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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

TIIA KALJU  8.10
TAISIJA HANTSOM  8.10

KRISTIINA SALONG  8.10
TIINA MÖLDER  9.10

VILJA SLIZHEVSKI  13.10
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nArutati teenistuste korraldamist. Tehti ettepanek
kristliku kasvatuse programmis uuesti läbi vaadata
teenistuste korraldamise kord ja vastutajad, et vältida
segadusi.

nTänud! Vanematekogu tänab kõiki mihklipäeval
esinenud õpilasi ja õpetajaid väga elamusliku kontserdi
eest!

nPüha Miikaeli Kolleegium - Aime tegi ülevaate.
Koolitusluba tuleb ümber teha ühe KM määruse tõttu,
mis ei luba vara anda kasutada sihtasutusele. Lähiaja
kiirem töö on veel kolimise ettevalmistus. Koduõppe
õpilastega peaks tegelema eraldi inimesed. Töö
klassijuhatajatega. Ka nemad peaksid pidevalt majas
olema. Ettepanek võtta lapsi PMK-sse läbi komisjoni,
et saada parem pilt lapse tegelikest probleemidest.
Tähelepanu tuleks rohkem pöörata kristlikule
väärtussüsteemile. Õpetajad vajaksid tuge koolituse
näol, et nad oskaksid näha ja arvestada laste probleeme
ja neid lahendada. 21. nov toimub PMK-s laste-
psühhiaatrite väljasõiduistung, seal on võimalus kontakte
luua. Vajadus abiõpetajate järele on suur, sest käitumis-
häiretega lastega on raske toime tulla isegi väikeses
grupis.

nPõhikooli prioriteedid. Sel aastal pööratakse
rohkem tähelepanu väärtuste kasvatamisele. Probleem
on selles, et ühiskonnas on kujunenud suhtumine, et
kool on vaid õppe-, mitte kasvatusasutus. Ajalooliselt
on kool olnud eelkõige kasvatusasutus. Algklasside töös
toimus sel aastal suur muutus, klassijuhatajatel on
rohkem aega oma klassi juures olla. Aktiivselt on
hakatud tegelema metoodilise materjali koondamise ja
süstematiseerimisega.

nDiskussioon koduste tööde vajalikkuse teemal.
Juhtkonna tasemel tuleks välja töötada kindel raamistik,
reeglina peaks õpilane omandama materjali tunnis,
koduste tööde andmine peaks olema põhjendatud.

nKinnitati algkooli praktikandid.

STUUDIUM 11. oktoobril

kell 15.30 Vene 31, 3. korrus

Teemaks on humanitaarainete nädala korraldus. Oodatud
kõik humanitaarid ja teised, kellel ideid, kuidas seda tänavu
läbi viia. Humanitaarainete nädal on 26.-30. november.

Alar

nKantselei

Kallid VHK töötajad, andke palun kantseleisse
teada oma elukoha või e-posti aadressi muutusest,
et tähtsad teated teieni jõuaksid!

MÕNINGAID MÕTTEID MÕISTMISEST

Mõista - see tähendab ka andestada. Kui oleme õppinud enesele
otsa vaatama ning teame, et me pole veatud, siis ei ole ju üllatav,
et ka teistel on oma nõrgad küljed!  Iga enda tehtud viga võib
muutuda millekski heaks, kui sellest õppida ning sama eksimust
mitte korrata. Teiste vigadesse peaksime aga suhtuma sama
mõistvalt - kui need aitavad meil mõista ja kaaslast paremini
aidata, on tegu väärtusliku õppetunniga, sest keegi pole teistest
kehvem. Pealegi ei ole elus sugugi oluline, et me kunagi ei
komistaks, vaid et me alati üritaks end püsti ajada. Mõelge
sellele, kuidas õpivad käima väikesed lapsed!

Mõistmine hõlmab ka empaatiavõimet. Et kellegi tegude tagamaid
taibata, peaksime püüdma end kujutleda tema asemel, näha
olukorda tema silme läbi. Sel juhul avanevad ka meie silmadele
asjad, mida me enne ei oleks osanud näha ega tähele panna.

