. Hakatakse tegelema kodulehe
ingliskeelse variandiga. Kõigil osakonnajuhatajatel
palutakse oma maja info kodulehel üle vaadata.

Vanalinna Muusikamaja tütarlaste ettevalmistuskooride

TALVEKONTSERT

Laupäeval, 5. detsembril kell 15.00 Matkamajas

Osalevad gümnaasiumi teatriharu õpilased Tõnis
Rätsepa juhendamisel. Olete kõik palutud!

PÜHA MIIKAELI POISTEKOOR KUTSUB

KONTSERDILE!

Jõulusarja “Hingemuusikaga jõuluaega” raames esitavad
Eesti poistekoorid Mozarti Missa Brevis in G.

Rapla Maarja-Magdaleena kirikus 5. detsembril,
Tallinna Jaani kirikus 6. detsembril kell 18.

Dirigent Jüri-Ruut Kangur. Kontserdid on tasuta!
Kontsertidel on võimalik teha annetusi kodu kaotanud
laste heaks.

Suuremeelsuse ühe kehastusena võime kindlasti meenutada
Püha Nikolausi, Myra piiskoppi (tänase Türgi aladel).
Tema surmapäeva, (343. a) 6.  detsembrit tähistatakse
meil nigulapäevana. Piiskop Nikolaus oli tuntud oma
helduse poolest. Mitmed lood pajatavad sellest, kuidas ta
oma vara vaestele jagas, ise märkamatuks jäädes. Lehekülg
www.stnicholascenter.org pakub rõõmu jõuluvana tõelise
olemuse avastamisel!



n Gümnaasium nPõhikool

n 4. P klass on 7. detsembril kell 12.00-13.00
Lastekirjanduse Keskuses Joonas Sildre raamatu

"Maailmanaba" esitlusel.

n10. detsembril toimub 3. ja 4. klassidele kesklinna
koolide vaheline 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.

n Esmaspäeval, 14. detsembril toimuvad
LUUTSINAPÄEVA teemalised kogunemised peegelsaalis:

8.15 IX klassid

9.05 I ja II klassid

n Matemaatika I poolaasta tasemetööd (14.-17.
detsember)

Esmaspäev, 14. detsember 5. P ja 7. P
Teisipäev, 15. detsember 9. klass
Kolmapäeval, 16. detsember 5. T, 6. T, 7. T ja 8. klassid
Neljapäev, 17. detsember 6. P klass

Palun õpetajatel nendele päevadele teistes ainetes
kontrolltöid planeerida!

nRaamatukogu

Uusi raamatuid põhikooli raamatukogus:

   1.  Soans, Kerttu. Teistmoodi Sirel.
   2. Soans, Kerttu. Kruubi-Ruudi ja tema inimesed.
   3. Soans, Kerttu. Tere, Nööp!
   4. Soans, Kerttu. Külaline vannis.
   5. Soans, Kerttu. Mari ja Jüri 10 ametit.
   6. Soans, Kerttu. Olivia ja esimene maailm.
   7. Jalonen, Riitta. Tüdruk, puu ja taevalinnud.
   8. Raud, Piret. Härra Linnu lugu.
   9. Kehlmann, Daniel. Maailma mõõtmine.
  10. Tungal, Leelo. Samet ja saepuru, ehk, Seltsimees
laps ja kirjatähed.
  11. Nopola, Sinikka. Risto Räppar ja külmutaja-Elvi.
  12. Tungal, Leelo. Naljatilgad lähevad laulupeole.
  13. Pervik, Aino. Kui sa näed korstnapühkijat.
  14. Pervik, Aino. Krokodill.
  15. Mikussaar, Helve. Viisivõru.
  16. Jukk, Tuuli. Koolimuusika.

II perioodi arvestuste nädal ja eelteated

Sünnipäevad

11.H  Johann Põldra  5.12

12.H  Kaisa Simon  6.12

10.H  Kristian Kaiva  6.12

10.K  Mihkel Räni Raev  7.12

10.K  Kertu Liis Krigul  9.12

10.H  Piret Poom  9.12

10.H  Keiti Roosimägi  10.12

nnnnnArvestuste nädal

Arvestuste nädala plaanid on kättesaadavad koduleheküljel
(sisse logides) ja stendidel.

nKolmapäeval, 9. detsembril XI klassid õppekäigul Ida-
Virumaal.

nnnnnIII perioodi tunniplaan

III perioodi tunniplaani paneme koduleheküljele ja
stendidele hiljemalt 9. detsembriks.

nnnnnJÕULULAAT

Jõululaat toimub järgmisel laupäeval, 12. detsembril. Kõik
on oodatud!

nnnnnAbituuriumi proovieksamid

Reedel, 11. detsembril proovikirjand. Inglise keele
proovieksami suuline osa III perioodi 1. nädalal inglise keele
tundide ajal, kirjalik osa 22. detsembril.

nnnnnAbituuriumi riigeksamivalikud

Järgmisel nädalal kogume abiturientidelt infot lõpueksami
valikute kohta. Selle põhjal annavad õpilased allkirjalise
kinnituse jaanuaris.

nnnnnXI klassi eksperthinnangute tagasisidevestlused

XI klassi eksperthinnangute tagasidevestlustega alustame
III perioodi esimesel nädalal.

nnnnnKlassijuhatajate koosolek

Klassijuhatajate koosolek toimub 21. detsembril kell 15.30.

