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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:
IVETA HABAKUK 22.10
TOOMAS VOOGLAID 24.10
INDREK VAINO 24.10
ALAR SAAR 28.10

n Kroonikat
TEATAJA tasub oma vana võla: lõpuks ometi andmed meie
viimasse lennu sissesaamistest. Nimekirjast puuduvad need, kelle
kohta pole õnnestunud andmeid saada.

Humanitaarklassi vt lk 2

Neljapäeviti kell 9.00

17. OKTOOBRI VANEMATEKOGUS

nKinnitati

Vanalinna
Hariduskolleegium

REAALKLASS
MONIKA ASTASOV
KARL BILTSE
KAUR GARÐNEK
MADIS GROSSBERG
PRIIDIK HALLAS
ELISE JÜSSI
KATI KALJU
ERKO KUKK
KARIN KUSLAPUU
MART MANGUS
TELIN NOORVÄLI
BERIT NUKA
JONNE PITK
KAITI REDLICH
AIGAR ROHTLA
MERIT SELL
EKKE SÖÖT
KRISTJAN TAMM
TOOMAS THETLOFF
KRISTINA TOMS
UKO URB
HANNA VIHMA
VALDUR VIIKLEPP

n Vanematekogu

TTÜ geenitehnoloogia
TÜ Türi kolledþ (praegu sõjaväes)
TÜ filosoofia
TÜ teoloogia
TÜ semiootika
TÜ eesti keel
TÜ arstiteaduskon
TTÜ tootearendus ja tootmistehnika
TÜ hambaarst
TPÜ matemaatika
TÜ geenitehnoloogia
TÜ ajalugu
ELUÜLIKOOL (USA-s tööl)
TÜ arstiteaduskond
TTÜ tööstus- ja tsiviilehitus
EPA veterinaaria
USA-s ülikoolis
TÜ semiootika
TÜ psühholoogia
TÜ majandus
TÜ ajakirjandus
TÜ geenitehnoloogia
TTÜ tööstus- ja tsiviilehitus

- mardipäeva protseduurireeglid
- rahvusvaheliste projektide ülevaade, mida soovis
Tallinna Haridusamet
- Haridusameti inspekteerimisakti vastus
- Gümnaasiumi ja kunstikooli noorema astme
tunnistused.
nKoolivormid. Oldi rahul "Marati"
hinnapakkumisega ning tellitakse ära uus partii.
n Õppereisid:
- lubada 22.oktoobril 8T klass õppereisile Jänedale.
- Soovitati 23.oktoobrile planeeritud Kunstimaja
õppereis Tartusse edasi lükata 25.oktoobriks
nArutleti ka mitmete protseduurireeglite üle.
n Veerandi viimane päev. 25.oktoobril toimuvad
gümnaasiumis kõik tunnid. Toimus arutelu põhjuste
üle, mille puhul tundide ärajätmine põhikoolis on
põhjendatud. Edaspidi tuleb analüüsida veerandi
viimase päeva õppekorraldust ja leida õpilastele tarvilik
rakendus (näit. muuseumikülastus jms.)
n Otsustati toetada rahaliselt trummikomplekti
täiendamist.
n Koolivaheajaks on Pedagoogiumil kavandamisel
inglise keele sugestiivõppe- ja arvutikursus.
nKlassijuhatajatel palutakse rääkida veelkord klassides
üleskutsest abistada Petlemma lapsi (vt. eelmine
Teataja)
Virge

n Pedagoogium
Sügisesel koolivaheajal on võimalus 10 õpetajal osaleda
inglise keele kursusel (sugestiivõppe lühikursus) ja
10 õpetajal arvutikursusel (Word, Excel, vajadusel ka
Internetist materjalide salvestamine). Kursused
toimuvad meie ruumides, ajakava on veel arutusel.
Palun teata oma soovist osaleda teisipäeval, 22.
oktoobril telefonil 6996100.
Nimekirjad
moodustuvad helistamisjärjekorras.
Neljapäeval, 24. oktoobril saab täpse ajakava.
Ingrid
NB! Tulevased pensionärid!
KÕIK, kes te olete sõlminud

KOGUMISPENSIONILEPINGUD,

palume ühendust võtta Virgega kantseleis
(6996100). Hetkel on tekkinud olukord, kus
inimesed on sõlminud kogumispensionilepingud enne
31. maid ja ei ole VHK-le kui tööandjale sellest
teatanud. Sellest tulenevalt peab VHK tasuma nende
maksete eest intresse.

n Gümnaasium

n Põhikool

Esmaspäeval, 21. oktoobril kell 10.30 on abituuriumil
kohtumine isa Philippe´iga.

