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Vanalinna
Hariduskolleegium
SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:
TIINA MÖLDER 9.10
KRISTIINA TALEN 9.10
VILJA SLIZHEVSKI 13.10
KATRIN RAIE 14.10
LIIA PUNAB 15.10


MÕISTMINE
2. nädal
Meile on omane kaevelda teiste inimeste vigade üle, eelkõige aga selliste üle,
mis meie endi iseloomus esile tulevad. Selle üle tasub mõelda.
Kas ma elan tõeliselt kaasa teiste edusammudele? Õnnitlen ma neid sel
puhul? Kas ma märkan head teiste iseloomus ja saavutustes?
Tihti kipume ütlema, et meid ei mõisteta. Kindlasti püüavad teised meid
mõista nii palju kui suudavad. Aga kuidas on lood meie endiga? Millal
püüan astuda väiksegi sammu teel teiste mõistmise poole?
Me oleme erinevad. Me tunneme erinevalt. Me käitume erinevalt. Miks
oleme siis nii üllatunud!
PÕHIKOOL
Meeskonnas toetame kaaslasi. Kellestki ei hoita eemale - hoopis aidatakse
üksteist.
Inimene, kes on sõbralik ainult teatud inimestega, muutub täiesti
enesekeskseks. Kes kord on juba sõber – see sõbraks ka jääb. Ei mingeid
klanne ega vaenlasi! Räägi kõigiga sõbralikult. Hoidu sõnadest, mis teisi
haavavad.
Ei piisa sellest, et me ei taha teistele haiget teha (näiteks ei vasta halvale
halvaga, mis on alati vale käitumine). Ka sõnadega ei tohi haiget teha.
Lahendus oleks see, kui väldime tigedaid ja negatiivseid mõtteid.
Kas ma kritiseerin teisi? Kas olen klassis kellegi suhtes ebasõbralik? Või
hoopis - kas lohutan sõpra, kui tal juhtub äpardus?
GÜMNAASIUM
Meile üldiselt meeldib kurta teiste vigade üle eriti siis, kui need kipuvad
olema meie enda vead. Selle üle tasub mõelda.
Kas ma elan kaasa teiste edusammudele? Õnnitlen ma neid selle puhul?
Kas ma panen tähele head ka teise iseloomus ja saavutustes?
Tihti kipume ütlema, et teised ei mõista meid. Kindlasti püüavad nad
seda nii palju kui suudavad. Kuidas on lood meie endiga? Kuivõrd püüan
ise teisi mõista?
Me oleme erinevad. Me tunneme erinevalt. Me käitume erinevalt. Miks
me oleme siis nii üllatunud!

n Vanematekogu
Kolmapäeviti kell 8.30

Vanematekogu 4.10.06

nKalender. Jõululaat 9. dets. Teenistus 22.12 kell 9.30
Jaani kirikus. Jõululõuna osas rääkida taas Metsakooliga,
jõulupeo asjus Kirjanike majaga.
nÜlevaade sellest, kuidas õppeaasta algus on läinud.
Põhikoolis oli kõige rohkem ümberkorraldusi. Tundub,
et laste koormus on vähenenud, kuid kuidas lapsed
ainet omandavad, selgub veidi hiljem. Paaristund eeldab
tunni paremat läbimõtlemist, et see oleks vaheldusrikas,
ja eriti tore oleks, kui õpilased saaksid vahepeal ka
füüsiliselt liigutada. Eksperthinnangute vestlustel peaks
küsima vanematelt tagasisidet, kuidas uus õppetöö
korraldus lapsele mõjunud on.
n Uue arengukava koostamist ettevalmistav
tagasivaade valdkondade kaupa.
n Kokkuvõte Trialogosest. Positiivne see, et
teadusseminarid ei olnud indoktrineerivad, vaid
küsimusi esitavad. Esinejad olid valitud üsna
skandaalsed.

