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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

ANU REIDAK  2.09
ANU AIMLA  3.09

KRISTEL TIRMASTE  4.09
MARGOT KASK  5.09
TUULE KANN  5.09

PIIA RUBER  8.09
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HEAD KOLLEEGID!

Selleks, et meie töö oleks mõtestatud, tuleks aeg-ajalt tõsta pilk kõrgemale
meie ees olevatelt, kohe täitmist vajavatelt igapäevaülesannetelt, et tuletada
endale meelde, mille nimel me pingutame. Uue kooliaasta algus on parim
aeg selleks, et reflekteerida senitehtut ja mõelda, milliseid valdkondi oleks
vaja senisest enam tähtsustada.

Pikka aega on meie põhitähelepanu olnud suunatud laste arengukeskkonna
loomisele ja täiustamisele, et aidata iga lapse eeldustel kujuneda võimeteks
ning kompenseerida arenguraskusi. Selle eesmärgi nimel oleme aastaid
pingutanud, luues uusi struktuuriüksusi, kasvades organisatsioonina nii
kvantitatiivselt kui kvalitatiivselt.

Samas ei tohiks unustada, et meie tegevus on algusest peale olnud tunduvalt
laiem kui lihtsalt kooli pidamine. Põhikirjale vastavalt on VHK loodud,
et luua inimestele võimalus kasvada, ühendades kasvukeskkonnaks

* kultuuri ja haridust;

* kaasaegset maailmakäsitlust süvendatud ajalootunnetusega;

* üldharidust süvendatud muusika- ja kunstitunnetusega;

* rahvuskultuurilist haridust avatusega teistele kultuuridele
kristliku väärtussüsteemi alusel.

13. ja 15. augusti vanematekogus koos ainesektsiooni esimeestega toimunud
arutelu tulemusena otsustati pöörata sel aastal taas tähelepanu VHK
põhikirjas toodud väärtussüsteemi puudutavatele punktidele. See tähendaks
kristliku väärtussüsteemi tundmaõppimist ja teadvustamist ning selle
valgusel VHK toimimise eetilis-moraalsete aluste aktualiseerimist. Sellest
tulenevalt peaks iga osakond ja ainesektsioon seadma enesele ülesanded

* eetika osatähtsuse tõstmiseks ning väärtuskasvatuse
tugevdamiseks;

* perekonna toetamiseks;

Vanematekogu 13.08.2007

n Vaadati üle VHK põhikiri,  arutati, millised
põhimõtted vajaksid suuremat tähelepanu. Kristlik
väärtussüsteem, ajalooliste traditsioonide väärtustamine
ja säilitamine rahvus- ja maailmakultuuri kontekstis.
Sellega seoses aktualiseerub ka õpetajate täiendhariduse
küsimus.

n Arutati arhiveerimise küsimust. Suurem osa
materjale säilitatakse siin-seal, kuid arhiveerimine eeldab
korrastatust.

nE-kool on suve jooksul palju muutunud, ilmselt
jääbki muutuvaks ja arenevaks süsteemiks. Küsimus,
kes peaks olema see inimene, kes end uuendustega
pidevalt varakult kurssi viib ja teistele infot edastab.

nSuveseminari ettevalmistus.

nMuudatused vanematekogu koosseisus: lahkus
Katrin Raie, tema ülesanded jaotuvad teiste vahel; sel
aastal liitub Maria Madise Elukultuuri Instituudi
esindajana.

nKalender. Augustikuu tööplaan.

Vanematekogu 16.08.2007

Lisaks vanematekogu liikmetele osalesid
ainesektsioonide esimehed ja programmijuhid.

nArhiveerimise teema jätkub. Säilitama ja nimedega
varustama peaks klassipildid ja õpetajate ühispildid.
Ürituste jäädvustamine peaks olema süsteemne. Peaks
taas välja andma hakkama kooliajalehte.

nPrioriteedid. Otsustati sel aastal taas pöörata
suuremat tähelepanu põhikirjas fikseeritud
väärtussüsteemi puudutavatele punktidele.

nÕpetajate täiendkoolitusest. Vajalikud oleksid
ladina keel, iseloomu kasvatamine, tugeva karakteriga
laps,  toetav distsipliin, pedagoogika eetilised alused,
keskaja kultuurilugu, uurimistööde juhendamine,
tugiisikute koolitus, metoodika. Arutati võimalikke
kursuste-loengute läbiviijaid.

nKalender. Vaadati läbi augustikuu tööplaan ja 2007/
2008 õ.a I poolaasta kalender.

* ajalooliste traditsioonide hoidmiseks ja
aktualiseerimiseks nii rahvus- kui ka maailmakultuuri
seisukohast.

Et nende eesmärkide täitmisele kaasa aidata, püüame luua
ka õpetajatele rohkem võimalusi enesetäienduseks loengute,
kursuste ja arutelude näol.

