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Igaüks meist on osa luuletusest
Juba neli aastat on Teatajas
ilmunud väike rubriik, mille
eesmärk on pakkuda meile
kõigile teemasid, voorusi (häid
harjumusi), mille poole
püüeldes saaksime kõik koos
rohkem pingutada. Rubriik
annab meile kuu vooruse ja
nädala lühikese kommentaari
kaudu põhjuse mõtlemiseks,
südametunnistuse vaatlemiseks,
arutlemiseks ema, isa ja
õpetajaga. Headuse avastamine
on esimene samm meie
i s e l o o m u k u ju n d a m i s e s .
Loodetavasti järgnevad sellele
hea soovimine ja hea tegemine:
mõistuse, südame ja tegevuse
head harjumused ehk
Samuti ei piisa sellest, et soovin
voorused.
hea, mõistev, hooliv, töökas,
tugev, mõistlik, sõbralik olla. Ka
seda on vaja õppida! Seda teeme Aga miks peaksime kõik samas
kodus. Seda teeme ka koolis. sunnas liikuma, voorused on ju
Klassis igas tunnis, sööklas, isiklik asi, mis kuulub iga
vahetunnis, võimlas, tänaval... Kui i n i m e s e v a b a d u s e j a
ü r i t a m e o m a n d a d a h ä i d vastutustunde valdkonda?
harjumusi, mis teevad teiste ja Muidugi, aga me teame ka, et
me ei ole üksikud salmid, vaid
meie elu rõõmsamaks.
Kunagi, tuhandeid aastaid tagasi
ütles üks Kreekas elanud ajaloo
suurimaid mõtlejaid, Aristoteles,
et meie, inimesed, ”oleme see,
mida me korduvalt teeme". Täna
võiksime küsida: mida me
korduvalt teeme? Kas meie
tavaline käitumine vastab sellele,
kes me sooviksime olla? Milliseks
inimeseks sooviksin mina saada?
Kõik me tahame olla head
inimesed, head õpilased, sõbrad,
õpetajad, vanemad, kodanikud.
See on tore, aga tahtmisest üksi
ei piisa. Meil on vaja õppida. Ei
piisa, et nooruk soovib arstiks
saada. Ta peab õppima, ja palju!

igaüks meist on osa suurest
luuletusest. Igaüks meist on
pika keti lüli, olulise tähtsusega
keti ühtsusele ja tugevusele.
Teatud viisil me kas aitame või
kahjustame teisi. Aidakem siis,
sest vajame teisi, nagu ka teised
vajavad meid.

Head vanemad!
Esimene koolinädal on möödas
ja uus kooliaasta sisse saamas
oma täistuure. Hea meel on
selle üle, et lapsevanemate
koosolekutest osavõtt oli väga
aktiivne ning loodetavasti said
kõik tõstatatud küsimused ka
oma vastused.
Nii nagu kooliaasta alguses
ikka, kujunesid ka käesoleva
septembri esimesed päevad
parajaks katsumuseks neile
vanematele, kes autodega oma
lapsi kooli toovad. Lisaks
tavapärastele küsimustele:
millist teed kasutada, et vältida

hommikuse tipptunni
liiklusummikuid, mis kell kodust
tuleb välja sõita, tuli paljudel
vanematel taas kokku puutuda
nö
„Vene
tänava
pudelikaelaga―.
Vene tänav toimiks just nagu
vana hea nõukogudeaegne
„veekindel“ kell – sisse laseb,
aga välja enam ei lase. Paljud
teist on kindlasti teinud juba
omad teekonna korrektuurid ja
leidnud mõne sobivama koha,
kus peatuda või hetkeks
parkida, et siis väikese
hommikuse jalutuskäiguga kooli

juurde jõuda. Meie kõigi vaimse
ja füüsilise tervise huvides on
juba aastaid kehtinud
kirjutamata kokkulepe, et
hommikuti autoga kooli ukse
ette võiks sõita vaid
erandkorras, olgu selleks siis
lapse erivajadus, rasked pakid
vm. Suur tänu kõigile, kes
sellest kokkuleppest on kinni
pidanud.
Loodetavasti näitab uus
koolinädal, et vanalinn on
tõesti hooviala (mida tähistab
ka vastav liiklusmärk), mitte
suurte transiitide sõlmpunkt.

