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SIIRI MIIDU  26.09
NADEÞDA SOOSAAR  26.09

AGNES LIIVAK-LIIVAT  27.09
HILDA RÜTTER  28.09
ARDO VÄSTRIK  28.09
NEEME PÕDER  29.09

TIINA VEISMANN  29.09
KATRIN ESSENSON  30.09
ANE METSAMAA  30.09

Vanematekogu 20.09.06

nArutati lapsevanemate koolitust. Viis loengut, kolm
suuremat teemat: kuidas ära tunda, kui lapsel hakkavad
tekkima psühholoogilised probleemid; toimetulek
perekriisis (lahutus jm); iseloomu kujundamine.

n Arengukava väljatöötamise ettevalmistus.
Novembriks peab jõudma haridusametisse. 11.
oktoobriks planeeriti pikem seminar (algus
vanematekogu ajal, jätk pärast lõunat kl 13.00-16.00)

nAlgkoolil teisipäeval (26.09) kinopäev kella 12.00-
st (enne seda tunnid). Neljapäeval spordipäev Rahumäel.

nArutati ruumide küsimust Vene 22 remondi ajaks.

nArutati Andri Luubi ettepanekut hakata vedama
filmiklubi gümnaasiumis.

nVanematekogu otsustas, et reisid, mis on seotud
suurte majanduslike kulutustega, peaksid tulema
lapsevanemate initsiatiivil. Kool ei saa korraldada
õppekäike, millest osavõtt pole kõigile peredele
jõukohane.

UUS RUBRIIK TEATAJAS!

Kunagi, tuhandeid aastaid tagasi ütles üks Kreekas elanud ajaloo
suurimaid mõtlejaid, Aristoteles, et meie, inimesed, ”oleme see, mida me
korduvalt teeme". Täna võiksime küsida: mida me korduvalt teeme? Kas
meie tavaline käitumine vastab sellele, kes me sooviksime olla? Milliseks
inimeseks sooviksin mina saada?
Kõik me tahame olla head inimesed, head õpilased, sõbrad, õpetajad,
vanemad, kodanikud. See on tore, aga tahtmisest üksi ei piisa. Meil on
vaja õppida. Ei piisa, et nooruk soovib arstiks saada. Ta peab õppima,
ja palju! Samuti ei piisa sellest, et soovin hea, mõistev, hooliv, töökas, tugev,
mõistlik, sõbralik olla. Ka seda on vaja õppida! Seda teeme kodus. Seda
teeme ka koolis. Klassis igas tunnis, sööklas, vahetunnis, võimlas, tänaval...
kui üritame omandada häid harjumusi, mis teevad teiste ja meie elu
rõõmsamaks.
Teatajas hakkab edaspidi ilmuma väike rubriik, mille eesmärk on
pakkuda meile kõigile teemasid, voorusi (häid harjumusi), mille poole
püüeldes saaksime kõik koos rohkem pingutada. Rubriik annab meile
kuu vooruse ja nädala lühikese kommentaari kaudu põhjuse mõtlemiseks,
südametunnistuse vaatlemiseks, arutlemiseks ema, isa ja õpetajaga.
Headuse avastamine on esimene samm meie iseloomu kujundamises.
Loodetavasti järgnevad sellele hea soovimine ja hea tegemine: mõistuse,
südame ja tegevuse head harjumused ehk voorused.
Aga miks peaksime kõik samas sunnas liikuma, voorused on ju isiklik
asi, mis kuulub iga inimese vabaduse ja vastutustunde valdkonda? Muidugi,
aga me teame ka, et me ei ole üksikud salmid, vaid igaüks meist on osa
suurest luuletusest. Igaüks meist on pika keti lüli, olulise tähtsusega keti
ühtsusele ja tugevusele. Teatud viisil me kas aitame või kahjustame teisi.
Aidakem siis, sest vajame teisi, nagu ka teised vajavad meid.
Kohtume järgmises Teatajas!

Chema

29. september kell 18.00
Jaani kirik

Vanalinna Hariduskolleegiumi

Mihklipäeva kontsert

Vanalinna Muusikamaja Tütarlastekoori
CD “Karjase päev” esitlus

ESINEVAD:

Vanalinna Muusikamaja Tütarlastekoor
(dirigent Maarja Soone)
Püha Miikaeli Poistekoor
(dirigent Lehari Kaustel)
VHK Gümnaasiumi Kammerkoor
(dirigent Pille Raitmaa)
VHK Muusikakooli orkester
(dirigent Kaspar Mänd)
IV-V klassi tütarlastekoori
ettevalmistuskoor (dirigent Maarja Soone )
II-III klassi poistekoori ettevalmistuskoor

(dirigent Jana Perens)

Kontserdile järgneb väike vastuvõtt
Muusikamajas Miikaeli Ühenduse ja
Trialogose festivali külalistele ning VHK ja
Miikaeli Ühenduse õpetajatele ja
töötajatele. Muusikamaja aias toimub
Vanalinna Muusikamaja Tütarlastekoori
(põhikoori) kringlipidu.



