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Mõistmine, kannatlikkus ja perspektiiv
kappasid tal kannul. Järsku jõudis selle sõnumi lugemiseks.“ „Mida
sa tahad öelda?“ küsis kuningas.
ta kaljuseinani.
Mees vastas: „Need sõnad pole
Väljapääsu polnud kusagil näha.
üksnes selleks puhuks, kui oled
Taamal kos#s vaenlase hobuste
kõigist viimane, vaid ka hetkeks,
kabjaplagin. Hetkel, mil kuningas
mil oled esimene.“
oli juba valmis end nende kä,e
andma, tuli talle meelde sõrmus. Kuningas luges: „Ka see läheb
Ta avas teemandi, võ(s paberi mööda.“ Taas tundis ta hinges
välja ja luges salapärast sõnumit. seda sama rahu ja vaikust, kuid
Sellel seisis vaid neli sõna: „Ka seekord otse keset peokära. Ta
see läheb mööda.“ Seda luge- mõis#s, et ükski kaotus ega võit
nud, tundis ta uut jõudu vastu meie elus pole igavene.
pidada – oodata, natuke veel
Nagu vahelduvad päev ja öö, on
oodata... Ja hetke pärast kuulis
ka meie elus rõõmu ja valu hetki,
ta, kuidas vaenlaste sammud
võite ja muresid, mis omandavad
eemaldusid. Nad olid arvatavas#
õige suuruse ja tähenduse alles
metsa eksinud. Kuningas tundis
siis, kui vaatleme neid perspek#iennast julge ja tugevana, kogus
vitundega. Kõrge, kaugele ulatuv
taas kokku oma armee ja pääs#s
perspek#iv - see, mille nimel
oma kuningriigi vaenlaste käest.
elame ja võitleme - aitab meil
Seejärel korralda# suur pidu,
jõudu säilitada. Vanasõna ütleb:
söödi, lauldi, tantsi#... Kuningas
„Kui soovid, et vagu oleks sirge,
oli väga rõõmus ja uhke oma
seo oma ader tähe külge ja jälgi
võidu üle. Vana mees, kes oli
seda.“
Kuningriik oli vallutatud. Kunin- kuningale paberi kinkinud, istus
gas põgenes oma hobusega elu nüüd tema kõrval ning sosistas
eest läbi paksu metsa. Vaenlased talle äkki: „Ka nüüd on hea aeg
Elas kord kuningas, kes ütles oma
õukonnale: “Palun oma kuningriigi targematel ja vanematel
valmistada mulle kauni, suure
teemandiga sõrmus, mille sees
võiksin säilitada üht lühikest
sõnumit, mõtet, mis aitaks mind
kõige raskematel hetkedel.”
Targad mehed mõtlesid pikalt,
millist sõnumit sõrmus säilitada
võiks. See oli raske ülesanne. Siis
meenus vanimale mehele, et
kunagi ammu oli ta olnud oma
isa sõbra teenistuses. Kui teenistus lõppes, andis isand talle tänutäheks ühe pisikese ja häs# kokkuvolditud paberi. Vana mees
andis selle nüüd kuningale ja
ütles: „Ära loe seda enne, kui sul
seda tões# hädas# vaja on!“
Kuningas võ(s paberi vastu ja
säilitas seda oma uue sõrmuse
sees. Ei möödunud palju aega,
kui saabuski see „raske hetk“.

Seminar "Uskumused ja väärtused õppekavas"
23.oktoobril kell 11.00 - 16.00 teatrisaalis
Kava:
11.00 PIISKOP PHILIPPE JOURDAN "Väärtuste osa lapse kujunemisel meie tavakoolis ja
kristlikus koolis"
12.00 KRISTIINA ROSS "Esimesed märgid eesti kirjakeelest ja visioon eesti keele ja kirjakeele kujunemisest"
13.00 lõuna
14.00 PIRET TARGAMAA "Traditsioonilised ja kaasaja elukeskkonnast mõjutatud uskumused põhikoolide õpilaste maailmapildis"
15.00 DISKUSSIOON
Seminarile on oodatud kõik õpetajad, eriti aga emakeele ja ajaloo ainesektsiooni ning kristliku kasvatuse programmi liikmed ning klassijuhatajad.
Palun kindlasti teada anda, kes nimetatud ainesektsioonidest ei saa osaleda
(maria@vhk.ee).
Teistel õpetajatel palun registreeruda esmaspäevaks, 18. oktoobriks (maria@vhk.ee),
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Teataja

