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n Vanematekogu
Neljapäeviti kell 9.00

Vanemate kogu 23.10.03

nHTM-is on vastu võetud OTSUS nõukogudeaegse

Vanalinna
Hariduskolleegium
SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:
URMO UIBOLEHT 5.11
ANNELY KARIN 6.11
TIINA MÜNT 6.11
INGA ARRO 6.11
REELI HAAMER 8.11


hariduse suhtes: diplomitööga kõrgkooli lõpetanud
loetakse magistrikraadiga lõpetanuteks. See on hea
uudis, sest aitab kaasa atesteerimisel jm.

n ÕOV PÕHIKIRJA KINNITAMINE. Otsustati

täiendada 1 lausega (kaasa aitamine VHK missiooni
elluviimisele) ja kinnitada.

n HEATEGEVUS. Taivo edastas Järve Haigla

Taastusravi Fondi ettepaneku  korraldada teine
jõulumüsteeriumi ettekanne Järve haigla
rehabilitatsioonikeskuse toetuseks
Otsustati toetada Gümnaasiumi kammerkoori tema
misjoniretkel Taizé laulude kavaga Koeru ja Järva-Peetri
kirikusse (1.-3. novembril).

n Otsustati ka toetada kolme gümnasisti osalemist
KOOLIMEEDIA PÄEVADEL.

nKinnitati kunstikooli PRAKTIKANTIDE juhendajad

HINGEDEAEG
Kõigiti oskasid soome sugu rahvad juba ammu paganuse ajal
õieti hinnata Moosese neljandat käsku: Austa isa ja ema, et su
käsi hästi käiks ja sa kaua elaksid maa peal. Soome sugu rahvaste
järgi seisavad surnud elavatega nii-ütelda iseäralikus vastastikuses
suhtes; mida parem see suhe, seda paremini käib elusate käsi.
Surnud moonduvad nagu järelejäänud omaste kaitsevaimudeks,
elusolijatele varjajateks kõiges olemises /.../
Aasta lõpupoole tulevad kõik surnute hinged tagasi maa peale
käima. Seda aega kutsutakse tavalisesti hingede ajaks. /.../
Hingede ajal valitsevad tavalisesti vihmased ja udused ilmad.
Rahvas seletab nähtust sedaviisi: pääingel Miikael viskab hingesid
taevast nagu udu alla. Viimane seletus on muidugi ristiusust pärit.
Paganus ei teadnud Miikaelist midagi, vaid laskis hinged lihtsalt
hauast välja tulla.
Koju tulevatele hingedele tuleb ausat vastuvõtmist valmistada
justkui suurtsugu võõrastele. Vastasel korral võiksid nad hõlpsasti
pahandada ja elusatele hädaohtu ehk surmagi saata.
Nagu pühade eel maja ja õue kasitakse ja koristatakse, nii koristati
ja kasiti seda ka hingede tuleku eel. Hingede majas viibimise
ajal pidi igal pool täielik rahu valitsema, et kalleid võõraid kodus
viibimisel mitte segada. Aga veel enam: hingedele kaeti laud,
pandi paremat sööki-jooki lauale. Enamasti määrati vastuvõtmise
kohaks saun, kus kellelgi inimesel polnud tarvis käia. Tihti avas
perenaine hingede kuu esimese päeva õhtul toa ukse ja kutsus
majast aastate jooksul väljaviidud surnuid kõiki nimepidi söömajooma, ühtlasi paludes mitte pahandada, et tal sedapuhku pole
paremat neile pakkuda. Toitudest ei tohtinud puder puududa.
Toitu viidi vahel laudile ja õue, sest kõik hinged ei tahtnud tuppa
tulla.
Kogu hämar aastaaeg on ülepea surnutele pühedatud ja sel ajal
neid, kes hämaras, pimedas hauas asuvad, alati meelde tuletatud.
M. J. Eisen, EESTI MÜTOLOOGIA

Külliki, Reet, Pille ja Sirje.

nMARDIPÄEVAST. Algkool ja soovijad 5.-6. klassist
lähevad Toompeale, Gümnaasium ja vabatahtlikud 7.9. klassist Justiitsministeeriumi juurde. Viimane valik
lähtub õiguse-õigluse küsimuse avalikkuse silmis
tõstatamise vajadusest (kohtuasi meie majade asjus).
Üks loosung võiks olla Õigus õiglusele!
nHINGEDEPÄEV ja hingedeaja algus võiks tunda olla
kõigis majades, sööklates (küünlad).
nKoolitusseminar RAM koolis jääb vaheajal ära. Selle

asemel toimub 29. novembril koolituspäev
KLASSIJUHATAJA ROLLIST, koos lõõgastusprogrammiga, kõigile neile, kes praegu on või tulevikus
sooviksid olla klassijuhatajad.

n Inspektorid
Peale pisukest detektiivitööd olen Harju Maavalitsuse
hariduse osakonnast saanud meie inspekteerimise
kuupäevad:
PÕHIKOOLIS on inpektorid 15. kuni 23. detsember.
GÜMNAASIUMIS 12. kuni 23. jaanuar 2004
Neil tuli üks kool vahele, selgitasid nad.
Katrin

Mälestame armast kolleegi,
Muusikamaja kauaaegset administraatorit

HELVE-URVE ALLIPERET
30.03.1936 - 20.10. 2003

n Gümnaasium
II perioodi 2. nädal

nKULTUURIAJALUGU

XI klass - teisipäeval kell 14.00 toimub muusikajaajaloo
tund. Õp. Ülle Heinsalu
XII klass - reedel kell 12.00 toimub muusikajaloo tund.
Õp. Ülle Heinsalu

nEsmaspäeval, 3. novembril toimub kogunemise asemel
kell 14.00 HINGEDEPÄEVA TEENISTUS Peeter-Pauli
kirikus.
nGÜMNAASIUMI ÕPETAJAD!

