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nVanematekogu
Neljapäeviti kell 9.00

Vanematekogu 21.11

n Oldi nõus  jaanuaris vastu võtma Tallinna
Pedagoogikaülikooli inglise keele praktikante.

n Vaadati üle ajalehtede-ajakirjade tellimise
momendiseis. Lisati juurde osakondade ettepanekud.

nAnu Johanson tutvustas jõulukujunduse kava. Selle
aasta jõulukaardid valmistab Margot Kask.

nArutati ja võeti vastu Miikaeli Ühenduse erakooli
õppemaksude protseduurireeglid.
Täpsustamist vajab gümnaasiumi harumaksu
protseduur.

nVanematekogu tunnustab Maris Mikkuse tegevust
laste loodusprojektide juhendamisel ja osalemisel
klassivälises tegevuses.

nOSAKONDADE ESINDAJAD!!!
Palun vaadake üle ja tehke täiendusi:
a) advendikalender 29. novembriks F:yld/kalender/
advendikalender2002). Ilmub 2. detsembri �Teataja�
lisana.
b) jõulukaartide nimekiri 1. detsembriks (F:yld/
kalender/JÕULUKAARDID)

Virge

SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD

KRISTA NÕMMIK  25.11
REET REIDAK  28.11
MAIE MATIEK  29.11

SOFIA JOONS  1.12
KRISTIINA MERESAAR  1.12

nPõhikooli alumisel korrusel, söökla kraanikausside
kõrval, asub suur kirst kadunud-leitud riietega. Seal
on 10 koolivormi, 5 mütsi, hulgaliselt spordiriideid ja
jalatseid.

nNB! �Maratist" on saabunud uus partii koolivorme,
lisaks on tellitud nokaga mütse ja kübaraid.

nÜldinfo

TÄNU!
Suur tänu kõigile, kes PETLEMMA LASTELE mõtlesid!
Caritase esindaja Heidi Krimp toimetas meie saadetise
Pirita kloostrisse ja palus ühtlasi teatada, et kuna
konteineriga saatmise asemel lähevad kõik asjad
Petlemma lennukiga,saab veel 14. detsembrini tuua
kindaid, sokke, kampsuneid, tekke, villast lõnga jne.
gümnaasiumi  valvelauda.

Ingrid

ÕNNITLEME!
Koidutähele pühendatud dekla-
maatorite võistluse Tallinna voorus
oli meie kooli 7. klassi tüdruk
HÕBE ILUS konkurentsitult parim (ka
gümnasistidest!) ja sõidab koos juhendaja Krista
Nõmmikuga Pärnusse lõppvõistlusele.

25. NOVEMBRIL ON KADRIPÄEV ehk
ALEKSANDRIA PÜHA KATARIINA MÄLESTUSPÄEV

PÜHA KATARIINA oli haruldane naine, intelligentne pühak,
kes julges keisrile endale teha etteheiteid väärjumalate
kummardamise pärast. Ja kui too saatis viiskümmend filosoofi
temaga vaidlema, veenis ta nad kõik ümber ja pööras ristiusku.
Seepeale lasi keiser filosoofid hukata.
Siinkohal hakkame taipama, et tegemist on legendiga. Veel enam,
keiser, kes on võlutud Katariina ilust, palub tal oma naiseks
saada, ja kuuleb, et too on abielus Kristusega. Raevunud keiser
laseb neiu rattale tõmmata, ratas läheb aga põlema ja lendab
tükkideks. Kõige sagedamini kujutataksegi Katariinat koos
rattaga. Lõpuks raiutakse Katariinal pea maha ja inglid
kannavad ta keha Siinai mäele.
Tema lugu räägib meile usu tarkusest ja sellest, kuidas see tarkus
võib võidutseda intellektuaalsuse, hiilguse, kiusatuste ja hirmu
üle. Püha Katariina tallab poliitilise riigivõimu jalge alla, kuid
mitte põlastuse, vaid kurvastusega. Võib oletada, et ta oleks
rõõmuga lisaks filosoofidele ja keisri kaaskonnale ka keisri enda
oma usku pööranud.

Õde Wendi Pühakute raamat

Püha Aleksandria Katariina suri umbes aastal 310. Ta on
filosoofide, õpetlaste, möldrite, ketrajate, preestrite ja noorte
neidude kaitsepühak. Tema atribuut on naeltega ratas, just
seesama, mis VHK kooli vapil.
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n12 R klassi õpilaste Joonase ja Danieli eestvedamisel
toimub 1. VHK saalihokiturniir. Võistkonnad on jagatud
kahte alaguppi. A-alagrupis mängivad 10R, 10H, 12R ja
õpetajad, B-alagrupis 11R, 11H, 12H ja põhikooli koondis.
Võistlused toimuvad Reval-Spordi saalis teisipäeval 15.30-
17.00 ning esmaspäeval 10. klassi kehalise tunni lõpus ja
reedel 11. klassi kehalise tunni lõpus. Esialgne ajakava on
järgmine:
R 22.11 15.00 11R-11H
E 25.11 15.45 10R-10H
T 26.11 15.30 11R-12H; 16.00 10R-12R; 16.30 12H-11H
R 29.11 15.00 põhikool-11R
E 02.12 15.45 õpetajad-10R
T 03.12 15.30 10H-õpetajad; 16.00 põhikool-12H;

