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FESTIVAL TRIALOGOS 22.-29. SEPTEMBER

TriaLogos on arengukeskkond õpilastele ja meistritele, väikeste
üksikute tulukeste koondamine suureks valguseks.
Spetsiifiliste erialade nagu muusika, teatri, poeesia, kujutava
kunsti meistrite ning humanitaarteadlaste kõrval on kohal ka
kõike omavahel seondavad „integraatorid,” tipptasemel
ajakir janikud-publitsistid. Kindlasti omandavad selged
teaduslikud piirid sellised „hägused” teadusharud nagu filosoofia,
antropoloogia ning ajalugu. Paljude segaste ja kontrollimatute
hüpoteeside kimpus vaevlevad huvilised võivad siin ja seekord
astuda maailma tippteadlaste selgesse mõtteruumi ning leida
lohutust ja lihtsat lahendust elu võimatuna näivatele olukordadele.
„Tõde teeb vabaks!”, ütleb meie esiisade õpetus. Sellel
festivalisessioonil avaneb nii õpilastele kui õpetajatele, nii
algajatele kui professionaalidele võimalus teada saada selliseid
fakte ja nende interpreteeringuid, mis äratavad üles iga inimvaimu
ning innustavad teda lootuse ja julgusega edasi uurima, looma ja
ohverdama.
John Rao, Robert Sungenis, Brian Harrison, Michael Jones jt.
tänase teadusmaailma säravaimad tähed astuvad seekord üles
festivalil TriaLogos. Nendele sekundeerivad oma ala tipud
Eestist – Mart Laar, Marko Mihkelson jt.
Kallis VHK pere, õpilased ja eriti õpetajad – kõik mõtlevad
inimesed, kasutagem seda võimalust ning tulgem ammutagem
festivali TriaLogos seminaridel teaduse puhast allikavett!
Teadusmaailma mainides pean ma silmas mitte selliseid teadusi,
mis aitavad  inimesel oma ennasthävitavaid himusid tõhusamalt
rahuldama tormata, vaid tõelisi teadusi, mis uurivad inimese
õigusi, kohustusi, teid ja vahendeid oma päris ehk seespidise
õnneseisundi saavutamiseks.

TAIVO NIITVÄGI

TriaLogose täpne kava  festivali koduleheküljel
www.trialogos.ee ja järgmises Teatajas

Vanematekogu 12.09.07

nArutati, kus teha klassipilte. Otsustati, et Katariina
kirikus.

nVene 22. Ehitajate lahkumisega mured ei lõpe,
sisustuse osas on palju probleeme (teatrisaali tehnika,
noortekeskuse sisustus jne), mille lahendamiseks tuleb
hakata projekte tegema ja raha otsima. Selleks tuleks
kaasata lisajõude.

nVaadati üle juhtkonna ja stuudiumide-koolituste plaan.

nTerviseteenistuse koosolekud klasside kaupa –
teisipäeviti kell 9.00 Kulla (6., 8., 12. kl+noored
emad+gümn individuaalõpe), kell 10.00 Urve (5., 7.,
9., 10., 11. kl), neljap kell 14.00 Piret (algkool).

n Vanematekogu tööplaan . Osakondade töö
planeerimine selle aasta prioriteetide valguses.
Muusikamaja ja Kunstimaja järgmises vanematekogus,
edasi keelte- ja kristliku kasvatuse programm, seejärel
põhikool ja PMK, viimasena gümnaasium. Õpetajate
päeva tähistamine, gümnaasiumi sõrmuste pidu -
järgmises vanematekogus

nHaridusameti kaudu saabus meile 35 rendiarvutit.
Arutati, kuhu neid paigutada. Laiem probleem on
arvutitugi, arvutiõpe nii lastele kui õpetajatele, E-kooli
üldine haldamine. Vaja oleks koosseisulist IT inimest,
leping arvutifirmaga ei taga operatiivsust.

nSel nädalal toimub PILDISTAMINE Püha Katariina
kirikus järgmise graafiku järgi:

T 18.09 kl 13.00 - IP 6. klass ja IP 9. klass

K 19.09 kl 10.30 - IP 7. klass ja IP 8.T klass

K 19.09 kl 13.00 - IP 4. klass ja IP 8.P klass

nE-KOOL on käiku läinud. Palun kõiki õpetajaid täita
e-kooli päevikud võimalikult pea pärast läbiviidud
tundi, hiljemalt sama päeva õhtul! Nii tunni sisu ja
kodutööd kui puudumised ja hilinemised on
lapsevanemale oluline info.

