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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

INGER KESSLER  24.09

EVELIN KIVIRAND  25.09

SIIRI MIIDU  26.09

NADEZDA SOOSAAR  26.09

AGNES LIIVAK-LIIVAT  27.09

����������������������������

KOOLI KODUKORD

Möödunud nädalatel oleme kindlasti mõtisklenud oma isikliku
vastutuse üle koolimaja ilu ja koolipere õhkkonna säilimises, et
„meie kool oleks paik, kust igal õhtul rõõmuga lahkume ja kuhu
hommikul rõõmuga tulla soovime“. Selleks, et see õilis eesmärk oleks
realiseeritav, on kool endale seadnud kooselu korrastava
kokkuleppelise reeglistiku, mida kutsume ka kooli kodukorraks.

Kui tähtis see on, et me kõik, kes osaleme koolielus, tunneksime,
mõistaksime ja võtaksime selle omaks. Jälgime kooli kodukorda,
sest see on hea alus meie õppimisele ja rõõmsale elule, kuigi mõnikord
tundub see ehk raske ja tihti sooviksime leida põhjuseid, et seda
mitte jälgida. Nüüd, mil oleme taas koos veetnud juba kaks ja pool
nädalat, oleks hea peatuda ja kooli kodukorda rahulikult üle lugeda.
Nagu teame, leiame selle oma päevikutest ja kooli kodulehelt. Kuid
käitumisnormid, mis võimaldavad tekkida heal töökeskkonnal ja
mõnusal koosolemisel, ei piirdu loomulikult tekstis kir jutatud
reeglitega.

Mõelgem sellele, kui suurt vastustust kanname kooli normide
jälgimise osas. See, et tulevased VHK põlvkonnad meie kooli vaimu
kannaksid, sõltub suurel määral sellest, kuidas meie seda praegu
igapäevaselt teeme.

Kodukorras ettenähtud riietumisviis, osalemine ainetundides,
puudumiste põhjendamine, lubaduste ja kokkulepete täitmine, õigus
olla vaba oma otsinguis tõe järele, olla tunnustatud oma eripäras,
olla informeeritud, saada klassijuhatajalt ja juhtkonnalt abi,
esindada kooli üritustel, milles VHK osaleb jne on rohkem kui
pelgalt kohustuste ja õiguste nimekiri – see on käitumisviis, mis
kõneleb sellest, kes me oleme.

Vanematekogu 16.09.09

nKülas olid abituriendid, kes rääkisid saabuvatest
üritustest. Katsed noor-vhk-lastele toimuvad
neljapäeval, 1. oktoobril. Päeva jooksul täidavad
erinevaid ülesandeid, tehakse mänge, päeva jooksul
peab igaüks õppima pähe ühe salmi Veni Creatorist.
Sõrmuste pidulik üleandmine X klasside õpilastele
ja Vabalava Katariina kirikus 9. oktoobril. Õpetajate
päev 2.10. Õpetajate päeva peaks planeerima nii, et
samad abituriendid oleks algklasside juures terve päeva.
10ndatel klassidel sel päeval väljasõit.

nTagasiside lapsevanemate koosolekutest. Kõige
rohkem küsimusi tekitasid traditsiooniliselt koolivorm
ja inglise keele metoodika. Plaanis on käivitada
ainealased konsultatsioonid vanematele. 7. oktoobri
vanematekogus täpsem arutelu.

nJärgmises vanematekogus ülevaade klassijuhatajate
tööplaanidest.

nÜritused: Trialogos sel aastal sügisvaheajal. Tulemas
rahvuskultuuride nädal (28.09-2.10), sel ajal võimalik
kutsuda kooli eri rahvaste pühapäevakoole.

nMihklipäev 29.09. Kell 17 loodusteaduste kabineti
avamine, kell 18 kontsert Rootsi-Mihkli kirikus, pärast
seda vastuvõtt Vene 22.

nTallinna ülikoolist on tulnud ettepanek alustada
koostööd. Selleks tuleb moodustada töögrupp.

Vanalinna Hariduskolleegiumi ja Miikaeli Ühenduse
MIHKLIPÄEVA KONTSERT toimub 29. septembril
kell 18.00 Rootsi-Mihkli kirikus (Rüütli 9).

Sellele järgneb vastuvõtt Vene 22 hoones, millega
täname oma toetajaid ja kaasamõtlejaid. Vastuvõtu ajal
on võimalik tutvuda vastavatud loodusteaduste
kabinetiga ja meie renoveeritud koolimajaga, mis on
riiklik kultuurimälestis.

Oodatud on kõik VHK pere liikmed!

Seoses mitme hiljutise suure vargusega paneme
südamele kõigile neile, kes korraldavad üritusi Katariina
kirikus - hoolitsege selle eest, et ukse peal oleks kogu
ürituse aja valve!

nKatariina kirik

nMihklipäev

n Info
Tütarlapsed vanuses 7-17 aastat on oodatud
KODUTÜTARDE ringi, mis hakkab toimuma
teisipäeviti algklasside majas algusega kell 15.00. Järgmine
kokkusaamine toimub juba 22. septembril 2. T klassis.



n Gümnaasium nPõhikool
nnnnnStuudium lükkub edasi ja toimub 24. septembril kell
15.40 8. T klassis. Palume osa võtta kõigil PKs tunde andvatel
õpetajatel ning eelnevalt tutvuda õpetajate toas oleva
korrapidamise graafikuga. Küsimustega pöörduda Riini poole.

nnnnn2. T, 2. P, 3. A ja 3. P lähevad 21. septembril vaatama
lavastust "Kaval- Ants ja Vanapagan". Etendus algab
Draamateatris kell 12.00. Tagasi oleme kell 14.00.

nnnnn4.P klass on 25.09 Teadlaste öö raames toimuval üritusel
"Arvutiteadus ilma arvutita". Oleme koolist ära 11.45-14.00.

nnnnn23. septembril kell 18.30 Muusikamajas MK klaveriõpetaja
A. Obili ja K. Volozina kammeransambli kontsert.
nnnnn27. septembril kell 18.00 osaleb Püha Miikaeli Poistekoor
Jaani kirikus "Estonia" laevahuku mälestusteenistusel.

