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nVanematekogu
Neljapäeviti kell 9.00

Vanematekogu 14.11

nVanematekogu kiidab mardipäeva rongkäigu
korraldajaid traditsiooni jätkamise ja positiivse
meediasündmuse eest.

nVanematekogu toetab koostööplaani Peterburgi
muusikalütseumiga.

nTäpsustati jõuluaja kalenderplaani. Antakse välja
detsembrikuu täpsustatud ajakava.

n Valiti välja keraamikute valmistatud VHK
kingituste kavandid.

nArutati päevakeskuses olevate laste toitlustamist. See
peaks toimima hakkama jaanuarist.

nKalenderplaani täiendused:
- 5.detsember 15.30 jõulustuudium auditooriumis,
kõikidele õpetajatele KOHUSTUSLIK.
- 4. ja 11. märtsil gümnaasiumis uurimistööde
ettekandmine.

Virge

ÕNNITLEME!

♦  HELEN HOYERIL
 sündis 12. novembril poeg!
♦  5.t klassi õpilane MIRJAM PARVE saavutas
Politseiameti korraldatud kirjandusvõistlusel  1.-
3. koha. Võistlusele laekus 118 tööd,  välja valiti neist 22.

SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

EHA LIIV  20.11
NIINA ULANOVA  20.11

PÜHA CECILIA PÄEVA PUHUL

22. novembril on muusika, muusikute, lauljate ja luuletajate
kaitsepühaku PÜHA CECILIA PÄEV. Cecilia elas Roomas
2. või 3. sajandil. Legendi järgi otsustas ta end Jumalale
pühendada, kuid pandi vastu tahtmist mehele. Laulatuse ajal ei
kuulanud ta orelit, vaid laulis oma südames Loojale kiitust.
Tema mees austas  ta soovi end Jumalale pühendada ning temastki
sai kristlane ja heategija. Tolleaegsetele võimumeestele sellised
inimesed ei meeldinud ja nad leidsid märtrisurma. Seejuures oli
Püha Cecilia veel kolm päeva pärast pea maharaiumist Issandale
kiitust laulnud. Pärast surma sai tema majast kirik, mida
praegugi võib Rooma Trastevere linnaosas külastada.
Aegade vältel on paljud loovad ja oma kutsumuses kindlad
inimesed sattunud vastuollu maise võimuga -- ja näiliselt
kaotanud. Kuid Püha Cecilia sümboliseerib igavikulise võitu
ajaliku üle, vaimu võitu võimu üle, ilu võitu kurjuse üle.

Muusikat ja luulet võib nimetada iluks (kui lähtuda näiteks
Dostojevski ütlusest, et ilu päästab maailma). See tuletas meelde
ühe dialoogi Gustav Janouchi raamatust �Kõnelused Kafkaga�.

- �Noorus on õnnelik, sest tal on võime näha ilu. Kui kaob see
võime, algab trööstitu vananemine, allakäik, õnnetus.�
- �Vanadus välistab seega igasuguse õnnevõimaluse?�
- �Ei, õnn välistab vanaduse. Kes säilitab võime ilu näha, ei
vanane.�



Leitud 3 käekella. Hoiul Põhikooli õpetajate toas.
Agnes

26.11  kl. 20.00 Sonett
27.11  kl. 20.00 Sonett
Etendused toimuvad Theatrumi saalis (Vene tn 14), piletid
50.- ja 80.- krooni.

Äsjavalminud GALERIIRUUMIS savi- ja metallikoja vahel
on esimene näitus!
Eksponeeritud on 2002.a esimese poolaasta valitud tööd
nii õpilastelt kui ringides käijatelt. Pidulik näituse avamine
ja ruumi näituste korraldamiseks sisseõnnistamine toimub
esmaspäeval, 18.novembril kell 16.00.
Astu läbi Sinagi !!!

Savikoja rahvas

nKroonikat
Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi
Gümnaasiumi 26 õpilast veetsid vaheaja Saksmaal.

Albersdorfi Arheoloogia ja Keskkonna keskus (AÖEZA)
korraldas seal saksa � eesti projektinädala, et tutvustada
Sleshvig-Holsteini liidumaa üht vaatamisväärsust  - 4 ha
kiviaja maastikku Albersdorfis.