Klassijuhatajatele on palve kontrollida õpilaste
puudumisi ning e-koolis ära märkida puudumiste
põhjused, võimaluse korral samal päeval, vähemalt kord
nädalas.

nPüha Miikaeli Kolleegium

MÜ  LADINA KEELE KURSUS
õpetaja Isa Xavier
Esimene tund esmaspäeval, 24. septembril
kell 16.15 Vene tn.31 II korrusel Keel 7. klassis
Kursuse täpsem kava on arutusel esimeses tunnis,
kõik soovijad on oodatud!



n Gümnaasium

nKristel tänab kõiki ainesektsiooni juhte ja klassijuhatajaid,
kes on ära saatnud oma tööplaanid. Nendel, kes veel ei ole
jõudnud saata, palun teha seda järgmise nädala jooksul!

I perioodi 3. nädal

nSPORDIPÄEV
Gümnaasiumi spordipäevaks anti meile võimalus mõnusaks
päikeseliseks ilmaks ning õnneks kasutas suurem osa
gümnasiste seda sihipäraselt Nõmme spordikeskuse
ümbruses orienteerumiseks. Tähtis polnud loomulikult võit,
vaid osavõtt, kuid kes soovis, sai võimaluse enda füüsilise
vormi ja orienteeriumisoskuse proovilepanekuks. Õp. Aivar,
Alari, Katrin ja Gudrun teevad kokkuvõtte ja annavad
peatselt tulemustest teda. Suur tänu neile organiseerimise
eest!

nPILDISTAMINE
Järgmise nädala teisipäeval ja kolmapäeval töötab kooli
juures fotograaf. Hakkame koostama pildistamise graafikuid
ning informeerime sellest klassijuhatajaid. Pildistamisele
tuleb tulla pidulikus akadeemilises riietuses. Kooli
riietusnõuete kohta saad järele vaadata siit: http://
www.vhk.ee/gymnaasium/gymkodukord.

nLOODUSAINETE NÄDAL 24. – 27. september
(Tähelepanu õpetajad: on tunde, mis jäävad ära)
Esmaspäev, 24. september
12. R ja 5. P/T sõidavad õppekäigule Viru rabasse.
Lõunasöök tuleb igaühel hommikul kodust kaasa võtta. Buss
väljub kell 8.00 Mere puiesteelt ja õppepäev peaks lõppema
kolme paiku päeval. Õppekäigu maksumus õpilasele 150
krooni. Info õp. Irja (irja@vhk.ee) ja õp. Tiia (tiiak@vhk.ee).
Sel päeval tunde ei toimu (filosoofia, matemaatika, füüsika,
eesti keel).
Teisipäev,  25. september
Õppekäikudel on kõik X klassid!
10. R ja keemia/füüsika II grupp sõidavad õppekäigule
Ida – Virumaale. Külastatakse Aserit ja Kunda
tsemenditööstust ning muuseumi. Väljasõit 8.00 Mere
puiesteelt  ja tagasi Tallinna püüame jõuda kell 18.00.
Lõunasöök tuleb igaühel hommikul kodust kaasa võtta.
Õppekäigu maksumus õpilasele 140.-. Raha palun maksta
Mairi (sekretär) kätte. Info õp. Tiia (tiiak@vhk.ee)
10 kl keemia/füüsika III grupp läheb õppekäigule
Paljassaare poolsaarele. Kogunemine kell 10.00 kooli juures
ja sealt koos õp. Ilonaga sõidetakse trammiga Kopli pst lõppu
ja edasi juba jala. Aega kulub selleks 1 – 3 tundi. Tasuta.
Süüa pole vaja kaasa võtta.
Kolmapäev, 26. september
Õppekäikudel on kõik XI klassid!
11. R ja keemia/füüsika II grupp sõidavad õppekäigule
Ida – Virumaale Kohtla-Nõmmele. Sõitu alustame kell 8.00
Mere puiesteelt ja tagasi Tallinnas oleme kell 18.00.
Lõunasöök tuleb igaühel hommikul kodust kaasa võtta.
Õppekäigu maksumus õpilasele on 150 krooni. Raha
palun maksta Mairi (sekretär) kätte. Info õp. Tiia ja õp.
Urmo.