Gümnaasium I perioodi 4. nädal

nTRIALOGOS
Esmaspäeval algavatel TRIALOGOSE teadusseminaridel
on tundide ajal lubatud osaleda neil õpilastel, kes
registreerusid (saadan nimekirja laiali gümnaasiumi õpetajate
listi). Ühestki klassist ei ole registreerunud nii palju osalejaid,
et tund peaks ära jääma. Palume siiski õpetajatel võimalusel
arvestada, et loengukuulajatele ei jääks väga palju täiendavaid
ülesandeid. Kui õpetaja osaleb loengul, tuleb tal tagada
asendaja või iseseisev töö õpilastele.

nKOLMAPÄEV SPORDIPÄEV
Spordipäeval toimub orienteerumisvõistlus Hiiul, samas
kohas, kus möödunud aastal (tuleb sõita kesklinnast nr.18
või nr.14  bussiga Hiiu peatusesse, minna üle tee ja jalutada
mööda Hiiu tänavat, kuni jõuate haiglateni.). Enne

spordipäeva toimuvad tunnid: X klassidel kuni 12.00,
XI klassidel kuni 12.30, XII klassidel kuni 13.15-ni.

Gümnasiste oodatakse starti järgmistel aegadel: kell
13.00 X klassid, kell 13.30 XI klassid, kell 14.00 XII klassid.
Spordipäeval osalemine on kohustuslik (v.a. Trialogose
loengutele registreerunud), Aivar ootab appi ka
klassijuhatajaid. Eelnevalt on vaja kokku leppida
klassisisesed võistkondade koosseisud (hea aeg selleks võiks
olla klassijuhataja tund): ühes võistkonnas 4 gümnasisti,
võivad olla ka segameeskonnad. Igale meeskonnale ka nimi!
Võtke klassi registreerimisleht (tehke see ise - võistkonna
nimi ja liikmed) kaasa!

nXII KLASSIDE EKSPERTHINNANGUD
Alates järgmise nädala teisest poolest alustame XII
klasside eksperthinngute hinnangute sisestamist. Saadan
õpetajatele laiali ka nimekirja, kellel palun niipea kui võimalik
hinnangud sisestada. Vestlustega alustame arvestuste nädalal.
Loodan, et enne seda jõuavad õpilased läbi rääkida
psühholoogia võimete ja isiksusetesti tulemused.

n5. oktoobril tähistame ÕPETAJATE PÄEVA - sellega
seoses annavad põhikoolis ja gümnaasiumis tunde (v.a.
erialatunnid) abituriendid - neil seega sel päeval tunde ei
toimu. Esmaspäevast hakkame abiturientidega asendusi
kokku leppima.

nSellest nädalast käivitame ka ÕPILASTE E-MAILI
LISTI: iganädalased teated hakkavad laekuma ka õpilaste
VHK-meiliaadressile (eesnimi.perekonnanimi@vhk.ee).
Kellel meil ei toimi, palun sellest võimalikult kiiresti teada
anda. VHK meiliaadress muutub gümnasisti ametlikuks
sidekanaliks ja sellele laekuva infoga tuleb kursis olla.

nTAIZÉ
Kuna meil ei õnnestunud moodustada piisavalt suurt gruppi
Taizésse sõiduks, siis sügisvaheajale planeeritud reisist tuli
loobuda. Kui aga õppeaasta jooksul huviliste hulk kasvab,
siis saame kevadele selle teemaga jätkata.
Seniks aga täiendav info: Soomes toimub Taizé

kohtumine Helsinki lähedal ja meie õpilasi ollakse seal huvi
korral valmis vastu võtma. Lisan siia täpsema info ja

huvilistel palun võimalikul kiiresti Anuga ühendust võtta.