HUMANITAARAINETE PÄEVA TÖÖRÜHM koguneb
neljapäeval, 7. novembril kell 15.30 Põhikooli õpetajate toa
juures. Väga tähtis on kõigi teemavaldkondade
esindajate kohalviibimine (keeled, ajalugu,
kultuuriajalugu, kunst, muusika, teater).
Krista Nõmmik

KULTUURIAJALOO LOENGUD

XI klass
Kolmapäeval, 23. oktoobril teeme kunstiajaloos kontrolltöö.
Teemaks Vana Egiptuse kultuur.
Järgmine tund on 6. novembril. Siis on teemaks Vana-Kreeka
kultuur.
Õp. Anu Nigesen
XII klass
Teisipäeval, 22. oktoobril toimub muusikaajaloo tund.
Teemaks "Romantism".
5. novembril on muusikaajaloos hindamistund.
Õp. Ülle Heinsalu.
INFORMATSIOON GÜMNAASIUMIÕPILASTELE
Tallinna Noorte Klubi "Kodulinn" kutsub kõiki
gümnaasiumiõpilasi osa saama noorte vestlusõhtutest
"Imeline maailm". Teemaks õppimise ja töötamise
võimalused välismaal.
Vestlusõhtud toimuvad 7. novembrist 2002. a.  27. märtsini
2003. a. igal neljapäevaõhtul (v. a. 19. ja 26.12.2002 ja
02.01.2003) kell 18.00 Kodulinna majas (Gümnaasiumi 3,
Tallinn, telefon 6 449 867).
Igal neljapäeva õhtul räägib erinev noor inimene oma
välismaal õppimise või töötamise kogemusest. Noored
saavad näpunäiteid paljudes praktilistes küsimustes: alates
sellest, kust saada rahalist toetust oma õpingutele, lõpetades
sellega, kuidas koduigatsusega toime tulla. Nii kujuneb sellest
hariv ja informatiivne vestlus erinevate maade kultuurist ja
sealsetest õpi- ning töövõimalustest. Need vestlusõhtud on
seega suunatud eelkõige gümnaasiumiõpilastele ja
üliõpilastele, kes huvituvad reisimisest, erinevate maade
kultuurist või soovivad ise mõneks ajaks välismaale õppima
minna.
Asjakohast konsultatsiooni, nõu, abi, ja informatsiooni on
meie vestlusõhtutel osalevatele noortele lubanud anda
Haridusministeeriumi välissuhete osakond.
NOVEMBRIKUU KAVA
7. november kell 18.00 TAANI ja BELGIA.
Oma õpingutest Taanis Silkeborgi rahvaülikoolis ja praktikast
Belgias räägib Silja Luup.
14. november kell 18.00 LEEDU ja OTIMAA.
"Lydia" projekti raames toimunud õpingutest Leedus ja
otimaal jutustab Triin Vavilov.
21. november kell 18.00 SAMBIA.
Oma kogemusi Aafrikas Sambias töötamisest ja
ettevalmistusõpinguist Taanis jagab Andres Sursu.
Täiendavat informatsiooni saab telefonil 056457621, emaili-aadressil loodma@tpu.ee või internetileheküljelt
www.hot.ee/imelinemaailm
Korraldaja Maarja Loodma

n Kunstimaja

Gümnaasiumi saalis avatud 12. klassi kunstiharu I
perioodi joonistuste ja maalide näitus. Osa joonistusi
on tehtud krokiiateljees, mis on avatud laupäeviti. Õpetajad
Margot Kask ja Reet Reidak

n Erakuulutus
Kahel armsal kassipojal, Tilberjanil ja Tsõngal on kodu
puudu. Nad on halli-musta-valge-kirjud ja asuvad hetkel
Kohilas.Tilberjan on rahulik, arukas, hea toakass, küllap ka
hiirepüüdja; Tsõngas on omajagu metsikust, ta luurab ja on
kartlik, kõhnuke ja sarnaneb väikse tuhkruga. Väga huvitav
karakter!
Edasise informatsiooni saamiseks pöörduda Kersti Nigeseni
või Mihkel Vooglaidi poole.