Neljapäeval, 12. oktoobril

lapsevanematele mõeldud loengusarja
ESIMENE KOKKUSAAMINE
gümnaasiumi raamatukogus kell 16.00
Esimene kogunemine toimub klubi vor mis.
Tutvustame 7. detsembri lektori psühhiaater Anne
Kleinbergi loengu materjale, et esitada talle meie
soovid järgmise koolituspäeva sisustamiseks. Meie
psühholoog Kulla Mänd räägib oma kogemustest
teemal "Kui lapsel on mure". Tutvustame VHK
koolides järgitavat toetava distsipliini süsteemi.
Oodatud on kõik head ideed ja lapse käekäigust
hooles olijad!
Järgmisi loenguaegu vt kodulehelt

TÄNAME
Kristelit, Liisi, Urmot,
Katrinit ja Annet vaimuka
õpetajate päeva otseülekande eest
ning kõiki teisi, kes selle päeva
oma esinemisega meelolukaks muutsid - 1.P klassi,
gümnaasiumi kammerkoori, 9. klassi
tüdrukuid, Sandrat, Kristjanit ja Katariinat
lavakoolist, ansambleid Lexus ja Edelweiss ning
hoolekogu liiget Kaupo Reedet!

n Gümnaasium
I perioodi 6. nädal

nXII klassi EKSPERTHINNANGUD
Meeldetuletuseks neile, kes ei ole veel oma hinnanguid
sisestanud - TEE SEDA PALUN NII RUTTU KUI
VÕIMALIK, ET SAAKSIME VESTLUSTEGA
VÕIMALIKULT RUTTU ALUSTADA!
Ühtlasi tuletan abiturientidele meelde, et enne vestlusi
jõuaksite käia veel psühholoogi juures testide
tagasisidevestlusel (loodan, et ajad on juba kokku lepitud!)

nX klassi UUED ÕPILASED
Need, kes ei ole veel teinud teste, saavad seda teha
esmaspäeval klassijuhataja tunni ajal.

nARVESTUSTE NÄDAL
Järgmise nädala keskpaigaks püüame koduleheküljele
saada üles arvestuste nädala plaanid.
Arvestuste nädala väljasõitude kohta loe Täppisteaduste
kooli alt

nÕPETAJATE PÄEV
Suur tänu kõikidele abiturientidele õpetajate poolt!
Loodetavasti andis see päev põhjuse vaadata õpetajaks
olemisele uue pilguga!

n Täppisteaduste kool
OKTOOBRI VÄLJASÕIDUD
Reedel, 13. oktoobril sõidab 11. R Piritalt kell 10.00
laev „Jukuga“ Aegna saarele tutvuma sealse loodusega. Sõit
saab toimuda tänu Keskkonnaministeeriumi projektile.
Tagasisõit Aegnalt 14.00.
ARVESTUSTE NÄDAL
Esmaspäeval, 16. okt. sõidavad 11. R ja 12. R
välipraktikumile Luitema looduskaitsealale ja Kabli
linnujaama.
Reisi kirjeldus:
8.30 tellitud buss ootab Mere puiesteel, esiaknal silt
KABLI, giid on juba bussis või ühineb grupiga Pärnumaal
Võistes
8.45 sõit Pärnumaale, läbi Pärnu Luitema LKA-le
11.00 ekskursioon Luitema looduskaitsealal: veelindude
rände jälgimine Võiste kalatiikide juures, Rannametsa
matkarada ja vaatetorn
13.00 piknik Rannametsas, vihma korral kuuris
kalavõrkude vahel (menüüs kõik kohalikus talus valmistatud
maiused: köögivilja pajaroog, värske salat, vaarikakook,
piim/morss, leib/sai.)
14.00 ekskursioon Luitema LKA-l jätkub: Häädemeeste
rannaniidud, matkarajad ja vaatetornid, veelindude rändest
ja kõre elupaikadest jne.
15.30 sõit Kabli Linnujaama, värvuliste sügisrände ja
võrgupüügi jälgimine; soovi korral osalemine lindude
rõngastamise juures.
17.00 sõit Tallinna suunas, tagasi oleme umbes kell 19.00...
Sõidu maksumus 140.- . Hinna sees on ka söök. Palun