11. keemia/füüsika III grupp läheb õppekäigule Paljassaare
poolsaarele. Kogunemine kell 10.00 kooli juures ja sealt
koos õp. Ilonaga sõidetakse trammiga Kopli pst lõppu ja
edasi juba jala. Aega kulub selleks 1 – 3 tundi. Tasuta. Süüa
pole vaja kaasa võtta.

nTRIALOGOS
22.-29. septembrini toimub traditsiooniliselt ka
mõttekultuuri festival Trialogos. Kõik õpilased, õpetajad ja
vanemad on kutsutud osalema. Õpilastel on vajalik
eelnevalt registreeruda (Registreerimislehed järgmisest
nädalast Pühavaimu 8 fuajees).

Janika Rooba mälestusteenistus 21.

septembril  kell 15 Peeter-Pauli kirikus

Janika Rooba lahkus meie seast ootamatult 23. juulil käesoleval
aastal. Tema surm vapustas ning vapustab senini meid kõiki,
kes temaga 12 aastat sama rada käisid.
Kooliajast jäi ta õpetajatele ning kaasõpilastele meelde kui
tark, püüdlik õpilane, kellest võiks tulevikus palju oodata.
Meile, tema sõpradele, oli ta heatujuline kaaslane ning tugi
nukratel hetkedel. Temas oli parajal määral spontaansust
ning kainet mõistust. Ta oli inimene, kes leidis kõigis alati
midagi positiivset ning tahtis, et ka teised seda näeksid. Tema
naeratust mäletan ma arvatavasti veel väga kaua.
Haruldane oli tema armastus kodu ja pere vastu, mida
võiks enamikule meist eeskujuks seada. Vanima lapsena oli
ta oma kolmele õele alati olemas ning läbi selle ka abiks oma
emale.
Janika läks edasi õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli, et
saada ämmaemandaks. Irooniline, et temast pidi saama see,
kes toob ilmale uusi elusid, surres ise nõnda noorelt. Kuid 20
aasta jooksul jõudis ta võib-olla rohkem kui mõni meist terve
elu jooksul. Ta jõudis jääda meie mälestustesse.
Ärasaatmisel sõnasin ma, et meie jaoks ei kao Janika iial.
Ta lihtsalt magab pikka ja sügavat und.
Ilusaid unenägusid Sulle, kallis Janika!

MAARJA AELTERMANN
VIII lend

Järelehüüe Janikale



n LOODUSAINETE NÄDALA PLAAN (24. – 27.
september).

Esmaspäev, 24.09.
6.T ja 6.P kl. lähevad õppekäigule Käsmu zooloog Aleksei
Turovskiga ja külla bioloog Aarne Vaigule.
Väljasõit 8.00 Merepuiesteelt  ja tagasi Tallinna püüame
jõuda kell 15.00. Õppekäigu maksumus õpilasele 150
krooni. Hinna sees on ka toit. Info õp. Maris.
12.R ja 5.P/T sõidavad õppekäigule Viru rabasse. 5.
tüdrukute klass külastab hommikul enne rabasse minekut
Tallinna prügilat. 5 poiste klass käib pärast raba külastust
veel Ülemiste veepuhastusjaamas. Lõunasöök tuleb
igaühel hommikul kodust kaasa võtta.
Buss väljub kõigile 8.00 Merepuiesteelt ja õppepäev peaks
lõppema kolme paiku päeval.
Õppekäigu maksumus õpilasele 150 krooni. Info õp. Irja
ja õp. Tiia.