Vanematekogu 13.10.10
Trialogos. Põhisessioon 1.-3.11. • Hingedepäev. Teenistused eslest hakata toetama foorumite
Teemad puudutavad hariduse
maspäeval, kõigi pühakute päeval.
korraldamist, et seal ka teed ja
kontseptsiooni ja hariduse kujuKatoliiklastest vanemate soovil
küpsetisi või võileibu oleks võimanemist Euroopas. Avaettekanne
algavad hingedeajal ka kolmapäelik pakkuda. Tuleks käivitada ka
Tõnis Lukaselt „Eestist pärit ülivased teenistused kooli kabelis
õpilastevaheline järelaitamissüsteem. Põhikooli foorum hakkab
õpilased Euroopas“. Õpilased
kell 7.30.
võivad loenguid külastada, kui on
toimuma kord kuus neljapäeviti.
• Mardipäev 9/10.11. Plaanis on
eelnevalt registreerunud.
algklassidele simmanid paralleel- • Tunnistused. Kerkis üles küsiklasside kaupa ja mardirongkäik
• 23. oktoobril seminar õpetamus, kas saab I veerandi tunnistusi
Riigikogu juurde. Arutati mõtet,
jatele „Uskumused ja väärtuvälja trükkida, kuna uue e-kooliga
et gümnasistid teeksid kooliõuele
sed õppekavas“. Kavas 3 loenseoses vana süsteem enam ei toigut: isa Philippe, Kristiina Ross ja
Metsiku, mis on vana rahvatraditmi. Praegu pole e-koolis isegi
Piret Targama, teemad õpetajate
kohta, kuhu veerandi hinne panna.
sioon.
tubade teadetetahvlitel. Kavas ka
Taniel tegeleb asjaga.
luua Maarjamaa haridusselts. • Heategevuskontsert Okasroosikese lossi remondi heaks. Toi- • Lubati 8.T klassil minna 18.10
Kindlasti peaksid seal osalema
mub esmaspäeval, 13.detsembril
koos õpetaja Krista Nõmmikuga
ajaloo, emakeele ja kristliku progLauluväljaku
klaassaalis.
All
fuajees
7.-8.tunni ajal KUMU-sse.
rammi ainete õpetajad ning klassivõiks toimuda ka jõulumüük. Tulu
juhatajad. Maria saadab info ka
annetatakse Tallinna linnale Uus • 21.oktoobril toimub põhikooli
õpetajate ja lapsevanemate listipidu, samal ajal õpetajate toa
19 katuse remondiks. Meie traditdesse.
kokkupakkimine. Reedel, 22.10
siooniline heategevuslik jõululaat
algkoolil tavaline koolipäev, põhi• Lapsevanemate
koolitused.
toimub ikka laupäeval, 11.12.
koolil tunnid kella 12-ni, järgneb
Algavad novembris. Teemad: pe• Klubi Athenaeum. Kristel tegi
põhikooli õpetajate toa kolimine.
rekoolitused algklasside vanemakokkuvõtte küsitlusest gümnaatele, seksuaalkasvatus 6.klassidele,
siumiõpilaste seas. Huvi klubitege- • Reedel, 22. oktoobril algab stiliinterneti ohud (5.-7.klass), narvuse vastu on suur, pakuti ka uusi
seeritud rahvariiete valmistakootikumid (6., 9. klass ja gümideid ja mõned olid valmis ka kormise koolitus abiturientidele.
naasium), tervislik toitumine, põraldusele
õla
alla
panema.
hikooli matemaatika, inglise keele
programmist algklasside vanema- • Foorum. Ettepanek Miikaeli
tele.
Ühendusele luua väike fond, mil•

Põhikooli teated
Algkool
19. okt kell 11.30 - 14.00 2.p klass
Draamateatris vaatamas "Piparkoogimehikest"
20. okt kell 10.30-12.00 on 2.p, 2.t
ja 2.a klass ettelugemispäeva tähistamas Keskraamatukogus

Põhikool
18. oktoobril on 8.T klassi tüdrukud eesti keele tundide ajal KUMU
-s.
19. oktoobril on 5.T klassil külas
kirjanik Sulev Oll

Kunstimaja
Ootame kõiki kooli sünnipäeval
Veerandi lõpust:

21. oktoobril, pärast põhikooli
õppenõukogu, kell 16.00 kunstija käsitööõpetajate koosolek
Pühavaimu kunstiklassis

