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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

HILDA RÜTTER  28.09

ARDO VÄSTRIK  28.09

NEEME PÕDER  29.09

TIINA VEISMANN  29.09

ANE METSAMAA  30.09

KERTU-KAIA KESLER  1.10

KAIU PÕLD  2.10

CATLYN ENGSO  2.10

ENEKEN LAUGEN  2.10

VIRGE KADARIK  3.10
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Vanematekogu 23.09.09

nMihklipäev. Arutati gümnasistide ideed teha kooli
sünnipäevaks suur küpsisetort. Põhikoolis võiks asja
lahendada nii, et vanemad küpsetaksid. PK vanemad klassid
võiksid ka ise ja koos teha. Mihklipäeva programm: toimub
loodusteaduste kabineti pidulik avamine, kuhu on kutsutud
Rotary klubide esindajad; kell 18 kontsert Rootsi Mihkli
kirikus, seejärel vastuvõtt ja MÜ aastaaruande ettekandmine.

nÕpetajate päev 2. oktoobril. 10. klassid sõidavad ära.
Õpetajate programm algab kell 12, klassijuhatajad peaksid
siiski hommikust peale koolis olema ja toimuval silma peal
hoidma. Päevakeskus töötab, toimuvad muusikakooli
individuaaltunnid, kunstikooli ja kunstimaja ringid. Ära jäävad
muusikakooli rühmatunnid.

nMihklipäeva teenistused 29.09. 10.00 algkool, 11.00
põhikool, 12.00 gümnaasium. Sel päeval on õpilastel kohane
ka pidulik koolivorm.

n8. klassi lapsevanematelt on tulnud ettepanek luua Miikaeli
Ühenduse alla Andres-Allar Siitami nimeline fond, kuhu
saab annetada raha, millega toetada majanduslikes raskustes
perede laste võõrkeeleõpinguid. Otsustati seda väga ilusat
mõtet toetada.

nKoostööprojektid. Tekkimas on koostöö Tallinna 53.
keskkooliga reaalainete, keskkonnateemade ja muusika alal,
samuti tekkis idee sõita tutvuma Peipsi-äärse eluga.
Koostöösse võiks kaasata ka ühe Narva kooli. Koostööd
uuendati ka Mihkli Gildiga. Sidemed on tekkinud ka
Maarjamaa Konvendiga. Ettepanek koostööks on tulnud
ka Tallinna Ülikoolilt.

nTrialogos toimub sel aastal sügisvaheajal (26.-30.
oktoober), festivali teemaks on "IKOON: nähtamatu ideaali
nähtav märk". Taivo andis ülevaate programmist.

n16.10 toimub rootsi keele õpilaste väljasõit Noarootsi.

nRahvusvähemuste päevad 28.09-2.10. Kunst, filmid,
toit, muusika jm kultuur. Vt täpsemalt gümn. teadete alt.

n5. klassid sõidavad õppekäigule Viru rappa 1. oktoobril.

NÕUDLIKKUS JA VOORUSTE ARENDAMINE

Kunagi defineerisime Teataja avaveerus mõistet „voorus“, kui head
aktiivset harjumust. Oleme ka viidanud ühele teisele definitsioonile,
mis tundub ehk veel praktilisem - voorus on see, mida soovime leida
teiste tegudes meie suhtes, kuid mida on raske oma elus ise arendada.

Eks ole nii, et meile kõigile meeldib, kui teised on mõistvad, lahked,
truud, siirad ja õiglased meie suhtes. Aga kuidas arendada häid
harjumusi, voorusi iseenda elus? On vaid üks vastus - voorused
kujunevad, kui kordame samu või sarnaseid tegusid mitmeid kordi.
Selleks on vaja olla enda suhtes nõudlik - või et teised meilt seda
nõuaksid.

Seega nõuavad meilt vanemad, õpetajad ja head sõbrad, et me kordaks
tegusid, mis viivad meid tõelise hüveni. Vastutus olla nõudlik oma
laste või õpilaste suhtes nende enda hüvanguks on vanemliku autoriteedi
armastav väljendus. Kuigi mõned võivad ekslikult arvata, et see
kahandab lapse või noore isiklikku vabadust. Kui meilt midagi
nõutakse, on loomulik, et tunneme esmalt teatud vastumeelsust. Aga
mõelgem rahulikult nende soovituste ja nõudmiste üle. Ja olgem alati
kindlad selles, et iga nõudmise, soovituse ja reegli taga - olgu need
kooli või kodu omad - pole kunagi muud, kui meie isiklik ja ühine
hüvang.

