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ARMASTUSE LOOGIKA
Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis
käsu kirjutada üles kogu riigi rahvas... Ja kõik
läksid ennast kirja panema, igaüks oma linna.
Nii läks ka Joosep Galileamaalt Naatsarest
üles Juudamaale Taave linna, mida hüütakse
Petlemmaks, sest ta oli Taave soost ja pärusmaalt, et lasta end üles kirjutada koos Maarjaga, oma kihlatuga... Aga nende sealoleku
aegu said päevad täis ja Maarja pidi sünnitama. (Lk 2:1-6).
Ning Petlemmas sündis siia ilma meie Jumal,
Jeesus Kristus. Laudas, sest majas ei olnud
ruumi. Ja tema Ema mähkis ta mähkmeisse ja
asetas sõime... Nädala pärast tähistame peredega jõule. Millest jõulud meile kõnelevad millest räägivad meile Petlemma sündmused?
Petlemm õpetab meile armastuse loogikat.
Jõulupäeval seisame armastuse sõnumi ees,
Jumala armastuse loogika ees. Kõigeväeline
Looja, kes saab inimeseks, väikeseks inimeseks, vaeseks lapseks. Lapseks, kellel pole
suuremat varandust kui laut ja sõim, kuhu
sündida.

Oleme ehk harjunud imetlema suuri ja tähtsaid inimesi, aga samas tunneme mõnikord
nende ees teatud kartust. On kergem läheneda pisikesele ja väe*le inimesele, kes vajab
meie abi. Ehk on Jumal selle tee valinud. Ta
on õpetanud meile niimoodi armastuse loogikat: armastada tähendab olla teisele kä,esaadav.
Pühade ajal oleme tavalisest rohkem kodus ja
perega. Tunneme, kui täh*s on meie pere
ühtsus. Ja kui oleme aasta jooksul tülitsenud,
kui on olnud arusaamatusi, siis neil päevil
unustame selle ja oleme üksteisele väga lähedal! Kui vaja, on sel ilusal ajal kindlas* kergem
andestada.
See, mida oleme koolis viimastel päevadel
teinud ja kogenud - laat, majade kaunistamine, teenistus, kontserdid, ürituste korraldamine - kõik see on kindlas* meile õpetanud,
milline suur rõõm sünnib armastuse loogikast! Kandkem seda rõõmu enestega koju ja
oma lähedaste juurde.

Gümnaasiumi
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teated ja uudised
Põhikooli teated
ja uudised
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Kirjandusklubi
alustab!
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Vana aasta
viimane
Tantsuklubi
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Olete oodatud

VHK jõuluvastuvõtule
kolmapäeval, 22. detsembril kell
12.00 Õpetajate Majja (Raekoja
plats 14).
Kolmekuningapäeva lõunale

Püha Miikaeli
3
Kooli jõulueelsed
tegemised
Üks tänurikas
pöördumine

Kallid kolleegid!

4

ootame teid uue aasta esimesel tööpäeval, 6. jaanuaril 2011.
Talveseminari kava vanematekogu
teadete lõpus.

23. detsembril kell 14.00
Jaani kirikus

JÕULUTEENISTUS
„Ja see on sõnum, mida oleme kuulnud Temalt ja kuulutame Teile: Jumal on valgus, ja Temas ei ole mingit
pimedust.“
1Jh 1:5
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Teataja

Vanematekogu 15.12.10
• Laat ja kontsert. Laat laupäeval
ja kontsert esmaspäeval läksid väga
hästi. Siinkohal tänatakse kõiki korraldajaid, osalejaid, toetajaid ning
suure ettevalmistustöö eest laadaeelsel nädalal kõiki Kunstimaja õpetajaid. Tekkis mõte, et traditsioonina võiks jätkuda laat ja kontsert ühel
nädalavahetusel.
Tehti ettepanek kasutada laadalt
kogutud raha ruumidele siltide valmistamiseks.
• Kalender. Täiendati kalenderplaani ja Vanematekogu tööplaani.
19.-20. märtsil vastuvõtukatsed, 10.