Teisipäev, 25.09
7. tüdrukute ja poiste klass läheb õppekäigule Silma
looduskaitsealale. Lõunasööki ei ole vaja hommikul
kodust kaasa võtta, sest kohapeal pakutakse süüa, mis on
õppekäigu hinna sees. Buss väljub Mere puiesteelt kell
8.00 ja tagasi Tallinna jõutakse hiljemalt kella neljaks.
Õppekäigu maksumus õpilasele 155 krooni. Info õp. Maris.

Kolmapäev, 26.09.
8. tüdrukute ja poiste klass sõidab õppekäigule Kabli
linnujaama Pärnumaale.  Sõitu alustame kell 7.30 Mere
puiesteelt ja tagasi Tallinnas oleme kell 16.00. Lõunasöök
tuleb igaühel hommikul kodust kaasa võtta.
Õppekäigu maksumus õpilasele on 130 krooni. Info õp.
Maris.

Neljapäev 27.09.
9. tüdrukute ja poiste klass läheb õppekäigule Tabasalu
loodusparki, Rannamõisa maastikukaitsealale,
külastatakse ka Keila juga ja hüdroelektrijaama.
Vaadatakse Vääna kaitseala ja Vahiküla juga Vääna
jõel.
Sõitu alustatakse kell 8.00 Merepuiesteelt ja tagasi Tallinnas
peaksime oleme hiljemalt kell 15.00. Lõunasöök tuleb
igaühel hommikul kodust kaasa võtta.
Õppekäigu maksumus õpilasele on 100 krooni.

nPõhikool

nPõhikooli sööklas on üleval põhikooli kunstikooli õpilaste
suvise Hiiumaa kunstilaagri tööd.

nÕpilaste tööde HINDAMINE, kes ei osalenud laagris ja
tegid oma tööd iseseisvalt, toimub neljapäeval, 20.
septembril kell 12.00

nKunstimaja  KOOSOLEKUTE AEG on neljapäeviti
kell 12.00 ja järgmine üldkoosolek toimub 28. septembril.

n KRISTEL tänab kõiki ainesektsiooni juhte ja
klassijuhatajaid, kes on ära saatnud oma tööplaanid.
Nendel, kes veel ei ole jõudnud saata, palun teha seda
järgmise nädala jooksul!

n4.T ja 4.P sõidavad 21.09 ekskursioonile Palamusele
ja Tõraverre. Väljume kl. 9.00 Vene Kultuurikeskuse juurest
ja tagasi oleme samas kohas 19.00. Anne

nEriti tähtis teade.
Palume kõiki VHK gümnaasiumi õpilasi ja õpetajaid, kes
seda teadet loevad, registreerida ennast isiklikult
Keeltekeskuses (Vene 31, II korrus) esmaspäeva-teisipäeva
jooksul (17.-18. sept). Parool on "Aga õhtud on meil juba
jahedad!" Esimest 25 registreerujat ootab väike üllatus.
P.S. Ära palun seda informatsiooni suuliselt levita.

nMÜ Keeltekeskus

nMuusikakool

nKlaverimängijatele algab hooaeg loominguliselt.  GERLI
KIRIKAL, kes õpetab IMPROVISATSIOONI nii Tallinna
Muusikakoolis kui EMTA-s töötab meie kooli õpilastega
kolmel päeval. Seega on kõik huvilised oodatud kuulama,
mida huvitavat toimub Muusikamaja saalis 13. septembril
kell 16.00 - 19.30, 14. septembril kell 14.30 - 18.30 ja
laupäevasel lõppkontserdil kell 13.00.

