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KORD – PÄEVAPLAAN

Viis kuud on möödunud ajast, mil alustasime koolis uut õppeaastat.
Nüüd on ehk aeg peatuda ja vaadata, kas liigume nende eesmärkide
poole, mida endale aasta alguses seadsime. Kas prioriteedid on jäänud
samaks? Kas meil on kindel tööplaan, mis aitab neid eesmärke saavutada?
Ühes klassis seadsime hiljuti eesmärgiks: “Teen seda, mida pean, ja olen
keskendunud sellele, mida teen.” Aga selleks on vaja enne teada, mida
ma tegema pean.

Tööplaan - koolis ja väljaspool kooli - arendab meis seesmist tugevust ja
püsivust. Päevast päeva. Kui järgime töö- või õppeplaani, kogume
tahtejõudu, püsivuse ja enesevalitsemise varu. Need on väga tähtsad elu
koostisosad.

Keegi ütles kunagi: "Teemant on kivisöetükk, mis surve all muutub
täiuslikuks."  Vaja on õppida iseendale survet avaldama. Päevaplaan on
selleks väga hea vahend.

Chema

OMALOOMINGUKONKURSS 2010

Seekordsed teemad: Elustame raamatuid, 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.

Vanematekogu 27.01.10

nArutati, kuidas teadvustada paastuaega - see on
aeg heategevuseks, teiste inimeste paremaks
märkamiseks. Koolijuhatajad esitavad järgmises
vanematekogus ettepanekud, kuidas ja mida teha.

nVilistlaste päev 6.02. Rootsi-Mihkli kirikus on
kontsert, esinevad vilistlased, Theatrumis 12. klassi
lavakava, edasi teatrisaalis etteasted. Otsustati, et üritus
kestab kella 11-ni.

nProjektinädal. 5.-9. klassil toimub esmaspäeval
tunniplaanijärgne tegevus, aga rõhuga kordamisel, uut
osa edasi ei võeta. Gümnaasiumil seksuaalkasvatuse
loengud ja kõnevõistlus.

nVanematekogu II poolaasta tööplaan. Järgmises
vanematekogus lahtiste uste päev, vilistlaste päev; 3.02
ettepanekud, keda 9. klassi õpilastest sisseastumise
üldkatsetest vabastada; 10.02 e-kooli ülevaated; 17.02
vaadatakse üle suveplaanid (välja pakkuda ideid kursusteks,
suvelaagriteks), abiturientide ball (toimub 14.03); 10.03
järgmise aasta kalender, 17.03 graafikute ja aegade kontroll;
31.03 mailaat, emadepäeva kontsert, 1. klassi nimekirjade
kinnitamine; 21.04 ekskursioonide kava kinnitamine; 5.05
augustikuu kava, gümnaasiumi nimekirjade kinnitamine.

nAastaraamat. Iga osakond koostab oma teksti,
juurde õpilasloomingut. Võiks panna juurde ka CD
kunstitööde piltidega, katkenditega lavastusest jne.
10.02 vanematekoguks kava ette valmistada.

nVend Matthew tuleb varsti Eestisse! Tallinnas
toimuvad sellega seoses järgmised üritused:

05.02 kell 19.00 Jaani kirikus noorteõhtu.
07.02 kell 18.00 Rootsi-Mihkli kirikus, Rüütli 7/9,
Emmause missa. Jutlustab vend Matthew. Muusikaga
teenib perekond Lend.
09.02 kell 19.00 Nõmme Lunastaja kirikus, Õie 10,
palvus Taize lauludega.

nVHK VILISTLASTEPÄEV toimub laupäeval, 6.
veebruaril.

Üritus algab kell 16.00 kammerkoori kontserdiga
Rootsi-Mihkli kirikus, misjärel liigub  Gümnaasiumisse,
kus on olemas lastehoiu võimalus, praeguste ja endiste
õpilaste tööde väljapanek, erinevad arutelugrupid,
vilistlaskogu uue juhatuse valimised, vanad tuttavad ning
kindlasti ka vilistlaste vaba lava! Samuti on võimalik
osa saada XII klassi teatriharu lavakava esitlusest (NB!
Eelneva registreerimisega).

Kogu vajalik info tuleb lehele www.vhk.ee/vilistlased

Peatse taaskohtumiseni VHK-s!

n Info



n Gümnaasium nPõhikool

III perioodi 6. nädal

SÜNNIPÄEVALAPSED

10.K Erica Aule 29.01

12.R Liina Laul 31.01

12.E Fred Gehrke 31.01

12.K Johanna Preegel 1.02

12.K Edgar-Kaj Velbri 1.02

12.H Jaan Joosep Sarapuu 2.02

12.H Stina Rattasepp 5.02

11.H Erik Loide 5.02

10.H Mihkel Matkevicius 5.02

nnnnnToiduraha

Tuletame veelkord meelde, et veebruari toiduraha 16 päeva
eest on 400 krooni. Kellel ununes, palun hiljemalt täna üle
kanda. Vajalikud rekvisiidid leiate siit: http://www.vhk.ee/
toitlustamine/gumnaasium. Toidupäevade arv on väiksem,
kuna sinna hulka ei ole arvestatud päevi 23.-26. veebruar
(seoses projektipäevade ja iseseisva õppimise päevadega -
vt. allpool).

nnnnnViktoriin

Esmaspäeval ja teisipäeval toimub loodusainete tundides
või klassijuhataja tundides viktoriin märgalade kohta.

nnnnnX klasside eksperthinnangud

X klasside eksperthinnanguid saab sisestada. Vestlustega
alustame III perioodi arvestuste nädalal (alates 8.
veebruarist). Vestluste toimumise ajad lepivad vanematega
kokku klassijuhatajad, vestlustel osalevad ka eriala-
juhendajad.