registreerida end sõidule ja tuua raha juba sellest nädalast
sekretäri (Mairi) kätte.
Teisipäeval, 17. oktoobril sõidavad 10. R ja 10. III
(keemia/füüsika) grupp välipraktikumile Nõva
Maastikukaitsealale ja Silma Looduskaitsealale.
Reisi kirjeldus:
8.30 tellitud buss ootab Mere puiesteel, esiaknal silt NÕVA
ja SILMA
8.45 sõit Läänemaale, läbi Linnamäe Silma LKA-le, giid
ühineb grupiga Sutlepa bussipeatuse juures (vasakut kätt
on näha suuremaid maju ja tuulik)
10.00 ekskursioon Silma Looduskaitsealal: Sutlepa
linnutornide ja roostikuraja külastamine; vaade
lahesoppidele, linnuvaatlus vaatlustoruga; matk laudteest
matkarajal, giid räägib piirkonna veerezhiimist, Silma
looduskaitseala tegevusest ja tähtsusest; kui aega ja jaksu
on, siis Tahu rannaniidu ja seal asuvate kõretiikide
külastamine, tutvumine lahel peatuvate veelindudega
12.30 lõunasöök Saare (e. Lyckholmi) mõisas, kus kohalik
perenaine Anu Kari on katnud koduse lõunasöögilaua
(Hakklihakaste, toorsalat, pannkoogid, piim/morss, leib/
sai); Lyckholmi muuseumi külastus (pisut Silma
looduskaitseala ja rannarootsi ajalugu, muistsed
tarbeesemed), võimalik osta kohalikku käsitööd (k.a.
kohapeal kootud kaltsuvaipu)
13.30 sõit Põõsaspea neemele, mis on arktiliste veelindude
Ida-Atlandi rändeteel üks parimaid vaatluskohti Euroopas;
meri kui veelindude elukeskkond
14.30 ekskursioon jätkub tänavuse looduskatastroofi
piirkonnas Keibu lahe ääres, giid näitab ja räägib, mis juhtus
ning selgitab, millised olid selle katastroofi otsesed ning
millised on pikemaajalised tagajärjed
16.30 sõit Tallinna suunas tagasi sama teed pidi. Tagasi
Tallinnas oleme umbes kell 19.00.
Sõidu maksumus 140.- . Hinna sees on ka söök. Palun
registreerida end sõidule ja tuua raha juba sellest nädalast
sekretäri (Mairi) kätte.

n Põhikool
n9.-20. oktoobrini on 1.T ja 1.P klassis vaatluspraktikal
Tallinna Pedagoogilise Seminari üliõpilased.

nAlgklassid Nukuteatris “Võluflööti” vaatamas:
2.T ja 3.T teisipäeval, 10. oktoobril kell 11.00 - 13.15
2.P ja 3.P kolmapäeval, 11. oktoobril kell 11.00 - 13.15
nTäname 9. klassi tüdrukuid, kes aitasid õpetajate päeva
korraldada ja katsid väga maitsva laua!

n Neljapäeval kell 15.00 Kersti kabinetis põhikooli
KLASSIJUHATAJATE KOOSOLEK

n 9.

oktoobril klassijuhatajatundide asemel
inimeseõpetuse tunnid: 7.T - Külli Jõe; 8.p - Chema; 5.p
I grupp - isa Igor

n13.-16. oktoobrini on KUNSTIKOOL Peterburis
n Algavad vestlused 9. klasside õpilaste ja nende
vanematega gümnaasiumi valikutest ja tulevikuplaanidest.

