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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD

SIIRI MIIDU  26.09
NADEÞDA SOOSAAR  26.09

AGNES LIIVAK-LIIVAT  27.09
HILDA RÜTTER  28.09
NEEME PÕDER  29.09

TIINA VEISMANN  29.09
KATRIN ESSENSON  30.09

KAIU PÕLD  2.10
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Vanematekogu 21.09

nMihklipäeva ettevalmistamisest. Samal päeval
tähistame ka õpetajate päeva. Tunnid kella 13.00-ni.
Otsiti lahendusi muusikakooli tundideks ja
kunstiringideks.

nTerviseteenistus. Kinnitati uuringute plaan. Edukalt
on läinud EHIS-süsteemi andmebaasi täitmine. ja
pimeda lapse projekti käivitamine. Hea koostöö on
tekkinud psühholoogi ja psühhiaatriga väljaspoolt VHK-
d. Liikuda tuleks sinnapoole, et 7ndast klassist alates
osaleks eksperthinnangutel ka õpilane (ja annaks ka
ise hinnangu).

n Teabeteenistus. Üks projekte on õpetajatele
sülearvutite muretsemine (Tiigrihüpe finantseerib
praegu 50% ulatuses). Ideaalis võiks igal õpetajal olla
oma arvuti, sest praktika näitab, et klassiarvutid ei seisa
korras.

nArutati Taize-sõidu võimalusi. See kipub kujunema
liiga kalliks. Sõita saab ikka siis, kui kõigil soovijatel on
võimalik tulla.

nOsalemine Visby projektis jätkub, projekti on
lisandunud Kroonlinn, Helsingi ja Ukraina. Talvel sõidab
2 meie õpetajat Visbysse aru andma, kevadel toimub
Tallinnas foorum.

Vanalinna Hariduskolleegiumi

MIHKLIPÄEVA KONTSERT

29. septembril 2005 kl.18.00

TOOMKIRIKUS (Toom-Kooli 6)

esinevad:

Vanalinna Muusikamaja Tütarlastekoor �
dirigendid Maarja Soone ja Kaiu Põld
Püha Miikaeli Poistekoor ja ettevalmistuskoor �
dirigendid Kadri Hunt, Lehari Kaustel ja Imbi
Laas
VHK Gümnaasiumi Kammerkoor � dirigent Pille
Raitmaa
VHK Muusikakooli orkester � dirigent Teet Järvi
(juhendajad Eva Punder, Ardo Västrik)

Sissepääs tasuta, annetused kirikule

Kõik õpetajad ja töötajad on kutsutud kontserdile
järgnevale vastuvõtule Vanalinna Muusikamajja
millega ühtlasi tähistatakse Püha Miikaeli
Poistekoori  uue CD �Mu mano tulge,
latse� valmimist (vt lk 3)

POISTEKOORIL ILMUS UUS PLAAT!!!

Püha Miikaeli Poistekoor esitleb 29. septembril oma uut
CD-plaati �Mu mano tulge, latse�.
Plaat on valminud koori viimase kahe ja poole aasta töö
tulemusena ja sellel kõlavad peamiselt eesti rahvapärased
koraaliviisid. Tegemist on protestantlike koraalide rahvapäraste
variatsioonidega, mis on meieni jõudnud tänu entusiastlikele
muusikaüliõpilastele, kes 20. sajandi algupoolel Eestimaal ringi
käisid ja maainimestelt kõikvõimalikke rahvalaule, sealhulgas
ka koraalivariante üles kirjutasid. Produktiivseim koguja just
viimaste osas oli CYRILLUS KREEK, kes kõik kättesaadavad
koraalivariatsioonid ka süstematiseeris ja seeläbi hõlpsasti
kasutatavaks muutis. Kahjuks jäi Kreegi kogu nõukogude
okupatsiooni tingimustes muuseumiriiulitele peitu, nii et eestlased
nii need põnevad viisid kui ka koraalivarieerimise traditsiooni
kui nähtuse üldse unustasid. Mihklipäeval esitletav plaat on
osa püüdlusest eesti rahvale neid vägevaid vanu laule jälle meelde
tuletada.
Miikaeli poistekoor esitab rahvalikke koraale pillide saatel, mida
mängivad enamjaolt laulupoisid ise, pillide valik ja burdoonidele
toetuvad seaded on suures osas inspireeritud üheksakümnendate
aastate �LINNAMUUSIKUTE� ansambli  repertuaarist.
Rahvapillilugusid mängivad laulude vahele TUULE KANN
ja MEELIKA HAINSOO.
Plaati on võimalik osta alates 29. septembrist
Vanalinna Muusikamaja valvelauast, hind 150.-.
Sõbrahind VHK kolleegidele 75.-



nGümnaasium

I PERIOODI 5. NÄDAL

nOsalemine festivalil TriaLogos: gümnasistid, kes
soovivad osaleda, peavad selle enne Anu või Urmoga
kooskõlastama.

