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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

INGER KESSLER  24.09
EVELIN KIVIRAND  25.09

SIIRI MIIDU  26.09
NADEÞDA SOOSAAR  26.09

HILDA RÜTTER  28.09
ARDO VÄSTRIK  28.09
NEEME PÕDER  29.09

TIINA VEISMANN  29.09
KATRIN ESSENSON  30.09
ANE METSAMAA  30.09
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LUGUPEETUD VHK-LASED!

Järgmisel nädalal algab Trialogose festival, mille tähtis osa on teadusseminar
teemal “Euroopa identiteedi otsingul”.

Aeg on kallis ja väga väärtuslik ressurss. Festivali korraldamine on
nõudnud paljude inimeste aega ja suurt panust. Üks viis väärtustada
seda tööd ning kõnelejate teadust on mõelda hästi läbi, mida minna kuulama.
Arvestades meie ajapuudust ja seminari huvitavust, on kool lubanud õpilastel
osaleda loengutel tundide ajast. Siira ja konstruktiivse suhtumise puhul
teeb iga osaleja enne seminarile minekut kindlaks, mis teda huvitab ja
mille üle ta soovib arutleda.

Arvatavasti mäletavad paljud meist eelmiste aastate huvitavaid ettekandeid.
Möödunudaastane Trialogos oli (erinevalt eelnevatest) planeeritud
diskussioone tõstatavana, et esile tuua erinevaid positsioone asjadele ja
sündmustele lähenemisel. Esinejate positsioonid olid tõesti tavakäsitlustest
erinevad. Eesmärk tõstatada probleeme ja kutsuda esile poleemika sai
küll täidetud, kuid mõned arutlused viisid kahjuks pigem vastandumisele
ja vastastikule halvakspanule kui tõeotsingule.

Soovime Trialogosel osaleda soovijaile kriitilist meelt ja iseseisvat mõtlemist,
et teha valikuid ja võtta seisukohti. Erinevad ja tihti vastupidised
arvamused on paraku tänasele pluralistlikule maailmale omased.

Sama tähtis kui teemade valimine ja loengutel osalemine on ka seminarile
järgnev arutelu nii teiste õpilaste kui ka õpetajatega. Ühisaruteludele
võiks järgneda ka osalejate kirjalik tagasiside seminari korraldajatele:
hea viis aidata kaasa Trialogose ning meie kultuuri arendamisele.

Häid ja harivaid seminaripäevi!

Vanematekogu 19.09.07

nVaadati läbi tegemist vajavate tööde nimekiri ja
määrati vastutajad. Valdkonnad: avatud noortekeskus,
PMK juriidiline pool, koolitus, kalendriaasta,
sisekontroll, liiklus, terviseinstituut, andmekaitse.

nMihklipäeva teenistused: kell 10 algkool + V klass;
kell 11 gümnaasium + IX klass; kell 12 põhikool (VI-
VIII) + PMK

n Külalistena viibisid vanematekogus 12. klassi
esindajad. Arutati sõrmuste pidu ja “noor-VHK-laste
ristimist”. Kuidas saavutada nõukogude ajast pärit
alandamiskontseptsiooni muutmine? Arutati ka õpetajate
päeva tundide andmist.

nLubati 11. oktoobril korraldada Vabalava.

n Õpetajate päeva tähistamine. Kell 12 Vene
kultuurikeskuse juurest buss Rakverre, seal ekskursioon,
lõuna ja õhtul teatrietendus. Soovijatel tuleb registreerida
Kristeli juures 25. septembri õhtuni.

nOtsustati lubada 4. klass 21. septembril õppekäigule.

n28.09 algklassidel loodusainete nädala raames üritused
Kullos.

nArutati, kes võiks organiseerida sügisvaheaja Taize-
reisi.