n Palverännak
ÕPETAJATE PALVERÄNNAK LOURDES’I
sügisesel koolivaheajal
Õpetajate palverännaku ettevalmistused kulgevad
plaanipäraselt. Hetkel puuduvad kindlad kokkulepped veel
kahe öömaja suhtes, kuid otsingud jätkuvad ja ärasõidu
hetkeks on need kindlasti leitud. Järgnevalt toon ära
palverännaku täpse ajakava ja teekonna kirjelduse.
Neljapäev, 26. oktoober – lahkume Tallinnast hommikul
4-5 paiku, et jõuda õhtuks Varssavist 30 km kaugusele Zalesie
Gorne’sse. Ööbimine koguduse külalistemajas.
Reede, 27. oktoober – sõidame Poolast Saksamaale,
ööbimine Frankfurti lähikonnas (öömaja otsingud on
käimas).
Laupäev, 28. oktoober – jõuame Prantsusmaale,
külastame Reims’i katedraali ja õhtuks saabume Pariisi.
Ööbime Püha Vaimu kongregatsiooni külastuskeskuses,
tellisin ühise õhtusöögi.
Pühapäev, 29. oktoober – veedame päeva Pariisis. Igaühel
võimalus külastada neid paiku, mida näha soovitakse. Kõigile
soovijaile eelnev lühike linnatutvustus. Ööbimine samas
külastuskeskuses.
Esmaspäev, 30. oktoober – asume teele LõunaPrantsusmaale. Külastame Chartres’i katedraali (kuulus ka
Chagalli vitraazhide poolest). Ööbime väikeses, kuid ajaloos
suurt tähtsust omanud Albi linnakeses samuti
kongregatsiooni külalistemajas.
Teisipäev, 31. oktoober – hommikul külastame Albi
katedraali ja vanalinna. Soovijail võimalus külastada Toulouse-Lautrec’i majamuuseumi, kus asub maailma suurim
tema teoste kogu. Pealelõunal jõuame Lourdes’i, mis asub
Albist vaid mõnesaja kilomeetri kaugusel Püreneede
eelmäestikus. Ööbime poola katoliku missiooni õdede
võõrastemajas.
Kolmapäev, 1. november – veedame päeva Lourdes’is.
Võimalus üheskoos õhtust süüa.
Neljapäev, 2. november – asume koduteele läbi LõunaPrantsusmaa. Õhtuks saabume Lyoni. Ööbime Lyonis või
selle lähistel. Öömaja otsingud käivad. Kahjuks on Citeaux’
kloostri külalistemajas kapitaalremont, aga kui aega jääb,
külastame siiski kloostrit.
Reede, 3. november – Võtame suuna Tshehhile. Täpse
marsruudi määravad kindlaks meie bussijuhid. Ööbime
Põhja-Tshehhis, Kraliky kloostris.
Laupäev, 4. november – asume teele Poola. Külastame
kas Czestochowat või Krakowit. Ööbime Bialystokis.
Pühapäev, 5. november – asume koduteele läbi Poola,
Leedu ja Läti.
Meie reisibuss on viiekümnekohaline, kuid mõistlik reisijate
arv oleks 40 palverändurit + kaks bussijuhti. Sellisel juhul
läheks bussisõit igaühele maksma 2500 krooni. Ööbimiste
puhul olen püüdnud jääda 150 euro piiridesse (10 ööd).

See sisaldab üldjuhul päris mugavaid väikesi tube ja
hommikusööki. Kui öömajade arvel õnnestub kokku hoida,
võiks selle raha eest tellida mõned ühised õhtusöögid, mida
enamik ööbimiskohti ka pakuvad (8-9 eurot õhtusöök).
Üldiselt on kasulik omada isiklikku magamiskotti, sest linade
eest tuleb mõnes paigas maksta lisatasu.
Kõike eeltoodut arvestades kulub bussisõidule, ööbimistele
ja hommikusöökidele ca 5000 krooni inimese kohta. Kuna
oktoobri palgad on tulemas, palun kõikidel osaleda soovijatel
kohe pärast palgapäeva kanda Miikaeli Ühenduse
pangaarvele 10220032807012 vähemalt 3500 krooni (ja
puuduv osa hiljemalt nädal enne teeleasumist), soovitavalt
aga 5000. Selgitus: nimi, õppereis Lourdes’i. Veel on ka
vabu kohti, sest mõned inimesed on erinevatel põhjustel
pidanud ära ütlema. Kõik meiega liituda soovijad on
teretulnud. Ja kõik sponsorid on teretulnud meie reisi
sponsoreerima.
Kontaktisik: Tiina Niitvägi-Hellamaa, 56 654 812,
tiinafr@vhk.ee.

