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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

LAURI JÕELEHT  14.12
JAAK JOHANSON  15.12

KRISTEL-LIIS EESMAA  16.12
HERIK TÖLPT  17.12

AARE TAMMESALU  20.12
MARIUS PETERSON  20.12
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Vanematekogu 9.12.09

nJõulud. Vaja lahendada söögiküsimus 22.12, kuna
köök ei kannata välja üheaegselt õpilaste toitlustamist
ja töötajate jõululõunat.

nTalveseminar: neljapäeval, 7. jaanuaril kell 10 uue
aasta teenistus Peeter-Pauli katedraalis, kell 11-12 Kersti,
kell 12 Ivar Troneri loeng. Reedel, 8.01 kell 10 jätkub
Ivar Troneri loeng.

n11.01 võiks olla ka uue aasta teenistused õpilastele.

nKristliku kasvatuse programm. Chema tegi
kokkuvõtte kristliku kasvatuse programmi tööst. Hea
oleks, kui lapsevanemate koolitusel osaleks ka õpetajaid.

nTrialogos. Taivo jagas oma mõtteid järgmise aasta
Trialogose teemast. Huvitav teema on haridus ja kasvatus,
aga see tuleks sõnastada atraktiivsemalt. Tihedamat
koostööd tuleks teha Venemaaga, kus on toimumas
vaimne ärkamine, luuakse kristlikke erakoole jne.

nKersti rääkis uuest põhikooli ja gümnaasiumi
seaduse eelnõust. Seal on sees enamik meie
ettepanekuid: kultuuri- ja hariduskeskus kui uus
koolitüüp, vabadus reguleerida tunni ja vahetunni
pikkust, lapsevanema tõstmine kooli oluliseks partneriks
(varasemas PGS-is on lapsevanema roll olematu),
erivajadustega laste täiesti uus käsitus ja võimalused
nende aitamiseks tavakoolis. Problemaatiline on
põhikoolide ja gümnaasiumide lahutamine.

nArutati potentsiaalset omaloomingukonkursi
teemat – “Ilu tee” ja “Chopin”.

n21.12 on 9. klassid õppetööst vabastatud.

Neljapäeval, 17. detsembril kell 15.30

STUUDIUMSTUUDIUMSTUUDIUMSTUUDIUMSTUUDIUM

ainesektsioonide juhtidele: kokkuvõte
poolaastast, ülevaade teise poolaasta plaanidest.

MINU KÜÜNAL

Advendi teine nädal lõpeb, kolmas algab. Sellega oleme taas sammu võrra
lähemal Jumalapoja sünnipäevale, jõulupühadele. Kõik kaunistused meie ümber
meenutavad meile jõulude tulekut, kuid erilisel viisil kõnelevad meile sellest ehk
advendiküünlad. Näeme põlevaid küünlaid igal pool: õpetajatetoas,
aknalaudadel, kodus, poodides ning loomulikult ka kirikutes.

Küünal kõneleb meie elust, meie kutsumusest. Elame - nagu küünlad - selleks,
et anda teistele soojust ja valgust. Kui vajalikud need mõlemad meile on! Nüüd,
talve ajal saame sellest paremini aru. Vajame soojust, vajame valgust.

Küünlaid on erinevaid, suuri ja väikseid, rohkem ja vähem värvilisi, keerulise
ja lihtsa kujuga... Samas täidavad nad kõik sama eesmärki: pakkuda valgust
ja soojust. Nõnda on ka meie puhul: erinevad temperamendid ja iseloomud,
kuid samad soovid, samad eesmärgid teha teiste elu õnnelikumaks. Sellel
nädalal võime mõelda selle peale, mida tähendab minu elus tuua teistele soojust
ja valgust. Kes vajab minu tähelepanu, minu hoolivust, minu eeskuju, minu
mõistmist, minu naeratust, minu nõudlikkust, olgu koolis, kodus või sugulaste
ja sõprade juures?