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.

nnnnnVilistlaste päev - laupäev, 6. veebruar. Programm
koduleheküljel.

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

nnnnnStudium

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

25. emakeeleolümpiaadi Tallinna voorus esines edukalt
12. reaalklassi õpilane MIRJAM PARVE, kes jäi tihedas
konkurentsis jagama 2.-3. kohta.

Kiitust väärivad ka kõik teised meie kooli esindanud
keeletundjad:

KAILY MURDOJA 12. R
KÄRT SÕBER 12. R
LISET MARLEN PAK 12. R
MARTIN VAINU 11. K
URSULA ROOMERE 9. T
ELISABET HEIN 8. T
MARIA NETTI NÜGANEN 8. T

Õnne ja jätkuvat armastust emakeele vastu!
Tänusõnad õpilaste vanematele ning endistele ja
praegustele emakeeleõpetajatele!

nnnnnEsmaspäeval ja teisipäeval toimub 8.-9. klassi loodusainete
tundides või klassijuhataja tundides viktoriin märgalade
kohta.

nnnnn1. veebruaril kohtuvad algklasside lapsed kirjanik Kertu
Soansiga. Kell 9.00 1.- 2. klass, kell 10.00 3.-4. klass.

nnnnn3. veebruaril on 1. T klass Kalevi kommivabrikus 10.00-
12.30.

nÕnnitlus

Uued raamatud põhikooli raamatukogus:

1. Vaim ja aeg.

2. Tungal, Leelo. Hernetont Ernestiine.

3. Pervik, Aino. Kollasel autopõrnikal läheb hästi.

4. Maailma maad.

5. Väikese inimese suured reisid: laste reisiluuletused.

6. Pajusaar, Priit. Väikese viguriga lastelaulud.

7. Uued lastelaulud. Vigurvänt ja lauluhaldjas

8. Jõulusoov: uusi laule neile, kes usuvad jõuluimet.

9. Jõulusoov: uusi laule neile, kes usuvad jõuluimet. CD

10. Haas, Régis. The world of  musical instruments.

Uued raamatud gümnaasiumis:

1. Tsehhov, Anton. (2006). Näidendid.

2. Väärtused, iseloom ja kool: väärtuskasvatuse lugemik.

3. Järv, Ants. (2006). August Kitzbergi "Tuulte pöörises"
100.

4. Keppart, Vello. (2007). Keskkonnakaitse: looduskaitse.

5. Beekman, Aimee. (2008). Proovielu.

6. Karik, Hergi. (2009). Leiutised ja avastused keemias.

Tule tutvu!

nRaamatukogu



n 1. veebruaril Keelpillimängijate konkurss-festivali
registreerumise tähtaeg;

n3. veebruaril kell 16.00 Muusikamajas õpetaja Ene Naela
klavessiini- ja klaveriõpilaste kontsert;

n4. veebruaril kell 17.00 Muusikamajas muusikakooli
õpilaste kontsert.

nMuusikakool

Lugu Rohesabast

Elas kord üks väike tüdruk Anett. Ta oli täpselt 12 aastat vana
ja armastas üle kõige loomi. Tal olid sinised silmad ja heledad
juuksed. Ühe sügise alguses juhtus temaga midagi toredat. Kõik
selle küla lapsed armastasid väga suve. Iga nende päev oli seiklus.
Ka Anetile meeldis suvi, aga tema suvi ei olnud põnev. Tal polnud
lemmiklooma ega õde, venda, kellega mängida. Teised lapsed elasid
ka kaugel.

Sügisel algas jälle kool, mis oli väga tore. Ühel hommikul ütles eesti
keele õpetaja: "Täna kirjutame jutu: "Lemmikloomaga on tore”,
kes tunnis valmis ei jõua, kirjutab kodus ja toob esmaspäevaks."
Anett oli kurb, sest tal polnud kunagi lemmiklooma olnud ja ta ei
osanud midagi kirjutada. Öösel nägi ta unes, et naabrimees oli
endale lambad võtnud, kellest üks oli rohelist värvi. Selle talle sai
aga Anett endale.

Laupäeva hommikul ütles isa söögilauas, et naaber võtab suure
lambakarja ja kutsub neid appi lambukesi autost maha laadima.
Anett võpatas, oli ta ju seda unes näinud.