16.30 12R-õpetajad
R 06.12 15.00 põhikool-11H
E 09.12 15.45 10H-12R
T 10.12 15.30 A3-B2; 16.00 A2-B3
R 13.12 15.00 poolfinaal A1-B2/A3 võitja
E 16.12 15.45 poolfinaal B1-A2/B3 võitja
T 17.12 15.30 3.-4.koha mäng;

16.00 finaal
PS! Ajakavas võib ette tulla muudatusi! Ootame ka
pealtvaatajaid oma klassile kaasa elama!

nPõhikooli ja gümnaasiumi noormehed osalesid Tallinna
koolinoorte meistrivõistlustel korvpallis. Põhikooli
noormehed võitsid alagrupis Tõnismäe Reaalkooli, kuid
kaotasid nii GAG-ile kui ka Westholmile ning alagrupist
jätkama ei pääsenud. Gümnaasiumi noormehed aga
jätkavad jaanuaris heitlust poolfinaalgrupis, kuhu võetakse
kaasa  69:66 võit alagrupis teise koha saavutanud Liivalaia
Gümn üle. Kahes ülejäänud alagrupimängus võideti kindlalt
Pirita Majandusgümnaasiumi ja EBS-i Gümnaasiumi.

XI klass
Kolmapäeval, 27. novembril kell 14.00 toimub kunstiajaloo
tund. Teemaks Bütsantsi  kunst. Teises tunnis kontrolltöö -
teemaks varakristlik kultuur ja kunst ja bütsantsi kunst.

Kolmapäeval, 4. detsembril kell 14.00 toimub kunstiajaloo
tund. Teemaks sümbolid katoliikluses.

Järelvastamine.

Need, kellel tegemata teine kontrolltöö (teemaks Kreeta-
Mükeene, Vana-Kreeka ja Vana-Rooma kultuur), peavad
koostama kirjaliku ülevaate ühest omal valikul valitud
artiklist raamatust Vana-Kreeka inimene. Raamat on olemas
kooli raamatukogus (kuna seda on vaid üks eksemplar,
tuleb seda kasutada kohapeal või laenutada mõnest teisest
raamatukogust). Ülevaade peab sisaldama põhjendust oma
valiku kohta, sisukokkuvõtet ja järeldust. Töö peab olema
vormistatud arvutis. Pikkus 1,5 lk, tähesuurus 12, reavahe
1. Esitamise tähtaeg 2. detsember. Valmis töö saata aadressile
anu.nigesen@colleduc.ee. Tegemata töö eest kannan
päevikusse puuduliku hinde.

Anu Nigesen

XII klass
26. novembril ja 3. detsembril kell 14.00 toimuvad
muusikaajaloo tunnid. Teemaks: Jazz ja pop. Õp. Ülle
Heinsalu.

nEKSPERTHINNANGUTEST
Eelteade 10. klasside õpilastele ja õpetajatele:
10. klasside eksperthinnangud on kavandatud II perioodi
lõppu. Oma hinnanguid on kergem arvutisse sisestada, kui
mõtted varem valmis seatud. Täpsem teave skaalade kohta
on infostendil.
Selgitan sisestamise korda kõigile soovijaile veelkord
detsembri algul.

Ingrid

nTeisipäeval, 26 novembril kirjutavad abituriendid (8.15-
14.15) PROOVIKIRJANDIT. Palun kaasõpilastelt 10. ja
11. klassidest sel päeval vaiksemat vahetunniveetmist!

Alar

KULTUURIAJALOO LOENGUD

nGümnaasium

n 2. detsembril toimuvad ADVENDI ALGUSE
TEENISTUSED Katoliku kirikus

gümnaasium 10.00
algkool 11.00
põhikool 12.00

n 28. novembril  kell 13.00 lähevad 6. klassi poisid
õppekäigule Coca-Cola Eesti esindusse.

Alar

nKehakultuuri õppediivan

Diskussioonisari FOOKUS

Teisipäeval, 26. novembril kell 18.00 Tallinna Õpetajate
Majas toimub diskussioonisarja FOOKUS* teine
arutlusõhtu. Seekord keskendutakse Venemaa
liiduvabariikide relvakonfliktidele ning uuritakse
terrorismi ja kriisipiirkondadega seonduvat.BNSi siseuudiste
peatoimetaja ja rindereporter Ainar Ruussaar vahendab
pingekolletes kogetut ja ütleb, mis toimub kriisipiirkondades
tegelikult.Terrorism läbi rindereporteri silmade. Separatistid
versus vabadusvõitlejad versus rahukaitsjad. Adekvaatse
informatsiooni edastamise võimalikkus sõjaolukorras.
Mõttevahetuse ärgitajaks on Andres Raid.

* Septembris alanud temaatiliste vestlusõhtute eesmärgiks on olla
Eesti ühiskonnas ja majanduses toimuvate protsesside peegliks.
Interaktiivsed vestlusõhtud ei piirdu  ühegi konkreetse
valdkonnaga ning on avatud kõikvõimalikele arutlusobjektidele.
Teemade lai ampluaa pakub huvitavaid kuulamiskogemusi ja
diskussioonivõimalusi erinevate huvidega inimestele.

Projektijuht Madis Tilga, E-mail:madis@opetajatemaja.ee

nKool