I veerandi hinded peavad olema
e-kooli välja pandud 20. oktoob29. septembril
kell 18.00
riks. Veerandi hinde
kuupäevaks
kell 17.00 õpetajate ühisjoovalida e-koolis 22. oktoober.
MIHKLIPÄEVA KONTSERDILE
nistamine Okasroosikeses
Veerandit kokku võttev õppenõukogu toimub neljapäeval,
21.
Jaani kirikusse
22. oktoobril kell 16.00 jätkub
oktoobril kell 15.00 9T klassis.
õpetajate joonistamine Okasroosisellele järgnevale vastuvõtule VHK Gümnaasiumisse
Alates kella 14.00-stja(Vene
põhikooli
ainekeses.
tn.22)
tunde ei toimu. Huvikoolide tunnid
Kes soovib võib, meiega liituda,
toimuvad.
head juhendajad koha peal olemas!
Viimane I veerandi
koolipäev
Mihklipäeva kontserdiga täname kooli toetajad ja
on reede, 22. oktoober. Algkoolil
EELTEADE:
tavaline koolipäev. Põhikooli tunnid
hingedeaja teenistused
lõppevad kell 11.45. Kell 12.00
esmaspäeval, 1.11
9.05 algklassid
klassijuhataja tund - tunnistused.

21. oktoobril toimub gümnaasiumi
võimlas Põhikooli sügispidu. Täp- Toitlustamine toimub ja ka Päevakeskus töötab.
sem info tuleb stendidele.

10.00 5.-8. klassid
11.00 9. klass ja gümnaasium
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Gümnaasiumi teated
I perioodi arvestuste nä- XII klassi eksperthinnangud
dal, vaheaeg ja II perioodi Täname kõiki, kes on eksperthinnangud juba sisestanud. Kellel see veel
1. nädal
11.H Risto Aman

16.10

tegemata, palun tehke seda esimesel
võimalusel. Muidu pole võimalik
vestlustega alustada.

11.R Reimo Kelp

16.10

Trialogos

11.H Teele Pärn

17.10

Mõttekultuuri festivali TriaLogos II
sessioon toimub 13., 16., 31., oktoobril ja 1.-3. novembril. Selle aasta
teema on "Hariduse kristlikud juured
Euroopas ja Eestis"
Ettekannetes käsitletakse hariduse
kontseptsiooni ja hariduse kujunemist Euroopas. Avaettekanne Tõnis
Lukaselt „Eestist pärit üliõpilased
Euroopas“.
Kava
vt
www.trialogos.ee. Õpilased võivad
loenguid külastada, kui on eelnevalt
registreerunud sekretäri juures hiljemalt 1. novembriks, soovitavalt siiski
enne vaheaega. Loomulikult on
oodatud ka õpetajad, lapsevanemad
ja kõik huvilised.

Sünnipäevalapsed

11.K Hans Tiitsmann 17.10
11.H Anne Loore Sundja 18.10
10.R Kadi-Katariina Lüüs 19.10
11.K Kalev Vatsel

19.10

12.K Miikael Danieljants

20.10

12.R Laura-Liis Kurvits

21.10

10.R Johanna Lond

22.10

Sõrmuste tellimine

Järgmise nädala kolmapäevani on
võimalik tellida kooli vapiga sõrmust. Sõrmus maksab 350 krooni,
raha tuleb tuua sekretäri kätte. Samas saab ka suuruse välja selgitada.
Festivali raames on planeeritud ka
loengud XII ja XI klassi õpilasteNovembri toiduraha
le. Need toimuvad järgmistel aegaNovembris on 22 söögipäeva ja toi- del: (lektorid ja teemad on täpsustaduraha seega 550 krooni. Raha tuleb misel)
üle kanda hiljemalt 25. oktoobriks. XII klassi õpilastele teisipäeval, 2.
Rekvisiidid leiate siit: http://
novembril:
www.vhk.ee/toitlustamine/
I loeng kell 8.30 (inglise keel)
gumnaasium
II loeng kell 10.00 (matemaa#ka)
Samas on ka info toidult maha võt- XI klassi õpilastele kolmapäeval, 3.
mise ja tasaarvelduse kohta.
novembril:
Arvestuste nädala plaanid ja II I loeng kell 8.15 (inglise keel)
II loeng kell 11.00 (B-keel)
perioodi tunniplaanid
Arvestuste nädala plaanid on kättesaadavad kooli koduleheküljel. Vaja
sisse logida ja avada kaust gümnaasium/õppeinfo. II perioodi tunniplaanid paneme stendidele ja koduleheküljele hiljemalt järgmise nädala kolmapäevaks.
Hingedeaja teenistus
Hingedeaja alguse teenistus toimub
esmaspäeval, 1. novembril, kõikide pühakute päeval kell 11.00
Peeter-Pauli kirikus. Palun õpetajatel
tulla tundidest koos õpilastega.