nnnnnVHK jõuluteenistus

VHK jõuluteenistus toimub 22. detsembril kell 15.00 Jaani
kirikus.

nnnnnGümnaasiumi jõulupidu

Gümnaasiumi jõulupidu toimub 21. detsembri õhtul.
Alustuseks etteasted klassidelt Püha Katariina kirikus. Pärast
tee-koogid-piparkoogid ning ühislaulud.

nnnnnJaanuari toiduraha

Jaanuari toiduraha on 15 toidupäeva eest 375 krooni. Raha
tuleb kanda Koolitoitlustuse OÜ arvele enne 25.
detsembrit. Vajalikud rekvisiidid leiad siit: http://www.vhk.ee/
toitlustamine/gumnaasium

5. detsembril kell 11-14 Rootsi-Mihkli kirikus

JULBASAR - JÕULULAAT

Kirbuturg, loosimised, glögi, mänguasjad jne



Kõigile klaveriõpilastele hästituntud loomade muusikaliste
õiguste eest võitleja Katri Rebase klaveriklassi meeleolukas
kontsert “LOOMAAED KLAVERIS” toimus 28.
novembril Tallinna Linnateatri hubases kammersaalis.

Kava oli vaimukalt koostatud. Kuulajatele kirjeldati klaveri
abil nii Öökulli kuningriiki kui tantsivat Känguru ja
Karumõmmi piknikku.

KAROLIINA SAATPALU, HENRI GEORG VIIES,
RAEL KÕIV, kelle nime ette võiks juba väikese tähega
helilooja kirjutada, üllatasid omaloominguga. Väga tubli
tulemus! Ootame nende uusi teoseid suure põnevusega.

Väga suur tänu õpetaja Katri Rebasele vahva
kontserdielamuse- ja Linnateatrile hubase saali eest!

SIRJE VOITKA

2. detsembri pingelise MÄLUMÄNGU TULEMUSED!

Koht: Võistk: Punktid:

1. Õpet. 28,5

2. 12. r  I 26,5

3.-4. 11. h 23,5

3.-4. 11. k 23,5

5. 12. k 22,5

6. 11. r 19,5

7. 8. P 17

8.-9. 10. r II 16,5

8.-9. 12. r II 16,5

10. 12. h 15

11.-12. 10. r I 14

11.-12. 10. k 14

13. 8. t 8,5

14. 10. h katk.

nKeskastme muusikakoolide klaverikonkurss!

Nooremas vanuserühmas võitis Johan -Eerik Kõlar II koha
(õpetajad Karin Suss ja Ivari Ilja)! Joonas Mattias
Sarapuu sai diplomi (õpetajad Karin Suss ja Maigi Pakri).
Õnnitleme!

Tallinna Muusikakeskkooli aulas toimus 27.-28. novembril
järjekordne klaveri eriala koolidevaheline konkurss.
Esmakordselt oli tegu rahvusvahelise sündmusega. Lisaks
traditsioonilistele osalejatele liitusid ka osavõtjad VHK
Muusikakoolist, Lätist ja Leedust. Kokku osales konkursil
43 mängijat.

nKroonikat nMuusikakool

nAjugümnastika

n 4. detsembril kell 17.00 Muusikamajas 1. tüdrukute
klassikontsert;

n4. detsembril kell 17.00-21.00 Saksa Gümnaasiumis Püha
Miikaeli poistekoori peaproov;

n5. detsembril kell 18.00 poistekoor osaleb Rapla kirikus
Mozarti Missa ettekandel;

n 5. detsembril kell 15.00 Matkamajas Vanalinna
Muusikamaja Tütarlastekoori ettevalmistuskooride
advendikontsert;

n6. detsembril kell 18.00 poistekoor osaleb Jaani kirikus
Mozarti Missa ettekandel;

n6. detsembril kell 19.00 Muusikamajas kontsert: Johanna
Münter (laul) ja sõbrad;

n8. detsembril kell 17.00 Muusikamajas klaveriosakonna
kontsert;

n 8. detsembril kell 17.00 Nõmme Muusikakoolis
flöödiõpilaste kontsert;

n9. detsembril kell 15.00 Nordic Hotelis gümnaasiumi
kammerkoori esinemine;

n9. detsembril kell 17.00 Muusikamajas puhkpilliosakonna
kontsert;

n9. detsembril kell 16.00 Lastekirjanduse Keskuses õp. Karin
Sussi ja Anu Randma klaveriõpilaste kontsert;

n10. detsembril kell 17.00 Muusikamajas TASEMEEKSAM;

n 11. detsembril kell 17.00 Keskraamatukogus
klaveriosakonna kontsert;

n 12. detsembril kell 12.00 Muusikamajas õp. Anneli
Tanksimäe õpilaste kontsert;

n12. detsembril kell 14.00-16.00 Muusikamajas Tallinna
Muusikakooli kontsert;

n12. detsembril kell 19.00 Muusikamajas õp. Maret Alango
kontsert;

n13. detsembril kell 12.00 Muusikamajas õp.Tiina Pangsepa
õpilaste kontsert;

n13. detsembril kell 15.00 Laulasmaa koolis muusikakooli
õpilaste esinemine;

n13. detsembril kell 17.00 Muusikamajas „Jõuluvalgus“.
Esinevad J. Kivimägi, K. Haavamägi, A. Maasik, S. Vahermägi
ja S. Epner, K.-M. Haavamägi.