n Raamatukogu
Uued raamatud gümnaasiumi raamatukogus:
MUUSIKAENTSÜKLOPEEDIA
Teos on rikkalikult illustreeritud, selles on üle 1000 foto ja
pildireproduktsiooni muusikariistadest ja heliloojatest, stseene
nende ballettidest ja oopereist ning noodikäsikirjade näidiseid.
J.C Brotze “ESTONICA”
Raamat sisaldab baltisaksa koguja ja kultuuriloolase Johann
Christoph Brotze (1742-1823) unikaalses kogus leiduvaid
Eestit puudutavaid materjale.
Mitme aastakümne vältel kogus Brotze joonistusi ja
lisaandmeid oluliste arhitektuuriobjektide, ajaloomuististe,
linnavaadete ja -plaanide, inimeste ja nende kommete ning
kõige muu tähelepanuväärse klohta.

n Kehakultuuri õppediivan
Alates esmaspäevast, 9. oktoobrist saavad õpetajad soovi
korral hakata käima Kalevi Spa ujulas esmaspäevast
reedeni ajavahemikus 6.30 kuni 16.00. Pooleteisetunnise
pileti maksumus on 64 krooni (soodustus 20% täishinnast).
Huvilistel palun järgmise nädala jooksul end kirja panna
osakondade sekretäride juures või öelda otse Aivarile.
Järgmise reede õhtul saadetakse nimekirjad ujulasse ja selle
alusel ning isikuttõendava dokumendi esitamisel saate
soodushinnaga ujuma.

n Erakuulutus
Vaatamata põuasele suvele on võimalik ikkagi täita
kartulisalved!
Pakun müügiks talvekartulit "Anti" hinnaga 4.50 kilo eest!
"Potipõllumees" Urmo
info 56252362

n Filmiklubi

n Vilistlane kirjutab

LOOMISEL ON VHK KINOKLUBI!

RAHVUSVAHELISEL OLÜMPIAADIL AUSTRAALIAS
Algus eelmises Teatajas

Kui tahad filmindusega lähemat tutvust teha ja omal käel
üht-teist järgi proovida, siis tule VHK KINOKLUBISSE.
Kinoklubi eesmärk on tutvustada eelkõige
filmitegemise praktilist poolt. Kinoklubi peaks olema
kohaks, kus õpilased saavad juhendaja käe all realiseerida
nii enda kui etteantud ideid nii stsenaristika kui filmitegemise
vallas. Kinoklubis osaleja peab olema valmis iseseisvaks
tööks – st. kirjutama stsenaariume ja filmima ning
monteerima, sest kinoklubi on eelkõige mõeldud
asjahuvilistele, kes tahavad ise katsetada ja valdkonda
paremini tundma õppida. Kas kirjutada stsenaariume või
stsenaariume üles filmida või hiljem kokku monteerida.
Loodav kinoklubi võtab vastu kuni 5 õpilast VHK 10. ja
11. klassist*.
Kinoklubi ühistund toimuks korra kahe nädala jooksul.
Paralleelselt toimuksid vajadusel ka individuaalsed tunnid
ja iseseisev töö etteantud ülesannetega. Juhendajaks on
ANDRI LUUP.
Et kinoklubi töös osaleda, pane kirja lühidalt:
Üks eriline ootus, mida kinoklubilt ootad, ja kirjuta
põhjendus, miks tahad osaleda kinoklubi töös. Täpsusta
kindlasti, kas sulle meeldib eriti stsenaariumi kirjutamine
(lugude väljamõtlemine), filmimine või monteerimine (või
kõik kokku). Kirjelda ka oma varasemaid kokkupuuteid
kaamerate või montaazhiga, juhul kui neid on olnud - kas
tunned monteerimisprogramme vms, et saaks aimu
eelnevatest kogemustest. Samuti pane kirja aeg, millal oled
vaba nädala sees. Kogu kirjeldus peaks olema üks lehekülg.
Saada see aadressile andri@theatrum.ee (enne 13. oktoobrit)
Lisaks toimub individuaalne vestlus.
Pane vestluseks valmis üks või mitu alljärgnevatest:
1)enda tehtud foto või fotod, mis on hästi õnnestunud
2)enda joonistatud/maalitud pilt
3)enda jäädvustatud sündmus (fotoreportaazh või film
või sündmuse kirjalik kirjeldus)
4)enda tehtud film või katkend (dokk või mängu)
5)enda kirjutatud stsenaarium või lühilugu või muu tekst,
mis sinu arvates sobib
Piisab, kui esitad ühe ülalmainitutest. Aga võib ka mitu.
Vestluse aeg selgub pärast 13. oktoobrit.
Kõik küsimused seoses kinoklubiga saada aadressile
andri@theatrum.ee
* Kui keegi tunneb end kõrvalejäetuna, kuna on kas noorem
või vanem kui 10. ja 11. klassi õpilane, aga väga tahaks
osaleda Kinoklubis, võtke kindlasti ühendust.