Festival TRIALOGOS
29. septembril 2007 kell 18.00
Tallinna Kaarli kirikus

MIHKLIPÄEVA KONTSERT

PÜHA MIIKAELI MÕÕK

Kontserdil kõlab helilooja MART SIIMERI
helilooming

Esinevad:
Vanalinna Muusikamaja Tütarlastekoor
Püha Miikaeli Poistekoor
VHK Muusikakooli orkester
Kaarli Kiriku Kontsertkoor
Dirigent MIKK ÜLEOJA

sissepääs tasuta
annetused Kaarli
kirikule
annetused Püha
Katariina kiriku
hoidmise fondi

Kontserdile järgneb vastuvõtt Vanalinna
Muusikamajas
Vanalinna Hariduskolleegium ja MTÜ Miikaeli
Ühendus  tänavad  Mihklipäeva kontserdi ja
vastuvõtuga oma koostööpartnereid, sponsoreid
ja häid sõpru



n Gümnaasium nPõhikool

nMIHKLIPÄEVA TEENISTUSED 1. oktoobril:

kell 10 algkool + V klass;

kell 11 gümnaasium + IX klass;

kell 12 põhikool (VI-VIII) + PMK

nLOODUSAINETE NÄDAL ALGKOOLIS
Esmaspäeval, 24.09 kell 8.15 temaatiline kogunemine
peegelsaalis.
Reedel, 28.09 õuesõppetunnid Löwenruch´ pargis
Mustamäel koostöös huvikeskus Kulloga. Bussid  väljuvad
Vene Kultuurikeskuse juurest järgmiselt:

3. klassid kell 9.00, tagasi koolis 11.30
1. klassid kell 10.30, tagasi koolis 13.00
2. klassid kell 12.00, tagasi koolis 14.30

n TÄHELEPANU ALGKLASSIDE ÕPILASED,
KLASSIJUHATAJAD JA LAPSEVANEMAD!
Ajutises algklasside võimlas (Uus tn 32, parempoolne
välisuks) on ootamas terve rida unustatud riietusesemeid.
Kes tunneb puudust dressipükstest või -pluusist, T-särgist
või sokipaarist - tulge vaatama, äkki on need siia jäänud!
Sissepääs nööbiga või fonoluku abil.

Aime 6996 281

n24. - 28. SEPTEMBER - LOODUSAINETE NÄDAL.
Esmaspäev, 24.09 - 6.T  ja 6.P lähevad õppekäigule
Käsmu
Teisipäev, 25.09 - 7.T ja 7.P  lähevad õppekäigule Silma
looduskaitsealale.
Kolmapäev, 26.09 - 8.T ja 8.P sõidavad õppekäigule Kabli
linnujaama Pärnumaale.
Neljapäev 27.09 - 9.T ja 9.P lähevad õppekäigule Tabasalu
loodusparki, Rannamõisa maastikukaitsealale, külastatakse
ka Keila juga ja hüdroelektrijaama ning Vääna kaitseala ja
Vahiküla juga Vääna jõel.

nKolmapäeval, 26. septembril toimuvad KESKLINNA
KOOLIDE MURDMAATEATEJOOKSUD Männiku
staadionil. 3.-4. klasside võistkonnad lahkuvad koolist kell

12.00 õpetaja Aivariga. 5. klasside võiskonnad lahkuvad
koolist kell 13.00 koos õpetaja Liisiga.

Aivar

nKunstimaja

Kunstimaja koosolek toimub neljapäeval, 27. septembril

(mitte 28. septembril) kell 12.00 Kunstiõpetajate toas.

I perioodi 4. nädal

n Järgmine nädal on nii põhikoolis kui gümnaasiumis
LOODUSAINETE NÄDAL, mille raames toimuvad
õppekäigud. Meenutusena eelmisest nädalast, et:
esmaspäeval, 24. septembril ei ole koolis XII R klassi
teisipäeval, 25. septembril ei ole koolis X klasse
kolmapäeval, 26. septembril ei ole koolis XI klasse.

n Pühavaimu 8 gümnaasiumi SISSEPÄÄS alates 6.

oktoobrist "NÖÖBIGA"!
Palun gümnasistidel nööbi olemasolu üle kontrollida ja neil,
kel veel nööpi pole, see võimalikult kiiresti tellida
(kasutusrendi raha 50 krooni klassijuhataja kätte, mõne päeva
pärast saab nööbi).

nMIHKLIPÄEV
Mihklipäev on Vanalinna Hariduskolleegiumi sünnipäev, sest
peaingel Miikael on meie kaitsepühakuks. Gümnaasiumi
mihklipäeva teenistus toimub 1. oktoobril kell 11.00

Peeter-Pauli kirikus.

