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KIITUS

Hendrik Agur, Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktor palub edasi
anda tänu ja tunnustuse NELE LANGEBRAUNILE VHK
Gümnaasiumi 10. klassist, kes osales päästerühma koosseisus
Ida-Virumaal Kurtna maastikukaitseala metsapõlengute
kustutustöödel.

Vanematekogu 13.09.06

nArutati koolitöö planeerimist Trialogose nädalal,
nii et võimalikult paljud huvilised saaksid  osaleda ja
samas õppetöös ei tekiks kaost. 25.-26. september on
põhikoolis loodusainetepäev. 27. sept. on spordipäev
(orienteerumine Hiiu metsas).

nMihklipäeva teenistus ja kontsert 29. septembril
Jaani kirikus. 19.30 Muusikamajas vastuvõtt. Teenistuste
ajad koos kirikuga üle vaadata, et gümnasistidel oleks
võimalik Trialogose loengus osaleda.

nNädala tööjaotus. VHK tervisenõukogu teisipäeval
kell 10.00, PMK tervisenõukogu reedel kell 14.00.
Klassijuhatajate infominutid: algkoolil neljapäeval kell
13.00, põhikoolil kell 15.00; gümnaasiumil 15.45.
Muusika- ja teatriprogrammi aeg lahtine.

nOtsus: ainesektsioonidel esitada järelaitamisajad,
ainesektsiooni töökoosolekute ajad ja ainekavad
esmaspäevaks, 18. septembriks.

nHingedepäeva kogunemine toimub teenistusena
(pärast vaheaega).

nAtesteerimine. Eelnevalt tuleb läbi vaadata ja
vanematekogus kinnitada koolipoolsed nõudmised (välja
töötavad Alar ja Peeter, ülejärgmiseks vanematekoguks).
Tegelikult peaks olema huvialakoolidel ja üldharidusel
eraldi komisjon.

nMuudatus kalenderplaanis: Kunstikooli Peterburi
ekskursioon toimub 13.-15. oktoobril.

nLP KLASSIJUHATAJAD!
Klassi õppekäigud peavad olema läbi arutatud ja
kavandatud koos kooli juhtkonnaga. Kui ühiselt leitakse,
et käik on põhjendatud, tuleb sellest kõigepealt rääkida
vanematega ja alles seejärel õpilastega, et keegi lastest
ei satuks halba olukorda (rahalised raskused jne).
Üldjuhul toimuvad õppekäigud vastavalt klassijuhataja
koostatud ja juhtkonna kinnitatud  klassi tööplaanile.
Seega, õpetajad, kelle tööplaan ei ole koolijuhatajaga
läbi arutatud, ei saa korraldada õppekäike ilma
koolijuhataja loata.

nKOOLIVORMIST
Tänan õpetajaid ja õpilasi, kes on  olnud nõus
toetama kooli ühtsust ja vaimu, aktsepteerides koolis
kehtivaid nõudeid rõivastele. Ühtlasi kiitis
vanematekogu heaks põhikoolist tulnud algatuse kanda
koolivormiga koos rahvarõiva seelikut.

Kersti Nigesen

nKõigile

TriaLogos 2006 • Kultuurisõjad

Aeg:  24. IX – 1.X
Koht: Tallinna Vanalinn, Ladina Kvartal.
Tallinna Ülikool.
Sihtgrupp: Kultuurist ja ühiskonnast huvitatud
kodanikud ja neil aladel tegutsevad
professionaalid, õpilased, üliõpilased.
Peateema: “KULTUURISÕJAD”
Kutsutud külalislektorid peavad loenguid ka Tallinna Ülikoolis.
Korraldajad: MTÜ HEREDITAS, Tallinna Ülikool, MTÜ
Ühendus Ladina Kvartal.
Esinejad USA-st, Venemaalt, Lätist, Inglismaalt, Ðveitsist ja
Eestist.