Lk 2

Teataja

Vanematekogu 8.9.10
 Kinnitati vanematekogu 2010/2011
õppeaasta koosseis.
 Arutati muusika- ja kunstikooli
ruumide küsimust. Olukord on
endiselt ebamäärane, ei tea, kui
kauaks Uus 19 meie kasutusse
jääb. Nädala pärast loodetavasti
saab majja interneti ja hakkavad
tööle nööbid.
 Vanematekogus olid külas
abituuriumi esindajad, kes rääkisid
noor-vhk-laste vastuvõtust. Sel
aastal toimub see laupäeval, 25.
septembril. Sõrmused antakse üle
29.septembril mihklipäeva
teenistusel. 22.09 vanematekogus
täpsem plaan.

 Ruth andis ülevaate kavandatavast 160t u nn i s es t p e d a g oog ik a kur s us e s t
(sügisvaheajal algab). Valida on Tallinna
ja Tartu ülikooli pakkumiste vahel.
Otsustati võtta Tallinna ülikooli
pakkumine, sest nemad pakuvad
võimalust kursuste valikul oma
ettepanekuid teha.
 Kanep. Gümnasistidele tuleb teadvustada
kanepitarvitamise tagajärgi (kutsuda
spetsialist), samuti seda, et narkootiliste
ainete omamine ja müümine on
kriminaalkuritegu.
 25.-29.oktoobril saab 15 VHK õpilast ja
üks õpetaja osaleda tasuta reisil
Moskvasse.
Asutakse
rühma
komplekteerima.

 Kolme kooli (Cesis, Visby, VHK)

ühisprojektis „Past and present for
future― osaleb 10 gümnasisti ja Anu
Nigesen. Esimene kohtumine toimub
11.-17.09 Visbys.
 Aive rääkis plaanist salvestada
poist ekoor i Ungar i -ka va . NB!
21.septembril toimub salvestus
Peeter-Pauli Katedraalis, sel
päeval puuduvad poistekoori
poisid koolist (5.-12.klass).

Neljapäeval,
16.09 kell 15.45

STUUDIUM
Külas isa Philippe

Gümnaasium I perioodi 1. nädal
Sünnipäevalapsed
10.R Raul Randrüüt 10.09
11.H Marilin Lõugas 10.09
11.R Hanno Padar 10.09
12.R Uku Langebraun 10.09
10.R Karl Saar 11.09
11.H Britta Paemurru 11.09
12.K Timo Tuga 14.09
12.H Markus Habakukk 15.09
11.H Tony-Peeter Haav 16.09
Pildistamine
Järgmise nädala teisipäeval,
kolmapäeval ja neljapäeval on klasside
pildistamine, kuhu tuleb tulla
pidulikus akadeemilises riietuses.
Pildistamise aegu vaata lk 3. NB! Kes
soovivad teha sõbrapilti, tehke
kindlasti ka portreepilt – see
lihtsustab piltide kättejagamist. Te ei
pea portreepilti välja ostma, kui ei
soovi.
Foorum
Selle õppeaasta esimene foorum
toimub kolmapäeval, 15. septembril
kell 16.00 kolleegiumi saalis. Ootame
igast klassist esindajaid.
Toiduraha
Kellel on jäänud maksmata septembri
toiduraha, palume seda teha esimesel
võimalusel. Oktoobri toiduraha on
400 krooni (16 päeva) ning raha tuleb
üle kanda enne 25. septembrit,
maksmiseks vajalikud rekvisiidid
leiate siit: http://www.vhk.ee/
toitlustamine/gumnaasium

Hindamine ja järelvastamine
Lisan siia väljavõtte kooli kodukorra
täiendusest hindamise ja järelevastamise
osas:
 Hindamisel lähtutakse HM vastavast
määrusest ja VHK pedagoogilisest
kontseptsioonist ja hindamisjuhendist.
Hindamisest teavitamine toimub ekooli
vahendusel.

