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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

KERTU-KAIA KESLER  1.10
KAIU PÕLD  2.10

VIRGE KADARIK  3.10
KRET KAASIK  3.10

MEIE ARMAS MARI  5.10
RIHO RIDBECK  6.10
LEHO KARIN  6.10
ÜLLE MARKS  6.10

MARIKA KIRSANOV  7.10
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nArutati Consiliumi tööplaani.

n Piret Pitk andis ülevaate Keeltekeskuse

prioriteetidest. Algklasside inglise keele programmi
jätkusuutlikkuse tagamine läbi uute õpetajate koolituse
ja programmijuhi koha loomise ning programmijuhi
koolituse õde Mary  juhtimisel. KK dokumentatsiooni
ja protseduuride korrastamine. Gümnaasiumi inglise
keele uue õpetajate rotatsioonisüsteemi kujundamine.
Vene keele programmi töö igakülgne toetus ja
abistamine. Õpetajate koolitus: eetika ja moraal
hariduses. Keeltekeskuse almanahh. C-keele õppe
järjepidev arendamine. Ideetasandil: tõlkekeskuse
väljaarendamine.
nKristliku kasvatuse programmi prioriteedid.
Ülevaate tegi Chema. Kaks peasuunda: 1) kristlik usk
ja 2) iseloomu kasvatamine.
1) Kristlik usk: Teenistused, kammerkoor tegutseb
edasi. Kokku kutsuda koosolek, kuhu kuuluvad ka
teatri, kunsti ja muusikakooli esindajad. Raamatukogu
areng. Lõpuks on vaja selgitada inimesteleisegi sõna
„Jeesus” tähendust. Inimene ei pea seda mitte kartma.
2) Iseloomu kujundamine: „Teatajas” rubriik iseloomust.
Klassijuhatajatundides peaks ka sellest rääkima. Koostöö
keeltekeskusega vastava kirjanduse alal. Tõsta spordi
osatähtsust.
Heategevus. Plaanis koostada õpilaste uurimistöödest
kogumik. Kersti soovitas veel enda hoole alla võtta ka
kooli kabeli.
nGümnasistid Ave ja Kaarel rääkisid järgmisel nädalal
toimuvast noorte VHK-laste vastuvõtust.
n Lubati rootsi keele õpilastel sõita 19.10.2007
Noarootsi õppereisile (täpsem info järgmises Teatajas).

ROKO VIKTORIIN

1. - 5. oktoobrini

Käes on aeg, mil RoKo (Roheline
Kool) korraldab esimese
keskkonnateemalise ürituse!
Selleks on küllaltki ebatavaline viktoriin nii alg- kui ka
põhikoolis, mis kestab kokku viis päeva (1.-5. oktoober).
Nimelt on tegu klassidevahelise võistlusega –
küsimustele ei vasta õpilased eraldi, vaid kogu klassi
koostöös.  Iga päev leiavad õpilased klassist uue
küsimuse, millele ootame päeva lõpuks vastust.  Nädala
lõpus selguvad klassid, kes kogusid kõige rohkem
punkte, ning võitjad ei jää kindlasti ilma auhinnata,
milleks on kast Jänksi kohukesi.  (Viktoriin toimub
kolmes raskusastmes – I-III, IV-VI ja VII-IX klass.  Igast
rühmast selgub eraldi võitja.)  Niisiis soovime õpilastele
põnevat ülesannete lahendamist!

DORIS MEIGAS, KATERIINE ORAV
ja CAROLINA OJAARU (XII R)

Tajuda, mis on hea, armastada, mis on hea, teha, mis on hea, ja
leida selles rõõmu. Võiks öelda, et selles peitub hea iseloomu
tähendus ja "saladus".

Selles numbris alustame uuesti Teataja rubriigiga, mille eesmärk
on pakkuda meile kõigile teemasid, mille poole püüeldes saaksime
koos rohkem pingutada. Mõtleme uuesti koos vooruste peale nagu
mõistmine, tänulikkus, suuremeelsus, abivalmidus, kord,
alandlikkus, püsivus jne.

