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Vanematekogu 13.01.10

nVaadati üle II poolaasta kalender. 22. jaanuaril
toimub töötajate rekollektsioon. REKK on teinud
muudatuse põhikooli lõpueksamites, emakeeleeksam
toimub 5.06, matemaatika 11.06. 14.06 suveseminar
(uue arengukava ettevalmistus). 20.-21.03 on
tööpäevad, kuna HA nõue on, et vastuvõtukatsed tuleb
teha kevadvaheajal. Hiljemalt 6.04 peavad tulemused
olema kodulehel väljas, vastuvõtukomisjoni koosolekud
29. ja 30.03. 27. jaanuari vanematekogus täpsem
katsete plaan.

nVabariigi aastapäeva aktus toimub 23.02 kell 12
Metodisti kirikus. Algklassidele tellitakse buss. 22.-23.02
konsultatsioonipäevad (NB! õpetajatel on need
tööpäevad!), 24.-26. lisavaheaeg.

n22.02 õde Mary 87. sünnipäev, tähistamine kell
16 teatrisaalis. Õde Maryt tuleks filmida, kuidas ta tundi
annab, teha temaga intervjuu.

nEnne lisavaheaega toimub e-kooli täitmise kontroll,
10.02-ks kirjalik ülevaade.

nOmaloomingukonkurss. Eelmise aasta lõpus
teemaks valitud “Ilu tee” võib olla väiksemate klasside
jaoks raske, seetõttu otsustati laiendada teemade ringi:
“Elustame raamatuid” (2010 on lugemisaasta), “Millele
ma loodan?”, “Maailm muutub”, “Sajandi talv”,
“Chopin 200”.

nJärgmises vanematekogus: tuhkapäevateenistus,
projektinädal, 2010/2011 õppeaasta vastuvõtust
põhikooli ja gümnaasiumi.

Kasutatud riiete müük!

Saksamaalt tulnud kasutatud riiete müük ehk VHK
Stockmann toimub 19. ja 26. jaanuaril kell 14.30
kuni 17.00 gümnaasiumi sööklas.

STUUDIUM

Neljapäeval, 18. veebruaril toimub
stuudium ainesektsioonide esimeestele:
teemaks uus õppekava ja sellega kaasnevad
muudatused.

Ainekavadega saab tutvuda siin:

www.oppekava.ee

OMALOOMINGUKONKURSS 2010

Seekordsed teemad:

"Elustame raamatuid"
(2010 on kuulutatud lugemisaastaks)

"Ilu tee"

“Millele ma loodan?”

“Maailm muutub”

“Sajandi talv”

“Chopin 200”

Nagu alati, võib luua ka vabal teemal.

Omaloomingulised kunsti-, kirjandus-, muusika-,
kino- jm teosed tuleks esitada hiljemalt 15.
veebruariks (tuua lähimasse õpetajate tuppa või
anda vastava aine õpetaja kätte).

Peaauhinnad kuulutatakse välja 23. veebruaril
vabariigi aastapäeva aktusel.

PALJU ÕNNE PEREDELE JA BEEBIDELE!

Liis-Astrid Tuhkuril sündis 23. detsembril TÜTAR.

Piret Arrol sündis 5. jaanuaril POEG

n Info



n Gümnaasium nPõhikool

III perioodi 4. nädal

SÜNNIPÄEVAD

11.R  Veronika Bogdanova  17.01
11.K  Eva-Marie Saarva  20.01

nnnnnToiduraha

Veebruari toiduraha 16 päeva eest on 400 krooni. Raha
tuleb üle kanda enne 25. jaanuari. Vajalikud rekvisiidid leiate
siit: http://www.vhk.ee/toitlustamine/gumnaasium

nnnnnX klasside eksperthinnangud

X klasside eksperthinnanguid saab hakata sisestama alates
25. jaanuarist.

Vestlustega alustame III perioodi arvestuste nädalal (alates
8. veebruarist). Vestluste toimumise ajad lepivad vanematega
kokku klassijuhatajad.

nnnnnOmaloomingu konkurss

Käimas on omaloomingukonkurss. Selle aasta teemad on:
“Ilu tee”, “Elustame raamatuid” (2010 on lugemisaasta),
“Millele ma loodan?”, “Maailm muutub”, “Sajandi talv”,
“Chopin 200”. Tööde esitamise tähtaeg on 15. veebruar.