Kui oleme kellelegi toeks, saame aru tema raskustest ja muredest
ning püüame tõesti aidata, siis ei kanna me viha, ei kibestu ning
suudame ka andestada. Kes ei suuda andestada, jääb õnnetuks.
Andestamine aga on suure ja sügava rõõmu allikaks.

nMuusikakool

n 9. oktoobril kell 17.30 toimub Muusikamajas
klavessiiniõpilaste kontsert

n 11. oktoobril kell 17.00 toimub Muusikamajas
kandleõpilaste kontsert



n Gümnaasium nPõhikool

I perioodi 6. nädal

nÜle poole I õppeperioodist hakkab läbi saama ja silmapiiril
terendab juba arvestuste nädal. Arvestuste nädala plaanid
on valmis hiljemalt 7. nädala keskpaigaks.

n Tähelepanu XII klass ! Palun alustage ekspert-
hinnangute sisestamist. Õpilased saavad sisestada ka
hinnangu õpetajale. Vestlustega alustame 22. oktoobrist ja
pärast seda on täiendavalt individuaalne tagasiside
psühholoogilt kutsesobivuse/võimete ja isiksuse testi kohta.

nTUTVUMISPIDU
Esmaspäeva, 8. oktoobril õhtul toimub abiturientide ja
X klassi õpilaste tutvumispidu ja pidulik sõrmuste
üleandmine Katariina kirikus.

n VÄLJASÕIT NOAROOTSI
Reedel, 19. oktoobril sõidavad XI K klassi rootsi keele
grupi õpilased ja üksikud XII K klassi rootsi keele rühma
õpilased õppereisile Noarootsi. XI K klassi tunnid sel päeval
toimuvad, õpetajatel palun arvestada, et õpperühmad on
väiksemad.
Väljasõit on kell 8.00 Mere pst. ja kojujõudmine õhtul
orienteeruvalt seitsme-kaheksa vahel. Giidina tuleb kaasa
Ivar Rüütli, kes on üks Noarootsit paremini tundvatest
inimestest Eestis. Noarootsis on kavas tutvuda Rannarootsi
asustuse ja ajalooga. Loodame ka külastada Noarootsi
Gümnaasiumi.
Bussiraha 150 krooni saab maksta rootsi keele õpetaja
Eva-Tiina Põlluste kätte alates 8. oktoobrist. Sõidule võtta
kaasa märkmik ja kirjutusvahend, süüa ja rõõmus tuju.

nKOORILAAGER!
Reedel, 12. oktoobri õhtul istuvad meie gümnaasiumi
tublid lauljad bussi peale, et sõita Muhumaale koorilaagrisse.
Laager leiab aset Ivardi talus Paenase külas, plaanis harjutada
laule edaspidisteks esinemisteks. Võimaluse korral võtame
osa ka pühapäevasest jumalateenistusest Muhu Katariina
kirikus.
Kohale ning tagasi plaanime jõuda liinibussiga (piletid
ostetakse selle nädala jooksul), laagris osalejad peaksid
tasuma bussipiletite eest (240 krooni, pilet kehtib koos
õpilaspiletiga!). Kooriga lähevad laagrisse kaasa õpetaja Pille
Raitmaa, abiturient Kaspar Mänd ning Hirvo Surva, kes
aitab lihvida koori tooni ning kooskõla. Selga tuleks panna
sügiseselt soojad riided, kaasa võtta hambahari, hea tuju,
magamiskott, saunalina ning lihtsasti kaasavõetav madrats
(kui on). Süüa saab kohapeal.
Koorilaagris osalejad: Miina Pärn, Engeli Vennik, Helena
Pruuli, Ann Alice Ehala, Anette Morel, Ann Mirjam Vaikla,
Mari Tammesalu, Nele Langebraun, Reeli Viikberg, Mari
Urb, Li Langebraun, Ave Habakuk, Linda Kolde, Hõbe
Ilus, Piret Krumm, Jaanika Saarmets, Theresa Vooglaid,
Jaanus Lüüs, Jarmo Reha, Uku Valner, Rando-Karel Arro,
Jaan Kekishev, Kaspar Aasrand, Kaspar Velberg, Joonas
Pärn, Joonas Paas, Taavi-Hans Kõlar.

