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ABIVALMIDUS JA KUULAMINE
Sellel
nädalal
võime
mõelda abivalmidusele, pöörates pilgu
ühele väiksele tütarlapsele, Michael
Ende teose peategelasele Momole.
Momol oli palju häid sõpru.
“Võiks ju mõelda, et Momol oli lihtsalt tohutult vedanud, et ta nii sõbralike inimeste peale sattus -, ja Momo ise
arvaski tõesti nii. Aga ka inimesed said
üsna varsti aru, et neil ei olnud sugugi
vähem vedanud. Nad vajasid Momot,
ja nad imestasid, kuidas nad varem
ilma temata hakkama olid saanud.
Ja mida kauem väike tüdruk nende juures oli, seda hädavajalikumaks ta
neile muutus, nii hädavajalikuks, et
nad hakkasid juba kartma, et ta võib
ühel päeval kätte võtta ja jälle kaduda.
(...)
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Aga miks? Oli Momo ehk nii uskumatult tark, et ta igale inimesele head
nõu oskas anda? Leidis ta alati õiged
sõnad, kui keegi tröösti vajas? Oskas
ta tarku ja õiglasi otsuseid langetada?
Ei, seda kõike oskas Momo sama vähe
nagu iga teinegi laps. Oskas Momo siis
võib-olla midagi, mis inimestele hea
tuju lõi? Oskas ta näiteks eriti ilusasti
laulda? Või oskas ta mõnda pilli mängida? Või oskas ta - kuna ta ju omamoodi tsirkuses elas - koguni tantsida või akrobaatilisi trikke teha? (...)
Ei midagi niisugust.
See, mida väike Momo oskas nagu
ei keegi teine, oli kuulamine. See ei ole
ju midagi erilist, ütleb nüüd ehk nii
mõnigi lugeja, kuulata oskab ju igaüks.
Aga see on eksitus. Tõeliselt
kuulata oskavad vaid vähesed inimesed. Ja see, kuidas Momo kuulata oskas, oli täiesti ainulaadne.
Momo oskas niimoodi kuulata, et
rumalatele inimestele äkki väga arukad
mõtted pähe tulid. Mitte sellepärast,
et ta oleks midagi öelnud või küsinud, mis teise sellistele mõtetele juha-

tas, ei, ta istus ainult ja lihtsalt kuulas
kogu tähelepanu ja osavõtlikkusega.
Sealjuures vaatas ta teisele oma suurte
tumedate silmadega otsa ja see tundis,
kuidas temas kerkisid järsku pinnale
mõtted, millest ta poleks iial aimatagi osanud, et nad temas peidus on.
Ta oskas niimoodi kuulata, et nõutud ja otsustusvõimetud inimesed korraga täpselt teadsid, mida nad tahavad.
Või et pelglikud äkki end vabalt ja julgelt
tundsid. Või et õnnetud ja masendatud
lootusrikkaks ja rõõmsaks muutusid.
Ja kui keegi arvas, et tema elu on päris
äpardunud ja tähtsusetu ja tema ise ainult üks miljonite hulgas, üks, kellest
miski ei sõltu ja keda on võimalik niisama kähku asendada nagu katkist potti
- ja ta läks ja rääkis kõik selle väikesele
Momole ära, siis sai talle juba rääkimise
ajal salapärasel kombel selgeks, et ta
on põhjalikult eksinud, et teda on niisugusena, nagu ta on, kõigi inimeste
hulgas vaid üks ja ta on seepärast
oma erilisel viisil maailmale tähtis.
Niimoodi oskas Momo kuulata!”
Ja meie? Kuidas oskame teisi kuulata kodus, koolis, suheldes oma
sõprade ja muude lähedastega? Võibolla on ka meil midagi Momolt õppida?

Reti Saksa illustratsioon

SELLE NÄDALA
SÜNNIPÄEVAD

2

TEATAJA

nr 492

VANEMATEKOGU
l Vastuvõtukatsed.
Gümnaasiumi katsed 19. märtsil, erialakatsed 9. ja 16.04;
kuns!katsed 8. ja 15. aprillil kell 15. Esimese klassi katsete
osas ei saa praegu midagi otsustada, kuna uue PGS-i järgi
ei ole katsed lubatud. Gümnaasiumi tutvusuuringu küsimused muudetakse elektrooniliseks.
l Kalender.
Lõpuaktused (vt eelmine Teataja), emadepäeva kontsert 9.mai, MK lõpuaktus 26.05, teistel 8.06. Abiturien!de lõpukell 15.04. Draamafes!val 27.05, mailaat 28.05.
Lah!ste uste päev 3.03. Muudatused tuleb sisse viia ka
kodulehel.