nTeisipäeval kell 14.15. XI klassidel Tallinna Giidide
Ühingu esindaja KADRI TÄHEPÕLLU LOENG
giiditööst, millele järgneb ekskursioon.

nNeljapäeval, 29. septembril kell 12.00 MIHKLIPÄEVA
TEENISTUS Peeter-Pauli kirikus.
Suure vahetunni ajal klasside kogunemised! Täpsem info
järgmisel nädalal klassis stendil!

n Reedel, 30. septembril ÕPETAJATE PÄEVA
tähistamine.
ABITURIENTIDEL TUNDE EI TOIMU (v.a.
näitlejameisterlikkus, mis algab kell 13.30), kuna abituriendid
annavad tunde põhikoolis ja gümnaasiumis.
NB! Erialatunnid:
Keeltekool:

X K keel I õp. Cooperi tundi  ei toimu
X K keel II arvutikiri toimub

Täppisteaduste kool:
X klassi füüsika tunnid toimuvad
XI klassi keemia I tunnid toimuvad

Muusikakool
Muusikakooli individuaalpillitunnid toimuvad.
Harmooniatunde ei toimu.

Kunstikool
X klassi kunstiõpilased annavad pärast kehalist kasvatust
ringitunde (eelnevalt Kunstimaja Jaana või Anuga kokku
leppida)

Teatrikool
XII klassi näitlejameisterlikkuse tund toimub 13.30 - 15.00
Muusikamajas
XI klassi näitlejameisterlikkuse tunnid toimuvad tavalisel
ajal.
X H klassi näitlejameisterlikkuse ja liikumise tunnid
toimuvad tavalisel ajal.

nPõhikool
nEsmaspäeval KOGUNEMISED:

kell 10.00 algkool,
kell 11.00 5.-6. klass,
kell 12.00 7.-9. klass

Räägitakse Mihklipäevast ja vabatahtlikust tööst.

nNeljapäeval teenistused Katoliku kirikus:
kell 10.00 algkool,
kell 11.00 põhikool
kell 12.00 gümnaasium

nReedel ÕPETAJATE PÄEVA tähistamine.  Tunnid kella
13.00-ni, tunde annavad abituriendid. Muusikakooli tunnid
pärast lõunat toimuvad.

n 13.-14. oktoobril toimub 10. R ja 12. R
KESKKONNAÖKOLOOGIA VÄLIPRAKTIKUM
LIIVIMAAL. Sõit algab 13. oktoobril kell 7.00 Sakala
keskuse juurest. Tagasi samas kohas oleme järgmisel päeval
umbes kell 18.00.
Marsruut: Tallinn � Irbene (raadioteleskoop) � Kolka
maasäär � Mazirbe (koduloomuuseum + masinad) �
Kuldiga � Venta jõgi (proovide võtmine) � Riezupe koopad
(proovide võtmine; NB! Kaasa taskulamp!) � ÖÖBIMINE
noortehotellis �Virkas muizha� (hommikusööki ei ole) �
Bauska � Rundale loss � Tallinn.
Söömine: Kindlasti teeme peatusi, et saaksime käia
toidupoodides, kuid kõige targem on toit endale kaasa võtta.
Raha: Reisi maksumus on 250.� krooni. Registreerimine ja
raha maksmine toimub Mairi juures. Ööbimine ja giidid on
selle summa sees, kuid 3 latti võtab igaüks ise kaasa piletite
jaoks + söögiraha, mida arvate kuluvat.

Õp. Irja ja õp. Tiia

nI perioodi lõpus algavad EKSPERTHINNANGUTE
TAGASISIDE VESTLUSED XII klassiga. Alates
kesknädalast on võimalik alustada hinnangute sisestamist:
(NB! Sel aastal saab lisada ka sõnalise kommentaari
- kasutage seda võimalust kindlasti!)