n19. sept. kell 15.45 – 17.15 "Püha Miikaeli mõõga"
ORKESTRIPROOV Muusikamajas

n 20. sept.  kell 17.00 Muusikamajas KONTSERT
“Suvepalad” ja Vilniuse klaverikonkursi kavad

n 21. sept. kell 12.00-16.30 Muusikamajas Eesti
Muusikakoolide Liidu KOOSOLEK

nKunstimaja

Kolmapäeval, 19. septembril
kell 15.00 - 17.00 Vene 31 söögisaalis

KASUTATUD RIIETE MÜÜK
Sügiskollektsioon Saksamaalt

nMÜ KEELTEKESKUSE ÕHTUSED KURSUSED

Ajad ja ruumid
Prantsuse keel 1 T ja N 16.30 Vene 31 11K
Prantsuse keel 3 T ja N 17.45 Vene 31  11K
Prantsuse keel 5 E ja N 16.00 Vene 31  10K
Rootsi keel 1 E 17.00 ja K 16.30 Vene 31 keel 7
Rootsi keel 3 T 16.30 Vene 31 keel 7 ja

N 17.30 Vene 31 10K
Hispaania keel 1 E 16.30 Vene 31 12K ja

K 16.30 Vene 31 10K
Hispaania keel 3 E ja K 17.45 Vene 31 12K
Itaalia keel 1 E ja K 17.30 Vene 31 11K
Itaalia keel 3 E ja K 16.15 Vene 31 11K
Jaapani keel 1 E 16.00 - 17.30 Pühavaimu 8 keel 5
Saksa keel 1 N 15.30 – 17.00
Inglise keel 1 E 17.30 - 19.00 Pühavaimu 8 keel 5
Inglise keel 3 N 16.30 – 18.00 Vene 31 keel 7



TOHISOO LAAGER

“VIII ajaloolise klahvpilli-, ansambli- ja
orkestrimuusika suvekursus” ehk suupärasemalt
TOHISOO LAAGER jõudis sel suvel kaheksanda korrani
kõikidele klavessiini-, klavikordi ja orelihuvilistele ning
viienda korrani kõikidele keelpillimängijatele.

Järgnevalt mõtteid osalejatelt endilt:
♦Tohisoo laager on lahe! Sain mängida koos suurtega
lõppkontserdil Hageri kirikus.

Sille-Riin Rand (2.T, oli laagris esimest korda)

♦Ilus maja ja uhked pillid. Klavessiiniõpetaja Imbi Tarum
meeldis väga.

Annabel Peterson (2.T, oli laagris esimest korda)

♦Päevakava oli harjuta, harjuta, söö ja maga – aga mulle
see meeldis. Ja meid ei tuldudki pasteerima. “Vaba lava” on
alati nii lahe!

Piibe Maria Talen (4.T, osales kolmandat korda)

♦Laagris on väga vahvad õpetajad ja väga ilusad pillid.
Kõige rohkem meeldis mulle kontsert “Valgete ööde
muusika”. Väga lahe oli!

Hanna-Maria Aunin (6.T, osales viiendat korda) 

♦11.-15. juuni veetsin ma Tohisool: klavessinistide ja
orkestrantide suvelaagris, mis leidis aset meie kõigi poolt
armastatud Tohisoo mõisas. Seal on ilus ümbrus ja
fantastilised kokatädid. Päevad oli praktiliselt täis viiuldamist.
Dirigent Teet Järvi käe all õppisime ära kaks teost. Võimalus
oli kuulata õpetaja Ardo Västriku harivat loengut viiulist
ning lihvida oma graatsiat, õppides vana aja tantse koos
Anu Ruusmaaga. Laagris oli väga lõbus.

Hanna-Maria Aavik (8T, osales teist korda)

♦Tohisoo mõis on väga mõnus paik, kus suvel olla, ja kuna
seal toimub orkestri ja klahvpillide laager, on seal veel
toredam. Tohisool on väga lõbus, kuid samal ajal tehakse
seal ka kõvasti tööd pilli mängides. Tohisoo laagrist olen
mina saanud väga palju unustamatuid mälestusi.