Mõelgem kooliaastast, nagu see oleks suur sümfoonia. Esimese
kuuga oleme juba avastanud, millisel pillil ja milliseid noote
tuleb meil sellel kooliaastal mängida: teame oma tunniplaani  ja
huviringe. Loomulikult teame ka hästi, kes meiega koos seda
mängib: meie klassikaaslased. Teame, kes orkestrit dirigeerib:
klassijuhataja koos kõigi õpetajatega, kes annavad oma parima,
et meie pillidel kõlaks ilusaim meloodia. Nüüd on meie käes
kord mõelda ja otsustada, millise innustuse, keskendumise ja
südamega hakkame aasta sümfooniat interpreteerima.

Laupäeval kuulame mihklipäeva kontserdil koolile pühendatud
kantaati "Püha Miikaeli mõõk". Meie kooli direktor tuletas
hiljuti meile meelde, et peaingel Püha Miikael "sümboliseerib
tarkuse valgust, juhatab meid mõistmisele (muuhulgas kaitseb
ka juhitamatute emotsioonide pealetungi eest)". Uuendagem sageli
soovi, et meie kooliaasta kantaat kõlaks - kuni aasta viimase
päevani - samasuguse harmoonia, jõu ja rõõmuga nagu me Kaarli
kirikus laupäeval kuuleme!



n Gümnaasium nPõhikool
I perioodi 5. nädal

nMIHKLIPÄEVA TEENISTUS
esmaspäeval, 1. oktoobril kell 11.00 Peeter-Pauli kirikus.

nXII KLASSI EKSPERTHINNANGUD
Teeme ettevalmistusi, et nädala keskel saaks alata
eksperthinnangute sisestamine. Täpsem info õpetajatele
ja õpilastele nädala algul. Vestlused algavad 22. oktoobrist.

nKolmapäeval, 3. oktoobril

ABITURIENTIDE JA X KLASSI ÕPILASTE ÕHTU
vanalinnas ja koolis.
Gümnaasiumi juhtkonna poolne nõue on, et need
ettevõtmised ei tohi olla kellegi jaoks alandavad!

nLAULUD PÜHA KATARIINA KIRIKULE
Neljapäeval, 4. oktoobril

Eva Eensaar, Maria Peterson, Kristjan Üksküla, Veiko
Tubin. Heategevuskontsert kiriku toetuseks, kuhu on
oodatud nii õpilased, lapsevanemad, sõbrad…

nÕPETAJATE PÄEVA TÄHISTAMINE.
Reedel, 5. oktoobril. Tunnid kuni kella 12.00-ni.
Seejärel õpetajate väljasõit Rakvere teatrisse.

nEsmapäeval, 8. oktoobril

Abiturientide ja X klassi õpilaste TUTVUMISÕHTU koolis
ja SÕRMUSTE ÜLEANDMINE Katariina kirikus.

nMIHKLIPÄEVA TEENISTUSED 1. oktoobril:

kell 10 algkool + V klass;

kell 11 gümnaasium + IX klass;

kell 12 põhikool (VI-VIII) + PMK

nÕPETAJATE PÄEV algkoolis ja põhikoolis.
5. oktoobril, õpetajate päeval, annavad kogu algkoolis ja
põhikoolis tunde gümnasistid.
Selle päeva tarvis on tehtud mõned muudatused tavapärase
reede tunniplaanis.

Mida peaks teadma õpilased:

Kõikidel klassidel algab koolipäev 8.05 ja lõpeb 12.00
Tunnid toimuvad oma koduklassides. Ka 4.-tele ja 2.-tele
klassidele leitakse koduklass.
Ei toimu tavapärast toitlustamist söögivahetundidel. Päev
lõpeb kell 12.00 koduklassis ühise kringlisöömisega.

Mida peaks teadma õpetajad:

Õpetajatest õpilastel on kolm esimest tundi vabad. Kell

11.00 algab gümnasistide sisustatud tund, mis jätkub
Rakvere poole sõitvas bussis.

STUUDIUM 4. oktoobril
kell 15.35 kõikidele õpetajatele

ELUKULTUURI INSTITUUT

“Teemaks on Miikaeli Ühenduse noorima osakonna
Elukultuuri Instituudi töö. Juttu tuleb nii instituudi
eesmärkidest ja kohast Vanalinna Hariduskolleegiumi
tervikstruktuuris kui ka laiemalt elu- ja sellele
vastanduvatest surmakultuuri ilmingutest meie
ühiskonnas. Samuti tulevad kõne alla tegevused,
millega Elukultuuri Instituut on algust teinud,
muuhulgas töös olevad raamatud ja DVDd,
plaanitavad koolitused, infoportaali abort.ee loomine,
hoolekandeprojektid jm. Kuna Instituudi igapäevases
tegevuses on mitmeid aspekte, millega võiksid
seonduda õpilased, on väga oluline, et kõne alla tulevatel
teemadel saaks eelnevalt rääkida õpetajatega. Seetõttu
ootame rohket osavõttu.”