Kümme aastat tagasi kolmkõlast, kolmkõnest alguse saanud
TriaLogos on rahvusvaheline festival, kus kohtuvad teater, muusika
ja poeesia ning kust mõistagi ei puudu ka filosoofia. TriaLogos pole
kunagi püüdnud areneda laiuti, pigem sügavuti, pakkudes eri maade
kõrgkultuuri intiimses, sakraalses ruumis, püüdes puudutada inimeses
olemuslikku, kõnelda olevast ajas ja ajatus.
TriaLogose algataja Taivo Niitvägi kannab hoolt muusika,
Lembit Peterson teatri, Doris Kareva poeesia ja Mihhail
Lotman filosoofia osa eest. Sellest mõttekaaslusest sündinud
sünergiaga ühinedes võib kogeda mõndagi meeliülendavat.

Kõik üritused on tasuta, tänu kõigile toetajaile.
Kontakt ja info: Taivo Niitvägi 6 411 518
Esinejate tutvustust vt lk 4.
Festivali ajakava leiad www.trialogos.ee ja teadetetahvlitelt.



LOODUSAINETE PÄEV PÕHIKOOLIS.

26. septembril toimub põhikoolis loodusainete päev. Sellel
päeval tunde ei toimu. Tegevusplaan on järgmine:
9. T ja 9. P sõidavad õppeekskursioonile Võrtsjärve
limonoloogiajaama ja Tartu vanasse anatoomikumi. Start
Sakala keskuse parklast kell 8.15 ja tagasi ollakse 18.30.
Reisi maksumus: 145 krooni. Kaasa sõidavad õpetaja Tiia
ja õpetaja Krista.
8. T ja 8. P sõidavad matkama Aegviitu. Rong väljub
Tallinna Balti jaamast 8.30 ning tagasi jõutakse 16.42. Sõidu
maksumus (rongipilet + giid) 45 krooni. Kaasa sõidavad
õpetajad Maris, Anu ja Terje.
7. T ja 7. P sõidavad matkama Juminda poolsaarele
Pikanõmme – Majakivi loodusrajale. Sõitu alustatakse kell
9.00 Merepuiesteelt ja tagasi proovime olla 15.00.  Sõidu
maksumus 80.- . Kaasa sõidavad õpetajad Aivar ja Irja.
6. T klass koguneb kell 9.00 kooli. Siit minnakse koos
klassijuhatajaga Ðnelli tiigist veeproovi võtma ning pärast
seda trolliga Kullosse. Kullos ootab teid Anu Kallavus, kellega
võtate veel mõned veeproovid ja siis hakkate neid
laboratoorselt määrama. Tagasi koolimaja juures kell 12.00.
6. P klass koguneb kell 11.00 kooli. Siit minnakse koos
klassijuhatajaga Ðnelli tiigist veeproovi võtma ning pärast
seda trolliga Kullosse. Kullos ootab teid Anu Kallavus, kellega
võtate veel mõned veeproovid ja siis hakkate neid
laboratoorselt määrama. Tagasi koolimaja juures kell 14.00.
5. T klass sõidab matkama Loosalu – Paluküla
loodusõpperajale. Start Merepuiesteelt kell 9.00 ja tagasi
ollakse kell 15.00.  Sõidu maksumus 125 krooni.  Kaasa
matkavad õpetajad Reet ja Juta.
5. P klass sõidab õppeekskursioonile Soomaaale. Sõit algab
kell 9.00 Mere puiesteelt ja tagasi ollakse järgmise päeva
õhtuks. Kaasa sõidab õpetaja Alar.

