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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

MERLE SUURKASK  11.09
AIVAR SAAR  13.09

JAVIER RIERA SANS  14.09
TIIT KIIK  14.09

TRIINU TAMM  14.09
KULLA MÄND  14.09

GUDRUN KAUKVER  14.09
IRJA TUUS  16.09

TIIA EVARDT  16.09
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TriaLogos 2007 on tulekul

Iga inimese unistuseks on saada vabaks. Vabaks sotsiaalsest survest,
vanematest, õpetajatest, ülemustest ja lõpuks rahulolematutest alluvatest
ja hüperaktiivsetest lastest; vabaks loodusjõudude sunnist ja katastroofidest,
vabaks kõigest ebameeldivast. Nüüd, mil see vabadus hakkab terendama,
on vaateväljale ilmunud uus oht – üksindus. Vabaduse ehitaja garantide
süsteem toimib ebaisikuliselt ning tagab nii temale kui temasarnastele
kõik ihaldatu. Kuid selle hinnaks on üksijäämine, võõrandumine
lähedastest, esivanemate kultuuripärandist, lõpuks omaenese annetest ja
kutsumusest – jumalikust sädemest, mida igaüks teises inimeses üsna
nõudlikult otsib.

Me kõik teame, et keskkond on peamine arengutegur ja kui nüüd lõviosa
inimese keskkonnast moodustab tema ise ja teda turvav seltskond, on
väljavaated normaalseks arenguks minimaalsed.

Teismelisena olin ma väga huvitatud vanamuusika mängimise saladustest,
mul oli tuhat küsimust. Suviti viiulikastiga mööda Saaremaad rännates
paluti mul mängida ühel jumalateenistusel koos vanameister Hugo
Lepnurmega. Me ei saanud enne harjutada, vaid pidime mängima otse
„lehest” ning selle musitseerimise käigus sain ma vastuse kõigile peamistele
mind vaevanud küsimustele. Kõik selgines ühe hetkega, muutus lihtsaks
ja loomulikuks. Kusjuures ilma sõnadeta…

Erialane dialoog oma ala tippmeistriga on õpilase arengu seisukohast
möödapääsmatu. Sama möödapääsmatu on meistri arengu seisukohast
dialoog teiste erialade meistritega. Üksnes vastastikku oma erialaseid
aardeid jagades ammutavad meistrid uut inspiratsiooni, puhastavad veelgi
selgemaks oma seniseid tõekspidamisi ning saavad püsida elukestva arengu
pingelises protsessis: seondumine contra võõrandumine!

TAIVO NIITVÄGI

Vanematekogu 5.09.07

nnnnnKokkuvõte kooliaasta käivitamisest.
Vanematekogu tänab lapsevanemaid, kes Katrin Raie
initsiatiivil pakkusid esimesel koolipäeval kohvi ja lõid
niiviisi suhtluskeskkonna!
Vanematekogu tänab ka kõiki, kes olid seotud aktuste
korraldamisega.

nnnnnKriis toitlustamises – on laiem kui meie kooli sisene.
Töötajaid on koondatud, tingimusi karmistatud.
Mõlemad meie sööklad on üle koormatud. Veidi
leevendust tooks see, kui PMK-le viidaks toit
termostega Uus 32. Gümnaasiumi toiduraha on liiga
väike – 14 krooni juba seitsmendat aastat, selle eest
saab teha väga väikesed portsud. Otsustati
lapsevanemate koosolekutel küsida vanemate
nõusolekut tõsta toiduraha 20 kroonini ning viia
ettepanek hoolekogusse.

nnnnnKoolituste kava. Helena Vooglaiu tugeva tahtega
lapse teemalised loengud algavad järgmisel nädalal.
Ülejäänud kursuste mahu ja toimumisajad selgitavad
Tiina ja Ingrid välja järgmiseks Vanematekoguks.

nnnnnStruktuurimuutused. Tõnu Sepp lahkus Tartusse.
Taivo, Tõnis Kuurme ja Peeter Klaas käivitavad uuesti
vanamuusikastuudio. Probleemiks on ruum.

nnnnnMihklipäeva teenistus ja kontsert. Teenistus
esmaspäeval, 1. oktoobril, kontsert 29. septembril kell
18.00 Kaarli kirikus koos Kaarli kiriku kooriga.