LIGHTS OF PEACE
International weekend in the spirit of  Taizé in

Vivamo, Finland 6.-8.10.2006

The ecumenical community of  Taizé in France calls thousands of
young people every year to join in a pilgrimage of  meditation and
communion. The community has been working for decades for achieving
peace without  violence. In his last, unfinished letter brother Roger
of  Taizé encourages us to keep working for justice, peace and unity
of Christians. How can these things be achieved? Can Christians
afford not to answer this call? Come and find ways of building
inner peace and a world which is more just together with other
pilgrims in the Vivamo retreat, conference and holiday centre in
Lohja, Finland.
The daily programme will be similar to Taizé, with three common
prayers as the central point. There will be Bible introductions, work-
shops (for example about global justice), a choir, Eucharist and
time to enjoy the beautiful location together. Participants are invited
from Finland, the Baltic countries and also from other Nordic
countries. The languages will be Finnish and English.
The event begins on Friday at noon and finishes on Sunday. You
will be able to find more information about the programme later on
www.sinapinsiemen.fi. Price Fri-Sun (with own sleeping bag): 55
euros for students and 75 euros for adults.
Organisers: Vivamo, Sinapinsiemen and the Youth Division of  the
Finnish Ecumenical Council.

ALGKOOLI UUDISED
n22. septembril on loomaaias ekskursioonil järgmised
algkooli klassid:

1. P kell 10.30 - 12.30
1. T kell 8.30 - 10.30
2. T kell 10.00 - 12.00
4. T kell
4. P kell

n Seoses Trialogose teadusseminariga on algkooli
töökorralduses mõned muutused:

26. septembril läheb 1.- 4. klass kell 12.00 kinomajja
vaatama multifilmi "Ramsese vembud". Kell 13.00 jätkub
koolipäev tunniplaani järgi. II-III klassi poiste
ettevalmistuskooril on kell 13.00 kooriproov klassis keel 2.

n 28. septembril toimub SPORDIPÄEV Sütiste
parkmetsas, kus on planeeritud orienteerumismäng.
Klassijuhataja teatab lastele täpse kogunemiskoha ja jagab
plaanid. 1.-2. klassid alustavad kell 9.00, 3.-4. klassid

kell 10.00. Kooli juures tagasi on lapsed kell 12.00.

nEsmaspäeval, 25. septembril on klassijuhatajatunnid.
nReedel, 29. septembril toimuvad MIHKLIPÄEVA
TEENISTUSED katoliku kirikus. Teenistuste ajad:

9.00 gümnaasium
10.00 põhikool
11.00 algkool

n Gümnaasium

nPõhikool



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.

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
klassijuhataja ja õpetaja Tiinaga 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
klassijuhataja ja õpetaja Kadriga 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 Terje.

5. P klass sõidab õppeekskursioonile Soomaaale. Sõit algab
kell 9.00 Mere puiesteelt ja tagasi ollakse järgmise päeva
õhtuks. Kaasa sõidab õpetaja Alar.

MIHKLIPÄEVA KONTSERDI PEAPROOVID Jaani
kirikus:

kammerkoor kolmapäeval, 27. sept 15.45-16.00
(kammerkoori tunni aeg)
orkester kolmapäeval, 27. sept 16.00-17.15 (orkestri
tunni aeg)
ettevalmistuskoorid neljapäeval, 28.sept. 14.00-14.45
(ettev. kooride tunni aeg)
põhikoorid neljapäeval, 28. sept. 15.30-16.30. (tunni aeg!)

ENNE KONTSERTI 29. septembril:
16.00 orkester

17.00- 17.30 poistekoor + ettevalmistuskoor

17.30-17.45 tütarlastekoor laulab lahti.

nKehakultuuri õppediivan

27. SEPTEMBER  5.-9.KLASSIDE  SPORDIPÄEV!

Sellel aastal orienteerume samas kohas kus eelmiselgi aastal.
Tuleb sõita Kesklinnast nr.18 või nr.14 bussiga Hiiu
peatusesse, minna üle tee ja jalutada mööda Hiiu tänavat,
kuni jõuate haiglateni.

Radade pikkused:
5.-7. klass T  kuni 3 km  6 KP-d (kontrollpunkti)
6.-7. klass P ja 8.-9. klass T  kuni 3,5 km  8 KP-d
8.-9. klass P  kuni 4 km  10 KP-d

Võistkondade moodustamine:
5. T – Neli võistkonda. Ühes võistkonnas mitte rohkem
kui 8 liiget.
6. - 9. T ja P – Klassi peale max. 10 võistkonda, igas
võistkonnas max. 3 liiget.

®Võistkonnad palun moodustada eelnevalt ja panna
need ka nimeliselt paberile kirja!

®Üks orienteerumiskaart maksab 10 krooni. Palun klassis
koguda kaartide raha 100 krooni (5.T  klass 40 krooni)
ning  võtta raha kolmapäeval kaasa ja anda õp. Aivarile.