GÜMNAASIUM

!

l Gümnaasiumi õppekorraldusest uue PGS-i valguses.
Õppesuunad tuleb ümber formuleerida. Õppenõukogus
tutvustatakse üldkontseptsiooni; neljapäeval, 27.01 arutatakse ainesektsioonides.
l Organisatsioon
Aruta!, kuidas viia avalikkuseni paremini teadmist VHK
eripärast – et see ei ole pelgalt koolide kogum, vaid kultuuri- ja kasvukeskkond. Peaks koostama organisatsiooni
kirjelduse.
l Gümnaasiumi katsed 9.klassile
Kinnita! gümnaasiumi katsetest vabastatud 9.klassi
õpilaste nimekiri.

Neljapäeval, 27. jaanuaril kell 15.45
ainesektsioonide koosolekud
UUE ÕPPEKAVA teemal

III perioodi 3. nädal
Sünnipäevalapsed

Koolisõrmus

10.H
11.H
11.R
10.K
12.K
11.K

On võimalik tellida kooli sõrmus, hind 23 €. Kui soovid,
anna järgmise nädala jooksul teada sekretärile. Tellimus tuleb, kui on vähemalt 5 soovijat.

Kreete Mi Rand 21.01
Kati Ots 23.01
Elisa Metsaviir 23.01
Solveig Lill 24.01
Stina-Simona Epner 25.01
Kirsi Õis 26.01

Õnnitleme!
Matemaatikaolümpiaadi Tallinna piirkonnavoorus
saavutas Sander Siim (õpetaja Pilve Traks) maksimumpunktidega koha esikolmikus!

Stuudium gümnaasiumiõpetajatele
Neljapäeval, 27. jaanuaril kell 15.30 toimub stuudium
gümnaasiumi õpetajatele. Arutleme ettepanekute üle
gümnaasiumi õppesuundade ja uue õppekava osas.

XI klassi eksperthinnangud
Alustame XI klassi eksperthinnangute tagasisidevestlustega.

Veebruari toiduraha
Veebruaris on toidupäevi 17 ja toiduraha 27,2 €. Raha
tuleb üle kanda 25. jaanuariks! Vajalikud rekvisiidid leiate siit: http://www.vhk.ee/toitlustamine/gumnaasium

Autokool koolimajas
Automi autokooli kursused algavad meie majas teisipäeviti alates 1. veebruarist (kui saame grupi kokku).
Esimene kohtumine teisipäeval, 25. jaanuaril kell 15.30.
Registreerimine sekretäri juures.

Omaloomingukonkurss
Tänavu on teemadeks “Meie pärand” ja “Maarjamaa”.
Tööde esitamise viimane kuupäev on 7. veebruar 2011.

UWC s"pendiumikonkurss
United World College Eesti Ühing on välja kuulutanud stipendiumikonkursi UWC rahvusvahelistesse koolidesse. Konkurss on avatud 10. ja 11. klassi
õpilastele ning sel aastal on pakkumisel täisstipendium
Itaaliasse ja 90% stipendium Norra. Täpsem info koos
konkursitingimustega on lisatud listidesse saadetud
meilile (pdf) ja saadaval aadressil http://www.uwc.ee/
www/?page_id=92. Dokumentide esitamise tähtaeg on
13. veebruar.
Lisainformatsiooni United World Colleges’i liikumisest
saab ühingu kodulehelt www.uwc.ee.
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MUUSIKAKOOL

PÕHIKOOL
Uus õppeveerand

Gümnaasiumi katsed

Esmaspäeval, 24. jaanuaril on klassijuhatajatunnid, tunnistuste kä!eandmine.

Gümnaasiumi katsed VHK 9. klassidele
toimuvad 3. veebruaril. Tunde sellel
päeval neil ei ole.