n Kroonikat
algus lk 1
HUMANITAARKLASS
EDVIN AEDMA
TÜ semiootika
KERTU EHALA
EKA graafika
AVE HANSEN
Viljandi Kult.kolledþ,
informaatika
REGINA KESA
TTÜ informaatika
HELEN KIIKAS
TÜ maal
RISTO KÜBAR
EMA lavakunst
LIVIA LIGI
EKA maal, tasuline (loobus)
ANNA-LIISA LIIVER
EKA restaureerimine
VIRGE LOO
Kristiine Teeninduskool,
õmblemine
MARGUS PAJU
TPÜ film
JOONAS PLAAN
TPÜ kunstiõpetus
LIIS ROODLA
TPÜ andragoogika
MAARJA-LEENA SAAR välismaal
LENNA SEPP
TPÜ film (tasuline)
MERILIS SÄHKA
EKA restaureerimine
MARIS TAKK
TPÜ ajalugu/
sotsiaalteaduskond
DIANA TREU
TPÜ filoloogia
ANU TROMM
TÜ informaatika
TAAVI TULEV
TTÜ informaatika

23. ja 24. oktoobril kl 18.00 Kinomajas film
AMELIÉ - film lihtsast inimlikust headusest

VHK TÜTARLASTEKOORI REIS POOLA
Ühel suhteliselt külmal
laupäevahommikul
koguneb suur hulk
rahvast Kalevi ujula
parklasse ühe bussi
juurde.
Lähemal
uurimisel selgub, et
tegu on kooriga, kes
sõitmas välisreisile
Poola. Parklast jääb
neile, kui buss lõpuks
välja sõitnud, järele
lehvitama
hulk
vanemaid. Alanud on
nädalane sõit Poola.
Eriti ei osanudki midagi arvata. Kõik olid rõõmsate
nägudega bussis, ajasid juttu. Keegi magama küll jäänud
polnud. Nauditi bussi aknast päikesetõusu. Pandigi sisse
esimene film. Päev bussis möödus filme vaadates ja
kaaslastega juttu ajades. Õhtuks, läbinud Eesti, Läti ja Leedu,
jõudsime ühte pealtnäha vaiksesse Poola linna, Seynjisse.
Buss peatus ühe meeldiva välimusega maja ees. Õpetajad
ütlesid, et siia me ööseks jäämegi. Kõik olid väga rahul ja
lootsid, et ka kõik ülejäänud ööbimiskohad on samasugused.
Hommikul toimus meil väikene ekskursioon linnapeal.
Tutvusime lähemalt ühe huvitava organisatsiooniga Boardeland house, mis töötab noortega. Nad tutvustasid
meile oma projekte, mis on olnud, mis on ja mis tulemas.
Kõik see tundus väga huvitav. Meid kutsuti tagasi ka
järgimiseks aastaks, mil neil toimub Arvo Pärdi teemaline
kontsert-festival.
Linn üle vaadatud, istusime jälle bussi ja hakkasime sõitma
Krakowi poole. Möödusid järjekordsed 10 tundi bussis. Ja
äkki olimegi jõudnud Krakowisse. Kell oli umbes kümme,
aga peredele, kes meid lahkelt võõrustasid, oli öeldud, et
jõuame pärast ühteteist. Hakati siis peresid läbi helistama.
Kõik istusid ühes klassiruumis ja ootasid, mil keegi neile
järele tuleb. Koolimajja ööbima jäidki ainult õpetajad.
Hommikuks toodi kõik jälle koolimajja. Alanud oli kolmas
päev. Giidiga viidi meid Wavelisse. Wavel on üks mägi
Krakowi kesklinnas, kus asuvad loss ja katedraal. Põhimõtte
poolest on see võrreldav meie Toompeaga, aga arhitektuurilt
on see hoopis midagi muud. Me alustasime ekskursiooni
lossist. Astudes lossi siseõue, hakkasid kõik kohe pildistama.
Siseõu tundus väga suur ja hele. Tundus, nagu oleks astunud
talve. Lossist on veel meeles niipalju, et seal sees olid seinad
kaetud hiiglaslike vaipadega, mis pärinevad keskajast ja on
peamiselt piibliteemalised. Seal oli ka veel relvaväljapanek.
Erinevatest aegadest pärinevad kahurid, pistodad, mõõgad,
soomusrüüd, raudrüüd, mis kõik veel. Ka see oli päris kihvt.
Loss üle vaadatud, läksime lossi kõrval asuvasse katedraali,
kuhu olid maetud Poola kuningad. Iseenesest oli kõik väga