Stiliseeritud rahvariiete õmblemise kursus
22. oktoobril kell 15.00-16.30
toimub sissejuhatav loeng stiliseeritud rahvarõivaste õmblemise kursusesse abituuriumi tütarlastele ja vanematele - mõeldes juba
gümnaasiumi lõpuaktusele.
Aktus on akadeemiline sündmus ning
avatud õhtukleidid Katariina kirikusse ei sobi - neid jääb ka iga aastaga
üha vähemaks. Sel aastal on Vanematekogus arutlusel olnud, et abituurium tundub olevat küps vastama

täielikult akadeemilisele traditsioonile - st kandma lõpuaktusel kas pidulikku koolivormi või rahvariideid (sh
stiliseeritud rahvariideid). Kahjuks ei
ole mitme erineva seelikukanga kudumine Kunstimajas ajaliselt ja tehniliselt võimalik, küll aga on võimalik
kogenud juhendaja abiga õmmelda
kleit rahvuslike/ kodukoha tikanditega, mis on seotud meie juurtega ning
annavad riietusele teatud sügavama
tähenduse.
Juhendajateks on nõusoleku andnud
Anne Metsis ja Anu Kohal, kes
on mõlemad rahvariiete teemal väga
kogenud ja hinnatud meistrid.
22. oktoobril toimub gümnaasiumi
majas loeng kõigile huvilistele. Siis
saab võimalustega tutvuda ning otsustada, kas "see on mulle". Need,
kes on huvitatud tööd praktiliselt
ette võtma, saavad loengu järel registreeruda ning seejärel on juba
võimalik kokku leppida sobivad ajad
järgnevateks kokkusaamisteks meistriga. Suure osa tööst saab muidugi
teha konsultatsioonide vahepeal kodus. Kes ei saa sissejuhatavale loengule tulla, kuid sooviks osaleda, andke palun kindlasti teada, et saaksime
teiega arvestada (maria@vhk.ee).
Esimese loengu osalustasu on 25.- ja
edasise kursuse hind sõltub juba
osalejate arvust, kuid peaks orienteeruvalt jääma VHK teiste töökodade ja ringide suurusjärku oma õpilastele ja vanematele.

Klubis Aethenaeum
Teisipäeval, 19.oktoobril
kell 17

Kohtumine VHK vilistlase,
EMTA dramaturgia eriala
üliõpilase KRISTIINA
JALASTOGA
Kavas:
Katkend Kristiina näidendist
“Sõit” gümnaasiumi raamatukogus
Tee, kohv ja vestlus klubis

Veni
creatorkoolipäevadel
spiritus
Esimestel
kirjutasid 6. Ja 7. klasside
tüdrukud matemaatikaõpetaja Tatjana Galutvo tunnis
esseid teemal „Geomeetria
meie ümber“
• 18. okt
Muusikakoolis
Eelmisel
õppeaastal,
ühel viiuliosakonilusal nasoojal
kevadpäeval,
TEHNILINE
ARVESTUS
läksime matemaatika tunniga
• 19. avastama.
okt kl 16:45
Muusikamajas
vanalinna
Eesmärk
oli leida
enda ümber erineKANDLEKLASSI
KONTSERT
vaid geomeetrilisi kujundeid.
• 19.
19:00välja
Muusikamajas
Kohe,
kuiokt
makluksest
astusin,
nägin enda ees paljuA. Tammesalu
KAMINAMUUSIKA.
kujundeid:
ovaalseid
munaki(tšello),
J. Sarapuu
(tšello), Reinut
ve, ristküliku- ja ruudukujuliTepp (klavessiin)
si aknaid, püstprisma kujuga
viilkatuseid,
koonuse
kujuga
• 20. okt
kl 17:00
Muusikamajas
kirikutorne,
silindrikujulisi
KEELPILLIOSAKONNA KONTvihmaveetorusid ja ka püramiidi SERT
kujuga katuseid ning
ristkülikukujulisi
munakive.
• 20. okt kl 20:00 Muusikamajas
Sellest õppisin, et põhimõt-

Muusikakooli teated

VANALINNA
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Vene 22,
Tallinn 10123
tel: 6996 100
E-mail: teataja@vhk.ee

Püha Miikaeli Kool
Veerandi lõpp Püha Miikaeli Koolis
•

Reedel, 15.10 algklasside eelõppenõukogu (Vene 22 III).