I perioodi 3. nädal

n Lähenemas on VHK sünnipäev, mida tähistatakse
teenistusega mihklipäeval, 29. septembril, ja festival
Trialogos. Festivali kava ja ideega saab lähemalt tutvuda
koduleheküljel www.trialogos.ee. Esmaspäevaks saadame
gümnaasiumi õpetajate listi ka  täpsema  festivali ülevaate
ja teadusseminaridel esinejate teesid.
Esmaspäeval klassijuhataja tundides palun registreeruda
soovijatel TRIALOGOSE loengutele. Vastavad alused
saadan klassijuhatajate listi. Õpetajatel palun teatada Mairile
hiljemalt teisipäevaks, 19.09, millistel loengutel soovitakse
osaleda.

nGümnaasiumi mihklipäeva teenistus toimub reedel, 29.
septembril kell 9.00 Peeter-Pauli kirikus.

n Järgmisele nädalale on planeeritud ka klasside
pildistamine. Vt aegu kõrvalveerust.

nKuigi käesoleval aastal on riietus tavaliselt enam kõneainet
pakkunud, on tulemuseks kena ja rahulik üldpilt. Loomulikult
on ka klassipildile sobilik end jäädvustada ühiselt pidulikus
akadeemilises riietuses. Siinkohal meenutan Maria
Ehrenbergi sõnu inglise koolitavadest: "Eriti elutähtsaks
kujunes see vorm siis, kui tehti kord viie aasta jooksul
teostatavat koolifotot: sel päeval oli parim võimalus direktori
asetäitja käest üks korralik peapesu saada, ilmudes
pildistamisele valet tooni pintsaku või särgiga või ebasobivas
soengus juustega."

n Järgmise nädala jooksul püüame saada toimima ka
õpilaste listi VHK ametlike meiliaadressidega
(eesnimi.perekonnanimi@vhk.ee). Siis saavad kõik
gümnasistid saabuva nädala info ka oma meilile.

nÕpetajatel palun teatada Riinile hiljemalt teisipäevaks,
19.09, millistel Trialogose loengutel soovitakse osaleda.
Püüame võimaluse korral teie soovidele vastu tulla.

nPoistekoor puudub koolist 21. septembril. Nad
osalevad ülemaailmse konverentsi "Heritage of the Past"
avateenistusel (lisaks päevased proovid). Kuna teenistus
lõpeb õhtul kell 9, palun õpetajatel kooripoistele reedeks
õppida mitte anda.
nTäname klassijuhatajaid, kes on esitanud tööplaanid
õigel ajal: 5.T klass (Reet Oolup), 5.P (Alar Saar), 6.T
klass (Tiina Münt), 7.T klass (Irja Tuus), 8.T klass (Anu
Aero), 8.P klass (Maris Mikkus), 9.T klass (Krista Nõmmik).
Ootame tööplaane ka teistelt klassijuhatajatelt.

nOotame aineõpetajatelt konsultatsioonide aegu.
Esmaspäevast, 18. septembrist soovime need kodulehele
üles riputada.

nEsmaspäeval, 18. septembril on kogunemised:
9.05 algkool peegelsaalis
10.00 7. klassid päevakeskuses
11.00 5.-6. klassid peegelsaalis
13.45 8.-9. klassid peegelsaalis

25. septembril klassijuhatajatunnid.

n Reedel, 29. septembril toimuvad mihklipäeva
teenistused katoliku kirikus. Teenistuste ajad:
9.00 gümnaasium, 10.00 põhikool, 11.00 algkool

nEsmaspäeval, 18. septembril lähevad 1. p klassi poisid
teatrisse vaatama etendust "Käpipuu vennaskond". Etendus
algab kell 12.00. Kooli juurest lahkume 11.00 ja tagasi kooli
juurde jõuame 14.15.

n19. septembril viibivad 4.t ja 4.p klass õppeekskursioonil
Palamusel, Tartus ja Tõraveres. Väljasõit 8.30, tagasi 18.30.

nAlgklasside SPORDIPÄEV lükkub 20. septembrilt
edasi järgmisele nädalale. Täpsem info järgmises Teatajas.