nnnnnLoodusainete nädal 24.-27. sept. Õppekäigud
loodusesse. Esmaspäeval on koolist ära 5. klass koos
12. R-ga ja 6. klass. Teisipäeval 7. kl ja 10.R. Kolmapäeval
8. kl ja 11. kl, neljapäeval 9. klass. Aineõpetajad
asendavad loodusainete õpetajaid ja klassijuhatajaid, kes
on väljasõidul kaasas.

nnnnnTrialogose nädalal on õpilastel võimalik loenguid
kuulama minna tingimusel, et nad eelnevalt kooli sellest
informeerivad.

nnnnnSpordipäeva ettevalmistusest. Tunde ei toimu. 7.-
9. klassi tütarlastekoori lapsed on spordipäeva asemel
koorilaagris.

nnnnnTundide külastamine – järgneva kahe nädala
jooksul peaks tihedalt tunde külastama, 26. septembri
vanematekogus arutelu koos ainesektsiooni esimeestega.

nnnnnOtsustati toetada Ülvi Siku osalemist erialasel
koolitusel Tartus.

13. septembril kell 15.00 STUUDIUM põhikooli
klassijuhatajatele ja loodusainete õpetajatele

Teema: loodusainete nädal, kooli algus, kokkuvõte
lapsevanemate koosolekutest.

15.45 HELENA VOOGLAIU loeng “Tugeva
tahtega laps”



n Gümnaasium nPõhikool

nnnnnPõhikooli uued õpetajad:

KAJA UUSPÕLD ajalugu
KITA JÄRV 2. poiste klass
GUDRUN KAUKVER kehaline kasvatus
TRIIN ÄÄRISMAA abiõpetaja
MARGIT TOHVER geograafia
IRINA HIMONEN vene keel
LEENI SIMM vene keel
ÜLVI SIKK logopeed
DANIEL KAASIK füüsika
MERIKE KALJUJÄRV abiõpetaja
ESTER GRÜNBERG saksa keel
TIINA PIISANG kunst

nnnnnNukuteatris "Bullerby lapsi" vaatamas:
4.p klass reedel, 7. septembril kell 11.00- 13.30
1.a klass teisipäeval, 11. septembril  kell 10.30 - 13.30
2.T klass teisipäeval, 11. septembril kell 10.30 - 13.50.

nnnnnALGKLASSIDE SPORDIPÄEV toimub 12. septembril
Nõmme Spordikeskuses, Külmallika 15 a.

Kell 9.00     1.A,  1.T, 1.P, 3.T, 3.P
Kell 11.00   2.P, 2.T, 4.T, 4.P

nnnnn 13. septembril kell 15.00 STUUDIUM põhikooli
klassijuhatajatele ja loodusainete õpetajatele. Vt lk 1.

nnnnnJÄRELTÖÖDE KLASS alustab tööd 17. septembril.

nnnnn18. ja 19. septembril on koolis FOTOGRAAF. Selga
koolivormi pidulikum variant!

nnnnnKARATEEKLUBI NÜKE ootab VHK 1.-4. klasside
õpilasi karateetrenni. Esmaspäeval, 10. septembril
toimuvad kell 10.00 ja kell 11.00 peegelsaalis
demonstratsioonesinemised ja jagatakse infot täpsemate
treeninguaegade kohta. Treeningud hakkavad esialgu
toimuma Uus tn 32 saalis. Pärast gümnaasiumi maja
remondi lõppu (ehk siis II poolaastal) Vene tn 22 saalis.

nnnnnGümnaasiumi uued õpetajad:
JAANUS SOO ühiskonnaõpetus
PRIIT KRUUS eesti keel ja kirjandus

nnnnnI perioodi 2. nädal

Kooliaasta vihmasest algusest hoolimata oleme saavutanud
rõõmsameelse argirütmi. Esimese nädala jooksul proovisime
läbi tunni- ja ruumiplaani. Püüame võimalusel veel kõige
kitsamad kohad õgvendada, aga üsna kitsastes oludes peame
uue maja valmimiseni hakkama saama.

Kahjuks on e-kooli uuenduste ja grupivahetustega seoses
e-kooli täitmine ja jälgimine sel nädalal puudulik. Sekretär
annab endast parima, et järgmisest nädalast kajastuks kõik
juba korrektselt.

Heaks uudiseks on see, et gümnasistid on aastat alustanud
täis head tahtmist ning kooli akadeemilist riietustava järgides.