jaanuaril toimub aastaalguse teenistus, 6. jaanuaril Talveseminar.
• Vilistlastepäev. Teha vilistlastele ettepanek korraldada 5. veebruaril 2011 vabalava ning kutsuda neid
osalema 6. jaanuaril Talveseminaril,
kus räägitakse fondist "Meie pärand"
ja Maarjamaa Seltsist.
• Omaloomingu teemad. Otsustati, et selle aasta omaloomingu
teemadeks on "Meie pärand" ja
"Maarjamaa".
• Reis Brüsselisse. Reis oli huvitav. Osalejad jäid rahule. Külastati
3000 õpilasega Euroopa kooli.

TALVESEMINAR:
12.00-13.00 Missa
13.00-14.00 lõunasöök
14.00 "Meie pärand" tutvustus
14.30-16.00 Olga
Schihalejevi loeng "Kristlikud
väärtused uues põhikooli
õppekavas"
16.00 Maarjamaa Seltsi tutvustus. Päeva lõpetab kohv
ja kontsert.

Gümnaasium
Kui Eksamikeskuse valikule on allkiri
antud, siis eksami tegemisest enam
loobuda ei saa, samu* ei saa eksameid juurde valida.

jõule. Järelevastamiseks saab kasutada detsembri viimast koolinädalat ja
Sünnipäevalapsed
jaanuari esimest koolinädalat. Kui
õpilane ei ole põhjendamatult soori12.H Sten-Kristen Saarmets 18.12
tanud vajalikke arvestuslikke töid
11.R Juhan Kaarma 23.12
III perioodi esimene nädal
ning pole kasutanud järelevastami11.H Eleene Vaino 25.12
III perioodi tunniplaanid on väljas
seks e,enähtud aega, saab ta sele12.H Markus Helmut Ilves 27.12
stendidel ja koduleheküljel. Esmastuskirja/avalduse alusel taotleda
12.R Agnes Kivis*k 27.12
päeval, 20. detsembril ja teisipäeval,
tasulist järelevastamist. X klasside
12.R Joonas Ervald 28.12
21. detsembril toimuvad tunnid tunklassijuhatajate koosolek toimub
niplaani järgI. Kolmapäeval, 22. det10.H Kaspar Sellin 29.12
esmaspäeval, 17. jaanuaril kell 15.30
sembril toimuvad tunnid kuni kella
11.R Mari Seger 31.12
ja XI-XII klasside klassijuhatajate
11.30ni.
12.K Brit Pesur 01.01
koosolek toimub teisipäeval, 18.
Kell 12.00 on õpetajad oodatud Õpe- jaanuaril kell 15.30. I poolaasta õp12.H Lauri Lend 02.01
tajate Majja.
11.H Sebas*an Talmar 04.01
penõukogu toimub neljapäeval, 20.
Kell 17.00 algab gümnaasiumi
jõulu11.K Alice Remmel 05.01
jaanuaril
koos põhikooliga.
Ootame kõiki kooli sünnipäeval
pidu.
Jõulupeo
raha
25
krooni
kogu12.R Jakob Kivimägi 06.01
vad klassivanemad kõigilt õpilastelt, XI klassi eksperthinnangud
12.R Johanna Kivimägi 06.01
XI klassi õpilased ja neid klasse õpesõltumata peol osalemisest.
10.R Melissa Ingela Bramanis 09.01
29. septembril kell 18.00
Kolmapäeval, 23. detsembril klassi- tavad õpetajad peavad sisestama
Riigieksamitele registreerumine
de jõuluhommik, pärast
seda kell eksperthinnangud hiljemalt detMIHKLIPÄEVA KONTSERDILE
sembri jooksul. Jaanuaris alustame
Alustame riigieksamitele registreeru- 14.00 kooli jõuluteenistus Jaani kiri- tagasisidevestlustega.
Jaani kirikusse
mist. X klassi õpilastel on võimalik kus.
Jaanuari toiduraha
sooritada geograaﬁa riigieksam. XI XII klassi inglise keele
ja selleleproovieksajärgnevale vastuvõtule VHK Gümnaasiumisse
(Vene
tn.22)
klassi õpilastel on võimalik sooritada mid
Toidupäevi on 16 ja toiduraha 400
ühiskonnaõpetuse või keemia riigiek- Inglise keele proovieksami suuline krooni/25,6 EUR . Üle tuleb kanda
sam. XII klassi õpilased peavad sa- osa on teisipäeval, 21. detsembril, ja enne 24. 12. Uuest aastast on toidumu* oma lõplikud valikud tegema. kirjalik osa kolmapäeval,
Mihklipäeva kontserdiga täname kooli toetajad ja
22. det- päeva hind 1,6 EUR. Rekvisiidid:
Valikuid tuleb allkirjaga kinnitada sembril.
www.vhk.ee/toitlustamine/gumnaasium
enne jõuluvaheajale minekut sekretäri juures. Jaanuaris antakse allkiri Kursusehinded, järelevastamine ja I
enda valiku põhjal Eksamikeskuse poolaasta õppenõukogu
andmebaasi sisestatud väljatrükile.
Kursusehinded panna välja enne