nTOITLUSTAMINE OKTOOBRIST
NB! Oktoobri toitlustamist ja toiduraha suurendamist
puudutava info leiad koduleheküljelt kataloogist
Gümnaasium ja kaustast Toitlustamine. Vanemate
nõusolekul ja Hoolekogu heakskiidul tõsteti toidupäeva

raha 5 krooni võrra.

nXII KLASSI EKSPERTHINNANGUD
Tähelepanu, etteteade! Alates I perioodi 5. nädalast

püüame käivitada XII klassi eksperthinnangute sisestamise.
Täiendav info järgmisel nädalal. Tagasisidevestlused algavad
22. oktoobrist.

nÕPETAJATE PÄEV on 5. oktoobril

Tunnid toimuvad sel päeval kella 12.00-ni.

nMuusikakool
n 24. sept. kell 15.45 – 17.15 MIKK ÜLEOJA
Tütarlastekoori proovis (Miikaeli mõõk)
n25. sept. kell 15.45 - 16.25 MIKK ÜLEOJA Poistekoori
proovis (Miikaeli mõõk)
n26. sept. kell 15.45 - 18.00 Mihklipäeva kontserdi
peaproov Muusikamajas
n27.  sept. kell 17.00 – 20.00  Mihklipäeva kontserdi
PEAPROOV KAARLI KIRIKUS
n28.  sept. kell 14.30 - 16.00 Muusikamajas Mihklipäeva
kontserdi proovi varuaeg
n29. sept. kell 16.00 - 17.30 Kaarli kirikus kontserdieelne
proov

ÕPETAJATE PÄEVA VÄLJASÕIT

Head kolleegid! 5. oktoobril, õpetajate päeval sõidame
linnast välja, Rakverre.

Tutvume huviväärsustega, lõunatame ja õhtul vaatame
Rakvere teatri etendust “Siiralt valetades”
(vaata http://www.rakvereteater.ee/)

Kõigil osaleda soovijail palume end kirja panna

Kristeli juures (Vene 31, tel. 5152952, lühinumber
¤7145) hiljemalt teisipäeva, 25. septembri õhtuks!



nKehakultuuri õppediivan

STUUDIUMIDE PLAAN 2007/2008 Õ.A I POOLEL

Neljapäeviti kell 15.45

26. september - reaalainete sektsioon, reaalainete nädala
ettevalmistus

4. oktoober - Elukultuuri Instituudi tutvustamine

11. oktoober - humanitaarainete sektsioon, humanitaarainete
päeva ettevalmistamine

18. oktoober - ainesektsioonijuhatajate koosolek

25. oktoober - põhikooli õppenõukogu

8. november - põhikooli klassijuhatajad

22. november - gümnaasiumi õpetajad, 12. klassi
eksperthinnangute tagasiside

6. detsember - põhikooli klassijuhatajad

n TALLINNA KOOLINOORTE XXVI
SPORDIMÄNGUD

Selle aasta avavõistluseks olid 13. septembril traditsiooniliselt
teatejooksud „Kalevi“ staadionil. Seekord vaheldusid
õnnestumised ebaõnnestumistega, kuid selline see sport on...
Alustuseks tegid põhikooli tüdrukud 10 x 60 m jooksus

väga tubli esituse, saavutades 54 kooli konkurentsis ajaga
1.32,2 4. koha!!! Jooksid ANNA KRISTIN PETERSON,

HARIDUSMINISTRILT saabus järgmine kiri:

Austatud koolijuht,

16.-17. septembril toimus Portugalis Euroopa hariduslike
erivajadustega noorte foorum “Noorte hääled 2007”,
millel osalesid delegatsioonid 29 Euroopa riigist. Eesti
delegatsiooni kuulusid ISABELLA KALDOJA Tallinna
Vanalinna Hariduskolleegiumist, RAINER MANDER Vana-
Vigala Teeninduskoolist ning MAARJA HAAMER TÜ
Viljandi Kultuuriakadeemiast.
Eesti noored paistsid silma sisuka osalemise ja aktiivse
kaasamõtlemisega. Foorumi töörühmades (üldharidus,
kutseharidus, kõrgharidus) arutleti probleemide ja lahenduste
üle erivajadustega noorte hariduses ning teisel foorumipäeval
esitleti arutelude kokkuvõtteid ühisistungil Portugali
parlamendis. /---/
Täname teid toetava suhtumise eest ja panuse eest oma
kooli ja seeläbi Eesti haridussüsteemi arendamisel kaasavas
ja kõigi õppijate vajadusega arvestavas suunas!