Mõnikord paneme küünla põlema, asetame ta laua peale, seejärel aga unustame,
et ta seal on. Kuid ta ei lakka andmast meile valgust ja soojust. Võib-olla
juhtub ka meie endi elus mõnikord nii. Nagu ”kulutaksime” oma elu teiste
pärast, kes seda ei märka. Kuid sellepärast ei kaota meie valgus sugugi oma
väärtust – see on ikka niisama vajalik! Ja tegelikult tunnevad seda alati
teisedki! Võiksime hoopis mõelda, kas märkame ise alati tänulikkusega teiste
soojust ja valgust.

Jõulupühad on lähedal ning lähenevad ka kõiksugused pere ja kooli üritused:
jõuluteenistused, jõululaat, jõulukontserdid, jõulupeod... Kõik see nõuab kindlasti
palju tööd! Kuid kindlasti märkame, et kõik ees ootavad sündmused pakuvad
head võimalust oma küünalt eriliselt süüdata ning mõelda, kui sageli ning
milliste mõtetega me seda kodus ning koolis harilikult teeme. Mõtleme ka
sellele, kuidas oma küünlaleeki täna eredana hoida!

nDetsembrikuu ajakirjas "Pere ja Kodu" ilmus lugu
VHK-s õppivate noortest emadest.

nElukultuuri Instituudil ilmus uus raamat “Dominus
Est - see on Issand!”, mille autor piiskop Athanasius
Schneider Karagandast, Kasahstanist oli isiklikult
raamatut esitlemas. Möödunud kolmapäeval toimunud
esitlusel tutvustati ka värskelt ilmunud raamatuid
“Abielu” ja “Valmistudes teismeeaks”.

n Info



n Gümnaasium nPõhikool

n Esmaspäeval, 14. detsembril toimuvad
LUUTSINA-PÄEVA  teemalised kogunemised
peegelsaalis:

8.15 IX klassid
9.05 I ja II klassid

nMatemaatika I poolaasta tasemetööd (14.-17.
detsember)

Esmaspäev, 14. detsember 5. P ja 7. P
Teisipäev, 15. detsember 9. klass
Kolmapäev, 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!

n Jõuluetenduse peaproov. Reedel, 18. detsembril
Linnateatris jõuluetenduse peaproov. Näidendis osalevad
9. klasside õpilased on tundidest vabastatud alates 10.00.

AASTA VIIMASEST NÄDALAST 5.-9. KLASSIS

nEsmaspäev, 21. detsember

Tavaline koolipäev, tunnid toimuvad kella 14.00-ni.
Toitlustamine toimub.

9. klass on tundidest vabastatud, etenduse viimased
proovid ja peo ettevalmistus.

Põhikooli jõulupidu:

17.00 etendus Linnateatri Taevalaval. Edasi jätkub pidu
gümnaasiumi võimlas.

nTeisipäev, 22. detsember

Kooli tulla pidulikus koolivormis, tunnid toimuvad 10.00-
14.30. Toitlustamine toimub.

15.00 jõuluteenistus Jaani kirikus

nKolmapäev, 23. detsember

Klassijuhataja jõuluhommik - (kingitused, head soovid,
koristamine). Kellaaja jõuluhommikuks valib iga
klassijuhataja ise! Toitlustamist ei toimu.

NB! Õpetajate tubades ja õpetajate listis on üleval
detsembri plaan. Palun sinna märgitud üritustega
arvestada ja plaanist kinni pidada.