4.-9. juulini toimus pikem ekskursioon mööda rannikut põhja
poole. Selle käigus nägime me vanu erodeerunud
vulkaanikoonuseid, käisime teist korda vihmametsas,
jõudsime veelkord ookeani äärde, külastasime maailma
suurimat alumiiniumi rafineerimise tehast ning suurt
söelaadimissadamat, sõitsime ringi kivisöekarjääris, nägime,
kuidas kasvatatakse ananasse, suhkruroogu, banaane,
apelsine ja makadaamia pähkleid ning veetsime terve päeva
matkates mööda ühe rahvuspargi matkaradasid ehtsas
Austraalia eukalüptimetsas. Ekskursioonil ööbisime me
telkides, mis olid organiseeritud korraldajate poolt, samuti
nagu ka söök. Endal oli vaja kaasa võtta vaid magamiskott
ning matkanõud. Kahel nendest telgiöödest kogesime ka
tõsist Austraalia talve, kus temperatuur oli –30C.
Kui midagi ka negatiivse poole pealt välja tuua, siis on
reisimine mööda Austraaliat eestlasele kaunis masendav,
kuna hommikul kell 7. 30 teele asudes jõuab päeva jooksul
külastada vaid üht, äärmisel juhul kaht vaatamisväärsust
ning ülejäänud valge aeg kulub bussis suuri vahemaid läbides.
Poole viie paiku tuleb jõuda laagriplatsile ning selleks ajaks,
kui laager püsti saab, on valget aega jäänud veel vaid pool
tundi, et ümbruskonnaga tutvuda. Ülejäänud õhtu kulub
jahenevas pimeduses istudes ning mõeldes, et Eestis on alles
suur päike väljas. Sealt liigub mõte selle peale, et kuna isegi
suvel on valgust Austraalias ainult mõni tund kauem kui
talvel, siis tegelikult on Eesti oma valgete soojade
suveõhtutega igatahes etem paik elamiseks kui Austraalia.
Külmadel ning pimedatel talvepäevadel on eestlastel
vähemalt unistus varsti saabuvast valgest ajast ning ega
külmaga väga õue ei kipugi. Austraalias on küll pidevalt
enam-vähem soe, kuid ega soojast ja pimedast õhtust suurt
rohkem kasu pole kui külmast ja pimedast, sest näha pole
niikuinii midagi ja samuti pole lootust, et kunagi on tulemas
pikad valged õhtud.
10. juulil, olles eelnevalt öösel kell neli üles ärganud, et näha
ära jalgpalli MMi finaal, alustasime oma pikka tagasilendu.
Pärast tundidepikkust tõusva päikesega koos lendamist
jõudsime Frankfurti ning leidsime aega ja tahtmist tutvuda
ka selle linnaga, enne kui väljus lennuk Tallinnasse. 11. juuli
õhtupoolikul olimegi jahedast Austraaliast tagasi päiksest
kõrbenud Eestimaal.
Lõpetuseks märgiksin ära, et 2008. aastal toimub
rahvusvaheline geograafiaolümpiaad Tuneesias ning
loodetavasti esinevad Eesti õpilased edukalt ka seal ja kui
mitte sellel, ehk siis järgmisel olümpiaadil osaleb jälle keegi
ka Vanalinna Hariduskolleegiumist.
Tervitustega
MARKO VAINU
VHK vilistlane ja nüüd juba Tallinna Ülikooli
geoökoloogia tudeng