Tähelepanu - pisike üllatus! Koguneda kell 9.50 õpetajate
tuppa.

nSel nädalal peaks toimuma ka PILDISTAMINE. Täpsemat
infot jälgi stendil ja küsi klassijuhatajalt.

n10. novembril on MARDIPÄEV ja gümnaasiumil on

see oluline mitmes mõttes. Esiteks on reaalainete päev.
Teiseks läheme justiitsministrile marti jooksma. Selleks
tuleks ette valmistada. Täpsem info nädala jooksul
õpilasomavalitsuse stendil.
Anu

n Kehakultuuri õppediivan
ÕPETAJAD TEGID VAHEAJAL SPORTI.
27.-28.oktoobril toimusid Haapsalus EKSLi (Eesti
Koolispordiliit) õpetajate korvpallivõistlused koolide
võistkondadele. Kolmandat aastat järjest osales ka VHK
võistkond. Kui eelmisel kahel aastal osaleti 2.liigas, siis
sellel aastal juba tugevamas, 1.liigas.
1.liigas olid 8 võistkonda jagatud kahte alagruppi.Meie
kaotasime oma alagrupi esimeses kohtumises Märjamaa
Gümnaasiumile 47:54. Järgmised kaks kohtumist aga
võitsime (Nõo Reaalgümnaasiumiga 64:29 ja Paide G 50:31)
ja jõudsime poolfinaali. Poolfinaalis tuli kaotus vastu võtta
hilisemalt võitjalt Audentese Erakoolilt (23:36). Kolmanda
koha kohtumises aga võitsime sama kindlalt Kohila
Gümnaasiumi (45:33). Kokkuvõttes seega tubli 3.koht.
Kokku osalesid 24 kooli võistkonnad üle Eesti.
Võistkonnas mängisid: ANU AERO, AILI ASU, MARGIT
TOOM, INDREK DRELL, AIVARSAAR, ALAR SAAR,
URMO UIBOLEHT. Kuna reeglite järgi võis kooli
võistkonda täiendada ühe õpetajaga linna/maakonna teisest
üldhariduskoolist, oli ka meil täienduseks Mustamäe
Reaalgümnaasiumi õpetaja OLGA DIDÕK.

n Muusikamaja
KAMINAMUUSIKA NOVEMBRIS
5. november, kell 19:00
OLEG PISSARENKO TRIO
Oleg Pissarenko, Jaak Lutsoja, Ara Yaralyan
19. november, kell 19:00
ROBERT JÜRJENDALI KITARRISTUUDIO
Sissepääs tasuta

n Kroonikat
nHOMMIKUSÖÖK VENEPÄRASTE TOITUDEGA
Oktoobrikuu neljandal kolmapäeval võttis 11ndate klasside
vene keele rühm õpetaja Nadeþda eestvedamisel ette projekti
Hommikusöök venepäraste toitudega.
Pea iga õpilane oli kodus kokanduskunsti harrastanud, mille
tulemusena söödi rosoljet, pelmeene, pannkooke,
kohupiima- ja kartulisõrnikuid ning loomulikult ka nii
kapsa- kui hakklihatäidisega kulebjakat (mis, tõsi küll,
tellitud). Igatahes maitses kõik see hommikul suurepäraselt.
Peomeeleolu loomiseks esinesid õpilased venekeelsete
laulude ja luuletustega ning tehti ka muusikat. Viimaks
mängiti veel ringmänge.
Loodetavasti kordub samalaadseid üritusi ka tulevikus ning
tahaks kõigi nimel öelda: Spasibo vam bolðoje, utsiteljnitsa
Nadeþda!
Nelly

nHOMMIK RAHVAPILLIDEGA
Esmaspäeval, 20. oktoobril toimus Põhikooli kogunemine
Muusikamajas. Õpetajad TUULE KANN ja MEELIKA
HAINSOO tutvustasid rahvapille. Mängiti torupilli,
kannelt, mille keeled oli loomasoolikatest nagu vanasti, ja
erinevaid vilesid. Räägiti, et vanasti olid enamik pille väga
vaiksed ja sellepärast pidi nende järgi väga ettevaatlikult
tantsima. Veel saime teada, millest vilesid saab valmistada
ja kuidas erinevatest materjalidest pillid kõlavad.

nMUUSIKAL OLIVER
Meie koolile oli reserveeritud muusikali OLIVER 30.
oktoobri eelesietendus.
Muusikali teksti ja muusika autor on Lionel Bart. Tegevus
toimub Charles Dickensi romaani Oliver Twist ainetel.
Lugu räägib ühes orvust. Oliveri mängis Mark Laane.
Etenduses tegi kaasa ka meie kooli õpilasi. Kogu lavastus,
nii muusika kui näitlemine, jättis väga hea mulje (lavastaja
Georg Malvius). Eriti meeldis mulle lavakujundus (kunstnik
Ellen Cairns), võrreldes möödunud aasta Heliseva
muusikaga oli see superhea.
Mirjam, 6.t.

n Nädala menüü
Kahjuks puudub järgmise nädala päevakeskuse laste lõuna
menüü. Mingi eksituse tõttu ei olnud see kooli sööklasse
jõudnud.
Koolieine
E 3.11. - makaronid singi ja juustuga, õunakook ja mahl
T 4.11 - üleküpsetatud kanafilee kartuli ja värskekurgisalatiga, sidruniga tee
K 5.11. - seljanka, kohupiim kisselliga
N 6.11. - värskekapsa-hakklihahautis kartulitega, puuvili ja
jogurt
R 6.11. - kalapulgad tatarikastme, riisi ja porgandiananassisalatiga, kakao