Parimad soovid saabuvaks mihklipäevaks VHK perele! Olgu meil
jõudu ühises vaimus edasi mõelda ja tegutseda!

Hea VHK pere liige! Rõõm ja au
on paluda Teid koos kaaslasega

VHK ja Miikaeli Ühenduse

MIHKLIPÄEVA KONTSERDILEMIHKLIPÄEVA KONTSERDILEMIHKLIPÄEVA KONTSERDILEMIHKLIPÄEVA KONTSERDILEMIHKLIPÄEVA KONTSERDILE

29. septembril kell 18.00

Rootsi-Mihkli kirikus (Rüütli 9) ja
sellele järgnevale vastuvõtule Vene
22 hoones, millega täname oma
toetajaid ja kaasamõtlejaid.



n Gümnaasium
I perioodi 5. nädal

Sünnipäevalapsed

10. H  Fredy Engso  25.09

12. H  Doris Tääker  27.09

12. R  Kärt Sõber  28.09

10. H  Henrik Rakitin  28.09

10. H  Karl Allika  28.09

11. K  Mari Hütsi  1.10

10. K  Johan Karlson  1.10

nKooli kaitsepühaku päev - Mihklipäev 29. september

Esmaspäeval, 28. septembril kell 15.30 (Foorumi ajal)
ootame abilisi mihklipäeva küpsisetordi tegemisele söögisaali.

Teisipäeva hommikul kell 9.30 koguneme kooli hoovi
mihklipäevatervituseks. Sellele järgneb ühine tordisöömine.
Pärast seda jätkuvad tunnid.

Kuulutustetulp on sel päeval avatud kooliga seotud heade
soovide ülesriputamiseks.

Teisipäeval kell 12.00 TEENISTUS Peeter-Pauli kirikus

nRAHVUSKULTUURIDE PÄEVAD

• Esmaspäev, 28. september - ARMEENIA PÄEV

9.45-11.00 Armeenia ja armeenia kultuuri tutvustus X klassi
õpilastele (vene keele rühmad) Vene 22 teatrisaalis. XI R
klassi tund toimub auditooriumis.

11.00-12.30 Armeenia ja armeenia kultuuri tutvustus 6. P ja
T klassi õpilastele Vene 22 teatrisaalis. XII klassi vene keele
rühm saab soovi korral osaleda. Kui ei soovi osaleda, saab
kasutada 6. T klassi.

13.00-14.00 X H klass külastab Armeenia kirikut (Tartu mnt)
endine Jaani seek. Artikkel Luubis: Armeenia kiriku 1700
aastat: http://luup.postimees.ee/luup/01/06/valis1.shtm (Võib
juhtuda, et hilinevad järgmisesse tundi)

• Teisipäev, 29. september - UKRAINA kloostrikunstide
kooli külastus

11.15 XI H klassi kunstirühm (õp. Reet Reidak)
14.15 X H klassi kunstirühm (õp. Liisa Kallam)

• Kolmapäev, 30. september - DAGESTANI PÄEV

9.00-10.00 9. P ja 9. T klassi õpilastele auditooriumis (XI
klassi inglise keele 4. rühm läheb teatrisaali või ruumi 203,
õp. Kea Lätte).

10.00-11.30 Dagestani ja dagestani kultuuri tutvustus XII H
ja E klassile (õp. Anu Nigesen) ning XI R (õp. Chema) klassile
(soovi korral saab liituda ka X H kunstirühm) auditooriumis.

12.00-13.30 Dagestani ja dagestani kultuuri tutvustus 7. P ja
7. T klassi õpilastele auditooriumis (X klassi II matemaatika
rühm, õp. Tatjana Galutvo läheb 7. P klassi)

14.00-15.30 Dagestani ja dagestani kultuuri tutvustus 8. P ja
8. T klassile auditooriumis (XII klassi teatritund toimub
Theatrumis, X klassi tüdrukute sotsiaaleetika tund teatriklassis).