nPõhikool

19. september: 9.00 - 1.p; 9.30 - 2.t; 10.00 - 6.t; 10.30 -
8.p; 11.00 - 3.p; 11.30 - 3.t; 12.00 - pikapäevaklass; 12.30 -
5.t; 13.00 - 10.H + 10.IP; 13.30 - 8.t; 14.00 - 9.t; 14.30 -
12.K+M; 15.00 - 10.K; 15.30 - 11.K
20. september: 9.00 - 11.H+P; 9.30 - 4.t; 10.00 - 2.p;
10.30 - 4.p; 11.00 - 6.p; 11.30 - 10.R; 12.00 - 1.t; 12.30 -
Aiake; 13.00 - 7.t; 13.30 - 7.p; 14.00 - 5.p; 14.30 - 11.R;
15.00 - 9.p

n Pildistamine

n Gümnaasium



HUVIALARINGID KUNSTIMAJAS 2006. - 2007. õ.a
1.-6. klass
Kunstiring Pille Õnnepalu N 15.40-17.15
Meisterdamine Helen Poll E 14.50-16.25
Voltimine (al.2. kl) Jaana Jüris N 15.40-17.15
Tekstiil (al.2. kl) Merle Suurkask T 15.40-17.15
Puidutöö Jaanika Terasmaa T 14.00-15.35
Puidutöö Raul Erdel N 14.50-16.25
Puidutöö Toomas Tõnissoo R 14.00-15.35
Keraamika Katariina Aus E 15.40-17.15
Keraamika Kersti Õun K 15.40-17.15
Keraamika Britta Benno K 14.00- 15.35
Keraamika Kersti Õun R 14.00-15.35
Meisterdamine Maarja Undusk T 14.50-16.25
6.-9. klass
Keraamika Kersti Õun R 15.40-17.15
Metall Aet Adman N 15.40-17.15
Kokandus Jaanika Terasmaa K 16.00-19.00
(3.- 6. klass)                     (2 X kuus, 2. ja 4. nädal)
Kokandus Jaanika Terasmaa K 16.00-19.00
(7.- 12. klass)                     (2 X kuus, 1. ja 3. nädal)
Taaskasutusring Marin Nooni K 15.40-17.15
10.-12. klass, täiskasvanud
Joonistamine Toomas Tõnissoo E 17.00-18.30
Maalimine Pille Õnnepalu E 17.30-19.00
Tekstiil Liisa Kallam K 17.30-19.00
Raamatuköitmine Maarja Undusk T 17.00-18.30

(algab oktoobrist)
Metall Väino Niitvägi K 17.15-18.45
Metall Väino Niitvägi K 15.40-17.15
Metall Aet Adman N  17.15-18.45
Metall Sandra Savelli E 18.00-19.30
Metall Sandra Savelli L 13.00-14.30
Metall Krista Lehari R 17.15-18.45

(algab oktoobrist)
Pereklubi Indrek Roosi L 11.00-14.00

                       2 X kuus (9, 23. sept.)
Laupäevane ateljee Reet Reidak L 13.00-16.00

                2 X kuus (algab oktoobrist)

nMuutunud KROKII AJAD:
Teisipäevase tunni aeg jääb samaks (15.30 - 17.00, õp.
Toomas Tõnissoo), muutunud on neljapäevane. See on nüüd
kolmapäeviti, 15.30 - 17.00. Õpetaja on Reet Reidak.

nKunstimaja

n Kunstikooli õpilastele toimub 13.-15. oktoobril
ÕPPEREIS PETERBURGI. Reisi sõidu ja viisade hind on
1180 krooni.
Sellele summale lisandub umbes 250 krooni Ermitaazi ja
Peterhoffi piletite jaoks. Arvestada tuleks ka söögirahaga.
Ööbime Internova hostelis 4–stes tubades.
Vajalik on pass, mis on kehtiv veel kolm kuud pärast reisi
lõppu. Viisa tarvis on vaja üht fotot.
Täpsem info kunstiõpetajate toast.
Soovist reisile sõita  anda teada teisipäevaks, 19.
septembriks kunstiõpetajate tuppa.

nMuusikamaja

Püha Miikaeli Kolleegiumi Põhikooli 7.-8. tüdrukute klassil
on 18.-22. septembril METSANÄDAL.
Tunniplaanijärgseid tunde ei toimu.