nnnnnProjektinädal 22.-26. veebruar

Esmaspäev, 22. veebruar – projektõppe päev
Teisipäev, 23. veebruar – projektõppe päev, vabariigi
aastapäeva aktus kell 12.00 Metodisti kirikus.
Kolmapäev, 24. veebruar – vabariigi aastapäev
Neljapäev, 25. veebruar ja reede, 26. veebruar – iseseisva
õppimise päevad.

nnnnnStuudium

Neljapäeval, 18. veebruaril toimub stuudium aine-
sektsioonide esimeestele: teemaks uus õppekava ja sellega
kaasnevad muudatused.

nnnnnII veerandi ja I poolaasta lõpust

•II veerandi ja 7.-9. klassidel poolaasta-ainete aastahinded
(loetelu all) tuleb e-kooli välja panna kolmapäeva, 20.
jaanuari õhtuks. Järeltööde klass töötab 19. jaanuarini.

Lõppevate ainete loetelu:

7T loodusõpetus ja ajalugu;
7P geograafia ja bioloogia;
8T keemia ja füüsika;
8P keemia ja geograafia;
9T füüsika, bioloogia ja ajalugu;
9P füüsika ja ajalugu.

•Neljapäeval, 21. jaanuaril kestavad tunnid 14.00-ni.
Huvialakoolide tunnid toimuvad tavapärase plaani järgi. Kell
14.30 õppenõukogu 8. T klassis.

•Reede, 22. jaanuar on tavapärane koolipäev.

•Esmaspäeval, 25. jaanuaril on klassijuhataja tunnid,
tunnistuste kätte andmine.

Esmaspäevast algab ka II poolaasta, mis tähendab seda, et
on muudatused tunniplaanides. 7.-9. klassidel algavad ka
uued õppeained:

7T geograafia ja bioloogia;
7P loodusõpetus ja ajalugu;
8T geograafia ja bioloogia;
8P füüsika ja bioloogia;
9T keemia ja geograafia;
9P keemia ja kod. õpetus.

nnnnnStuudium

Neljapäeval, 18. veebruaril toimub stuudium
ainesektsioonide esimeestele: teemaks uus õppekava ja

sellega kaasnevad muudatused.

nnnnnEelinformatsioon projektide nädalaks 22.-26.02

Projektide nädala esialgne visioon on selline:

22.-23. veebruaril toimuvad tunnid või muud tegevused
(üritused, konsultatsioonid jms).

23. veebruaril toimub ka vabariigi sünnipäeva aktus
Metodisti kirikus, algus kell 12.00.

24. veebruar on riiklik püha ja vaba päev.

25. ja 26. veebruar on õpilastel ja ka õpetajatel vabad.

Õpilane võib puududa koolist 22.-26. veebruaril tingimusel,
et tal ainetes edasijõudmisega kõik korras ja puudumine on
kooskõlastatud  klassijuhatajaga (viimane kehtib eriti
põhikooli osa kohta).

Kindad ootavad omanikku! Peale jõuluteenistust jäid
ilusad valge-pruuni kirjud, jõulutähe mustriga labakindad
kiriku pingile nukrutsema. Võtsime need Muusikamajja
kaasa - on siin õpetajate toas soojas. Kelle käed külmetavad?

nLeitud!

ÕPILASAKADEEMIA

6. veebruaril algab Ajaloo Instituudis (Rüütli tn 10)
Õpilasakadeemia kursus. Seekord on teemaks
linnaarheoloogia. Kursuse pealkiri on "Otsides Tallinnat
maa alt ja pealt. Mida arheoloogid linnas teevad?"
Tallinnat peetakse üheks kõige paremini säilinud keskaegseks
linnaks Põhja-Euroopas. Ent kui säilinud hooned välja
arvata, siis mida me ikkagi tegelikult Tallinna minevikust
teame? Kas Tallinnas on alati olnud linnamüür? Kas inimesed
on alati elanud kivimajades? Kuidas nad riides käisid ja milline
oli nende elukeskkond? Õpilasakadeemia tänavuses
loengukursuses räägivad arheoloogid sellest, mida huvitavat
on Tallinna kohta väljakaevamistel teada saadud.