Kristina Elisa Haavamägi  (9.T, osales viiendat
korda)

♦Olen käinud peaaegu igas klavessiinilaagris alates aastast
2000, ainult üks aasta on vahele jäänud. Minu jaoks on see
juba traditsioon, et igal suvel Tohisoole saab minna. Nii
nagu see aasta, on ka kõigil eelnevatel aastatel saanud palju
uusi oskusi, sõpru, nalja ja põnevust.

Annemarie Maasik (9.T, osales seitsmendat korda)

♦Klavessiinilaager sel suvel oli tore ja hariv, nagu see on
alati olnud.
Toimumiskoht on valitud ka lihtsalt priimalt. Muusikalist
tegevust, lõbu ja nalja igaühele, kel vähegi huvi.

Laura-Liis Kurvits (9.T, osalenud laagris kõik
kaheksa korda)

 Mõtteid kogus õpetaja Ene Nael

nKroonikat

TIINA TAMMANI FOND annab välja stipendiumi
gümnaasiumiastme õpilaste toetamiseks.
Stipendiumi eesmargiks on toetada õppivaid noori, kel on
loomulikku annet ärksaks ja iseseisvaks mõttetegevuseks
ning tahtmist seda annet arendada. Et taolisi noori leida,
toimub igal sügisel esseekonkurss. Konkursil osalemiseks
tuleb sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond kontorisse 15.
oktoobriks toimetada eestikeelne essee paberil
väljatrükituna (arvutipikkusega kuni 2-3 lk. 1,5 reavahega,
kasutades Times New Roman 12) koos Sihtasutuse Eesti
Rahvuskultuuri Fond kodulehel leiduva ankeediga. Palun
lisage ka õppeasutuse tõend, mis tõendab Teie õppimist
vastavas õppeasutuses. Iga osaleja võib valida sobiva teema
etteantute seast. Parimate tööde autoritele määrab
halduskogu stipendiumi õpingute jätkamiseks.

2007.a. esseeteemad on:
1. Missugune „-ism“ on mulle kõige lähedasem?
2. Eesti riigi õnne on minu õnn, Eesti riigi edu minu edu.
3. Kas hädaolukorras saaks minust kangelane või
argpüks?
4. Mida olen õppinud oma perekonna ajaloost?
5. Väärtused, mida ma kingiksin Euroopale.

Jagamisele tuleb 15 600 krooni.
Töid hindab 6-liikmeline halduskogu: Marje Liigus ja Inga
Laidna Gustav Adolfi Gümnaasiumist, Triinu Pappel Viimsi
Keskkoolist, Andres Hallik Nõmme Erakoolist, Piret Järvela
Õismäe Humanitaargümnaasiumist, kes on ka
Emakeeleõpetajate Seltsi esimees, Tiina Tamman.

nEsseekonkurss

TELEKAT VAHTIV LAPS HÄVITAB OMA
KESKENDUMISVÕIME

Kui laps vaatab telerit rohkem kui kaks tundi päevas,
ootavad teda noorukieas keskendumisvõime
probleemid.

Uus-Meremaa Otago ülikooli uuringu kohaselt on lapsena
palju telekat vahtinud noorukitel 40% rohkem probleeme
keskendumis- ja tähelepanuvõimega, kirjutas ajakiri New
Scientist.

Keskendumisprobleemid ilmnesid lapsena telekat vaadanuil
sõltumata nende soost, sotsiaalmajanduslikust taustast ja
intelligentsusest. Lapseeas saadud kahjustused säilivad isegi
neil inimestel, kes on täiskasvanuna telekavaatamisest
loobunud.

Rohke telekavaatamise halb mõju on seletatav enamikule
saadetele ja filmidele omase stseenide kiire vaheldumisega.
See avaldab lapse arenevale ajule liiga stimuleerivat mõju,
mistõttu reaalne elu hakkab lapsele tunduma igava ja liiga
aeglasena, keskendumist nõudvad aeglaselt kulgevad
ülesanded (nt koolitööde tegemine) aga lausa talumatult
tuimana.

Allikas: Postimehe lisa “Arter” 8.09.2007

nTasub teada!