Peagi jõudiski suur veoauto naabri maja ette. Naabrimees ja Aneti
isa juhtisid lambaid aedikusse, Anett ja ema pidid neid üle lugema.
Kui kõik lambad olid aedikusse aetud, märkas Anett autokastis
veel ühte lambatalle. Ta ajas ka tema välja ja siis märkas, et
lambal on roheline saba. Anett mõtles, et ainult üks ime on veel
puudu - ta  pidi selle lamba ju endale saama. Naabrimees teadis, et
Anetil pole ühtegi looma, aga talle väga meeldib nendega tegeleda.
Ta ütles: "Anett, võta sina see tall enda hoole alla ja proovi ta saba
puhtaks pesta." Anett säras õnnest. Ja juba ta jooksiski tallega
võidu. Kui ta lõpuks väsinuna tuppa läks, ütles ta väga kurvalt, et
talle saba ei õnnestunud tal puhtaks pesta. See oli endiselt roheline.
Ema ja isa imestasid selle üle ja käskisid tal loom naabritele tagasi
viia. Tee peal kuulis Anett, kuidas tall oleks nagu sosistanud:
"Võta mind sülle." Tüdruk peatus ja kuulis, kuidas tall ütles
uuesti: "Võta mind sülle!" Anett tegi seda ja lammas sosistas edasi:
"Ma täidan su kolm soovi, iga päev ühe, aga mõtle enne korralikult,
soovi tagasi võtta on võimatu." Anett oli väga hämmastunud.

Ta küsis: "Kas ma võin juba soovida?" Tüdrukul oli mitu unistust.

"Kui sa oled oma soovis kindel. Üks tingimus muidugi on, sa võiksid
mulle selle eest tüki leiba tuua, nii on mul lihtsam soovi täita,"
vastas talleke.

n Lugu

Esmaspäeval, 1. veebruaril kell 18.00
gümnaasiumi teatrisaalis selle hooaja teine

Prantsuse filmiõhtu

Tuukrikell ja liblikas

Le Scaphandre et le papillon

2007

Re•issöör Julien Schnabel (2007. aasta
Cannes'i filmifestivali parima lavastaja
preemia). Kestus 112 minutit, eestikeelsed
subtiitrid. Täpsem info: http://www.kino.ee/
index.php?page=768

"Siis.." alustas tüdruk, "soovin ma, et mul oleks päris oma hobune,”
ning lippas koju leiva järele. Kui ta tagasi jõudis, seisis tall ikka
samas kohas - poole tee peal karjani. "Nii, palun, siin on leib. Aga
kus on hobu?" ütles ta kiiresti tallele leiba suhu toppides.
"Kannatust!" vastas talleke, ise leiba mäludes. Ja juba nägigi Anett
kaugenevat rohelist sabajuppi. Järgmisel hommikul ärkas Anett
hirnatuse peale. "Oh, sa mu püha talleke!" hüüdis ta ja oli hetkega
üleval. Ta vaatas aknast välja ja seal ta seisiski: kõrge, hall, ja
ülimalt ilus traavel. Tüdruk hüppas kiiresti aknast välja ja ta
ristis hobuse Unistuseks. Teisel pool aeda seisis lambakari, kus
talleke kõike jälgis. Anett jooksis Rohesaba juurde ja tänas teda.
Jah, ta oli talle vahepeal nimegi mõelnud. Ta ütles, et õhtul on tal
jälle võimalik soovida ja tal on see soov juba välja mõeldud. Ta
andis tallele veel ühe õuna, tegi pai ning lippas tuppa vanematele
hobusest teatama.

Peale seda läks ta oma juttu edasi kirjutama, aga niipea kui ta
pastaka paberile pani, kirjutas pastakas justkui ise. Esmaspäeval
sai ta selle eest väga hea hinde ja koju minnes sai ta jälle soovida.
Ta soovis, et tal oleks palju sõpru. Rohesaba täitis ka selle soovi.
Hea kirjand ja oma hobune tegid tüdruku popiks. "See tall toob
mulle õnne," mõtles Anett. Rohesabast ta teistele ei rääkinud. Aga
õhtul kuulis tüdruk, et naabrimees tahab talle maha müüa. Talle
pakuti selle eest palju raha. Anett oli väga-väga kurb ja ta otsustas
minna naabriga rääkima. "Hea küll! Sa võid lamba võtta, aga
hoolitse ta eest hästi!" Anett lubas seda ja kutsus Rohesaba endaga
koju kaasa.

Hommikul ütles Rohesaba tüdrukule: "Mu saba hakkab tavaliseks
muutuma." Anett vastas: "Aga ma soovin, et see jääks roheliseks.
Ma saan ju veel ühe korra soovida." "Pole vaja," ütles tall. "See
tähendab, et mul on hea kodu ja parim sõber. Aga kui sa tahad,
võid sa ju mu saba mõnikord värvida." "Olgu, aga ma soovin siis
veel viimase soovi. Ma soovin, et me hästi läbi saaks ja elaks koos
veel palju aastaid!" vastas Anett.

Ning Anett ja Rohesaba elavad veel praegugi, kui nad elus on.

INGER HELEN RÄTSEP, 6. T