MARIA-JOANNA MADISE

kell 16.15 METOODIKA

“4. kolletamiskuu päeval teen koos huviliste
õpetajatega läbi mõned metoodilised nipid, mis
aitaksid meie õpilastel tekstist rõõmu tunda ja seda
teistega jagada.
Näiteks: kujunditega lugemine, sümbolkirjutamine jms.
Kui oled otsustanud osaleda, pane palun Agnese

juures nimi kirja.”

KRISTA NÕMMIK

nMuusikakool
n4. okt.  kell 17.00 Muusikamajas muusikakooli õpilaste
KONTSERT (kitarriosakond)

n5. oktoobril (õpetajatepäeval),   kell 9.00-13.45  toimub
Muusikamajas TÜTARLASTEKOORI erakorraline proov

(konkursi kavaga) VII-IX klassile (vaheaeg 11.45)

nMuusikamaja
n 5. oktoobril  TÜTARLASTEKOORI (7.-9.kl)
PROOVILAAGER Muusikamajas

nAlates 1. oktoobrist hakkavad Vanalinna Muusikamajas
taas Arhailise Meestelaulu Seltsi korraldatavad
RAHVALAULUÕHTUD. Hoiame klubimoodi olemisjoont,
laulame vanu laule, joome teed ning puhume mõnusat juttu
-veeretame aega õhtusse ja veedame videvikku.
Laulutoad on ainult meestele, kui me just ei tee ühiseid
lauluõhtuid, kuhu on oodatud kõik, kel selleks soovi
(kuupäevad kirjas VHK kodulehel).
Teretulnud meie olemistele on kõik härrad-poisid, kel

soovi laulda.

Lauluõhtud/seltsi kokkutulekud hakkavad olema
paaritutel kuupäevadel esmaspäeviti kell 18:30,
väljaarvatud pühad ja erakorralised puhud. Esimene

kohtumine 1. oktoobril kl.18:30.

LAURI ÕUNAPUU



nLUGU KULDSEST SÜGISPÄEVAST

24. september oli tõesti väljasõiduks sobiv sügispäev.
Bussisõit läks lahti Mere puiesteelt. Sõitsime Jõelähtme
prügilasse, kus panime selga rohelised vestid. Giid rääkis
meile, et Eestis on ainult viis nõuetele vastavat prügilat.
Veel rääkis ta, et saiakotte, millel pildid peal, ei saa ümber
töödelda. Meile näidati ka masinat, mis eemaldas kompostist
kile ja puutikud.  Giidil oli meile  üllatuski varuks, nimelt
said kõik tüdrukud kingituseks õpetliku lauamängu.

Edasi viis teekond Viru rabasse. Meid jagati gruppidesse,
kõigil tuli täita tööleht. Abilisteks ja julgustajateks olid 12.
reaalklassi õpilased. Siinkohal neile erilised tänusõnad ka
meie klassijuhatajalt.

Laudteelt leidsime karvaseid röövikuid, mätastel punas
jõhvikaid ja pohli, kärbseseeni ja viisakaid riisikaid. Ronisime
vaatetorni, kust avanes kaunis vaade. Muide, üks klassiõde
oskas isegi varbad märjaks teha.

Oli tunda, et suvi on läbi.

Kogu päeva õppisime loodust tundma ja sellest lugu pidama.

Täname sisuka  looduspäeva korraldajaid!

5. klassi  tüdrukute MONIKA, AETHRA, MARIE
HELENE, HELENA ja MADLEENI  rühmatööst tegi
kokkuvõttte õp KRISTA

nEsmaspäeval, 1. okt. kell 12.00 MIHKLIPÄEVA
TEENISTUS Peeter-Pauli kirikus (koos VHK 6.-8.
klassidega). Kaasa lähevad tunniandjad õpetajad ja
klassijuhatajad.
nReedel, 5. oktoobril ÕPETAJATE PÄEV
NB!  PMK-s toimuvad tavatunnid korraliste

õpetajatega kl 8.15-11.45!