Soovin meile kõigile uueks õppeaastaks jõudu ja püsivust oma
eesmärkide poole liikumisel!

KERSTI NIGESENjärgneb kõrvalveerus



nMÜ Keeltekeskuse uued õpetajad:
Algklasside inglise keel:

MAARJA GAWLEY
KRISTIN OIDSALU
GERDA PITK

ning tagasi on jälle  ILLE KASESTE
Gümnaasiumi inglise keel:

EVELY PALUSTE
ESTHER MARIA GRÜNBERG
JOSEMARIA CAMEAN

Gümnaasiumi saksa keel: ESTHER MARIA GRÜNBERG
Gümnaasiumi hispaania keel (B-keel) KRET KAASIK
Põhikooli vene keel:

LEENI SIMM
IRINA HIMONEN

Gümnaasiumi prantsuse keel:
SOPHIE VAN HOUTTE
CHARLENE   MANIL

Prantsuse C-keel: EVA KOFF

nNB! Sel õppeaastal alustavad itaalia keele grupid tööd
varem, juba 5. septembril (seoses õpetaja õppereisiga
Sitsiiliasse septembri lõpus). Tunnid hakkavad toimuma
järgmistel päevadel:

algajad E  ja K kell 17.30-18.30
edasijõudnud E ja K kell 16.15-17.15

Toimumiskohta teame täpsemalt Keeltekeskuses 4.
septembril.

nHEAD LUGEMIST "VIKERKAAREST"
Sellesuvine "Vikerkaar" (nr. 7-8) on tervenisti pühendatud
prantsuse nüüdiskirjandusele. TRIINU TAMM annab
ülevaate prantsuse kirjanduselust ja samas saab Triinu
Tamme ja EVA KOFFI tõlkes lugeda katkeid mitmete
prantsuse romaanikirjanike töödest. Rõõmsa üllatusena leiate
sealt ka  REELI VIIKBERGI (XIIK) tõlgitud novelli!
Õnnitleme noort tõlkijat ja tema juhendajat TRIINU
TAMME õnnestunud debüüdi puhul!

Keeltekeskuse juhataja PIRET PITK

nKunstimaja

nUued õpetajad Kunstimajas:
MARI RELO, MART KEKIŠEV - metallitöö
TIINA PIISANG - kunstiõpetus põhikoolis, vormiõpetus
kunstikoolis ja meisterdamine
KRISTINA TISCHLER - kunstiajalugu, sekretäritöö

nKunstimaja õpetajad REET REIDAK, AET ADMANN
ja ANU JOHANSON  osalesid suvel Kuremäe kloostris
ikoonimaali kursusel. Me saime kirjutada (nagu
õigeusklikud ütlevad) Püha Miikaeli ikooni ja see oli
erakordne kogemus. (vt ka pilti lk 3)

Kunstimaja juhataja ANU JOHANSON

Muusikakooli uued õpetajad:

HELEN VÄSTRIK - viiul
ELLA MAIDRE - kannel
KRISTEL AER - klaver
PRIIT AIMLA - trompet
MARET ALANGO - koorijuht (Püha Miikaeli
Poistekoor)
LEHO KARIN - tšello
RAIVO PEÄSKE -flööt

Muusikakooli juhataja PEETER SARAPUU

Püha Miikaeli Kolleegiumi Põhikoolis alustab tänavu kuus
rühma:

IP 4. klass (klj KRISTIINA REITER),
IP 6. klass (klj KAJA ÖLLUK),
IP 7. klass (klj MARGIT TOHVER),
IP 8. P klass (klj ANE METSAMAA),
IP 8. T klass (klj SAIMA KORP) ja
IP 9. klass (klj PIRET ARRO).

Kokku on õpilaste nimekirjas 29.08 seisuga 41 õpilast.

Meie uued õpetajad, kellest enamik annab tunde ka VHK-
s, on  MARGIT TOHVER, KAJA UUSPÕLD, GERDA
PITK, TOON VUGTS, KRISTA HIRVOJA ja MARI
RELO.
Lisaks hakkavad PMK-s tunde andma "vanad VHK-lased"
KRISTIINA REITER, MARIKA ÄKKE, HELEN
KAASIK, IRJA TUUS, KRISTEL ÜKSKÜLA, ALARI
PÕLLU ja PILLE ÕNNEPALU.

Õpilaskodusse on tulemas uued jõud MAIRE
RIKENSON, KERTTU KAIA KESLER ja ARTUR
KERGE.

Tere tulemast - ja head uut õppeaastat meile kõigile!

PMK juhataja AIME ESTONIUS

nPüha Miikaeli Kolleegium

nMuusikakool

Prof. GISELHER SCHALOW, kes õppenõugus osalejaile
on tuttav koordinatsiooniteraapia rajajana, alustab 5.
septembril VHK õpilaste füüsilise  seisundi testimist. Test
kestab 21 minutit ega ole füüsiliselt koormav (lühikese testi
koormus on 20 N). Dr. Schalow töötab päevakeskuses
tööpäeviti kella 8.15 kuni 14.00 ja alustab tööd IX
klasside õpilastega.