Küsimustele vastab: Kaspar Mänd (52 72 149)

nPRAKTIKANDID PÕHIKOOLIS
Tallinna Pedagoogilise Seminari üliõpilased on 8.-19.
oktoobril vaatluspraktikal. Külastavad ainult 1. klasside
tunde. Tallinna Ülikoolist on meil kuni oktoobri lõpuni külas
loodusõpetuse ja bioloogia üliõpilane, kes alguses vaatleb ja
pärast annab ka tunde.

n10. oktoobril läheb 2.T klass Kadrioru Lossikooli. Koolist
lahkume 9.15. Tagasi oleme 11.45.

Head gümnasistid ja põhikooli õpilased!

Kui me vaatame enda ümber, siis näeme kõikjal
geomeetrilisi kujundeid: arhitektuuris, linnapildis,
elementides meie riietuses jne.

Proovime seda kõike jäädvustada oma joonistustes
ja fotodes. Kuulutame välja konkursi:

GEOMEETRIA MEIE ÜMBER

Oodatud on fotod, joonistused, joonestused jms.

Tingimused:

• foto formaat A5 ja suurem (must-valge või värviline)
• joonistus/joonestus peab olema tehtud kõvemale paberile
(vatman), formaat A4 või suurem

Tööd esitada 8. novembriks oma matemaatika-
õpetajale.

Parimaid töid eksponeeritakse reaalainete nädalal
12.-16. novembril. Parimatest parimatele auhinnad.

EUROPA WIRD GEMACHT

17.-21. septembril toimus Saksamaal Jenas teatrifestival,
kust ka meie 11. teatriklass osa võttis. Tegemist oli üritusega,
mille eesmärgiks tundus olevat saavutada Euroopa rahvaste
omavaheline tihedam suhtlemine ja  kultuuride
tundmaõppimine. Kuna iga grupp tegi etteaste, siis saime
rohkem tundma õppida Lätit, Leedut, Saksamaad,
Slovakkiat ja Rumeeniat. Meid tuntakse kui laulurahvast ja
esitasimegi tummfilmi rohke laulu ja naljaga.

Lõpuetenduseks valiti lõike nähtust ja kasutati töötubades
õpitud kavasid. Valmis Euroopa-teemaline etteaste, kus
osales rohkem kui sada noort.

KRISTIINA TALTS

nTänud!

Raamatukogu tänab õpetaja KRISTA NÕMMIKUT ja
PRIIT KRUUSI raamatukogule vajalike raamatute
annetamise eest.

nTeatriharu



nKehakultuuri õppediivan
nKesklinna koolide 3.-7. klasside spordimängud.
Ilusal sügispäeval selgitati Võidu pargis parimad
murdmaateatejooksus. Poiste ja tüdrukute 5-liikmeliste
võistkondade igal jooksjal tuli läbida u. 450 meetri pikkune
ring. 3. klasside tüdrukute jooksus saavutasid Loora
Grünvald, Theresa Toom, Eliann Tulve, Hanna Maria
Salong ja Michelle Hang tubli 4. koha (osales 13 kooli).
Sama klassi poiste jooksus võitlesid poisid vapralt, aga
vastased olid tugevad ning 13 kooli konkurentsis tuli leppida
9. koha jagamisega. Jooksid Jakob Voll, Mathias-Mait
Metsamaa, Devon Nathaniel Gawley, Jesper Bruno
Bramanis ja Gert Kikkas. 4. klasside jooksudes osales 14
kooli. Tüdrukud (Liisa Oganisjan, Melody-Mai
Metsamaa, Iiris Tähti Toom, Karmen Sipelgas,
Rebekka Madleen Lamp) kordasid eelmise aasta 6. kohta,
kuid 4. ja 5. koht olid väga lähedal. Poisid aga jäid alla vaid
Reaalkooli poistele ja saavutasid väga tubli 2. koha!!! Jooksid
Raul Endel Haagensen, Tristan Krevald, Johan
Markus Oli, Theodor Tabor ja Andre-Martin Ilves. 5.
klassi tüdrukud võitlesid samuti Reaalkooliga esikoha eest,
kuid tulid ka teiseks!!! Väga tublid olid Sandra Suits, Madli
Jürisson, Madleen Maria Kirja, Kelli Marie Jaama ja
Marie Liive. 5. klassi poisid leppisid sellel aastal 6. kohaga,
jooksid Patrick Peinar, Joel Markus Antson, Siim Mägi,
Herman Klas Ratas, Karl Markus Antson. 5. klasside
jooksudes osales 12 kooli. 6.-7. klasside tüdrukute võistkond
saavutas 11 kooli konkurentsis tubli 5.koha (Anna Kristin
Peterson, Pauliine Murel, Merilin Reede, Johanna
Nirk, Birgit Valgemäe). Päeva lõpetuseks tõid veel ühe
komplekti hõbemedaleid (osales ka 11 kooli) 6.-7.klassi
poiste võistkond: Markus Silla, Leander Meresaar, Karl
Saar, Tom Gregori Brazier ja Andreas Lepamets.