II VEERANDI JA I POOLAASTA LÕPUST

II veerand lõppeb 22. jaanuaril. Hinded tuleb välja panna
20. jaanuariks, 7.-9. klassidel lõppevad ka I poolaasta
ained, seega nendes ainetes ka aastahinded. Palun uude
aastasse (jaanuari nädalatesse) suuremaid töid enam mitte
planeerida (v.a juhul kui see on möödapääsmatu) ja
veerandi hinded korda saada juba detsembri lõpuks.
Jaanuari jääks n-ö “sabade likvideerimine”.

nÜlelinnalisest inglise keele viktoriinist (teemal "Iirimaa")
võtsid tublilt osa 7. klassi tüdrukud KAROLIINE-
LISETTE KÕIV ja AETHRA MARIA RAABE, kes
saavutasid 40 võistkonna konkurentsis väga hea 8.-9. koha!
Õnnitlused tüdrukutele ja tänu õpetaja Terje Rinnele!

III perioodi 1. nädal ja etteteated

Sünnipäevalapsed

12.R  Triinu Kaaret 12.12
10.H  Lota Viik 13.12
11.H  Liina Pääsuke 14.12
12.K  Siim Simmermann 16.12
11.K  Tiiu Rebase 16.12
11.R  Ivo Uutma 17.12
11.K  Marcus Kallavus 17.12
11.H  Sten-Kristen Saarmets 18.12

nnnnnIII perioodi tunniplaan on kättesaadav koduleheküljel
ja stendidel.

nnnnnKanada suursaadik avab Afganistani-teemalise
fotonäituse esmaspäeval, 14. detsembril kell 11.00
sissejuhatusega XI klassi õpilastele auditooriumis. Näituse nimi
on “Hüljatud”. Fotode autor on Lana Slezic ning see jutustab
afgaani naiste elust.

nnnnnPiparkoogiküpsetamine koos 53. Kooli õpilastega.
Esmaspäeval, 14. detsembril osalevad 10 kuni 12 X H klassi
õpilast vene keele tunni raames ühisel piparkoogiküpsetamisel
53. keskkoolis (vene õppekeelega kool Mustamäe). Koolist
lahkutakse pärast pärast ajaloo tundi ning ettevõtmises
osalevad õpilased ei osale matemaatika tunnis.

nnnnnHindamine. Lõppenud kursuste hinded tuleb välja panna
hiljemalt 14. detsembriks.

nnnnnJärelarvestused. Õpilased, kes mõjuval põhjusel ei saanud
arvestusi sooritada arvestuste nädalal, saavad seda teha
kokkuleppel õpetajata III perioodi 1. nädalal (järelarvestuste
nädal).

nnnnnAbituuriumi inglise keele proovieksami suuline osa
toimub III perioodi 1. nädalal inglise keele tundide ajal, kirjalik
osa 22. detsembril.

nnnnnRIIGIEKSAMI VALIKUD. Järgmisel nädalal kogume X
klassi õpilastelt (geograafia), XI klassi õpilastelt (geograafia,
ühiskonnaõpetus või keemia) ja abiturientidelt infot
riigieksami valikute kohta. Esitatud valikud sisestatakse
riiklikku andmebaasi ja selle põhjal annavad õpilased allkirjalise
kinnituse jaanuaris. KAALUGE VALIKUD HOOLIKALT
LÄBI, SEST PÄRAST ALLKIRJA ANDMIST EI OLE
ENAM VÕIMALIK LOOBUDA! Infot riigikeksamite kohta
leiate Eksamikeskuse koduleheküljelt www.ekk.edu.ee

nnnnnKlassijuhatajate koosolek toimub esmaspäeval, 21.
detsembril kell 15.30.

nnnnnGümnaasiumi jõulupidu algab 21. detsembril kell
17.00. Alustuseks etteasted klassidelt Püha Katariina kirikus.
Pärast tee-koogid-piparkoogid ning ühislaulud. Palun
klassivanematel koguda peo korralduseks 25 krooni õpilaselt.

nnnnnVHK jõuluteenistus toimub 22.12 kell 15.00 Jaani kirikus.

nnnnnJaanuari toidurahaon 15 toidupäeva eest 375 krooni.
Raha tuleb kanda Koolitoitlustuse OÜ arvele enne 25.12.
Rekvisiidid: http://www.vhk.ee/toitlustamine/gumnaasium



n17. detsembril on 1. T Martsipanimuuseumis 12.00-13.30.

n18. detsembril on 1. T ja 2. P Võlumaal kell 9.30-13.00.