• Neljapäev, 1. oktoober - VENE PÄEV

13.00 Film „Ikoon“ ja kontsert teatriklassis XI H klassile
(Chema), XII R klassile (eriala - Varro Vooglaid), XII H
kunstirühmale (Toomas Tõnissoo). XII H teatritund toimub
Theatrumis.

n“Katsed” noor-vhklastele

“Katsed” noor-vhklastele toimuvad neljapäeval, 1. oktoobril.
KÕIK TUNNID TOIMUVAD! Osa “katsetest” toimub ka
peale tunde.

nÕpetajate päev

Reedel, 2. oktoobril tähistame õpetajate päeva. Alg- ja
põhikoolis on sel päeval õpetajateks abituriendid. X klassid
on sel päeval väljasõidul.

XI klassile toimuvad loengud:

8.30-9.30 vilistlased tutvustavad edasiõppimisvõimalusi

10.00-11.30 Mikko Firtze ja Eva Saar räägivad Tallinnast
kui 2011. aasta kultuuripäelinnast ja sellest, milline on noorte
roll selles ning millised on võimalused vabatahtlikuna kaasa
lüüa.

nToiduraha oktoobris

Oktoobris on 17 koolipäeva ja toiduraha seega 425 krooni.
Raha tuleb üle kanda hiljemalt täna, 25. septembril. Täpsem
info koduleheküjel: http://www.vhk.ee/toitlustamine/gumnaasium

nEksprerthinnangud

XII klassi õpilased saavad nüüd sisestada eksperthinnanguid.
Õpetajatele, kes samuti peavad abiturientide kohta hinnanguid
sisestama, anname personaalselt teada. Tagasisidevestlused
algavad arvestuste nädalal.

nArvestuste nädal

Arvestuste nädal terendab silmapiiril - palun õpetajatel oma
plaanidest meili teel või suuliselt teada anda (anu.nigesen@vhk.ee).
Arvestuste nädalale ei tohi planeerida tavatunde ning arvestusi
ei tohi planeerida nädalale enne arvestuste nädalat.

nMatk Kõrvemaale.

10. K ja 10. H klass sõidavad õpetajate päeval ratta- ja
jalgsimatkale Kõrvemaale. Ratturid stardivad Balti jaamast
kell 10.08 Aegviidu rongiga, jalgsimatkajate transport selgub
lähiajal.

nRaamatukogu

Raamatukogu tänab Anna Talve Grinsi ja Kristina
Ðaninit kingitud raamatute eest.

Uued raamatud gümnaasiumi raamatukogus:
Eestikeelne raamat 1525 - 1850
Eestikeelne raamat 1851 - 1900
Eestikeelne raamat 1901 - 1917
Eestikeelne ajakirjandus 1766 - 1940

Uued ajakirjad gümnaasiumi raamatukogus:

Eesti Loodus, Värske Rõhk

Tule tutvu!



nPõhikool

n28. septembril mihklipäeva-teemalised kogunemised
algklassidele:

9.05 1.-2. klassid

10.00 3.-4. klassid

nMihklipäeva teenistused teisipäeval, 29. septembril:

10.00 algkool

11.00 põhikool (5.-8. klassid)

12.00 gümnaasium ja 9. klassid

n2. T klass läheb kolmapäeval, 30. septembril kell 11.00
Rocca-al-Mare Vabaõhumuuseumi leivategemist õppima.
Tagasi oleme kell 14.30.

n2. oktoobril tähistab VHK õpetajate päeva. Toimub
neli esimest tundi, kuid mitte tunniplaanijärgselt. Tunde
annavad XII klassi õpilased ja nad valivad ise ained ja
teemad, millest lastega räägivad. Tunniplaani täpsem info
õpetajate toa stendil.

Toitlustamine toimub. Päevakeskus ei tööta. Muusikakooli
eriala (pilli) tunnid ning Kunstimaja ringid ja Kunstikooli
tunnid toimuvad.

nPüha Miikaeli kool

nMihklipäeva teenistused 29. septembril

10.00 I-IV klassid

11.00 V-VIII klassid

12.00 IX klass

Palume õpetajatel, võimaluse korral ka klassijuhatajatel
minna teenistusele koos klassidega!

nÕpetajate päeva tähistamine Püha Miikaeli Koolis
2. oktoobril

Toimuvad neli esimest tundi. Võimalik on tundide
asendamine, kuid sellele peab eelnema õpetaja isiklik
kohtumine asendajatega (abiturientidega) ja kooskõlastus
klassijuhatajaga. Kui asendajat ei ole, toimub tavatund,
mille viib läbi õpetaja.