Lugupidamisega
Tõnis Lukas

Minister

nTänukiri

PAULIINE MUREL, JAANIKA LÜÜS, KRISTIIN
HELEEN UUEMÕIS, BIRGIT VALGEMÄE, LAURA
REITER, ALICE REMMEL, SYLVIA KÖSTER, LIISA
KARJAHÄRM ja GETTER SAAR.

Põhikooli poistel ebaõnnestus üks teatevahetus ning väga
karmid kohtunikud tühistasid meie poiste jooksu (Siim
Brazier, Johan Karlson, Markus Prommik, Martin Vainu,
Lauri Lend, Laur Nurkse, Kristian Kuppart, Heino Kiik,
Karl William Engel, Johannes Peeter Sarapuu) ning hiljem
suutsid samasugust tempu korrata ka gümnaasiumi
noormehed (Taavi Rull, Kait Karu, Jaan Kekišev, Jaan
Vahtre, Siim Toomet, Kaarel Täll, Martin Saar, Siim Osa,
Kristjan Kala, Stiv Kapten).

Gümnaasiumi tüdrukud saavutasid 10 x 100 m jooksus
(ka väike probleem teatevahetusega) 37. koha (46 kooli).
VHK-d esindasid ELISE NASSAR, HELINA PUUSEPP,
REILI SPATAR, LAGLE MATATSKI, LIISA
RANNAMÄE, ANNA VIIK, AVE HABAKUK, ANNA-
LIISA AASRAND, MEERI MARIE RULL.

Ringteatejooksudes, kus neidude distantsiks oli 4 x 400
m ja noormeestel 4 x 800 m, jõudsid nii neiud kui
noormehed esikümnesse. GETTER SAAR, HELINA
PUUSEPP, MERILIN REEDE ja ELISE NASSAR
saavutasid ajaga 4.42,8 (VHK rekord)  9. koha (31 kooli).
JAAN KEKIŠEV, RAIMO-TEET AINLA, KAIT KARU
ja MARTIN SAAR ajaga 9.16,7 7. koha (28 kooli).

Kuna poisid pendelteatejooksudes tulemust kirja ei saanud,
olid ka võistkondlikud kohad keskmised: põhikool 22. (53
kooli) ja gümnaasium 24. (50 kooli). Õpetaja eriline tänu
Sohvile. Aitäh!

nVHK SÜGISESED SPORDIPÄEVAD

Põhikooli ja gümnaasiumi spordipäev toimus 11.
septembril Nõmme Spordikeskuses. Osavõtt oli meeldivalt
arvukas, põhikoolist osales 214 õpilast (111 poissi ja 103
tüdrukut) ja gümnaasiumist 163 õpilast (10. klassidest
72 õpilast, 11. klassidest 41 õpilast, 12. klassidest 50 õpilast).
Osalesid ka Püha Miikaeli Kolleegiumi õpilased ning
neli vaprat õpetajat: ANU NIGESEN, ANNE KIRIKAL,
KRISTIINA SALONG ja CHEMA. Ilm oli ilus ja kõik
laabus kenasti, välja arvatud inetu vahejuhtum gümnaasiumi
orienteerumise ajal, kus keegi pahatahtlik inimene
(loodetavasti mitte VHK õpilane) oli kaks kontrollpunkti
teiste eest ära peitnud, sellega oma arvates väga suure naljaga
hakkama saanud, kuid ära rikkudes ligi 50 gümnasisti tuju
ja mõnel ka sportliku tulemuse. Lõplikud spordipäeva
tulemused jõuavad klassidesse esmaspäeval ja esmaspäeval
toimub ka parimate autasustamine!

Algklasside spordipäev toimus järgmisel päeval samuti
Nõmme Spordikeskuses. Ka siin lubas ilmataat meil kenasti
oma spordipäeva ära pidada ja keeras alles seejärel
„vihmakraanid” lahti. Sellel aastal võistlesid algklassid
köieveos, trepivõistluses, täpsusvisetes ja

mäkkejooksus. Algklasside parimate autasustamine toimub
samuti esmaspäeval.