Paneme südamele nendele vanematele, kes gümnasiste
autoga kooli toovad: palun ärge sõitke kooli ette - niimoodi
võivad ohtlikku olukorda sattuda meie kooli nooremad
õpilased. Parem lahendus on sõita mööda Uut tänavat ja
teha peatus Bremeni käigu juures või peatuda Rimi
Kaubahalli kõrval parklas.

Tähelepanu vanemad, kel on tõsine vajadus taotleda tasuta
koolitoitu või huvialakooli õppemaksu soodustust!
Palun avaldused õpilasega kooli toimetada ja klassijuhatajale
edasi anda hiljemalt esmaspäevaks!

nnnnnSpordipäev
Orienteerumispäev toimub sellel aastal Nõmme
Spordikeskuses 11. septembril algusega kell 10.00.
Täpsemat infot loe Kehakultuuri õppediivani alt lk 3.

nnnnn Teisipäeval, 11. septembril 6.-9. klasside
SPORDIPÄEV - orienteerumine  Nõmme Spordikeskuses
(Külmallika 15A).
Tunniplaanijärgsed tunnid toimuvad kuni kella 11.45-ni,
seejärel sõidame ühiselt linnaliini bussiga Nõmmele ning
pärast spordipäeva lõppu tagasi linna.
Klassijuhatajad, palun kandke hoolt, et õpilased oleksid
teadlikud sõidupileti/-te/ vajadusest! Riietus - pikad dressid.
Sooja toitu sel päeval ei ole; selle asemel saame sööklast
kaasa söögipakikesed.

nnnnn Neljapäeval, 13.09 kell 17.00 PMK
LAPSEVANEMATE KOOSOLEK. Alustame ühiselt saalis
(Uus 32) ja jätkame klasside kaupa.
PMK lapsevanemate listi kaudu saabub täiendav
informatsioon mõlema ülalmainitud ürituse kohta.

JANIKA ROOBA

29.01.1987 - 23.07.2007

Sellel suvel saime kurva teate meie VIII lennu vilistlase
Janika Rooba lahkumisest. Janika oli väga andekas ja
missioonitundega tüdruk, kes tahtis oma elu pühendada
teiste aitamisele. Ta märkas alati teisi enda kõrval, oli
alati abivalmis ning hea kaaslane nii oma klassis kui ka
peres.

Viktor Frankl on inimese elu võrrelnud filmi valmimisega.
Ta kirjutab: "Elu lõpul on kogu film säritatud, valmis;
inimelu on jõudnud täielikult tõelusesse. Oluline ei ole
seejuures mingil juhul filmi pikkus, vaid just need väikesed
plussmärgid, mida oleme stseen-stseenilt oma ellu
jäädvustanud. Nendest sõltub filmi kvaliteet ja ajahammas
filmi peale ei hakka. Iga tegu on iseenda mälestussammas".

Oleme mõttes Janika pere ja sõpradega.

n In Memoriam

nPüha Miikaeli Kolleegium



nKehakultuuri õppediivan

nnnnnVHK PÕHIKOOLI JA GÜMNAASIUMI SÜGISENE
SPORDIPÄEV NÕMME SPORDIKESKUSES.

Orienteerumispäev toimub sellel aastal Nõmme
Spordikeskuses 11. septembril algusega kell 10.00.
Kohale saab sõita nr. 23 ja nr. 23A bussidega kesklinnast
Trummi peatusesse, kust viidad juhatavad Teid Nõmme
Spordikeskusesse või nr. 10 bussiga Tähetorni peatusesse.
Sõidugraafikuid saab vaadata internetist www.tak.ee.
Stardipaik on spordikeskuse  aiaga piiratud  territooriumist
väljas suusasilla lähistel.

PÕHIKOOL

Distantsid: 5. klass PT ja 6.-7. T klass – raja pikkus 2-2,5
km, 6 KP-d (kontrollpunkti)
6.-7. P klass ja 8.-9. T klass – 3-3,5 km  8 KP-d
8.-9. P klass – 4-4,5 km  10 KP-d

Võistkondade moodustamine: Võistkonnad moodustada
varem. Klassi võistkondade leht, kus peal võistkondade
nimed ja liikmed, anda eelnevalt või spordipäevale tulles
õp. Aivarile.
5.P ja 5.T. klass – 4 võistkonda, igas max. 8 õpilast, juhul
kui klassis on üle 32 osaleva õpilase, siis võib võistkonnas
olla ka 9 õpilast.
6.-9. P ja T klass – max. 10 võistkonda klassi kohta, igas
max. 3 õpilast, juhul kui klassis on üle 30 osaleva õpilase,
siis võib mõnes võistkonnas olla ka 4 õpilast.