ilus ja huvitav, aga meie koor ei suuda vastu võtta rohkem
ajalugu kui umbes kahe tunni jagu päevas. Vaikselt hakkaski
juba kostuma nurinat, et peale on tulnud väsimus ja et on
külm. Meie giid sai sellest aru ja toimetas meid ühte
lähedalasuvasse kohvikusse, kus ta pakkus meile teed. Teed
joodi üldse Poolas väga palju. Iga söögikorra juurde ikka.
Ja ainult tavalist musta teed.
Kõigi meeled muutusid rõõmsamaks, aga ees ootas veel
üks katsumus - Krakowi raekoja plats. Õnneks läks seal
suhtelistelt kiiresti. Kõik jõudsid juba enam-vähem vaadata,
mida nad suveniiripoodidest osta tahavad, sest lubati ju
pärast lõunat kõigile aega poodlemiseks. Viiski tee meid tagasi
koolimajja, kus kohalikud koolikokad olid meile valmistanud
lõuna. Lõuna koosnes alati supist ja praest. Magustoit jäi
aga tihtipeale ära. See tuli ise endale muretseda.
Juba tuttavaks saanud tee viis meid pärast söömist tagasi
linnaväljkule, kus kõik head-paremat kokku ajama hakkasid.
Kõigest poolteist tundi oli selle jaoks antud. Aeg lendas
kiiresti ja kokkulepitud ajaks jõudsid kõik kohtumispaika.
Koolimaja juures ootas meie buss, mis pidi meid ühte linnast
väljas asuvasse hobusekasvandusse viima. Ka mõned
kooliõpilased, kelle juures me ööbisime, tulid kaasa. See oli
vist esimene koht, kus me sellel reisil Poola mägede ilu
nägime. Seal saime ka õhtusöögi - lõkke kohal grillitud
vorstikesi saiaga. Laulsime lõkke ääres ka vanu koorilaule.
Kui pimedaks minema hakkas, sõitsime tagasi Krakowisse
ja veetsime viimase öö peredes.
Hommikul viidi meid Krakowis asuvatesse
soolakaevandustesse. Vaevalt, et keegi meist varem nii
sügaval maa all käinud oli - umbes 150 meetrit.
Kaevandused olid vägevad. Aeg-ajalt hakkas kõhe, kui
näidati, kuidas kaevurid kunagi olid neis käikudes tööd
teinud, teinekord jäi aga suu kaevanduse võimsust vaadates
lahti. Nii suured ja ilusad olid need saalid. Kaks saali olid
eriti meeldejäävad: see, kus vesi peegeldas kõrgustesse
minevat treppi ka sügavusse, nii et pimedas tundus see kõik
lõpmatu. Ja teine saal, kus oli suurpärane akustika. Muidugi