Eesti keel - Neeme Põder
Bioloogia - Tiia Kalju
Ajalugu - Ilvar Saar
Filosoofia - Toomas Abiline
Matemaatika - Pilve Traks, Kristi Traks
Vene keel - Jelena Sidorova, Tatjana Tabakina, Marika
Kirsanov
Saksa keel - Siiri Miidu, Eva Rand, Anu Aero
Ajalugu - Ilvar Saar
Inglise keel - Christopher Cooper, Anne Kirikal, Helen
Viktor, Kristiina Kaasik
Teater:
näitlejameisterlikkus - Maria Peterson
lavakõne - Tõnis Rätsep
liikumine - Tiina Mölder
laulmine - Eeva Eensaar
Keeled:
Prantsuse keel - Tiina Niitvägi
Muusika:
Solf. ja harmoonia - Katrin Tanvel
Muusikalugu - Kristina Kõrver
Kärt Avango - viiul - Tiina Pangsep
Karoliina Kreintaal - viiul - Eva Punder
Roberta Laas - muusikateadus - Kristina Kõrver
Allan Tamme - koorijuhtimine - Hirvo Surva
Reaal:
Matemaatika - Helen Kaasik
Füüsika - Anneli Roode
Kunst:
Maal - Reet Reidak
Joonistamine - Margot Kask
Kunstiajalugu - Anneli Porri

Anu



nKehakultuuri õppediivan

nTALLINNA SÜGIS CUP 2005.

VHK õpilased osalesid võistlustel, mis on mõeldud Tallinna
koolide 1.-4. klassi õpilastele. Võisteldakse kahes
vanusegrupis:  1997-98.a. sündinud ja 1994-95.a. sündinud.
Võistlusaladeks 60 m jooks, pallivise ja kaugushüpe.
Nooremate tüdrukute 60 m jooksus saavutas REBEKKA
MADLEEN LAMP ajaga 10,6 sek. 2. koha. Vanemate
tüdrukute 60 m jooksus saavutas 1. koha KRISTINA-
MIRJAM VILLAND (aeg 9,8 sek), kaugushüppes oli ta
tagajärjega 3.29 kolmas. Vanemate tüdrukute palliviskes
oli HELEN KIIK 29 meetriga esimene. Kolme ala
kokkuvõttes oli Helen teine, Kristina-Mirjam kolmas,
Johanna Solnask neljas ja Lee Kelomees viies! Poiste
vanemas rühmas saavutas PATRICK PEINAR palliviskes
tulemusega 37,5 m teise koha , kuid kolme ala
kokkuvõttes oli võidumees! (60m: 9,3 ja kaugushüpe:
3.61).

nTallinna Koolinoorte XXIV SPORDIMÄNGUD.

Teatejooksude päev toimus 15.septembril �Kalevi� staadionil.
Põhikooli tüdrukute 10x60 m jooksus saavutas VHK
naiskond (LAURA REITEL, KATRIN ELERI ENGEL,
LIISA KARJAHÄRM, SYLVIA KÖSTER, GETTER SAAR,
LAGLE MATETSKI, SANDRA KRISTIN NOOT, REILI
SPATAR, GERTRUD TALVIK, JOHANNA RANNULA)
60 kooli konkurentsis ajaga 1.35,6 23.koha.

Poistel nii hästi ei läinud. Ajaga 1.31,4 oldi 55 kooli
konkurentsis 42.  Jooksid SIIM BRAZIER, KARL
WILLIAM ENGEL, LAUR NURKSE, KRISTJAN
KUPPART, JOHANNES PEETER SARAPUU, KRISTJAN
KALA, SIIM OSA, TAAVI-HANS KÕLAR, ANDERS
LEVANDI, MARTIN GRÜNER.

Gümnaasium jooksis 10x100m teatejookse. Neiud
saavutasid 6.koha (49 kooli) ajaga 2.30,9!!! Kooli esindasid
KADRI ROOBA, REELI VIIKBERG, LIIS KALA, HELMI-
ELFRIIDE ARRAK, LIISA TOOTS, ITA PUUSEPP, LIINA
HALDNE, KRISTIINA-MARIA PLOOM, LIIS ILULA,
EVA-MARIA EHALA. Noormehed , kes jooksid ilma
eelmise aasta Tallinna Koolinoorte meistrita, saavutasid
14.koha (52 kooli) ajaga 2.12,8. Üks sekund parem aeg
oleks (oleks pidi aga paha poiss olema) poisid tõstnud
seitsmendaks� Jooksid MARTIN SAAR, JAAN VAHTRE,
TAAVI RULL, EDGAR SAVISAAR, STIV KAPTEN,
JOOSEP EHASALU, PRIIT STRANDBERG, MIHKEL
PENT, MATTIAS METSARU ja MATI KAALEP.

Pikkades teatejooksudes, neidudel 4x400 m ja noormeestel
4x800 m, olid neiud (KADRI ROOBA, EVA-MARIA
EHALA, KRISTIINA LEHTLAAN JA LIINA HALDNA)
ajaga 5.07,6 24-ndad (36 kooli) ja noormehed (JAAN
KEKI�EV, MARTIN SAAR, NILS VAIKLA ja ANDREAS
KOTSJUBA) ajaga 9.31,4 16-ndad (36 kooli).