Inglise keele nädal

Väljasõidud

5.-8. klass 24.01-28.01
9. klass 7.02-11.02
Teema: Iirimaa
Rühmatööna valmib igas klassis Iirimaad tutvustav raamat (The Book of
Kells).
Tegevused toimuvad inglise keele tundide ajal.

26. jaanuaril on 9. klass Tartus õppekäigul. Väljasõit 8.00 Mere puiesteelt ja tagasi samas kohas plaanime
olla umbes 18.00.
Külastatakse Baeri muuseumi (loeng
teadusajaloost) ja ajaloomuuseumi
(näitus: “Alkeemiast keemiani” ja muuseumitund “E!evaatust, klaas” )

Järeltööde klass

Loodusteaduste ainesektsioon

Järeltööde klassi korras muudatus.
Veerandi alguses töötab järeltööde
klass ainult teisipäeval, kolmapäeval
ja neljapäeval. Veerandi viimasel kahel
nädalal kõikidel tööpäevadel.

27. jaanuaril kell 15.30 toimub Gümnaasiumi majas loodusteaduslike
ainete ainesektsioon (ka matemaa"kaõpetajad).

RAAMATUKOGU

24.01

kell 11:15-13:00 Salme Kultuurikeskuses rahvatantsurühma tantsupeo I ülevaatus
25.01 kell 17:00 Muusikamajas
TASEMEEKSAM
26.01 kell 20:00 Muusikamajas
Tantsuklubi
26.01 kell 17:00 Muusikamajas MK
tutvustuskontsert eelklassidele
27.01 kell 17:00 Muusikamaja MK
tutvustuskontsert eelklassidele
28.01 kell 15:30 Vene 22 III korrusel
muusikaprogrammi koosolek
28.01- Koolidevaheline klaveriõpilas29.01 te konkurss (9.-12. klass)

Omaloomingukonkurss 2011
Selle aasta teemad on “Meie pärand” ja

Uued raamatud gümnaasiumi raamatukogus:

“Maarjamaa”.

l Adrados, Lars Chris"an. 2010. Ees kahepaiksete välimääraja
l Ees looduskaitse. 2010
l Jalasto, Kris"ina. 2010. Kui mind ei oleks, oleks maailm
teine : neli näidendit
l Liiv, Juhan. 2010. Oh, elul ikka tera on : mõ!esalmid.
“Killud”
l Luik, Viivi. 2010. Varjuteater
l Paul, Toomas. 2010. Totrus ja tähendus : mõrkjaid mõlgutusi
l PISA 2009 - Ees tulemused: Ees 15-aastaste õpilaste
teadmised ja oskused funktsionaalses lugemises,
matemaakas ja loodusteadustes. 2010
l Pennac, Daniel. 2010. Nagu romaan (lugemisele pühendatud essee)
l Raud, Eno. 2010. E!urid
l Runnel, Hando. 2011. LR. Vee peal käimine keelatud
l Salokannel, Juhani. 2009. Jaan Kross / (Sivistystahto :
Jaan Kross, hänen teoksensa ja virolaisuus)
l Talvik, Merle. 2010. Ajakirjagraaﬁka 1930. aastate Eess : stereotüübid ja ideoloogia
l Väärtused ja väärtuskasvatus : valikud ja võimalused 21.
sajandi Ees ja Soome koolis 2009

Tööde esitamise tähtaeg on 7. veebruar.
Küsi nõu oma kunsti-, muusika- või eesti
keele õpetajalt. Loomingulist lähenemist!