21.- 23. DETSEMBRI PLAAN

• 21. detsember
Kõik klassid tulevad kooli kell 8.15.
1.-2. klassidel pidu Muusikamajas kell 10.00.
3.- 4. klassidel pidu  Muusikamajas kell 12.00.
Toitlustamist ei toimu, sööme jõulupeol kringlit.

• 22. detsembril
Lapsed tulevad kooli kell 10.00.
(1.T, 1.P. 1.A, 2.T, 2.P, 2.A kell 9.50 sööma).
1. T on Lastekirjanduskeskuses 10.00-11.45.
Tunnid toimuvad kuni 14.00.
Kell 15.00 VHK Jõuluteenistus Jaani kirikus.
Söömine tavalise graafiku järgi.

• 23. detsembril
Saame minna Harju tänava uisuplatsile uisutama.

kell 10.00 1. klassid ja 3. A;
kell 10.45 3. klassid;
kell 11.30 2. klassid;
kell 12.00 4. klassid.

Koguneme kooli juures. Pilet uisuplatsil maksab 35.-
krooni, uisulaenutus 25.- krooni.

Toitlustamist ei toimu. Vanemad saavad oma lapsed varem
kooli tuua, kuna õpetajad on kohal kell 9.00, päevakeskus
avatud alates 8.15.

NB! Õpetajate tubades ja õpetajate listis on üleval
detsembri plaan. Palun sinna märgitud üritustega
arvestada!

n 11. detsembril kell 17.00 Keskraamatukogus
klaveriosakonna kontsert;

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

n12. detsembril kell 19.00 Muusikamajas õp Maret Alango
kontsert;

n12. detsembril kell 18.00 Matkamajas VHK vilistlaste
kammerkoori esimene avalik kontsert;

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

n13. detsembril kell 15.00 Laulasmaa koolis muusikakooli
õpilaste esinemine;

n 13. detsembril kell 17.00 Muusikamajas kontsert
„Jõuluvalgus“. Esinevad J.Kivimägi, K.Haavamägi,
A.Maasik, S.Vahermägi ja S.Epner, K-M Haavamägi;

n14. detsembril kell 18.00 Muusikamajas õp Inge Biltse
õpilaste jõulukontsert;

n15. detsembril kell 17.00 Teatrisaalis kitarriosakonna
jõulukontsert, osalevad G.Otsa nim MK ja Pirita kitarrikooli
õpilased (proov 16.00);

n15. detsembril kell 17.30 MK klass 10, üldklaveri arvestus;

n16. detsembril kell 14.00-15.00 Jaani kirikus Poistekoori
kõrgete häälte peaproov T.Mägiga;

n16. detsembril kell 17.00 Muusikamajas puhkpilliosakonna
kontsert;

n17. detsembril kell 17.00 Muusikamajas muusika-, kunsti-
ja teatrikooli õpetajate laste jõulukontsert;

n18. detsembril kell 9.30-13.00 Jaani kirikus Jõuluteenistuse
peaproov (näidend, pillid, kammerkoor);

n18. detsembril kell 16 või 17 Muusikamajas õp Karin
Sussi õpilaste lisakontsert;

n 19. detsembril kell 16.30 Muusikamajas õp Robert
Jürjendali kitarriõpilaste kontsert;

n20. detsembril kogunemine 16.30 Jaani kirikus, Püha
Miikaeli Poistekoori kontsert koos Tõnis Mägi ja Vox
Clamantisega.

nAlgkool

nÕnnitlused
Õnnitleme VHK tublisid joonistajaid!