Stardiajad: 10.00  5. klass P ja T
10.30  6. klass P ja T
11.00  7. klass P ja T
11.30  8. klass P ja T
12.00  9. klass P ja T

GÜMNAASIUM

Distants: raja pikkus 4-4,5 km, 10 KP-d

Võistkondade moodustamine: Võistkonnad moodustada
varem. Klassi võistkondade leht, kus peal võistkondade
nimed ja liikmed, anda eelnevalt või spordipäevale tulles
õp. Aivarile.
Võistkonnas max. 4 õpilast. Võivad olla ka segavõistkonnad.

Stardiajad: 13.00  10. klassid
13.30  11. klassid
14.00  12. klassid

Oma raha eest  on võimalik spordikeskuse ruumides
riietuda ja pesta (ca. 15-20 krooni)!

nnnnnÕpetajate ujumine.

Alates esmaspäevast on registreerunutel võimalik Kalevi
Spas ujuda 20% soodustusega. Enne kella 15.00 sisse minnes
tuleb tasuda 68 krooni 1,5 tunni eest, nädalavahetustel ja
argipäeviti pärast kella 15.00 96 krooni.

1. juunist kuni 1. augustini korraldati Tallinna
Keskraamatukogus juba viiendat suve lastele vaba aja
sisustamiseks ning lugemishuvi ärgitamiseks
lugemisprogramm "Suvi raamatuga 2007".
Programmi  tarvis pakkusid  raamatukogu  töötajad  välja
valiku uuemat lastekirjandust. Lapsed lugesid läbi vähemalt
10 raamatut, vastasid küsimustikule ja joonistasid loetu
põhjal pilte.
Vanalinna Hariduskolleegiumist läbis lugemisprogrammi
KELLI MARIE JAAMA

Aitäh!
Tallinna Keskraamatukogu

nTänukiri

nMiikaeli Ühendus

MÜ KURSUSED 2007/2008

Tugeva tahtega laps - HELENA VOOGLAID, 13. ja
20. septembril kell 15.45.
Toetav distsipliin - KADRI PRISK, IRJA TUUS
Vaimulikud lugemised ja mõtisklused - LEMBIT
PETERSON
Iseloomu kasvatamine - CHEMA
Keskaja ajalugu - MARKUS JÄRVI
Ladina keel - ISA XAVIER
Väärtused ja pedagoogika (raamatu “Why Johny can’t
Tell Right from Wrong” põhjal) - PIRET PITK, KERSTI
NIGESEN
Metoodika (eeskätt I ja II kooliastmele) - KRISTA,
HELEN, LIIS
Teadusliku uurimuse teooria, metodoloogia ja
metoodika (uurimustööde juhendajatele) - KERSTI
NIGESEN
Liturgia ja kirikutraditsioonid - TAIVO NIITVÄGI
Erivajadusega laps koolis - KAJA ÖLLUK, ÜLVI SIKK
Folkloor - EVE PADAR jt.
Kõnekunst - TÕNIS RÄTSEP

KOOLITUSTE KAVA 2007/2008

Suveseminaril liikusid ringi sel aastal kavandatavate kursuste
nimekirjad. Saime teada, et huvilisi jätkub kõigile
väljapakutud kursustele  (huviliste nimekirja saab oma nime
lisada aadressil  virge@vhk.ee või ingrid@vhk.ee)  ja nüüd
toimuvad läbirääkimised läbiviijatega. Kui kursuste maht ja
toimumise aeg kokku lepitud, anname teada ja  siis tuleks
uuesti  registreeruda (võimalik ka elektrooniliselt).  Kõik
osalejad saavad tunnistused. Atesteerimisel läheb kursustel
osalemine täiendkoolitusena arvesse.
Helena Vooglaid alustab kursust "Tugeva tahtega laps" juba
järgmisel nädalal (vt lk 1). Uue kursusena lisaks
suveseminaril välja pakututele lisandus Tõnis Rätsepa
kõnekunsti kursus, mida paljud õpetajad on pikisilmi
oodanud.