 Õpilane peab sooritama kõik kursuse
jooksul ette nähtud arvestuslikud tööd,
lähtuvalt õpetaja poolt esitatud
kursuselehest. Kui arvestuslikel hinnetel
on erinev kaal, siis tuleb ka seda selgitada
kursuselehel.
 Õpetaja kannab arvestuslikud hinded ekooli
hiljemalt nädala jooksul pärast suulist või
kirjalikku vastamist.
 Kui õpilane puudub koolist arvestusliku töö
toimumuse päeval, teeb õpetaja ekoolis selle
kohta märke X. Kui õpilane on puudunud
arvestusliku töö toimuse ajal põhjendatult,
on tal õigus 10 päeva jooksul pärast hinde
ekooli kandmisest leppida õpetajaga kokku
järelvastamise aeg.
 Kui õpilane on puudunud arvestlusiku töö
toimumise ajal põhjendamatult, siis on
õpetajal õigus suunata ta tasulisele
järelvastamisele MTÜ Miikaeli Ühenduse
Täiend- ja Süvaõppe kooli. Kui õpilane ei
soorita kokkulepitud aja jooksul arvestlikku
tööd, siis loetakse märge X hindeks 1
ekoolis (HM määrtus nr 41 § 6.)
 Kursuse jooksul saadud arvestuslike hinnete
põhjal pannakse välja kursusehinne.
 Lõppenud kursuste hinded pannakse ekooli

välja hiljemalt 5 päeva jooksul pärast kursuse
lõppemist. Kursusehinnet saab parandada ühe
nädala jooksul pärast kursuse lõppemist
(järelarvestuste nädal).
 Kui õpilane ei ole kasutanud võimalust
parandada kursusehinnet ja see on
puudulik (hinne 1 või 2), siis õpetaja on
kohustatud seda ekoolis kommenteerima.
Puudulikke kursusehindeid on võimalik
õppeaasta jooksul parandanda või kursust
uuesti läbida MTÜ Miikaeli Ühenduse
Täiend- ja Süvaõppe Kooli või mõne teise
kooli juures tasuliselt.
 Õpilase täiendavale õppetööle jätmine ning
selle vorm otsustatakse õppenõukogus.

E-kool
Seoses uuele e-koolile üleminekuga
palume mõistvat suhtumist: muutunud
süsteemiga kohanemine võtab ka
õpetajatelt lisaaega. Loodame, et paari
järgneva nädala jooksul on käik jälle
“paika loksunud”.
Sõit Visbysse
13. – 17. septembrini on 10 õpilast
projekti „Past and Present for the
Future― raames Visbys, Gotlandil.
Teemaks Läänemere siduv roll ajaloos

ja tänapäeval. Uuritakse ajaloolisi ja
kultuurilisi kokkupuutepuutepunkte
ning keskkonnaga seonduvaid
probleeme. Projektis on 3 partnerit:
Visby Polhemgymnasiet, Cesise
gümnaasium ja VHK gümnaasium.
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Teated ja kuulutused
Pedagoogikakursus

26. oktoobril algab "Koolipedagoogika"
kursus meie kooli kõrgharidusega
õpetajatele, kellel puudub pedagoogiline
ettevalmistus.
Kursus on mahult 160 tundi ja selle
läbimine annab õpetajale
kvalifikatsiooniks vajaliku aluse.
Kursus koosneb 4 moodulist, mis on
jaotatud 4 sessiooni. Kõik sessioonid
toimuvad koolivaheaegadel ja
gümnaasiumi majas.
Registreerumine (kes pole veel seda
teha jõudnud) ja täpsem info Ruth
Raudsepalt mailiaadressil
ruthra@vhk.ee,telefonil 5214197

Kontsert

16.09 kl 17.00 Muusikamajas MK
õpilaste suvepalade kontsert

Joogakursus

Põhikooli peegelsaalis jätkab
esmaspäeviti tööd õpetajate ja teiste
kooliga seotud inimeste joogarühm.
Esimene tund toimub 20. septembril
algusega kell 17.15. Oodatud on ka
uued osalejad. Kõigile küsimustele saab
vastuse aadressil vaike@vhk.ee

Avaldame sügavat
kaastunnet Katrin Raiele,
Ukule, Nelele ja Lile
isa ja vanaisa surma puhul!