III perioodi 1. nädal
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Põhikooli teated
Algkool

suurpuhastus. Koolivaheajaks isiklikke asju kooli ei jää!

23. detsembril kell 11-12.20 algklasside ühine kinokülastus Kino- • Jõuluteenistus 23. detsembril
majas, kus vaadatakse filmi
kell 14.00 Jaani kirikus.
“Jõululugu”
• Haiba lastekodu. 17. detsembril
käisid 9. klassi õpilased koos õpePõhikool
tajate Riin Tergemi ja Siiri Miiduga
JÕULUEELNE NÄDAL
Haiba lastekodus. Põhikooli õpilastelt kogunes annetustena 1934
• 20. detsembril on need 9. klassikrooni. Kogutud raha eest osteti
de õpilased, kes osalevad näidendis
haibalastele kunstitarbeid, veevõi tegelevad peo ettevalmistusekeetja ja kastitäis puuvilju.
ga, tundidest vabad. Nimekiri on
Suur tänu kõikidele annetajatele ja
õpetajate toas.
ettevõtmise eestvedajatele. Suured
• Jõulupidu algab 20. detsembril
tänud ka kunstiõpetajatele, kes
kell 17.00 Kirjanike Majas, Harju
oma tundides lastekodu lastele
tn 1. Pidu lõppeb 21.30.
kaarte tegid.
•

•

•

•

21. detsembril algab põhikoolil
(5.-9. klass) koolipäev kell 9.00.
Toimuvad kõik järgnevad tunnid.
22. detsembril toimub tunniplaani järgne õppetöö 11.30-ni.
Koolis 22. detsembril süüa ei saa.

Muusikamaja
29. detsembril kell 20.00
toimub selle aasta viimane
TANTSUKLUBI Muusikamajas.

23. detsembril on päev klassijuhatajate sisustada. Klassi tegevuskava esitada 16. detsembriks.
Klassi tegevuskavast sõltub ka toitlustamine. Selleks päevaks või sellel päeval korraldada ka klassi

Uuel aastal alustab tegevust

KIRJANDUSKLUBI
Kirjandusklubi — see on võimalus kokku tulla ja rääkida
raamatutest, lugeda üksteisele midagi ette jne.
***
Kõik, kes soovivad osaleda
klubi esimesel koosviibimisel,
võiksid vaheajal lugeda
Riho ja Kertu Bramanise raamatut:
"Õhk riisiterade vahel.
Kaheksa aastat Jaapanis"
Loodetavasti saab kohtumisel
osaleda ka Kertu ise.
Klubisse on oodatud kõik
lugemishuvilised!