n26. Tallinna koolinoorte spordimängud
Põhikooli tüdrukud mängisid alagrupi mänge Reaalkooli
staadionil. Viigistati 0:0 Westholmiga, kuid kaotati seejärel
0:3 GAG-ile. Viimane mäng Humanitaargümnaasiumiga jäi
mõlema kooli mitte ilmumise tõttu pidamata!? Endast parima
andsid Liisa Hiob, Laura Rogenbaum, Laura Reiter,
Liisa Karjahärm, Getter Saar, Maria Luigend, Grete
Radvilavicius ja Sohvi Viik.

nKooli noormeeste koondis (võistkonnas võib mängida
ka kolm põhikooli poissi) aga jätkab mänge kesklinna
koolide jalgpalliturniiri poolfinaalis. Alagrupi esimeses
kohtumises võideti 4:0 Liivalaia Gümnaasium, teises mängus
viigistati 0:0 Humanitaargümnaasiumiga. Alagrupi võitja
otsustati aga printsipiaalses kohtumises VHK versus
Reaalkool, meil oli alagrupi võitmiseks vaja võitu… Esimesel
poolajal päästis Reaalkooli mitmel korral nende väravavaht,
kuid poolaeg lõppes siiski 0:0. Teisel poolajal tuli nagu ei
millestki Reaalkooli 1:0 värav, aga poisid ei andnud veel
alla. Kaitsjad tulid ründajatele appi ning Anders Levandi
ja Lauri Lendi väravad märkisid mängu lõppedes VHK
2:1 võitu!!!   Poolfinaalis tuleb kokku minna eelmise aasta
Tallinna Koolinoorte meistri, Ühisgümnaasiumi
võistkonnaga.

nKroonikat
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Uus hooaeg algab esmaspäeval, 8. oktoobril kell
19.30 ÕHTUKOOLiga Veinipööningul (Viru
18). See on kohtumiste sari, tavaliselt kuu esimesel
esmaspäeval, kus lahatakse teatriantropoloogia
küsimusi undilikus ja barbalikus vaimus. Alanud
sügisel kutsusime esimeseks mõtte- ja
laulumõlgutajaks Tõnu Tepandi.

PÖÖNINGU LOOD 2/7 on teine osa
seitsmeosalisest jutustamisetenduste sarjast.
LOOD 2  võtab aluseks dialoogivormi. Teemad
on vanamoelised - armumine, armastus ja
armastuse vaegus - huvitav miks?

Jätku saab ka meie teatri Novecento-saaga. Selle
aastanumbri sees jõuab eestikeelne Novecento
ka lugejate ette tänu kirjastusele Pegasus.

MMMMMängukava oktoobrisängukava oktoobrisängukava oktoobrisängukava oktoobrisängukava oktoobris:::::

8. oktoobril kell 19.30
Veinipööningul (Viru 18)
ÕHTUKOOLIS Tõnu Tepandi
sissepääs prii

9., 16., 23. ja 30. oktoobril kell 19.00
Veinipööningul (Viru 18)
Khaled ben Marufi PÖÖNINGU LOOD 2
sissepääs maksab ühe loo

10., 11., 15., 18., 31. oktoobril (ja 1. novembril)
kell 20.00
Veinipööningul (Viru 18)
Alessandro Baricco NOVECENTO
150-kroonised piletid müügil pööningul

(www.vinoteek.ee, info@vinoteek.ee, tel. 6 418 631)

Meenutus mihklipäeva kontserdilt. Kaarli kirikus kõlas võimsalt
Mart Siimeri “Püha Miikaeli mõõk” ja teised teosed. Fotod
kontserdist ja vastuvõtust VHK kodulehel.