Kokkuvõttes saavutas gümnaasiumi võistkond 136
punktiga 8.koha!!! Osales 53 kooli.

Aivar

n Terviseteenistus

26. septembril alates kella 10.00 toimub III P klassi
õpilaste MEDITSIINILINE PROFÜLAKTILINE
KONTROLL.

3. oktoobril plaanis IX T meditsiiniline profülaktiline
kontroll alates kella 8.15.

Kooli med.õde

nSuures VHK peres on palju tegemisi, nagu peres ikka.
Mõned suured, mõned väiksed. Mõned suurtele ja teised
väiksematele jõukohased. Ühise asja nimel tahavad kõik
midagi teha - laadad on heaks näiteks. Tihti küsitakse muul
ajal ka, kas saab aidata. Oleme nüüd need tööd- tegemised,
tänu millele kõigil elu paremaks läheks, üle vaadanud ja
ritta pannud. Rida sai päris pikk. Umbes 10 tundi aasta
jooksul jagub tegemist igale põhikooli õpilasele ja
gümnasistile. Seda pole kuigi palju, karta on, et tuleb
puudugi.

Kõik töökohad on eraldi tööbörsi lehel kirjas. Hea oleks,
kui igaüks valiks endale sellise tegemise, mis just talle
meeldiks, läheks juhendaja juurde ja paneks ennast kirja.
Siis saab juba täpselt kokku leppida, mida ja millal teha.
Tublimad saavad aasta lõpus ka kiidetud- tänatud.

Jõudu tööle!
Katrin

nTöö kiidab tegijat

nTallinna eesti õppekeelega koolide eesti keele õpetajate
algatusel toimub VIGURJUTTUDE KIRJUTAMISE
VÕISTLUS.
Võistluse eesmärk on arendada õpilaste fantaasiat, loovust,
väljendusoskust ja huumorimeelt.
Võistlusel osalema oodatakse  5. � 6. klasside õpilasi.
Igast koolist võib võistlusele saata kuni 5 tööd.
Võistlustöö sisuks on üks vabal teemal kirjutatud vigurjutt
(A 4 formaadis kuni 1,5 lk arvutil, kirja suurus 12).
Tööle kirjutada autori ees- ja perekonnanimi, klass, õpetaja-
juhendaja nimi (kui õpilasel on juhendaja)
Tööde esitamise tähtaeg  on 6. veebruar 2006.
Tööd tuua Tallinna Õpetajate Majja (Raekoja plats 14)
Tulemustest teatatakse 3. märtsil Tallinna Õpetajate Maja
koduleheküljel
www.help.ee link elukestev õpe link ainevõistlused
Kõikide tööde autorid on oodatud Õpetajate Majja
võistluste kokkuvõttele, mis toimub 6. märtsil kell 16.00.

nTuletame meelde, et Eesti Rahvuskultuuri Fondi
korraldatud gümnasistide ja üliõpilaste esseekonkursi
tähtaeg on 15. oktoober. Lähemalt vaata www.vhk.ee või
Teataja nr 309.

nKirjutajatele



GÜMNAASIUMI SÖÖKLA JA MARI FÄNNKLUBI
AVALIK ÜLESKUTSE

Head gümnasistid ja kõik teised, kes Mari juures süüa
armastavad!

Tuleme küll pärast pikka suve puhanutena ja rõõmsalt elevil,
kuid koolitöö tõsidus ja maht rabab meid üsna kiiresti
jalust ja hulk aega kostab kõva kriginat enne, kui
masinavärk jälle sujuvalt tööle hakkab. Sellel aastal on
masina häälde seadmine gümnaasiumis keerukam uue
päevakava ja kasvanud inimeste hulga võrra.

Üldiselt on puhkepaus päeva sees leidnud igati hea
vastuvõtu, jõuab hinge tõmmata, õppida ja vajadusel äragi
käia. Teiste majadega võrreldes on ruumidega ka nagu
lahedam � vahesaal ja arvutiklass, aed, oma klassiruumid,
raamatukogu ja söögisaalid. Kui söökla on hommikul vara
ja õhtupoolikul mõnusaks olemise ja õppimise kohaks, siis
oma 50 tooliga rohkem kui 280 inimese lõunasöögipaigaks
pole ruumi kaugeltki piisavalt. Kuidas olukorda lahendada?
Inimestena tahame ju kõik siin olla ja kuidagi ei saa kellelegi
öelda, et mine minema. Ruume suuremaks või juurde ka
kuskilt tulemas ei ole. Ainsaks võimaluseks jääb lammaste
fenomen � rahvasuu räägib, et neid pidavat HÄID palju
ühte lauta ära mahtuma.