n Kehakultuuri õppediivan
Tallinna koolinoorte spordimängud.
Jalgpallis on oma esinemise lõpetanud põhikooli tüdrukud
ja gümnaasiumi noormehed. Mõlemad võitlesid vapralt, aga
piirdusid Kesklinna alagrupimängudega.
Põhikooli tüdrukud pidasid oma mängud Reaalkooli
staadionil. Vastu tuli võtta neli nappi kaotust. Kuid kuna
VHK naiskonnas mängisid ainult 8.klassi tüdrukud, on
järgmisel aastal kõigil uus võimalus. Mängisid: GETTER
SAAR, KATRIN ELERI ENGEL, LIISA KARJAHÄRM,
ANNA MARIA LAPIN, MARIA LUIGEND, STIINA
PEINAR, GRETE RADVILAVICIUS, SOHVI VIIK ja
KRI MARIE VAIK.
Gümnaasiumi noor mehed kaotasid avamängus
tasavägise kohtumise GAG-ile 0:2. Teises mängus Tõnismäe
Reaalkooli vastu mindi poolajaks 1:0 juhtima, kuid punane
kaart teise poolaja alguses muutis mängu sedavõrd, et meile
löödi neli vastuseta väravat. Viimases mängus alistati 4:0
Inglise Kolledzh. Mängisid ANDERS LEVANDI, JAAN
KEKISHEV, MADIS RAJANDO, MARTIN SAAR,
PRIIT STRANDBERG, JAAN VAHTRE, KAAREL
TÄLL, MIHKEL PENT, KAIT KARU, SIIM TOOMET,
JOOSEP EHASALU, KALJU-KARL KIVI, RAUL
KURRISTA, TANEL VELLESTE, SILVER NOSHKA,
MATTIAS METSARU, VALMAR KASUK, MARGUS
VIIKLEPP.
Kesklinna koolide 3.-7.klasside spordimängud.
4.oktoobril toimusid murdmaateatejooksu võistlused
Tuletõrje staadioni lähistel. Osales 13 kooli.
3. klassi tüdrukud, kes 1. veerandil harjunud küll rohkem
vees liikuma, saavutasid tubli 6. koha. Jooksid MELODYMAI METSAMAA, REBEKKA MADLEEN LAMP,
LIISA OGANISJAN, MAAIKE TUI ja KARMEN
SIPELGAS. Poistel läks veel paremini ning lõpuks võideldi
välja väga tubli 3.koht. Jooksid SANDER MART
SEILENTHAL, RAUL ENDEL HAAGENSEN, JOHAN
MARKUS OLL, ANDRE MARTIN ILVES ja
THEODOR TABOR.
4. klassi tüdrukud võitlesid viimaste meetriteni
poodiumikoha eest, kuid jäid siiski napilt neljandaks. Väga
tublid olid HELIISE HARRIET HARUSOO, AMANDA
HERMIINE KÜNNAPAS, MADLI JÜRISSON, MARIA
LIIVE ja KELLI MARIE JAAMA. Poisid olid samuti väga
tublid ja saavutasid 2. koha. Jooksid HARALD SOOSALU,
JOEL MARKUS ANTSON, HANS MARKUS ANTSON,
HERMAN KLAS RATAS ja KARL MARKUS ANTSON.
5. klasse tabas enne võistlust tõsine haigushoog, mis
paremad rivist välja viis. Vapralt võitlesid aga ka need, kes
tavaliselt jooksuvõistlustel ei käi. Tüdrukute konkurents oli
väga tugev ja ühtlane. VHK tüdrukud koosseisus MAGDA
HELENE JÄRVSOO, GREETE MAARJA TÖTT, LEE
KELOMEES, ANNA KRISTIN PETERSON ja
PAULIINE MUREL saavutasid 8. koha. Poisid koosseisus
PEETER MARGUS, OTT KARRO, KARL EERIK