3. detsembril Eesti Rahva Muuseumi koolidevahelisel
võistujoonistamisel esinesid meie kooli noored kunstnikud
väga-väga hästi - kõikide koolide üldarvestuses saavutati
auväärne I koht! DIANA LÕHMUS (12. H) sai vanemas
vanuserühmas ja ALBERT SAAR (3. P) nooremas
vanuserühmas I koha. Eripreemiad said LIINA PÄÄSUKE
(11. H) ja HUGO HENRI GUTHAN (7. P).

Eesti Rahva Muuseumi joonistusvõistlust korraldatakse juba
14 aastat ja sellel aastal oli osavõtljaid erakordselt palju -
150 õpilast 36 koolist. Ülesandeks oli muuseumis kohapeal
joonistada vabalt valitud eksponaati, lisades omalt poolt
isiklikku nägemust ja fantaasiat. Kõik meie kooli esindanud
õpilased tegid suurepärased tööd!

nLeitud!

nMuusikakool

Vanalinna Muusikamaja valvelauas ootab omanikku
südamekujuline ehetekarp.

Pühapäeval, 13. detsembril kell 20.00

Salakontsert Muusikamajas

Ö ö ü l i k o o l i  a v a l i k u l  s a l v e s t u s e l

SENSATSIOOONILINE TARTU KEVADBÄND

es i tab ja  kommenteer ib  oma par imaid h i t te

Sissepääs tasuta, lastele ei soovita!

INIMKOND PEAB MAKSMA TRAHVI



Kesklinna koolide 3.-5. klasside spordimängud

Kombineeritud teatevõistlusi peeti „Kalevi“ spordihallis.
Konkurents on Kesklinnas nii tasavägine, et iga väiksemgi
viga läheb kalliks maksma ja ma arvan, et vähemalt seitse
kooli arvavad enne võistlust, et täna võidame meie!

Kõige paremini läks VHK 3. klassil, kes 11 kooli
konkurentsis saavutas III koha .  Erinevates
teatevõistlustes olid kohad järgmised: 3., 5., 3. ja 3. Väga
tublid olid KAAREL JAAN KADARIK, HENRIK
LÕHMUS, MATTIAS HALLISMAA, TAIGO GREPP,
ALBERT SAAR, KATARIINA KIVI, ELIISE LIND,
EMMA DARJA KONZE, LAURA PRIYA MODY, ELSS
MARTA RAIDMETS ja ELO TÕNISSOO.

4. klass oli tihedas konkurentsis veel enne viimast
teatevõistlust 2. kohal, kuid väikesed eksimused viimases
võistluses andsid lõpuks kokkuvõttes tubli 5. koha
(osales 12 kooli) .  2.  koht jäi  kolme kohapunkti
kaugusele... Tublid olid ANNA KATARIINA NIGESEN,
MICAELA SARACENO, JUULIA ALEKSANDRA
MIKSON, MARTA INARA GRINS, KAARIN AAVIK,
PAULA TOOMSALU, CHRISTOPHER KALEV,
ANDREE PREES, KENTO FUJIMOTO,
ALEKSANDER EINPALU ja EKKE PEETER
SAUTER.

5. klass saavutas 12 kooli konkurentsis erinevates
võistlustes seitsmendaid ja kaheksandaid kohti, mis
kokku andis 9. koha. Endast parima andsid HANNA
MARIA SALONG, ELIANN TULVE, LOORA
GRÜNVALD, MARIA RIDBECK, MARIE OTT,
MARI LEPIK VON WIREN, JESPER BRUNO
BRAMANIS, GERT KIKKAS, SIIM KALEVISTE,
DEVON NATHANIEL GAWLEY, JAN JOONAS
PARVE ja JAKOB VOLL.

Õpetaja Aivar tahab veel tänada ka abiks olnud
kohtunikke. Aitäh Marile, Getterile, Birgitile, Marjule,
Jaanikale, Hendrik Johannesele ja Andreas Johanile.