Püha Miikaeli Kolleegium
PMK jõulueelsed tegemised

• Kolmapäev, 22.12

14.00 jõuluteenistus Jaani kirikus

10.00 PMK V-IX klasside jõulu- • Piparkookide küpsetamise
hommik Vene 31 II korruse saalis.
graafik Vene 31 sööklas:
NB! Kõik 9. A klassi tunnid sel päeval 10.45
1.E, 2.A, 2.E, 3.A, 3.E, 4.A K 15.12 kl 8.15-10.00 3A/3E
toimuvad!
koolilõuna gümnaasiumi sööklas.
N 16.12 kl 10.00-11.00 8A
12.00-14.00 I ja II klasside jõulu- Koolipäev lõppeb kõikidel kell 11.30.
R 17.12 kl 8.30-10.00 5A/5E
hommik Muusikamajas.
V-IX klassid sel päeval koolilõunat ei R 17.12 kl 10.00-11.00 2E
saa! Päevakeskus on avatud vaid neile
• Teisipäev, 21.12
õpilastele, kelle vanemad ei saa kesk- E 20.12 kl 9.05-11.00 6A/6E
V-IX klasside koolipäev algab 9.05.
E 20.12 kl 14.30-15.30 9A
päevaks järele tulla.
7.A klass on kogu päeva jõulukäigul • Neljapäev, 23.12
T 21.12 kl 8.15-10.00 2A
Kohilasse (tunnid jäävad ära).
Klassijuhatajate sisustatud päev (kava N 23.12 kl 10.30-11.30 1E
12.00—14.00 III ja IV klasside jõulu palun esitada kirjalikult 16.12).
-hommik Muusikamajas.
Koolilõunat ei ole!
• Esmaspäev, 20.12

Veni
creator
spiritus kirEsimestel
koolipäevadel

VANALINNA
HARIDUSKOLLEEGIUM

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

Www.vhk.ee

jutasid 6. Ja 7. klasside tüdrukud matemaatikaõpetaja
Tatjana
tunnis esU ksGalutvo
tä nurikas
pö ö rdumine
seid teemal „Geomeetria
meie
ümber“ pöörduda teie kõigi poole suure
Tahaksin
Eelmisel õppeaastal, ühel
tänuga. Täna tõdesime vanematekogus:
ilusal soojal kevadpäeval,
läksime
Meiematemaatika
jõululaat tunniga
on kujunenud oodavanalinna
avastama. Eesmärk
tud sündmuseks,
mis annab rõõmu
oli ja
leida
enda ümber erine- nii suurtele kui
suhtlemisvõimalusi
vaidkageomeetrilisi
väikestelekujundeid.
ja loob tõelise pühade
Kohe, kui ma uksest välja
ootuse tunde.
astusin, nägin enda ees palju
kujundeid:
munakiEks see ovaalseid
on nii olnud
ka varasematel aastave,tel,
ristkülikuja
ruudukujulisi
kuid praeguseks oleme jõudnud sinnaaknaid,
kujugaüha ladusamalt. See
maani,püstprisma
et kõik laabub
viilkatuseid, koonuse kujuga
omakorda toob kaasa korraldamisrõõmu.
kirikutorne, silindrikujulisi
Tavaliselt ei ole me, eestlased, väga aldid
vihmaveetorusid ja ka pürakirjadele
miidi
kujuga vastama.
katuseid Ometi
ning vastas sellel aastal
laada
korraldustoimkonna
kirjale ca
ristkülikukujulisi munakive.
sada õppisin,
viiskümmend
vanemat, olles valmis
Sellest
et põhimõt-

ühel või teisel viisil laada korralduses osalema. Erakordselt tublid olid teiste kõrval
meie esimeste klasside vanemad, suur oli
kümnendike panus, aga tublisid abikäsi oli
tegelikult nii põhikooli kui ka teiste gümnaasiumi klasside õpilaste seast. Laada
hommikul tuli aga veel hulgaliselt üllatusküpsetisi ja abipakkujaid. Isegi koristustoimkonnas ei tekkinud tõrkeid.