me seal ka laulsime. Selle saali seintesse olid kaevurid pildid
graveerinud. Kui me kõige sügavamale kõmpisime üle kahe
tunni, siis üles läksime kõigest 40 sekundiga. Ja seda
poollahtise liftiga.
Lõuna toimus jällegi tuttavas koolimajas. Harjutasime veidi
laulmist ja siis toimus meie ainus planeeritud kontsert
Krakowis. Me esinesime oma võõrustajatele. See kontsert
läks päris ilusasti. Kui me olime ära laulnud ja riided
vahetanud, viisime kohe kõik oma asjad bussi ja hakkasime
sõitma Zakopanesse.
Päikeseloojangu taustal ning kerges hämaruses nägime
Tatraid. Kui oli juba pime, jõudsime Zakopanesse. Siin
peatusime ühes noortehotellis. Esimene öö oli raske sellisesse
kohta sisse elada, kui eelnevad ööbimispaigad olid olnud
hoopis uhkemad. Koguneti siis esimesel õhtul kõik ühte
tuppa ja aeti juttu, et halbu mõtteid eemale peletada. Siiski
saabus ka see tund, kui tuli oma tuppa magama minna.
Lükati siis voodid kokku ja magati näiteks neljakesi kaheses
voodis, et soojem oleks.
Hommikul, kui esimesed päikesekiired tuppa tungisid,
vaatasid kõik suu ammuli aknast välja. Pimeduses polnud
seda nähagi, aga nüüd hommikul paistis kõik. Meie rõdudelt
oli suurepärane vaade Tatratele. See oli väga ilus. Kadus
tunne, et see ei ole hea ööbimiskoht. Hommikust sõime
kohalikus sööklas, kus meile vaid singivõileibu pakuti. Ja
seda nii hommikuks kui ka õhtuks.
Meie giidid tulid meile hotelli vastu ja viisid meid linna peale.
Vaatasime üht kirikut ja surnuaeda ning nägime linna üldpilti.
Seejärel viidi meid ühte muusikakooli, kus meie esinemine
väga soojalt vastu võeti. Pärast lõunat anti kõigile 3 tundi
vaba aega linna peal olemiseks ja poodlemiseks. Ega keegi
vist tervet kolme tundi seal olla ei jaksanudki. Kõik tulid
varem hotelli tagasi. Toimus õhtusöök ja oli lihtsalt aega
hotellis olemiseks.
Hommikul viidi meid ühte väga kaunis paigas asuvasse
kirkusse. Ümberringi olid nii ilusad vaated ja nii kaugele
kui silm seletas olid mäed. Meid viidi ühte koolimajja, kus
suur enamus kooliõpilastest olid rahvariietes ja seeläbi oma
kultuuri meile tutvustama hakkasid. Me mängisime erinevaid
mänge, laulsime ja tantsisime koos. Mulle aeti isegi Poola

rahvarõivad selga.
Pärast lõunat jäid kõik veid vaiksemaks. Õhtul pidi tulema
meie reisi kõige tätsam kontsert. Esinesime ühes kirikus
peale missat. Kontsert läks enam-vähem hästi. Kui me hotelli
tagasi jõudsime, olid kõik suhteliselt väsinud. Mingisugust
suurt pillerkaart igaljuhul ei toimunud.
Meie reisi eelviimasel hommikul läksime mägedesse
matkama. Kõigile räägiti, et on väga külm. Paljud panidki
end vastavalt riidesse: 7 särki üksteise otsa ja neli paari
pükse. Ent meie kõigi suureks üllatuseks ei olnud sugugi
külm. Piisas ühestainsastki pluusist selleks, et palav hakkaks.
Ronisime ühe mäe tippu, mille kõrgus merepinnast oli 1123
m. Seal otsas raisati oma viimane raha, küll batuutidel
hüppamisele, küll postkaartide ostmisele. Vaade oli ka seal
väga ilus, kuid kahjuks oli ilm veidi udune.
Mäe otsast läksime alla mööda põlde ja väiksemaid teid.
Vaated oli väga ilusad ja maalilised. Olekski võinud
pildistama jääda! Mäe otsast alla jõudes olid kõik väsinud ja
higised. Hakkasime tagasi hotelli poole minema, kui meid
viidi hoopis Zakopane linnapea juurde. Päris huvitav oli
olla linnapea vastuvõtul dressides ja matkasaabastes.
Linnapea jutu järgi olime me päris kõvasti lähendanud Eesti
ja Poola suhteid. Päris imelik oli mõelda. Kõik olid meid
vastu võtnud nii hästi. Me olime vist palju ja kaua oodatud...
Jõudis kätte viimane õhtu Zakopanes. Kõik pakkisid oma
asjad ja siis läksime bussi poole. Ärasõiduni oli aga jäänud
pea tund. Hakkasime tänaval tantsima ja mängima, et aega
viita. Aeg läks sedasi päris kiirest. Juba tulidki meie giidid
meid teele saatma. Tänasime neid lauluga ja istusime bussi.
Veidi kahju oli lahkuda.
Öö veetsime bussis. Ka kogu järgmise päeva. Kui Eesti
piirile jõudsime, olid kõik väga erksad ja lõbusad. Ka
piirivalvuriga sai nalja. Algas suur sagin. Kõik hakkasid
emadele-isadele helistama, et öelda, et me oleme jälle Eestis!
Möödusid veel viimased 3 tundi bussis.
Tallinnasse jõudes ootas jällegi kahtlaselt suur kamp inimesi
Kalevi ujula ees pargis. Oli ju lõppemas see koori reis ja
kõik jälle koju jõudmas. Ei olnudki tegelikult nii väga
kogunemist. Kõik lihtsalt hajusid kusagile ära...
Ave Habakuk, 7t

Fotod: Risto Paju