Projektis osalesid saksa poolelt Werner � Heinsebergi
gümnaasiumi õpilased Heidest.  Eestist oli projekti
koostööparteriks Eesti Muinsuskaitse Amet, kes osaleb
paljude Euroopa riikidega muinasmaastike tutvustavas
ühistöös.  Meie vaatamisväärsustest tutvustatakse Kaali
meteoriidikraatrit ja selle ümbrust. Kontakte vahendanud
Helle Solnask viibis koos meiega Albersdorfis. AÖEZA poolt
vedas projekti nii sisuliselt kui ka korralduslikult Rüdiger
Kelm. Projekti rahastas Robert Boshi Fond.

Õppereisi programm kestis kokku neli päeva. Sellesse
mahtusid matkad kivi- ja pronksiaegsetel muinasmaastikel,
mis meenutas vabaõhumuuseumit, kus peatähelepanu oli
muistsete hoonete, kalmete, loomapidamise ja
taimekasvatuse, kivi- ja nahatöötluse eksponeerimisel. Terve
päeva vältas bussiekskursioon Ditmarscheni muinas- ja
keskaja objektidel. Nägime asulapaiku, kivikalmeid,
ohvrikive, keskaegseid kirikuid. Heide muuseumis
demonstreeriti kiviaja inimese tööriistu. Arheoloogid
tutvustasid oma tööd ja meile näidati, kuidas toimub muistse
asulakoha väljakaevamine. Kooli õppevahenditeks anti
kaasa u 2000 aasta vanuseid leide (potikilde ja loomaluid).
Eriliti meeldis õpilastele väsitava ajaloopäeva lõpuks
Tönningis asuv meremuuseum, kus olid suurepärased
akvaariumid erinevate mereloomade ja kaladega, näitamaks
Põhjamere liigirikkust. Loomulikult pakkusid huvi stendid,
millel sai erinevaid nuppe näppida ning iga liigutus avas uue
info loomariigi kohta. Mõõta sai jalgrattal vändates, millise
looma kiirusega sa suudad võistelda, vaadata videot vaalade
hävimisohust jne.

Omaette proovikiviks osutusid ettekandekoosolekud, sest
siis pidi suutma jälgida nii saksa kui meie oma õpilaste
ettekandeid kiviajast. Referaadid olid saksa keeles, kuid
jõudumööda sai neid ikka ka eesti keelde tõlgitud. Kuna
saksa õpilased kordasid tihtipeale infot, mis meile varasemalt
R. Kelmi juhitud matkadelt ja ekskursioonilt juba tuttavad,
siis hajutas seegi tähelepanu.

Kolmandal päeval tehti ühiselt läbi meie mõistes
orienteerumismäng, mis seisnes AÖEZA muuseumi-
pedagoogide poolt koostatud küsimustikele maastikul
vastuse otsimises. Gruppi kuulusid kaks eesti ja kaks saksa
õpilast. Esimeseks probleemiks kujuneski suhtluskeele valik.
Selgus, et saksa õpilased ei oska kuigivõrd inglise keelt. Neil
gruppidel, kus meie poolt oli saksa keele oskajaid, sujus töö
ladusamalt. Saksmaa varasema ajaloo tundmisega oli
õpetajatelgi raskusi, kuid lõppvastus sai meilgi loogikat appi
võttes 99 % õige.

Viimasel päeval said õpilased ise osaleda kas arheoloogilisel

kaevamisel, tulekivist endavalmistatud tööriistadega
nahkkotti või siis hoopis tulekivist nooleotsi tehes. Õpilaste
tagasisidest selgus, et kõige enam meeldis neile just
isetegemine. Õpetajatelgi oli päris pusimist, et oma tööga
valmis saada.
Vaatamata sellele, et Heide kool projektiga vaid üheks
aastaks liitus, on AÖEZA juhtkond ja kohalik linnapea
Manfred Trube huvitatud ühistöö jätkamisest. Loodame,
et projektile jätkuvalt ka rahastajaid leitakse.

Reisil olid õpilasi saatmas õpetajad Hilja Kuningas, Leili
Küttner ja Mare Räis.

Mare Räis

Vanalinna Muusikamajas (Uus 16)
22. novembril kl.17.00

CAECILIAPÄEVA KONTSERT

esinevad VHK Muusikakooli keelpilliorkestrid,
õpilased-solistid, õpetajad-interpreedid:
Anne-Liis Poll, Ülle Hahndorf, Peeter Klaas, Peeter
Sarapuu jt.
Kavas Vivaldi ja Bach
Õhtut juhib Marju Riisikamp
Pääsmeks kaasa suupisteid

Muusikakooli õpilaste kontserdid toimuvad 21.
novembril kell 16.00 ja 17.00 Muusikamajas.

nMuusikamaja

nMuusikakool

nKunstimaja

nTheatrum

n Leitud