O ADONAI - TÕNIS MÄGI, VOX CLAMANTIS JA
PÜHA MIIKAELI POISTEKOOR

Neljanda advemdipühapäeva õhtul, 20  detsembril
kell 20.00 musitseerib Tõnis Mägi koos vokaalansambliga
Vox Clamantis ja Püha Miikaeli Poistekooriga Tallinna Jaani
kirikus kontserdil "O Adonai".

“Õhtu jooksul areneb dialoog Tõnis Mägi loomingu ja
gregooriuse laulu vahel - muusika vahel, mis on loodud
1500 aasta pikkuse vahega, kuid mis peidab endas
imetabaseid kokkupuutepunkte,” avab Vox Clamantise juht
Jaan-Eik Tulve kontserdi ideed.

Kontsert Tallinna Jaani kirikus kannab mõtet “Võtame aega,
et liikuda lähemale". Tulve sõnul saavad kontserdi külastajad
avastada, kuidas ajastuste ja väljendusvahendite erinevuses
peitub sama sõnum.

Tallinna Jaani kiriku võlve kaunistab kontserdi ajal
meeleolukas valgustus ning sajad küünlad aitavad luua ehtsa
jõulutunde. Kohapeal on võimalik teha annetus kodu
kaotanud laste heaks, keda abistatakse koostöös Peeteli
Sotsiaaltöökeskusega.

Kontserdi piletid on müügil Piletilevis, Statoilis ja internetis
hinnaga 150.-/75.-.

SEL LAUPÄEVAL TOIMUB VHK VILISTLASTE
KOORI ESIMENE AVALIK KONTSERT!

12. detsembril algusega kell 18 leiab Tallinna Matkamajas
(Raekoja plats 18) aset kontsert, kus esinevad Segakoor
HUIK! ning Rotary Klubi Segakoor. Kontserdil kõlab Kreegi,
Mägi, Uusbergi, Alango, Tanejevi jt. looming.

Segakoor HUIK! loodi käesoleva aasta sügisel ning koori
ridadesse kuulub nii VHK vilistlasi kui ka nende sõpru.
Koori juhatavad VHK vilistlased EMTA tudengid Kaspar
Mänd ja Anna Ehrenberg.

Kontserdiga loodetakse meelitada Ilmataati oma
lumevarusid jagama!

Kontsert on tasuta. Olete oodatud!

nKehakultuuri õppediivan nKontsert

Õnnitleme Anett Demjanovit ja Uku Tomikast, kes
esinesid silmapaistvalt etlemiskonkursil "Koidulauliku
valgel"!

7. detsembril toimus Tallinna Õpetajate Majas XIII
üleriigilise noorte etlejate võistluse Tallinna eelvoor.

Kuna tegemist oli etlejate konkursiga, siis hindas •ürii
(Wimberg, Jaanus Vaiksoo ja Jürgen Rooste) eelkõige
deklamatsiooni, sõnakunsti ilu ja laitmatut esitust. Noorema
astme kolme laureaadi seas oli ANETT DEMJANOV 6.
klassist, juhendajaks Krista Nõmmik.

Vanema astme kolme pärjatu seas UKU TOMIKAS 11.
klassist, juhendajaks Priit Kruus.

nÕnnitlused

n Laat

Väike meeldetuletus talveunistele unustajatele - sel
laupäeval, 12. detsembril kell 11-15 Gümnaasiumi
majas heategevuslik jõululaat!

Uut ja vana, nagu ikka: kingituste, kaartide, raamatute,
mooside, teede, küpsetiste jm müük; maailma parimate
jõulukinkide oksjon kell 13 (haamrit viibutab Indrek
Tarand); kohvikud; tränituba; jõululaulude tuba; puutöötuba;
käsitöötuba; jõulusõimede meisterdamise tuba;
jõulukroonide meisterdamise tuba; leivatuba; piparkoogituba;
mikromaailm; kino; väikeste rüütlite meisterdamistuba;
väikeste laste laulu- ja mängutuba; massaa•ituba.