Mis kitsukese söögisaali tingimustes head lammast
iseloomustada võiks? Eelkõige kindlasti naeratus ja
sõbralikkus liigikaaslaste vastu. Mistahes soost või villa
värviga (loe: ükskõik kuspool letti või vanuses) nad ka ei
oleks. Kui vähegi võimalik, peaks söömiseks kasutama
endale määratud aega ja arvestama sellega, et teistel ka kõht
just lõuna ajal tühjaks läheb ning nad samuti tooli ja
lauanurka kasutada tahaksid. Veel oleks abi sellest, kui oma
sööginõud ja mistahes jäätmed ise kaasa võtta ning kärudel
kenasti ettenähtud kohtadesse tühjaks teha ja ritta panna.
Seda kõike ikka lahke naeratuse ja rõõmsa tujuga, sest nüüd
on ju kõht head- paremat täis.

Muud vist ei olegi tarvis, et me kõik Mari ja ta heade abiliste
juures ikka mõnusalt söömas saaksime käia. Siis Ta jaksaks
meid ruumikitsikusest ja meie hulgast hoolimata ikka edasi
toita. Küll oleks kole, kui ei jaksaks!

Katrin,
fännklubi asutajaliige

SEE NÄDAL ON TRIALOGOSE NÄDAL: 26.09 - 2.10

Tallinna vanalinna endiste kloostrihoovide piirkonda
Vene tänava ümbruses hingestab juba üle kahekümne aasta
koostööühendus, mis on hakanud end nimetama ühenduseks
Ladina Kvartal. Ühendus seob endas eelkõige erinevate
elualade meistreid, kes on leidnud oma kutsumuse
taaselustada klassikalist ladina keelel arenenud
süvakultuuri kui Euroopa ühenduse sisulist loojat.  Selle
kultuuri aluspanijaks olid tuhanded kloostrid.
Tähtsaimateks õpikuteks kloostrikultuuris olid loodus ja
Pühakiri. Nende uurimisega kaasnes tarkus, mida ihaldas
kogu ärksam rahvas kloostrite ümber. Euroopa sisuline
piir moodustus õigupoolest kloostripiiridest. Ladinakeelne
kloostrikultuur pani aluse ka eesti klassikalisele haridusele.
Ja mitte ainult ladinakeelsele, sest eestikeelsed ääremärkused
kooliõpilaste konspektidelt XV sajandil, mis on üldse
esimesed märgid eesti kirjakeelest, annavad tunnistust ka
rahvuskeelse hariduse edenemisest.
Igal sügisel, Mihklipäeva nädalal, kutsub Ladina Kvartal
erinevate kultuurivaldkondade esindajaid ühisele foorumile
arutlema teemade üle, mis otseselt ei kuulu ühegi valdkonna
kompetentsi, kuid on määrava tähtsusega rahva
edaspidisele elule. Neid teemasid on palju ning sageli tuleb
otsida seletust absurdisituatsioonidele. Siit ka foorumi ehk
festivali tavatu nimi TriaLogos , mis viitab
mõttetegevusele teadlikkuse ja teadmatuse piirimail, jääva
ja kaduva vastupidisele tarkusele.
Eeloleva festivali peateema �Vaimu elu ja elu ruum�
eesmärgiks on vaadelda sisemise taotluse ehk vaimu
vormumist asjaks ning lahti mõtestada sõnumit, mida üks
või teine vaim vormi ehk asja kujul meieni kannab.
Teatavasti oleme ümbritsetud lugematust hulgast asjadest
ja ruumidest, mille  sõnum meid tahtmatult mõjutab.
Vormide keelt mõistmata ei mõista me asjade tagamõtet
ega oska oma elukeskkonda parandada. Nii on
abstraktsena näiv teema vahetult seotud meie igapäevase
heaoluga.
TriaLogos jõuab oma nädalasel sessioonil vaid küsimusi
püstitada, viidata lahenduste allikatele, asjatundjatele, läita
otsimise ja uurimise tõrvik. Kuid samas on TriaLogos ka
ise kujund, mis kannab oma sõnumit edasi aastaringselt.

Taivo Niitvägi

nTriaLogosnÜleskutse

nVirge tuttavad mesilased pakuvad jälle METT.
0,5 liitrit 55.-
0,7 liitrit 77.-

Kui tuled mett ostma, ole hea, võta tühi kaanega purk kohe
kaasa.
Info ikka Virgelt: 6996100, kantseleis.

nErakuulutus