Registreerimine, info ja täpne ajakava:

http://www.tlu.ee/akadeemia/sisu.php?leht=313:0

Olete lahkelt oodatud!

n Info



nUued raamatud põhikooli raamatukogus:

1. Laidla, Siiri. (2008). Armas hunt.

2. Vainola, Kätlin. (2009). Metsaelu aabits.

3. DiCamillo, Kate. (2008). Kõik Winn-Dixie pärast.

4. Colfer, Eoin. (2009). Airman. : taevas sündinud poiss

5. Herge. (2008). Sinine Lootos.

6. Turovski, Aleksei. (2008). Minu loomad.

7. Tani, Pille. (2009). Tikkimine ja rahvarõivad.

8. Tani, Pille. (2009). Kudumine ja heegeldamine.

9. Kadrioru lood: lapsed, kunstnikud ja keisrid (2008).

10. DiCamillo, Kate. (2008). Tiiger virgub.

11. Pervik, Aino. (2007). Paula läheb linna elama.

12. Selli, Tiia. (2009). Kass Kriibik.

13. Ulman, Mihkel. (2008). Eimiski.

14. Karm, Hille. (2009). Ingli valgus.

15. Laidla, Siiri. (2006). Sandra kevad ja suvi.

16. Pärkson, Siiri. (2009). Ämblike kool, ehk, Tsenko
seiklused ja sekeldused.

17. Normet, Dagmar. (2008). Lavalood lastele.

18. Eesti looduse pildimapp. (2009).

nUued raamatud gümnaasiumi raamatukogus:

1. McLeod, John. (2007). Nõustamisoskus.

2. Lapsevanematele erivajadustega lastest.

3. Laansoo, Urmas. (2009). Urmas Laansoo taimeraamat.

4. Paul, Toomas. (2009). Seitse sabasulge: katse kirjeldada

inimeselooma.

5. Pausch, Randy. (2009). Viimane loeng.

6. Davies, Norman. (2009). Euroopa sõjas 1939-1945:
lihtsat võitu ei ole.

7. Leino, Mare. (2009). Kui koolis on halb.

8. Sebag Montefiore, Simon. (2008). 101 ajaloo suurkuju:
maailmakuulsaid mehi ja naisi.

9. Zetterberg, Seppo. (2009). Eesti ajalugu.

10. Holmberg-Kalenius, Tina. (2009). Elu pärast
koolikiusamist.

11. Deal, William E. (2009). Keskaeg ja uusaeg Jaapanis.

12. Schiller, Pam. (2009). Väärtuste raamat. : kuidas õpetada
16 põhiväärtust väikestele lastele?

13. Asi, Urmas. (2009). Tehniline joonestamine: õpik.

14. Asi, Urmas. (2009). Tehniline joonestamine: töövihik.

Uued ajakirjad:

Horisont 1/2010;

Loomingu Raamatukogu (Tiit Henmnoste "Kommikoer ja
pommikoer);

Head lugemisaastat meile kõigile!

Veerandi lõpp Püha Miikaeli Koolis

nHinded tuleb e-kooli välja panna kolmapäeva, 20.
jaanuari õhtuks. Nendes õppeainetes, mis 7.-9. klassidel
lõppevad tuleb samaks kuupäevaks välja panna ka
aastahinded. Need on:

PMK 7. klass - ajalugu

PMK 8. klass ja Andreas - ajalugu ja keemia

PMK 9. klass ja Reio - geograafia ja keemia

NB! Ka kunsti või käsitöö aastahinded PMK 4. ja 5.
klass.

nNeljapäeval, 21.01 kestavad tunnid maksimaalselt kella
14.00-ni. Noorema rühma päevakeskus töötab nagu
harilikult, ka huvialakoolide tunnid toimuvad tavaplaani järgi.

Kell 14.30 õppenõukogu 8. T klassis - palun
klassijuhatajatel valmistada ette oma klassist lühiülevaade!

nReede, 22.01 on tavapärane koolipäev.

nEsmaspäeval, 25.01 on tunnistuste kätte andmine
(võimalusel klassijuhataja tunnis).

Esmaspäevast algab ka II poolaasta, mis toob kaasa muutusi
eeskätt vanemate klasside tunniplaanides. Uued tunniplaanid
saadan meilile laiali lähiajal; võimalikest kokkulangevustest
või muudest probleemidest palun otsekohe teatada! Kui
teete ise tunniplaanis väiksemaid muudatusi, siis palun
teatage ka sellest.

7.-9. klassidel algavad ka uued õppeained. Need on:

PMK 7. klass - geograafia

PMK 8. klass ja Andreas - geograafia ja füüsika

PMK 9. klass ja Reio - ajalugu ja bioloogia, Reiol ka
kodanikuõpetus (klassil jätkub füüsika üks tund nädalas
ja kodanikuõpetuse tundide hulk kasvab kolmele tunnile
nädalas)

Vahetuvad 4. ja 5. klasside kunsti ja käsitöö rühmad.

nPüha Miikaeli kool

n18. jaanuaril 15.45-17.30 Tütarlastekoor salvestab 2011.
aasta laulupeo õppematerjali Rahvusringhäälingu stuudios.