Stardiajad:
5. T ja PMK kell  10.00
6. PT  kell 10.30
7. PT  kell 11.00
8. PT  kell 11.30
9. PT  kell 12.00

nMuusikamaja

nKunstimaja

JAANIKA PEERNA ja PILLE ÕNNEPALU
loova, meditatiivse liikumise ja pilditegemise kursus.

Iga pilt, iga liigutus algab sügavalt sisimast ja teostub, saab
vormi, leiab lahenduse meist väljaspool.
Kursus annab võimaluse leida ja arendada seoseid oma
sisemaailma ning meist väljaspool olevaga.
Peegelsaalis esmaspäeval kell 17.15

4. KOOLINÄDAL
nIP 7.-8. poistel METSANÄDAL 25.-29. september

(tavatunde ei toimu).
nTeisipäev, 26. september:
IP 5.-6. klass, IP 7.-8.T ja IP 9. klass LOOMAAIAS.
Kaasa lähevad klassijuhatajad Iveta, Ane ja Liia. Kogunemine
kl 10.00 koolis või 10.30 loomaaia Paldiski mnt sissepääsu
juures.
nKolmapäev, 27. september:

IP 5.-6. klass, IP 7.-8.T ja IP 9. klass - SPORDIPÄEV
- orienteerumine (täpsem info vt ülal).
nReede, 29. september:

MIHKLIPÄEVA TEENISTUS Peeter-Pauli kirikus kell

9.00 (koos gümnaasiumiga).

nPüha Miikaeli Kolleegium

nTäppisteaduste kool



UNESCO MAAILMAPÄRANDI SEMINARIL LEEDUS

Võib öelda, et kõik sai alguse juba eelmise kooliaasta kevadel,
kui vanalinnas toimus rahvusvaheline noortefoorum
UNESCO kultuuripärandi teemadel (teatavasti kuulub
sellesse nimekirja ju ka Tallinna vanalinn). Kuna üritus osutus
võrdlemisi edukaks, saime peagi pärast seda pakkumise sõita
Leetu üsna samasisulisele üritusele, mille täpseks nimeks
oli Baltic Youth Workshop on World Heritage. Niisiis
kogunesime ühel suvisel päeval juba pärast kooliaasta lõppu
kõik õpetajate tuppa, istusime maha ja otsustasime, et minek
on kindel, eriti kuna reis maksti meile UNESCO poolt kinni.
Pärast mõningaid muudatusi kaasatulijate hulgas ning üht
koosveedetud õhtut SANDRA SAVELLI juures, kes meile
ka juhendajaks oli, asusimegi 3. juuli varahommikul
Tallinnast teele. Lõplik reisiseltskond oli järgmine: LI
LANGEBRAUN, ANNA THERESIA NIITVÄGI,
KRISTI MARIA NIITVÄGI, MARIA KROSS, MARIA
UPPIN, KRISTI KRUUSER ja MATS KUUSKEMAA.
Juhendajatena olid meil kaasas juba eelpool mainitud Sandra
ja Tallinna Mahtra Gümnaasiumi õpetaja MAIA LUST.

Kohale jõudes saime teada, et Vilniuse kunstnike ja
boheemlaste linnajaos Uþupises, kus me elasime, olid meie
reisi ajal toimumas pidustused Leedu muistse kuninga
Mindaugase auks. Üleüldse oli see Uþupis, mida selle
elanikud lausa omaette vabariigiks kutsusid, üks täiesti
omamoodi koht. Asudes täiesti vanalinna kõrval, paistis see
siiski midagi esmapilgul täiesti utoopilist. Et seda mõista,
peab seal ise kohal käima. Kohalikud leedukad tegid meile
hea meelega kohe esimesel päeval 3-tunnise kurnava
jalgsiekskursiooni, näidates selle paiga iga viimset kui
huvitavat kohta. Seejärel võis aga tõeline workshop alata.
Kolmel järgneval päeval esitasid leedukad, lätlased ja meie,
eestlased, oma kodust kaasa toodud projekte ja
presentatsioone. Pärast nende ettekandmist toimus arutelu
uute võimaluste ning lahenduste leidmiseks. Võib öelda, et
saime üsnagi hästi hakkama, olgugi et veel viimasel õhtul
enne meie presentatsiooni istusime kõik koos ühes Vilniuse
vanalinna pubis (seda põhjusega, et käimas oli jalgpalli MM,
mida osa meist vaadata tahtis) üsna hilise tunnini ning
nuputasime, kuidas oma projekti lõpuni kokku panna.
Pärastlõunati kohtusime ka leedu UNESCO spetsialistidega,
ajaloolastega ning aktiivsete noorte kunstnikega.