“Armastuse, mitte raha pärast”
Tallinna XV Graafikatriennaali raames toimub
Tallinna Kunstikoolis (Kevade 4) õpilastööde
graafikanäitus “Armastuse, mitte raha pärast”.
VHK Kunstikool on näitusel esindatud 5., 6. ja 7.
kunstiklassi loodud armsate ruumiliste raamatutega (õp. Brita Benno).
Näitus jääb avatuks kuni 18.02. Argipäeviti on
võimalik näitusele tulla kl 14-20, ennelõunased
külastused on vaja eelnevalt kokku leppida.
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KEHAKULTUURI ÕPPEDIIVAN
TV 10 olümpiastar 40. hooaeg
Selle aasta 1. etapp toimus Tartus ning neljandat aastat osaleb sarjas ka VHK. Võisteldakse
kahes vanuserühmas: vanemad poisid ja tüdrukud (sündinud 1997-1998) ning nooremad poisid ja tüdrukud (sündinud 1999 ja hiljem). Kahjuks jäi meil nooremate tüdrukute
60 m jooksus osalemata, kuid teised Tartusse sõitnud esinesid tublilt ja tegid omad tulemused ära. Väga tubli oli MARK-HENRI MÖLLITS nooremate poiste 60 m jooksus. Endast prak!liselt 3 aastat vanemate poistega võisteldes jõudis ta eeljooksust ajaga 8,95 Aﬁnaali. Finaaljooksus parandas Mark-Henri aega veelgi ning saavutas ajaga 8,84 6.koha!
Nooremate poiste seas võistles veel TAIGO GREPP, kes tõukas häs! kuuli, kus ta saavutas
19.koha tulemusega 7.65, 60 m jooksus oli Taigo aeg 10,07. Vanematel poistel oli kavas
60 m jooks ja kaugushüpe. 60 m jooksus jooksid nii MATHIAS-MAIT METSAMAA kui ka
OSKAR SAAREPERA isiklikud rekordid. Mathias-Mait saavutas 19.koha ajaga 8,58, Oskari aeg oli 9,09. Kaugushüppes ei klappinud häs! samm ja seetõ$u jäid tulemused loodetust pisut kehvemaks. Mathiase tulemus oli 4.28 ja Oskaril 4.03. Vanemate tüdrukute
60 m jooksus esindasid VHK-d HANNA MARIA SALONG (37.koht ajaga 9,28) ja REBEKKA
MADLEEN LAMP (42.koht ajaga 9,38). Televisioonist on võimalik jälgida 1.etapi tegemisi
ETV ekraanilt laupäeval, 21. jaanuaril kell 16.00.

Veel meie kooli tublide sportlaste tulemusi (õpetajale teadaolevalt)
GETTER SAAR mängis edukalt Tallinnas toimunud rahvusvahelisel sulgpalliturniiril,
jõudes läbi kvaliﬁkatsiooniturniiri põhitabelisse, kus teises ringis isegi matšpalli omades
tuli alla vanduda Prantsusmaa valgepallurile.
Tublilt on esinenud ka meie suusapoisid. MATTIS JAAMA on selle aasta Ees! noorte
meistrivõistlustelt võitnud hõbeda ja pronksi ning esindab Ees!t ka järgmisel nädalal
Otepääl algavatel juunioride maailmameistrivõistlustel. ETV-Swedbank suusasarja teisel
etapil Holstre-Pollis jõudsid vabatehnikasprindis pjedestaalile koguni kolm meie kooli
poissi. M 12 vanuseklassis oli CHRISTOPHER KALEV kolmas. Kolmanda koha saavutas
ka ALVAR ANDRES VIRKUS M 15 vanuseklassis. M 20 vanuserühmas oli MATTIS JAAMA
teine.
Tallinna noorte sisemeistrivõistlustel kergejõus!kus tuli KAUR PALDRE meesjuunioride
300 m jooksus ajaga 37,64 Tallinna noortemeistriks. Hõbemedalid saavutasid HELIISE
HARRIET HARUSOO B-vanuseklassi kaugushüppes tulemusega 4.77 ja KELLI MARIE
JAAMA sama vanuseklassi 60 m tõkkejooksus ajaga 9,27.

athenaeum

athenaeum

atheneaum

athenaeum

Kolmapäeval, 9. veebruaril kell 16:00

VANALINNA
HARIDUSKOLLEEGIUM

www.vhk.ee

KIRJANDUSKLUBI esimene kokkusaamine.
Jutuks tuleb Riho ja Kertu Bramanise raamat
“Õhk riisiterade vahel. Kaheksa aastat Jaapanis”
Kohal on raamatu üks autoritest, Kertu Bramanis!
Arutame ka klubi edasisi tegevusplaane ja -vorme.
Oodatud on kõik, kellele meeldib lugeda ja raamatutest rääkida.
Tulla võib julgelt ka siis, kui ei ole raamatut lugeda jõudnud!

VENE 22
TALLINN 10123
TEL: 6996 100
Toimetaja:
Tiina Veismann
teataja@vhk.ee