Pärastlõunal on kõik õpetajad oodatud teatriväljasõidule
Rakverre.

Aime

nPüha Miikaeli Kolleegium

nNOORTE HÄÄLED – mitmekesisus hariduses

Hariduslike erivajadustega noored inimesed 25 Euroopa
riigist olid kutsutud Lissaboni diskuteerima ja kuulama
Portugali parlamenti.  Üritus toimus 16.-17. septembril, mis
oli piiritletud Portugali eesistumisajaga Euroopa Liidus.
Osales umbes 70 noort inimest, kes praegu omandavad
kesk,- kõrg- või kutseharidust
Osalesid Austria, Belgia (flaami- ja prantsuskeelne
kogukond), Küprose, Tšehhi, Taani, Eesti, Soome,
Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Islandi, Iirimaa,
Itaalia, Läti, Leedu, Luxembourgi, Malta, Hollandi, Norra,
Poola, Portugali, Hispaania, Rootsi, Šveitsi, Inglismaa
delegatsioonid. Bulgaariast ja Sloveeniast vaatlejad.
Eesmärk: Kõik osalevad maad esitaksid oma seisukohad
hariduslike erivajaduste olukorrast käesoleval ajal ja
nägemuse tulevikust.

nErakuulutus

nKroonikat

Töö toimus kahel päeval: esimesel päeval toimus töö
gruppides (keskharidus, kõrgharidus ja kutseharidus). Teisel
päeval olime kõik koos Portugali  parlamendis, kus esitati
kokkuvõtted töögruppides toimunust.
Osalesin keskhariduse grupi töös, kus tegin ettekande. Minu

ettekande põhipunktid olid järgmised:

I 1) Peamised edasiminekud Eesti hariduses: puudega noorte
haridusprobleemidest räägitakse (ka meedias); puudega
noored pääsevad haridust omandama; üldiselt toetav hoiak
puudega noorte suhtes
2)Põhiprobleemid Eesti hariduses: raske pääseda tavakooli;
suhteliselt palju koduõpet; raske saada toetavaid teenuseid
(transport, abistaja koolis, lisatunnid); koolide kohandamatus;
Vähe individuaalset lähenemist vastavalt õpilase võimetele
3)Ettepanekud/soovitused: Eeltoodud põhiprobleemide
lahendamine
II 1)Arvamus kaasavast haridusest:  hea idee
2)Kaasava hariduse eelised: sulandumine tavaühiskonda
3)Probleemid/takistused: pedagoogide mittevalmisolek,
õppekavade jäikus, vähene individuaalõpe
III Minu tulevikuplaanid. 1)Tahan õppimist jätkata,
omandada eriala, elada iseseisvat elu. 2)Kool peaks olema
ligipääsetav, vajalik õpetajate valmisolek, tuleb leida sobiv
töökoht (tingimused), kodu peaks olema kohandatud ja sealt
peab pääsema välja (trepid, tänav jne).

Nii töögrupis kui ka kokkuvõttes ilmnes, et probleemid
Euroopa riikides on samad, mis meilgi. Eranditeks on Soome
ja Taani, kus kõikidesse inimestesse suhtutakse kui
võrdsetesse.
Tööpäevad olid pikad. Lissaboni nägi ainult linnulennult.
Kokkuvõttes jäi tunne, et tuleb edasi pürgida ja oma
probleeme teadvustada.

ISABELLA KALDOJA

LAULUD PÜHA KATARIINA
KIRIKULE

Neljapäeval, 4.oktoobril kell 19.00 laulavad
Katariina kirikus

EVA EENSAAR, MARIA PETERSON,
KRISTJAN ÜKSKÜLA ja VEIKO TUBIN

Pilet 75 (VHK)/150/300 (igaüks ise valib).
Piletitulu läheb Püha Katariina kiriku hoidmiseks.

Müün akvaariumi JUWEL REKORD 70. Suurus: 70 liitrit.
Kaanega, valgustusega. Kaasas veesoojendi, pump,
filtersüsteemi korpus ja filtrite korvikesed. Hind 1200 kr.
Võib ka tingida .
Kontakt: 56605570 / Anna Leena, 8.t klass .