Aime

21. - 24. septembrini toimub Tallinnas ülemaailmne
kristliku muusika konverents "Heritage of the past"
- "Mineviku pärand". Konverentsil esineb väga palju erineva
muusikalise suunitlusega artiste ja kollektiive, ka Miikaeli
Poistekooril on au olla kutsutud.
Esinemine toimub neljapäeval, 21. sept. kell 19.00 Metodisti
kirikus.  Peaproov toimub Metodisti kirikus kontserdipäeval
16.50 - 18.00. Kavas gregooriuse hümn "Veni, Creator
Spiritus" ja koos David Bentoniga spirituaal "Amazing
Grace".
Võimaluse korral palume õpetajatel seda arvestada
kooripoistele 22. septembriks (IV-XII kl) kodutööde
andmisel.
Lisainfo konverentsi kohta http://konverents.crescendo.ee

Aive

nPüha Miikaeli Kolleegium

Järgmised C-keele rühmad alustavad 18. septembril algava
nädalaga:

jaapani keel I - T, N 17.30
jaapani keel III - T, N 16.30
hispaania keel I - E, K 17.30
hispaania keel V - E, K 16.30
rootsi keel I - T, N 17.30
rootsi keel III - T, N 16.30
araabia keel I - E, N 16.00
prantsuse keel I - E, R 17.30
prantsuse keel III - E, R 16.15
prantsuse keel V - T, N 17.00 (alustab tööd 21.09)
saksa keel - T, N 16.00

Järgmised C-keele rühmad alustavad 25. septembril algava
nädalaga:

inglise keel - E, N 16.30
itaalia keel I - T, N 17.30
itaalia keel V - T, N 16.30

Tunnid toimuvad aadressil Uus tn. 32

Piret

nMÜ Keeltekeskus

nErakuulutus

Kuna oli mesilaste jaoks ideaalne ja ilus suvi, siis sel aastal
on MESI veidi odavam. 0,5-liitrine 50.-, 0,7-liitrine 70.-.
Saadaval ka 3-liitrised purgid (300.-).

Võta ühendust VIRGEGA kantseleis.



Järgmisel nädalal on Ladina kvartalis jälle TriaLogose festi-
val – kus kohtuvad teater, muusika, poeesia ja filosoofia,
seekord teemal “Kultuurisõjad”. Globaalseid probleeme
tajuvale inimesele on selge, et kõige suuremad ühiskondlikud
konfliktid ei lähtu millestki muust kui kultuuride
kokkupõrkest, püüdest kehtestada maailmavaatelisi
nägemusi.

Festivali üritused toimuvad meile koduses Püha Katariina
kirikus ja Muusikamajas, poeedid astuvad üles ka
Dominiiklaste kloostris ja Kirjanike Majas, kontserdid on
eri kirikutes. Täpsema toimumise aja ja koha leiab plakatilt
või kodulehelt www.trialogos.ee. “Teataja” ruumi kasutaks
pigem asja sisu tutvustamiseks.

TEADUSSESSIOONIDEL astuvad üles silmapaistvad
lektorid mitmelt maalt. Sellel aastal on erilist tähelepanu
pööratud selliste teadlaste kutsumisele, kes oma töödes ja
esinemistes julgevad kahtluse alla seada meie elus
tavapäraseks saanud nähtusi ja väärtusi. (Korraldatud on
sünkroontõlge eesti keelde.)

Ajakirja “Kultuurisõjad” peatoimetaja ja paljude raamatute
autor E. Michael Jones (PhD) põhjendab, kuidas
seksuaalset vabadust on valgustusajast alates kujundatud
ühiskonna poliitilise kontrolli vahendiks.