Dr. Schalow ootab tütarlapsi testile pikkades pükstes ja nii
poisse kui tüdrukuid mugavates jalatsites. Õpilased tulevad
tundidest ära nimekirja alusel.

Täpsem ülevaade Dr. Schalow´ meetodist: www.cdt.host.sk/

INGRID MEISTER

nMiikaeli Ühendus

nMÜ Keeltekeskus



VIRGELT on võimalik jälle osta mett. 0,5-liitrine - 50
krooni, 0,7-liitrine - 70 krooni. Kohe oleks anda 0,7-liitriseid
purke.

Elukultuuri Instituut on Miikaeli Ühenduse värskeim liige.
Instituut (EKI) tegeleb kirjastamise, koolituste ja
kõikvõimalike muude projektidega, mis aitavad kaasa EKI
missioonile - süvendada austust inimelu vastu ning rõhutada
abielu ja perekonna kui inimese loomuliku füüsilise ja vaimse
kasvamise keskkonna olulisust. EKI tegevus algas
kirjastamisest ning esimene raamat ilmub juba sellel sügisel.
Dr. B. Nathansoni teose “Lubage mul elada” on eesti keelde
tõlkinud Helena Vooglaid ning toimetanud Tiina Veismann.
Töös on veel kolm raamatut: D. von Hildebrandi “Abielu:
truu armastuse müsteerium”; D. de Marco ja B. Wiker
“Surmakultuuri arhitektid” ning lasteraamat “Inglike vetes”.
Hetkel töötab EKI välja interaktiivset infoportaali Abort.ee,
eesmärgiga luua põhjalik allikas inimese sünnieelse elu ja
abordi reaalsuse kohta.

EKIl on oma telefoninumber (6 996 111), ajutine
kodulehekülg (www.elukultuur.wordpress.ee) ja väike kasvav
raamatukogu. Raamatutega võib julgelt tulla tutvuma Vene
tn 31 III korrusele.  Theology of  the Body for Beginners, ProLife
Answers to ProChoice Arguments, Three Approaches to Abortion,
Margaret Sanger’s Eugenic Legacy, The Nazi Doctors  on vaid
mõned näited. Julgeme soojalt soovitada, sest tegemist on
ilmselt Eestis harukordse kirjandusega.

EKI tervitab ka kõiki vabatahtlikke abikäsi (tõlkimisel,
toimetamisel, kujundamisel, mitmesugustel eriülesannetel).
Informatsiooni käimasolevate ja tulevaste projektide ning
kaasalöömisvõimaluste kohta saab allakirjutanult.

MARIA JOANNA MADISE

SAAGE TUTTAVAKS PABERIKOLLIGA!

Nagu arvatavasti mitmed teist on
juba tähele pannud, on sel sügisel
enamikesse klassidesse ilmunud
üks huvitava välimusega
pappkast. Selle silmade ja sabaga
rohelise olendi nimi on Paberikoll.
Nimi tuleneb sellest, et tema
eesmärk on koguda kokku koolis
tekkiv paberipraht. Muud prügi temasse visata ei sobi (sest
vastaval juhul peaks ta nimi olema Prügikoll. Nii koledat
nime ei soovi endale aga keegi!).

Paberikollid leidsid oma tee VHKsse projekti Roheline Kool
ehk RoKo kaudu. Tegu on heategevusliku noorteprojektiga,
mille eesmärk on tõsta Tallinna noorte keskkonnateadlikkust.
Sügisest alustame prügi sorteerimisega algkoolis ja põhikoolis,
kuid olge mureta, gümnaasiumi hoone remondi lõppedes
vallutavad Paberikollid ka selle maja! Aasta jooksul on meil
plaanis korraldada mitmeid põnevaid keskkonnateemalisi
üritusi ja võistlusi, alustades viktoriinist kuni foto-/
joonistusvõistluseni välja. Kindlasti on võitjatele välja panna
ka igasuguseid toredaid auhindu, nii et hoidke silmad-kõrvad
lahti. ;)

Kes hoolib loodusest ning sooviks meiega kampa lüüa, võiks
kindlasti ühendust võtta! Kontaktid ning muud huvitavat
infot leiate meie kodulehelt: www.Heategu.ee/RoKo

DORIS MEIGAS, KATERIINE ORAV,
CAROLINA OJAARU

XII R

nProjekt!

nElukultuuri Instituut

nMuusikamaja

Muusikamaja perega on liitunud (tegelikult juba kevadest)
SIRJE VOITKA - kultuuriorganisaator, projektijuht ja
õppesekretär.

Muusikamaja juhataja AIVE SARAPUU

nErakuulutus
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