Heade soovidega
Ingrid

tel 56 660 131; 6996 113



KUNSTIKOOLI LAAGER HIIUMAAL

5 asja, mis on suve juures parimad:
1) Kooli pole. Nagu laulgi ütleb: õpikud nurka, jää hüvasti
kool!
2) Kaua võib magada. Tuku või poole päevani, keegi ei
hooli.
3) Hea ilm. Päike paistab, õhk on soe ja merevesi on hea
jahutav.
4) Saab välikohvikus jäätist süüa.
5) Kunstilaager Hiiumaal.

5 asja, mis on Hiiumaa kunstilaagri juures parimad:
1) Toredad kohad. Ööbisime Palade Põhikoolis, mis oli
selleks aastaks remonditud. Meid toitsid kooli kokatädid
ja majast ei puudunud ka raamatukogu, mille teenuseid
kasutasid paljud. Käisime paar korda ka Kärdlas, kus
osalesime Hiiumaa lastefestivalil. Ühel päeval sõitsime
Kassari randa. Veetsime seal terve päeva maalides, süües,
ujudes ja lihtsalt sooja ilma nautides.
2) Suve parimad ilmad. Meil vedas väga. Laagrinädal oli
üks väheseid sel suvel, kui oleks võinud vees veeta tunde.
Kuid polnud ka liiga palav. Sääski oli vähe ja need vähesed
ei seganud kedagi.
3) Mõnusad inimesed, muhedad õpetajad ja koolistressist
vabad õpilased.
4) Päikesetõusu vaatamine kell 4 hommikul. Leppisime
kokku, et ärkame pool 3, kuna mere äärde oli pikem
jalutuskäik. Ilm oli pilvine, aga vaade oli ikkagi kaunis.
Pärast tagasi minekut läksime magama ja hiljem maalisime,
mida olime näinud.
5) Joonistamine.

5 asja, mis on joonistamise juures parimad:
1) Saab silmamõõtu treenida.
2) Ilusad pliiatsid.
3) Sõbrannadest modellid.
4) Võimalus ennast proovile panna.
5) Asja ilu.

IDA MARTA METSIS, 7.T

nKroonikat

MÜ KEELTEKESKUSE ÕHTUSED KURSUSED

Ootame jälle kõiki õpilasi, õpetajaid ning lapsevanemaid
keelekursustele!

Registreerida saab alates esmaspäevast, 3.
septembrist gümnaasiumi sekretäri Mairi juures (6996130)
või aadressil piretp@vhk ja mairi@vhk.ee.  Rühmad
alustavad tööd üldjuhul 17.  septembrist, eelduseks on
piisav registreerunud huviliste arv.
Kursused maksavad VHK õpilastele ja õpetajatele 450
krooni, ülejäänutele 800 krooni (1 kursus kestab septembrist
detsembrini kokku 35 tundi).

SELLE AASTA KURSUSED:

Prantsuse keel 1 (algajad) T ja N16.30
Prantsuse keel 3 T ja N17.45
Prantsuse keel 5 E ja N16.00

Rootsi keel 1 (algajad) E  17.00 ja K 16.30
Rootsi keel 3 T 16.30 ja N 17.30

Hispaania keel 1 (algajad) E ja K  16.30
Hispaania keel 3 E ja K  17.45

Itaalia keel 1 (algajad) E ja K 17.30
NB! Tunnid  algavad juba 10. sept!
Itaalia keel 3 E ja K  16.15
NB! Tunnid  algavad juba  5. sept!

Jaapani keel 1 (algajad)
Jaapani keel 3 Tunnid algavad oktoobris!

Ajad on veel lahtised:
Vene keel 1 (algajad)
Vene keel 3
Saksa keel 1 (algajad)
Saksa keel 3
Inglise keel 3
Soome keel 1 (algajad)
Flaami keel 1 (algajad)

nMÜ Keeltekeskus

Neljapäeval
13. septembril kell 20.00
Püha Katariina kirikus

JAAK, MART, ANTS ja KÄRT
JOHANSON ning TÕNIS MÄGI

LAULUD PÜHA
KATARIINA KIRIKULE

VHK õpilastele ja õpetajatele pilet 75 krooni

Tulu läheb Püha Katariina kiriku
hoidmiseks