VALKNA, ANDREAS RIPS ja MARKUS MALM olid
12-ndad.
6.-7. klasside arvestuses saavutasid VHK tüdrukud tubli
6. koha (LIISA HIOB, LAURA REITER, JOHANNA
NIRK, MERILIN REEDE ja BIRGIT VALGEMÄE).
Päeva lõpuks jooksid poisid väga tubli 2. koha (HANS
TIITSMANN, KARL-EERIK LUIGEND, JOHAN
KARLSON, MARKUS PROMMIK ja SIIM BRAZIER).
NB!
Põhikooli ja gümnaasiumi spordipäeva autasustamine
toimub esmaspäeval. Kõik tulemused pannakse üles
vastavalt põhikooli ja gümnaasiumi infostendidele.
Aivar

n Kutse
Tule 3. – 5. novembril Noor te Meediaklubi
Koolilehtede laagrisse!
Sügisesel koolivaheajal on kõik algajad ja kogenud
kooliajalehtede tegijad taas oodatud Noorte Meediaklubi
Koolilehtede laagrisse. Laager toimub tänavu Tartus Miina
Härma Gümnaasiumis. Seekordne koolilehtede laager
on Meediaklubil järjekorras kaheksas.
Kahe ja poole päeva jooksul õpivad kooliajalehe tegijad
laagris kõike, mida on vaja ühe ägeda koolilehe tegemiseks.
Lisaks erinevatele loengutele saab kohapeal ka uudiste,
olemuslugude, arvamuslugude jne tegemisel kätt proovida.
Laagri lõpuks pannakse osalejate tehtud lugudest kokku
laagri leht.
Neile, kellel veel kooliajalehte ei ole, anname näpunäiteid
selle käimalükkamiseks.
Kes me oleme?
Noorte Meediaklubi ühendab kõrgharidusega
tegevajakirjanikke ning ajakirjandustudengeid, kellest enamik
on endised koolilehetegijad. Alates 2000. aastast on Noorte
Meediaklubi korraldanud 15 erinevat laagrit, lisaks 7
kooliajalehtede konkurssi ja lugematu arvu kohalikke
koolitusi.
Lisaks meediaklubi “punasärklastele” tulevad Tartusse
noortele ajakirjandusmaailma telgitagustest rääkima ja oma
kogemusi jagama ka Eesti meedia tuntuimad tegijad.
Mida tuleb laagris osalemiseks teha?
Igast koolist on laagrisse oodatud kuni kolm osalejat.
Laagri osavõtumaks on 250 krooni osaleja kohta. Selle eest
saab kuus korda süüa, ööbimise, vinge laagriprogrammi,
lõbusalt aega viita ja muidugi kirjeldamatult targaks.
Laagrisse tuleks kaasa võtta magamiskott ja madrats, samuti
teie kooliajalehe viimane number. Võimalusel võtke kaasa
diktofone ja fotoaparaate.
Laagris
osalemiseks
tuleb
saata
aadressil
laager@meediaklubi.ee täidetud registreerumisleht.
Huvilistel pöörduda registreerimislehe ja täiendava info
saamiseks Tiina Veismanni poole.