AIVAR SAAR

n Stuudiumid



nKroonikat

LAULUREIS VEINIMAALE

Miikaeli Poistekoori kontsertreis  Bordeaux`sse

13.-25. juuli

Milliseid assotsiatsioone kutsub teis esile kohanimi Bor-
deaux?  Minu jaoks seostus see koht vähemalt tänavu
suveni peamiselt bordoopunase ja Bordeaux` veiniga,
praeguseks aga eeskätt paljude toredate inimeste, kaunite
kirikute ja uskumatu muusikaarmastusega, võiks isegi öelda
-fanatismiga.

Tegelikult sai kogu asi alguse viis aastat tagasi "Pueri
Cantorese" kokkutulekul Kölnis, kus pärast Miikaeli
Poistekoori esinemist Kölni filharmoonias tuli meie juurde
keegi  Louis Defunes`i  meenutav  prantslane ja  tahtis
väga meie plaati.  Juba siis ütles ta, et Prantsusmaal laulavad
väga vähesed noored gregoriaani ja varast polüfooniat,
ning et meie koor on talle selles mõttes heaks eeskujuks.
Aasta hiljem saabus meile küllakutse kontsertreisiks -
esmakordselt kutsuti Miikaeli Poistekoor välisriiki esinema
just konkreetselt selle muusika pärast, mida me teeme -
propageerima prantslaste seas nende endi maalt pärit
varast kirikumuusikat!

Kogu meie Bordeaux´s ja selle ümbruses viibimise
korraldas peaasjalikult kaks tõelist fanaatikut - kohalik
kirikumuusika juht Alain Cassagnau ja tema
majandusmehest abiline Lionel Palis. Eriti raskeks osutus
60-le inimesele peremajutuse leidmine keset suve, mil
inimesed enamasti ära puhkustel - viimased majutuspered
leiti siis, kui koor oli juba Tallinnast välja sõitnud. Ent
kõik toimis suurepäraselt: kodud, kuhu meid majutati,

olid ideaalilähedased, vastuvõtjate külalislahkus ja
hingesoojus üllatas isegi paljureisinud grupiliikmeid.

Meie omalt poolt püüdsime anda parima, mis päris hästi
ka õnnestus. Vaatamata pikale teekonnale kõlasid hääled
kenasti ja keskendumisvõime, mis on hea kontserdi
eelduseks, ei vedanud kedagi alt. Tundus, et kõigil
kontsertidel jõudis muusika võlujõud publikuni - kestva
aplausiga võeti vastu nii Kesk-Euroopa varast
kirikumuusikat kui meie eesti rahvakoraale. Nagu ikka,
äratasid tähelepanu pillid (siinkohal kiidusõnad meie
tublidele pillipoistele), korraldajate pilku püüdis enim
kannel - Hanno pilt (koos kandlega) kaunistas nii kavalehte
kui  reklaamplakateid. Publiku kaasaelamine innustas koori
sedavõrd, et saime igast kontserdist ka ise erilise laengu ja
arvan, et eriti kontsert Bazas` linnas kuulub meie
õnnestunumate kontsertide hulka üldse.

Sellest, kus me peale Bordeaux` veel käisime ja mida
tegime, saab lugeda poistekoori kodulehelt (http://
crescendo.ee/miikaeli), kus on üleval nii poiste endi
kirjutatud reisikirjad (reisikirjad ilmusid muide ainult
päevase hilinemisega ka poistekoori vanemate listi -
täname IT-meest Mart Arrot!) kui fotod, mida meie
reisikorraldajad tegid ja operatiivselt internetti üles panid
- selline peaaegu reaalajas info nii sõnas kui pildis on meie
jaoks esmakordne kogemus.

Lõpetuseks tahaksin tänada kõiki poisse, kes olid
üldjoontes mõnusad reisisellid, kõiki lapsevanemaid, kes
nõu ja jõuga (ka rahaga) reisi toetasid, ja eriti kõiki
täiskasvanuid, kes meiega kaasas olid, meie eest hoolitsesid
ja aitasid kujundada toreda ühise pere õhkkonna.

KADRI HUNT,
poistekoori dirigent

Pilte Püha Miikaeli Poistekoori Prantsusmaa reisist ja poiste reisipäevikuid

saab lugeda poistekoori kodulehelt  http://crescendo.ee/miikaeli

Miikaeli Ühenduse

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!