Steubenville’i Frantsiskaani Ülikooli professor ning raamatu
“The Architects of  the Culture of  Death” (“Surmakultuuri
arhitektid”) autor Benjamin D. Wiker (PhD) arutleb
nähtuse üle, mida nimetatakse surmakultuuriks ning kuidas
see toimib ja levib kaasaegses ühiskonnas.

Benjamin M. Douglass ühendusest Catholic Apologetics
International arutleb pühakirja ilmeksimatuse doktriini ja
rangelt teadusliku maailmavaate vahekorra üle ning peatub
ka sellel, kuidas läbi ajaloo on seda diskussiooni ära
kasutatud isiklike huvide kehtestamiseks.

Raamatu “Demokraatia – läbikukkunud jumal” autor, Nevada
Ülikooli professor Hans-Hermann Hoppe (PhD) astub
vastu läänemaailmas aksioomiks kuulutatud veendumusele,
et liberaalne demokraatia kujutab endast täiuseni viidud
ühiskondlikku valitsemisvormi. Tema väitel on nii moraalsel
kui majanduslikul tasandil demokraatial nii põhjapanevad
puudused, et varem või hiljem tabab sellele rajatud
ühiskondlikku korraldust kokkuvarisemine.

Meile juba tuttav Alexandre Havard (PhD) kõneleb
hingesuurusest ja missioonitundest kultuurilises konfliktis.
Alar Laats (PhD) teeb ettekande kristlaste
konfessionaalsusest XXI sajandil; piiskop Philippe Jourdan
analüüsib entsüklikat ”Deus Caritas Est: kristlik armastus
kui uuendav jõud tänapäeva maailmas”; isa Ivo Õunpuu
räägib kirikust ja ideaalsest ühiskonnakorrast; Mihhail

Lotman (PhD) arutleb palve ja manamise kui nähtuste üle.
Veel võtavad sõna Moskva helilooja Vladimir  Martynov,
isa Gregorius, metropoliit Stefanus, Rein Raud (PhD),
Marek Tamm (PhD) jt.

Festivali muusikaesitused keskenduvad Euroopa
vaimupärandisse kuuluvale muusikale. Iga päev algab
Gregooriuse hommikulauludega LinnaMuusikute
eestvedamisel. Kontserditel esinevad Hortus Musicuse
Akadeemiline Orkester, kammerkoor “Latvija”,
Tatjana Grindenko, Ivan Monighetti, ansambli “Sirin”
naised ning Mihklipäeva galal loomulikult VHK koorid ja
orkester.

LUULEÕHTUTEL on võimalik kuulata Wendy
Salomani Londonist, Marius Kociejowskit Poolast
(mõlemad inglise keeles) ning eesti noori poeete.

TEATER. Esietendus - Fjodor Dostojevski   “Valged
ööd”. See on lugu noore, kuuma südame ja leegitseva
kujutlusvõimega idealisti puhtast, usalduslikust ja
lihtsameelsest armastusest. Peategelane taasloob kuulaja ees
aastaid tagasi juhtunud armumise. Tema  pihtimust valgustab
Peterburi suveööde lumm, milles kogetud õndsusest piisab
noorele unistajale kogu edasiseks eluks. “Valged ööd” on
Dostojevski loomingus helgeim jutustus, mis tulvil õrna,
kuid samas tormakat sentimentaalsust ja sellega kaasnevat
iselaadset huumorit.
Lavastanud Lembit Peterson, kunstiliselt kujundanud
Vladimir Ansˆon ja Jaana Hanikova

IKOONINÄITUS on avatud Ukraina Kultuuri Keskuses
ning erinevad ekspositsioonid on avatud ka Katariina käigu
töökodades.

Kasutage seda võimalust, kui hea kunst ja sügav mõte koju
kätte tuleb!

Kohtumiseni festivalil,

Katrin

TriaLogos 2006 • Kultuurisõjad

Festival Trialogos ootab korralduse
sujuvamaks muutmiseks VABATAHTLIKKE
abilisi. Soovijail võtta ühendust Katriniga -

tel 6996 100, katrin@vhk.ee