I perioodi 4. nädal

Sünnipäevad

10.R Laura Rogenbaum 18.09
11.H Kristiina Randrüüt 18.09
10.R Heli Melis 21.09
12.R Siim Osa 21.09
10.K Martin Koldits 22.09
12.H Silver Palumaa 22.09
11.R Erik Kabrits 23.09
12.H Kristel Kuslapuu 24.09
10.H Liispet Undusk 24.09
10.H Fredy Engso 25.09

nnnnnToiduraha. Gümnasisti koolilõuna oktoobris maksab 425
krooni (17 päeva x 25 kr). Raha tuleb üle kanda enne 25.09
Koolitoitlustuse OÜ arvele. http://www.vhk.ee/toitlustamine/
gumnaasium

nnnnnÕpilaskodu kartulivõtutalgud. Suur tänu kõigile neile,
kes imekiirelt aitasid Õpilaskodu kartuli üles võtta: Evert
Nõlv, Jarmo Reha, Hanno Padar, Martin Koldits, Laura
Nedzelskyte, Aron Erik Matt, Lauri Lend, Mari-Ann
Loosaar, Tiina Veismann, Maria Joanna Madise, Külli Jõe,
Markus Loide, Liis Tammesalu, Uku Langebraun, Joosep-
Miikael Niitvägi, Kirsi Õis.

nnnnnXII klassi eksperthinnangud. Alustame XII klassi
eksperthinnangute ettevalmistusega. Loodetavasti saavad
õpetajad ja õpilased hinnanguid sisestada järgmise nädala
neljapäevast. Tagasisidevestlustega alustame I perioodi
arvestuste nädalast.

nnnnnPalverännak Harjumaa kirikutes. Laupäeval, 26.
septembril toimub VHK gümnaasiumi palverännak
Harjumaa kirikutes, mille käigus on plaanis külastada
Rannamõisa, Keila, Paldiski, Harju-Madise ning Risti kirikut
ja pidada igas neis Taize palvus. Päeva võiks alustada kell
10.00 ja tagasi Tallinna jõuaks orienteeruvalt kell 17.00.
Osalema on oodatud kõik gümnasistid! Arvestada tuleks
kulutustega transpordi eest. Osavõtusoovist teatada õp. Pille
Raitmaale (piller@vhk.ee). Palverännak oleks ka omamoodi
ilus sissejuhatus VHK saabuvusse sünnipäevanädalasse.

nnnnnMihklipäev 29. septembril. Teisipäeval, 29. septembril
on meie kooli kaitsepühaku -peaingel Miikaeli päev. Toimub
teenistus.

nnnnn“Katsed” noor-vhklastele. “Katsed” noor-vhklastele
toimuvad neljapäeval, 1. oktoobril pärast tunde.

nnnnnÕpetajate päev. Tähistame õpetajate päeva koolis 2.
oktoobril. Sel päeval annavad alg- ja põhikoolis tunde
abituriendid. X klassid on sel päeval väljasõitudel. XI
klassidele on sel päeval külalislektorid (teemad ja esinejad
on täpsustamisel, ettepanekud on oodatud).

nnnnn Sõrmuste üleandmine X klasside õpilastele ja
Vabalava. Sõrmuste üleandmine X klasside õpilastele ja
selle õppeaasta esimene vabalava toimuvad reedel, 9.
oktoobril Katariina kirikus.

NAISTE KLUBI. Reedel, 25. septembril alustab tööd
Naiste Klubi. Esimene kokkusaamine toimub
kunstiõpetajate toas ja käsitööklassis kell 17.00-19.00.
Ootame kõiki toredaid naisi heade ideedega, et valmistuda
jõululaadaks ja teha ilu koju ja sõpradele. Toimub ka väike
moeloeng. Registreerida saab kunstiõpetajate toas 6996150.

Palun kaasa võtta ka midagi põske pistmiseks!

VHK pere avaldab südamest kaastunnet Hilda
Rütterile ISA surma puhul.

nMuusikakool

nKunstimaja

nKehakultuuri õppediivan
nnnnnTallinna koolinoorte spordimängud

VHK tublid spordipoisid ja -tüdrukud saavutasid 2008/09
aasta kokkuvõttes väga tubli 8. koha. Kehalise õpetajad
tänavad kõiki õpilasi, kes erinevatel võistlustel kooli esindasid!

nnnnn2009/10 aasta spordimängud said avalöögi 17. septembril
„Kalevi“ staadionil. Väga hästi esinesid gümnaasiumi
võistkonnad, kes nii 10 x 100 m teatejooksudes kui ka
ringteatejooksudes olid kaheksa parema kooli seas. Põhikooli
tüdrukud lõpetasid 10 x 60 m teatejooksus samuti 10 parema
hulgas. Ebaõnnestus vaid poiste 10 x 60 m jooks,
ebaõnnestunud teatevahetuste tõttu võistkonna tulemus
tühistati. Täpsemad tulemused järgmises „Teatajas“.

nTeadaanne
Aadressil http://www.edlv.planet.ee/kp2009/ asub kõigile
kooliõpilastele mõeldud Euroopa keeltepäeva viktoriin.
Osaleda saab kuni 23. septembri õhtuni. Peaauhinnaks
parimale vastajale on tasuta hispaania keele kursus
Hispanistikakeskuses!