Aeg möödus seal ruttu, kuid meie kavva mahtusid siiski
ära ka väljasõit kuulsasse Trakaisse ning needsamad õhtused
pidustused Uþupises. Samuti vedas meil väga-väga sooja
ilmaga. Lõõskav päike ajas närvi mustaks siiski tagasisõidul,
kui keset maanteed täiesti suvalisel teelõigul buss järsku
seisma jäi ning bussijuht teatas, et temale helistas boss ja
käskis oodata kolme inimest, kes nüüd Vilniusest autoga
järele sõitsid. Nõnda pidimegi peaaegu tund aega ilma
mingisuguse konditsioneerita bussis täiesti asustamata kohas
lihtsalt ootama. Tagantjärele vaadates on aga see lihtsalt
üks järjekordne halenaljakas juhtum, mida lõbus meenutada.
Kui see väike viperus välja arvata, võib kogu reisi pidada
täielikult õnnestunuks. Saime mitmeid uusi leedukatest ja

TALLINNA KOOLINOORTE SPORDIMÄNGUD
2006/2007

25. Tallinna Koolinoorte Spordimängud algasid
TEATEJOOKSUDE PÄEVAGA „Kalevi“ Keskstaadionil.
Põhikooli tüdrukud saavutasid 10x60 m teatejooksus ajaga
1.33,5 12. koha (osales 54 kooli). Jooksid LIISA HIOB,
BIRGIT VALGEMÄE, LAURA REITER, ALICE
REMMEL, GETTER SAAR, SYLVIA KÖSTER, LIISA
KARJAHÄRM, ANNA MARIA LAPIN, KRI MARIE
VAIK ja KATRIN ELERI ENGEL. Põhikooli poisid

koosseisus SIIM BRAZIER, HANS TIITSMANN,
JOHAN KARLSON, UKU LANGEBRAUN, SANDER
MATSINA, KRISTJAN KUPPART, SILVER HANG,
KASPAR GERING, SIIM OSA ja KRISTJAN KALA
saavutasid 48 kooli konkurentsis ajaga 1.26,0 28. koha.
Kokkuvõttes saavutati põhikooli osas 58 punktiga 19.koht
(55 kooli).

Gümnaasiumi arvestuses olid kavas 10x100 m

teatejooksud. Neiud saavutasid 16. koha (47 kooli), aeg
2.26,9. VHK-d esindasid REILI SPATAR, MARGARETH
SENGBUSCH, LAGLE MATETSKI, MARJU TAMP,
EEVI HAAV, LIINA HALDNA, LIIS KALA, LIISA
TOOTS, HELMI-ELFRIIDE ARRAK ja KRISTIINA-
MARIA PLOOM. Noormehed saavutasid 18. koha (50
kooli) ajaga 2.07,4. Jooksid JAAN KEKIÐEV, MARTIN
SAAR, MADIS RAJANDO, TAAVI RULL, KAIT KARU,
EDGAR SAVISAAR, SIIM TOOMET, KAAREL TÄLL,
SILVER NOÐKA ja MATTIAS METSARU.
Gümnaasiumi arvestuses olid kavas veel neidude 4x400 m
jooks ja noormeestel 4x800 m jooks, kus kooli võisid
esindada ka põhikooli õpilased. Neiud (GETTER SAAR,
HELINA PUUSEPP, LIINA HALDNA ja KRISTIINA
LEHTLAAN) jooksid VHK rekordi 4.45,9, mis andis 33
kooli konkurentsis 16. koha. Noormeeste aeg 9.26,9 andis
12. koha (32 kooli). Jooksid JAAN KEKIÐEV, KAIT KARU,
MARTIN SAAR ja VALMAR KASUK. Nelja teatejooksu
kokkuvõttes saavutas VHK võistkond günaasiumi osas 135
punktiga 12-13.koha (osales 51 kooli).

Aivar

Hoolekogu uus koosseis koguneb oma esimesele
koosolekule esmaspäeval, 25. septembril  kell 17.00

Gümnaasiumi raamatukogus. Päevakorras on tutvumine,
VHK finantsseis sellel aastal, Vene 22 remont ja uus
arengukava.

Katrin Raie
Hoolekogu kuraator

lätlastest tuttavaid, rohkesti nalja, palju uusi kogemusi ja
kindlasti ühe toreda nädala selle aasta suves.

MARIA UPPIN

nÕpilane kirjutab

nKehakultuuri õppediivan

nHoolekogu