Kehakultuuri õppediivan
Kolmapäeva pärastlõunal kogunesid VHK
Põhikooli õpilased Nõmme Spordikeskusesse, kus toimus selle aasta
sügisene spordipäev. Kavas oli
võistkondlik orienteerumisjooks.
Vastavalt vanusele oli kolm erineva
pikkusega rada.
Spordipäeva parimad:
Rada 1. 2,6 km 9 KP-d (kontrollpunkti)
5.T I koht – 1:20.17
Anna Katariina Nigesen, Marta Inara
Grins, Karolin Saar, Mari-Ann Reede
5.P I koht – 34.52
Isak Lambot, Julius Henrik Tarand, Egert
Hõim, Georg Simon Herodes
6.T I koht – 1:03.31
Loora Grünvald, Marie Ott, Michelle
Hang, Jete-Ri Jõesaar
7.T I koht – 46.08
Triine Elisa Alling, Karmen Sipelgas,
Melody-Mai Metsamaa, Helena Lõhmus
Rada 2. 3,2 km 13 KP-d
6.P I koht – 51.40
Oskar Saarepera, Tristan Krass, Jan
Joonas Parve, Jesper Bruno Bramanis
7.P I koht – 1:11.07
Johannes Magnus Aule, Leon Augustin

Allik, Raul Endel Haagensen
8.T I koht – 33.57
Kelli Marie Jaama, Maria Liive, Liise
Köösel, Kirte Jõesaar, Heliise
Harusoo
9.T I koht – 43.39
Ilo-Ann Saarepera, Hanna Maria
Aunin, Lee Kelomees, Anna Kristin
Peterson
Rada 3. 4,0 km 15 KP-d
8.P I koht – 38.39
Jaagup Kümmel, Johannes Kümmel,
Oskar Mihhailov
9.P I koht – 54.00
Siim Tanel Tõnisson, Aleksander
Lapin, Gustav Poroson
Spordipäevast võttis osa
260
õpilast ning loodetavasti veetsid
kõik mõnusa tunni või kaks Nõmme
mändide all. Väikeseks tõrvatilgaks
meepotti jääb ühe kontrollpunkti
lõhkumine, mis tuleb koolil kinni
maksta. Juhul kui mõni julge lõhkuja
julgeb oma tegu tunnistada, siis võib
seda öelda õpetaja Aivarile.

NB!! VHK-lane!!

SUUR KONKURSS!!
Kevadel 2011, märtsivaheajal, etendub P. Ripsi / L. Tungla muusikal ―Kiviaja Kalle‖.
Noorest kiviaja muusikust Kallest pajatav lugu on ühtlasi lugu tee leidmisest mõistmise ja
armastuseni.
Ootame osalema laulvaid näitlejaid 9. – 12. klassidest!

Ette valmistada:

 üks P.Ripsi laul (kaasa võtta noot, võimalusel ka saatja või fonogramm,
aga võib laulda ka a cappella)
 proosakatkend
 luuletus
Registreeruda saab Muusikamaja valvelauas 28. septembrini. Konkurss toimub
Muusikamajas laupäeval, 2.oktoobril kell 12:00.
Esinemise järjekord selgub konkursi nädalal.
Muusikali ettevalmistus toimub loovuseringi raames (kuutasu 281,65 krooni)
mis sisaldab rühmatunde:
2 tundi – näitlemise alused (õp. Tõnis Rätsep)
2 tundi – lavaline liikumine (õp. Maria Uppin)
2 tundi – laulmine (õp. Elo Toodo)
Rühmatunnid toimuvad alates novembrist laupäeva hommikuti.
Solistide tunnid toimuvad laulustuudio raames (kuutasu 547,65 krooni) õp. Elo Toodo
Julget pealehakkamist!
Rohkem informatsiooni: 56486171 Elo Toodo; 6996161 Sirje Voitka

VHK pere

Veni
creator koolipäevadel
spiritus
Esimestel

VANALINNA
HARIDUSKOLLEEGIUM

tel: 6996 100
E-mail: teataja@vhk.ee
Vene 22,
Tallinn 10123

Www.vhk.ee
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Miikaeli poistekoori esinemine läks ka
linnas,
mis on käesoleva
kõikidele kuulajatele hinge – saime väga suure
ja proovidele ka meelelahutusprogramm:
aplausi osaliseks ja lisasime veel ühe loo!
puhkasime Kaposvari veepargis ja külastasime
Sellel reisil kõlas Miikaeli poistekoori laul veel
ungarlaste hinnatud suvituslinnakest Balatoni
ühes erilises kohas— 130 m sügavusel maa all,
järve ääres (kuna hooaeg oli lõppenud ja ilm
Poolas, Wielicka soolakaevanduse kirikus.
veidi pilves, said poisid aega veeta linnakese
Vahendame järgnevates Teataja numbrites
kaubandustänaval).
kooripoiste reisimuljeid.
Kodumaalt oli kaugele Ungarisse sõitnud veel
Tänud Maretile, Kadrile ja kõikidele
poistekoor Sauelt, kes murdis koorikonkursil
lapsevanematele-õpetajatele ja lapsevanemaleosalenud tütarlaste südameid tuntud
arstile, kes meie eest reisi ajal hoolt kandsid!
seltskonnalaulu „Kikilips― esitades. Õnneks
mõned tüdrukud ikka lehvitasid meiegi koori
Hanno Padar