•

Veerandihinded palun eKooli välja
panna hiljemalt kolmapäevaks, 20.
oktoobriks!

•

Neljapäeval, 21.10 kl 15.00 õppenõukogu 9T klassis.

•

Reedel, 22.10 kl 9.30 5.-9. klasside
veerandilõpu kogunemine II korruse
saalis

•

kell 11.00 1.-4. klasside veerandilõpu
kogunemine II korruse saalis

•

Eelteade: hingedeaja teenistused
esmaspäeval, 1.11
- 9.05 algklassid

TANTSUKLUBI

•

21. okt kl 17:00 Teatrisaalis KITARRIOSAKONNA KONTSERT

•

21. okt kl 17:00 Muusikamajas
KLAVERIOSAKONNA TASEMEEKSAM ja KONTSERT

•

22.-23. okt Saaremaal Kuressaares
POISTE KEELPILLIFESTIVAL

Www.vhk.ee

Toimetaja:
Tiina Veismann
tiina@vhk.ee

- 10.00 5.-8. klassid
- 11.00 9. klass ja gümnaasium

Muljeid õpetajate päevast

Mõttekultuuri festival Trialogos

Tundi veidi hilinenuna tabas mind
klassi sisenedes väga ebatavaline pilt:
klass kuulas huviga haudvaikuses,
kuidas üks kõhnavõitu prillidega
noormees rääkis semiootikast. Järgmiseks tunniks oli keemia. Kui õpetajahärrad mõistsid, et 9. tüdrukute
klassil puuduvad igasugused teadmised keemiast, otsustati minna kergema vastupanu teed ning vaadata kõik
koos "Famlily Guy'd".
Kolmandaks tunniks oli juba traditsiooniks kujunenud tund: teatriõpe.
Mängisime erinevaid mänge, mille
ebaedu oli tingitud tüdrukute häbelikkusest. Korraks hüppasid tunnist
ka läbi meie kolm klassivenda, kitarrid käes, kes laulsid meile serenaadi.
Viimaseks tunniks oli geograafia.
Tundi alustati teemal immigratsioon/
rahvasteränne ning lõpetati usuvabaduse defineerimisega.
Kohati tundus, et abiturientidel
möödus päev lõbusamalt ja huvitavamalt kui meil. Siiski oli see hea vaheldus rutiinsele koolinädalale ning rumalamana ei lahkunud koolimajast
keegi.
Grete 9.t

30. okt. kell 13.00 Ukraina Kultuurikeskuses
(Laboratooriumi 22)
NIINA VÕNNÕKU näituse avamine
Kuidas leevendada nostalgiat ja koduigatsust ilu
abil? Applikatsiooniraamatud
31. okt. kell 18.00 kontsert (Niguliste kirik)
SERGEI STAROSTIN ANSAMBLIGA (Venemaa)
Vene folkloor rohkete pillide saatel
31. okt. kell 20.00 ja 1.nov. kell 19.30
Lõuna-Bohemia Riiklik teater (Tšehhi)
Leonid Andrejevi nukuetendus JUUDAS
ISKARIOT— REETUR (Theatrumis)
Lavastaja, nukud Jevgeni Ibragimov (etendus tõlgitakse, kestus 40 min)

1.-3.nov akadeemiline sessioon
1. nov. kell 10.00 avab haridusminister Tõnis
Lukas festivali akadeemilise sessiooni ja temalt ka
loeng teemal EESTIST PÄRIT ÜLIÕPILASED
KESKAEGSES EUROOPAS
Teised esinejad: Metropoliit Stefanus, Michael
Matt (USA), James Bogle (Inglismaa), John Rao
(USA), Kristiina Ross, isa Ivo Õunpuu
Täpne kava: www.trialogos.ee, www.vhk.ee
Kõik loengud on tasuta ja tõlgitakse eesti ja inglise
keelde. Loengud toimuvad VHK Gümnaasiumi
teatrisaalis.