E-klassides on lubatud asendada vaid üks tund ennelõuna
jooksul. Individuaalõpilaste tunde ei asendata.

NB! Palume, et kõikide klasside klassijuhatajad kindlasti
oleksid sel päeval koolis!

Tunnid lõppevad hiljemalt 11.45, koolilõuna vahetult
pärast seda (nooremad õpilased enne, vanemad alates
12.00).

Õpetajatele on järgnevalt korraldatud väike üllatus,
mistõttu päevakeskus on sel päeval suletud.

PMK päevakeskuse ringid (voltimine, keraamika)
toimuvad vaid juhul, kui selle järele on vältimatu vajadus
(täpne info hiljemalt neljapäeval).

Tallinna koolinoorte 2009/2010 spordimängud

Teatejooksude päeval „Kalevi“ staadionil läks seekord
paremini 10.-12. klasside arvestuses, kus 49 osalenud
kooli hulgas saadi väga tubli 4. koht! Neidude 10 x 100
m jooksus saavutasid VHK piigad ajaga 2.25,0 9. koha
(46 kooli). Jooksid KERTU LIIS KRIGUL, EMILI
KOLK, LAURA ROGENBAUM, ALICE REMMEL,
LAURA REITER, TIIU REBASE, GETTER SAAR,
SYLVIA KÖSTER, MEERI MARIE RULL ja ELISE
NASSAR.

Noormehed saavutasid sama pikas teatejooksus ajaga
2.03,3 6. koha (45 kooli). Enne viimast jooksu koguni
3. kohta hoidnud meeskonnas jooksid JOHAN
KARLSON, HANS TIITSMANN, KAUR PALDRE,
JOHAN-ERIK KOPLI, JOHANNES PEETER
SARAPUU, KRISTIAN KUPPART, ENN KARIN,
MARKUS DVINJANINOV, SIIM OSA ja SILVER
HANG. Neidude 4 x 400 m jooksus saavutati ajaga 4.46,5
8. koht (25 kooli). Jooksid KELLI MARIE JAAMA,
MERILIN REEDE, BIRGIT VALGEMÄE ja GETTER
SAAR. Noormeeste 4 x 800 m jooksus oldi nagu lühikeses
teatejooksus kuuendad (31 kooli) ajaga 9.06,6. Kooli
esindasid MARKUS PROMMIK, MATTIS JAAMA,
JUHAN KAARMA ja JOHANNES PEETER
SARAPUU.

6.-9. klasside arvestuses alustasid tüdrukud igati tubli
7. kohaga (56 kooli) 10 x 60 m teatejooksus. Tubli jooksu
tegid REBEKKA MADLEEN LAMP, HELIISE
HARRIET HARUSOO, KELLI MARIE JAAMA,
MARIA LIIVE, MARIT MÄNNISTE, ANNA-LIISA
TALTS, LIISA HIOB, EMMA URB, JAANIKA LÜÜS
ja BIRGIT VALGEMÄE.

Väga hea koht koolide arvestuses läks seekord juba poiste
jooksu esimesse teatevahetusse..., teine pulgakaotus tuli
jooksu keskel. Hiljem järgnes võistlusmääruste rikkumise
eest poiste tulemuse tühistamine. Poiste potentsiaalist
annab aga tunnistust see, et õpetaja poolt võetud ajaga
oleks isegi kahe pulgakaotusega saavutatud 10. koht aga
oleksid õnneks spordis ei loe... Poiste võistkonda kuulusid
HANS MARKUS ANTSON, KARL MARKUS
ANTSON, PÄÄR-JOONAP KEEDUS, ALEKSANDER
LAPIN, ANSELM OJA, MARKUS SILLA, KARL-
HENRI REBANE, ANDREAS LEPAMETS, TOM
GREGORI BRAZIER ja MATTIAS KUPPART.

nKehakultuuri õppediivan

n1. oktoobril kell 17.00 Muusikamajas muusikakooli
õpilaste kontsert.

n1. oktoobril kell 17.00 Teatriklassis kitarriosakonna
kontsert.

nMuusikakool