kippunud raugema see hingejõud ja iseteadvus, mis meid omal ajal taasiseseisvumisele viis. Palju kergem on koonduda
vastupanuks, kui ühendada pingutusi ühise
tuleviku loomiseks. Aga kui kodanike kaasarääkimisõigus ühise hüve loomisel muutub ebakohaseks, on iseseisvusvõitlus laias
laastus ikkagi kaotatud.
Okasroosikese lossi lugu aktualiseerus
meile kui kooli ruumiprobleem, teisest
küljest
teadvustas see aga vajaduse
suhestuda meie kultuuripärandiga, mis
peaks meile ja meie järglastele olema iseolemise kapitaliks.
Asutajad loodavad, et fond Meie Pärand
mõtestub hetkemurede ülesena; innustab
meid oma kultuuripärandit hoidma ning
julgustab selle kasutamise üle otsustamises
osalema.
Fond võimaldab koguda ja kasutada raha
meie kultuuripärandi korrastamiseks, samuti koguda raha laokilejäänud hoonete
omandamiseks, et neid korrastada ja avalikku kasutusse anda.

Aga ilma rohkete heatujuliste laadakülalis13. detsembril toimunud fondi asutamisteta, kes tulid oma kingikotti täiendama, lepingu allakirjutamise muutsid tähendusoleks kogu vaev asjata olnud!
rikkaks kultuuritegelased, kes liitudes meie
Nii koguti laadaga üle 115 000 krooni. vanemate ja lastega, soovisid seda oma
Kuna viimastel aastatel tagab kooli eelarve osalusega vääristada. See üle hulga aja tekvaid kooli elementaarse toimimise, on just kinud ühine õla allapanemise tunne on
laatadelt kogutud raha see, mis on võimal- olulisim, mis sai juhtuda. Arvan, et just
danud osta täiendavaid õppevahendeid, selline väga isiklik suhtumine ja panustamiraamatukogusse raamatuid, korrastada ne on see, mida peab silmas UNESCO
õpperuume ja muretseda vajalikku mööb- oma suunistes kultuuripärandi hoidmisel,
lit. See, et meil õnnestus ka sel aastal ko- ning ka see, mida Eesti vajab, et oma
guda nii suur summa, on omamoodi ime, identiteeti ja võib-olla isegi omariiklust
sest paralleelselt kogusime ju kontserdiga säilitada.
raha ka vastasutatud fondi Meie Pärand.
Suur aitäh kõigile osalejaile!!!
Mõlema üritusega kokku koguti üle 170
000 krooni. (Fondi laekus ca 55 000 kr.) Rahulikku jõuluaega soovides,
Täpset summat on siiski veel vara öelda, Kersti Nigesen
sest fondi alles laekub annetusi.
Toimetaja:
Tiina Veismann
tiina@vhk.ee

Fondi Meie Pärand asutamine on
märgilise tähendusega.
Õpetatud abitus, mis on omane totalitaarsele ühiskonnale, sunnib meid siiani vahel
vaatama ümberringi lootuses, et meie eest
otsustataks ja tehtaks... Ometi pole me
enam rõhutud ega ka mitte nii vaesed ja
abitud, et ei suudaks panustada oma esiisade kombel. Selle tunnistuseks, et see on
võimalik, on mõnes mõttes ka lapsevanemate loodud Vanalinna Hariduskolleegium.
Kui vaadata kaasaja ühiskonda, siis küllap
on vaikelus ja omavahelistes kemplemistes

JÕULURÕÕM
ON TALVEÕHTU TAAS,
LUMI JÄLLE MAAS.
LÄBI SUURE LUMERAJA
KOSTAB KULJUSTE KAJA.
LASTEL RÕÕMUS MEEL,
SAAB KINGITUSI VEEL.
SALMID ON KÕIK PEAS
JA KINGITUSED REAS.
MARIE FROSH, 3.T