Geomeetria meie ümber
Esimestel koolipäevadel kirjutasid 6. Ja 7.
klasside tüdrukud matemaatikaõpetaja
Tatjana Galutvo tunnis esseid teemal
„Geomeetria meie ümber“

Toimetaja:
Tiina Veismann
tiina@vhk.ee

 Eelmisel õppeaastal, ühel ilusal soojal
kevadpäeval, läksime matemaatika tunniga
vanalinna avastama. Eesmärk oli leida enda
ümber erinevaid geomeetrilisi kujundeid. Kohe,
kui ma uksest välja astusin, nägin enda ees palju
kujundeid: ovaalseid munakive, ristküliku- ja
ruudukujulisi aknaid, püstprisma kujuga
viilkatuseid, koonuse kujuga kirikutorne,
silindrikujulisi vihmaveetorusid ja ka püramiidi
kujuga katuseid ning ristkülikukujulisi munakive.
Sellest õppisin, et põhimõtteliselt kõik ehitised
on mingi geomeetrilise kujuga ja tõesti,
geomeetria on kõikjal meie ümber. Anni Mari
Prees, 7.klass
 Kui täpselt vaadata, siis on igal poole meie
ümber geomeetria. Vaatame näiteks klassiruumi.
Tahvel on ristkülik, gloobus kera, kapp on
kuubikujuline. Seinal asetseb kolmnurgakujuline
plakat. Aknast välja vaadates näen ma
kuusepuud, mis näib täpselt nagu koonus. Nüüd
astun ma välja ristkülikukujulisest uksest ja mulle
särab vastu jälle üks kera: päike. Seinal näen
Egitpuse-reisi kuulutust, kuulutuse peal on kolm
püramiidi, mis on ju ka geomeetrilised kujundid.
Astun mööda kõverjoonekujulist tänavat ja
mõtlen, et geomeetria on vist tõesti kõikjal.
Maria Koff, 6.klass

 Hommikul ärkan ma oma ristkülikukujulises voodis.
Ühe risttahukakujulise äratuskella peale. Vaatan
oma ovaalsesse peeglisse. Pesen oma ruute
meenutavad hambad puhtaks. Ja lähen kööki. Võtan
risttahukakujulisest külmkapist poolringsed
leivaviilud, ringsed vorstiviilud ja ruudukujulised
juustuviilud. Teen neist silindrikujulisse karpi mõned
võileivad. Lähen alla 45-kraadisest trepist. All teen
täisnurkse pöörde ja väljun uksest. Et jõuda bussi
peale, ei jookse ma täisnurkselt, vaid lõikan
60kraadise nurgaga teed. Selline ongi mu
geomeetriline hommik. Minu ümber on väikesed
ristkülikukujulised tänavakivid. Kõik üksteise ees,
taga ja kõrval, nii et silme ees hakkab virvendama.
Vanaaegsete kandiliste majade katused meenutavad
püstprismasid. Ainult torn, millel juba hulk aastaid
istub Vana Toomas, on koonusekujuline. Kaugemalt
sõidab mööda veoauto, rattad nagu suured
apelsinid, ringid. Kellegi pall veereb mu ette. Võtan
selle kätte ja uurin seda natuke. Raadius on umbes
10 cm, seega on pall umbes 20 cm läbimõõduga,
mõtlen endamisi. Minu juurde tuli väike poiss, peas
päkapikumüts – koonus. Andsin talle ta palli tagasi
ning vaatsin ümberringi. Igal pool kohtasin
geomeetrilisi kujundeid. Mees, kellel on
risttahukakujuline kohver, naine, kellel on
silindrikujuline termos. Praegu istun klassis, kirjutan
oma ristkülikukujulisel laual esseed. Tahvlil on neli
ringi ja üks koonus. Maailm on imeline. Sigrid
Kõlu, 7.klass
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