n19. jaanuaril kell 17.00 Muusikamajas kandleõpilaste
kontsert (proov 16.00).

n21. jaanuaril kell 17.00 Muusikamajas muusikakooli
õpilaste kontsert.

n 22. jaanuaril kell 11.00 Muusikamajas Moskva
keelpilliõpilaste kontsert.

n24. jaanuaril kell 15.00 Estonia kontserdisaalis Kooriühingu
aastapreemiate kätteandmine. Mozarti missa (Miikaeli
Poistekoor ja orkester).

nMuusikakool

nRaamatukogu



nKunstimaja

n Lugu

13.-23.01 on Kullo Lastegaleriis (Kuninga 6) üleval
VHK Kunstimaja õpilastööde aastanäitus. Näitus on
avatud T-L 10-18.00.

Galerii dieles on eksponeeritud metallitööringides
valmistatud rõngassärgid, turvised ja kehakaitsed,
keraamilised reljeefid ja linnamaketid, mis harmoniseeruvad
suurepäraselt selles keskaegses ruumis. Dornses on välja
pandud õpilaste keraamika ja pisiplastika tööd, seintel
ripuvad meie kunstikooli lõpetajate illustratsioonid ja
kujundatud raamatud. Vitriinides võib näha metallitöö
ringides valmistatud ehteid. Hallis keldris on eksponeeritud
puutöö taiesed ja 11.klassi õpilaste hüperrealismi tehnikas
maalid. Valges keldris on kunstiateljeedes tehtud nii väikeste
kui suurte õpilaste looming. Tulge vaatama!

MUINASJUTT HUNGSCHUHIST

See lugu juhtus ammu ühes kõrbes.

Poiss nimega Hungschuh oli saadetud vett tooma. Tal oli suur janu,
sest ta oli kõrbes eksinud ja juba mitu päeva teel olnud, et leida vett.
Lõpuks kaotas ta lootuse ja jäi keset kuuma kõrbepäeva ühe kaktuse
alla magama. Kui ta ärkas, seisis ta kõrval kaktuse asemel ilus
tüdruk. Ta oli tõenäoliselt veel kauem kõrbes rännanud kui
Hungschuh, sest ta riided olid räbaldunud ja ta oli kole õnnetu.

“Vabandust,” ütles Hungschuh, “kas te teate, kust ma võiksin vett
leida?” Tüdruk vaatas talle otsa ja laulis:

„Kui tahad, võid mind kanda,
Siis võin sulle vett ka anda.”

Hungschuh vastas, et ta on nõus tüdrukut vee eest kandma ning
võttis tüdruku omale selga. Alguses oli lihtne, aga mida rohkem
Hungschuh kõndis, tüdruk seljas, seda raskemaks tal läks.
Keskpäeva päike paistis teravalt ja kuumalt. Isegi loomad olid päikese
eest varju pugenud. Hungschuh oleks tahtnud hirmsasti kinni pidada
ja tüdruku seljast maha tõsta, ent soov temas jälle värsket vett saada
ei lubanud tal seda teha.

Alles õhtu eel hüppas tüdruk Hungschuh’i turjalt maha. Seejärel
vajutas ta sõrmega vastu maad. Maa seest ilmus välja madu ja sõi
tüdruku ära. Hungschuh vaatas seda ja ehmus. Ta jooksis maost
eemale. Äkki ehmatas ta veelgi enam – tema ees seisis jälle seesama
tüdruk. Tüdruk hoidis käes väikest puust pudelit, ta riided ei olnud
enam katkised ja vanad nagu enne, vaid uhked ja uued. Tüdruk
ulatas Hungschuh’ile pudeli ja muutus samal hetkel maoks ning puges
liiva sisse. Hungschuh vaatas pudelit, võttis sellel prundi eest ära ja jõi
natuke. Pudelis oli hea ja külm vesi. Hungschuh oli õnnelik ja läks
tagasi oma kodukülla. Kui ta kohale jõudis, oli juba öö. Hungschuh
oli õnnelik, et ta koju oli jõudnud ja läks onni magama.

Hommikul, kui teised külaelanikud ärkasid, oli nende imestus suur
– Hungschuh oli juba surnuks arvatud. Talle oli isegi mälestuskivi
pandud. Veel enam imestasid nad vee üle, mille Hungschuh väikese
puust pudeliga kaasa oli toonud. Iga külaelanik sai pudelit vaadata

ja värsket vett juua. Lõpuks jõudis pudelike ka ühe küla servas elava
vana meheni. Kohe, kui vanamehele pudel anti, hüüdis ta: ”Hungschuh,
sa oled kangelane! Kust sa selle leidsid?” Varem polnud kellelegi pähe
tulnud küsida, kust pudel pärit oli. Nüüd hakkas Hungschuh
jutustama oma imelikku seiklust. Kui ta lõpetanud oli, rääkis vanamees
loo ühest tüdrukust, kes oli kaua aega tagasi läinud vett tooma.
Tüdrukul oli kaasas olnud väike veega pudel – samasugune, mille
Hungschuh leidnud oli. Tüdruk polnud aga tagasi tulnud. Osad
külaelanikud arvasid, et ta eksis kõrbes, mõned jällegi, et madu tappis ta.

Külaelanike nõukogu otsustas, et Hungschuh võtab endaga kaasa
kuus meest ja nad otsivad tüdruku üles. Otsijatele anti kaasa seitse
kaamelit, seitse leiba ja vaat vett. Hungschuh pandi kõigi meeste ees
sõitma. Et otsijatega sidet pidada, andis külavanem neile kaasa
väärtusliku kirjatuvi, kes oli pärit kaugelt põhjast.

Otsijate rühm asus teele koidikul. Ilm oli ilus ja linnud laulsid.
Hungschuh oli heas tujus ja naeratas kõigile julgustavalt. Kui nad
juba tükk aega kaameli seljas sõitnud olid, nägi Hungschuh viimaks
kaktust, kus all ta maganud oli. Ta peatas kaameli ja käskis teistel
eemale minna. Hungschuh heitis kaktuse alla pikali ja jäi magama.
Kui ta ärkas, nägi ta jällegi tüdrukut. Hungschuh teretas teda ja
küsis vett. Tüdruk vastas: ”Ma tean, mida sa tahad, Hungschuh,
aga oota, oota veel seitse aastat, siis on mu teenistus lõppenud ja ma
tulen. Aga pea meeles, terve selle aja ei tohi sa minust mitte midagi
rääkida.” Hungschuh teadis, et see saab olema raske, aga ta nõustus.
Kohe, kui Hungschuh tüdrukule seda ütles, muutus too jällegi maoks
ning kadus liiva sisse.

Samal ajal, kui Hungschuh teiste meeste juurde tagasi jalutas, mõtles
ta terve aja sellest imelikust tüdrukust. Kui ta kohtumispaika jõudis
ja oma kaaslasi hüüdis, ei vastanud talle mitte keegi. Ta hakkas oma
kaamelit otsima, kuid ei leidnud ka teda. Hungschuh arutas veidi
aega omaette ja jõudis otsusele, et küllap on teised araks löönud ja
koju tagasi läinud. Läks temagi. Kohale jõudes leidis ta suure küla
asemel vaid ühe väikese onnikese, kuid seegi paistis koost lagunevat.
Onnikese ees askeldas vana naine. Hungschuh päris temalt, kuhu
küla saanud on. “Oh, võõras, seitsme aasta eest läks poiss nimega
Hungschuh ühte kadunud tüdrukut otsima ega tulnud enam tagasi,”
lausus vana naine kurvalt, „veetoojate kadumine on alati halb märk.
Küla rändab sellest ajast ringi, et leida uus allikas.” Hungschuhile
meenus, et tüdruk oli lubanud seitsme aasta pärast tulla ja kuna seitse
aastat oli tolle naise sõnul möödunud, hakkas Hungschuh tüdrukut
ootama. Varsti saabus öö ja Hungschuhil polnud kuhugi minna. Ta
tegi endale lõpuks okstest aseme ja jäi sinna peale magama.

Öösel nägi ta imelikku und. Üks vana mees käskis tal pudeli üles
otsida. Hungschuh ei pööranud sellele erilist tähelepanu ja magas edasi.
Hommikul ilmus Hungschuhi juurde madu ja küsis vett. Hungschuh
kahetses, et ta polnud pudelit üles otsinud, kuid ka järgmisel päeval ei
teinud ta seda. Lõpuks, kolmanda päeva öösel Hungschuh  ärkas ja
läks pudelit otsima. Õnneks leidis ta selle lõpuks.  Järgmisel päeval,
kui madu tuli, andis Hungschuh talle pudelist vett. Samal hetkel
muutus madu kauniks tüdrukuks. Hungschuh võttis tüdruku endale
naiseks ja nad läksid koos külasse, ehitasid endale onni ja tänu pudelile
ei jäänud keegi kunagi janusse.

Ja kui nad surnud pole, elavad nad õnnes, armastuses ja üksmeeles
praegugi.

KADRI-LIIS RAUN, 5. T


