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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

IVETA HABAKUK  22.10
TOOMAS VOOGLAID  24.10

TIINA RAUD  27.10
ALAR SAAR  28.10
KÜLLI JÕE  28.10
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nPrioriteedid Muusikakoolis, Muusikamajas,
Kunstimajas.

•Muusikakool – ülevaate andis Peeter. Põhiülesanne
on muusikast lugupidava, sisemiselt rikka ja haritud
inimese kasvatamine. Konkursid ei ole väärtus omaette,
aga nad on üks oluline tahk laste loomingulisest
tippväljundist.  Oluline on igapäevane töö, et kujundada
osaoskused, mis on hiljem elus vajalikud. Väärtuste
kandja saab olla ainult inimene.

•Muusikamaja – ülevaate tegi Aive. Vaja kokku
kutsuda erinevate muusikaprogrammide juhid, et
omavahel põhimõtetes kokku leppida.
Jõuluevangeeliumi lavastamine. Kolmandatel klassidel
on suur koormus, sama probleem on ka juhendaja
leidmisega. Kolmas klass jääb, juhendaja leidmisega tuleb
kiirustada.

•Kunstimaja - Anu J. Anu palus õpetajatel kirjutada,
kuidas nad prioriteete oma töös arvestavad.
Tunnivaatlused kinnitasid, et kirjapandu vastab
tegelikkusele. Tunnid on eesmärgistatud, õpetajad
lähtuvad tundide planeerimisel väärtuskasvatusest.
Jõululaada workshopid seekord eesti rahvusliku käsitöö
teemalised.

nEksperthinnangud. Toimub üleminek süsteemile,
et ka teised õpetajad (lisaks gümnaasiumiõpetajatele)
hakkavad hinnanguid sisestama otse arvutisse, kuid see
on praegu ette valmistamata. Seega seekord tuleb minna
veel paberkandja teed. Kevadeks valmistada ette
üleminek.

nKalender. Mardipäeva rongkäik 9. novembril.
Jõululõuna Vene 31 majas. Uue aasta talveseminari
lõpetuseks pidulik koosviibimine uues Vene 22 majas.
Küünlapäeval, 2. veebruaril vilistlaste pidu ja maja
õnnistamine.

nLubati eelkunstikooli ja kunstikooli õpilastel minna
26. oktoobril sügisesele õppekäigule mõisakoolidesse.

nMaria Uppin soovib hakata juhendama I-II klassi
rahvatantsurühma. Selline algatus ainult tervitatav.

nLubati 8.T klassil korraldada 9. novembril klassiõhtu
päevakeskuses.

nMiikaeli Ühenduse kursustest - ülevaate tegid
Ingrid ja Tiina. Lisaks Teatajale saata info õpetajate
listi, panna välja kodulehele.

Taniel juhtis tähelepanu, et tuleb tellida ka
infotehnoloogiaalane kursus. Kui riik hakkab eraldama
sülearvuteid, siis arvuti saamise tingimuseks kursuse
läbimist tõendav tunnistus. Ka 160-tunnine
pedagoogikakursus on jälle aktuaalne, kuivõrd
lisandunud on palju uusi õpetajaid.

VÄIKE LUGU MÕISTMISEST

“Sedasama leiad sa siit”

Ühe Lähis-Ida loo järgi saabus kord üks noor mees väikesesse külla
oaasi ääres. Ta astus ühe vana mehe juurde ja küsis: “Millised inimesed
selles külas elavad?” Vanamees vastas küsimusega: „Millised inimesed
elavad seal, kust sina tuled?”

„Oh, pahad ja egoistlikud,” vastas nooruk, “ja ma olen rõõmus, et olen
sealt lõpuks lahkunud!” Siis vastas vanamees: „Sedasama leiad sa ka
meie külast.”

Samal päeval saabus ka teine noormees külla oaasi ääres ja nähes
vanameest, küsis ka tema: „Millised inimesed elavad selles küllas?”
Vanamees vastas sama küsimusega: „Aga millised inimesed elavad seal,
kust sina tuled?”

„Oh, suurepärased inimesed. Nad on ausad, sõbralikud, suuremeelsed, ja
tegelikult on mul kahju, et pidin sealt lahkuma.” „Nii, sedasama leiad
sa ka meie külast,” vastas vanamees ka seekord.

Teine külaelanik oli mõlemat vestlust pealt kuulnud ega saanud jätta
vanamehelt küsimata: „Kuidas on võimalik anda samale küsimusele kaks
nii erinevat vastust!?” Vanamees vaatas talle silma ja vastas: „Igaüks
kannab oma südames seda õhkkonda, milles ta ise elab. See, kes ei leidnud
midagi uut ja head seal, kus ta elas, ei saa seda leida ka siin. Teine, kes
leidis sõpru oma kodukohas, leiab neid kindlasti ka siin, sest meie suhtumine
inimestesse ja olukordadesse on ainuke asi, mida saame tegelikult ise
kontrollida.”

Külaelanik sai teada, et tavaliselt leiame teistes inimestes just seda, mida
kanname enda südames. Ja kui meil tekib probleeme, kui meile tundub, et
teised ei mõista meid, võiksime peatuda ja vaadata, mis meie südames on.
Võib-olla saame muuta iseenda suhtumist teistesse inimestesse või
olukordadesse.

See meenutab Püha Risti Johannese (16. saj.) sõnu:  "Pane armastust
sinna, kus ei ole armastust, ja sa leiad armastust."



n Gümnaasium nPõhikool

SEMINAR

Esmaspäeval, 22. septembril kell 12.00-16.15

Vene tn 31 III nõupidamiste toas

NOORED EMAD VHK HARIDUSRUUMIS

•12.00 - 12.45  Pedagoogiline kontseptsioon noorte
emade ja nende laste arengu tagamiseks
Kersti Nigesen

•12.50 - 13.35  Metodoloogilised alused käsitlemaks
noori emasid ja nende aitamist - prof. Ülo Vooglaid

•Kohv

•14.00 - 14.45  Noored  emad ja nende abistamine
kiriku vaatepunktist - Piiskop Philippe Jourdan

•14.50 - 15.25  Caritase kokkuvõte tööst noorte
emadega - Karin Laansoo, Hanna-Liisa Ennet

•15.30 – 16.00 Noored emad gümnaasiumis
Anu Nigesen ja Ingrid Meister

•Arutelu

Kõik huvilised on oodatud!

I perioodi arvestuste nädal

n Arvestuste nädala plaanid on kättesaadavad ka
koduleheküljel sisse logides (õpilastel oma paroolid,
lapsevanematel kasutajatunnus: lapsevanem; parool: vhk).
Tuleb avada gümnaasiumi kaust ning sealt omakorda
õppeinfo rubriik. Klassiti jaotatud kaustadest leiate ka
üldainete kursuste plaanid.

nÕpilastel, kel on tekkinud õppevõlgnevusi, tuleb need
likvideerida arvestuste nädala jooksul!

nXII klassi eksperthinnangute tagasisidevestlused.
Klassi- ja erialajuhendajatega on kokku lepitud
eksperthinnangute tagasisidevestluste graafikud arvestuste
nädalaks.

nÕppenõukogu. I perioodi õppetulemused võetakse
kokku õppenõukogus, mis toimub kolmapäeval, 6.
novembril kell 15.30.

nHingedeaja teenistus. Esmaspäeval, 5. novembril
hingedeaja teenistus Peeter-Pauli kirikus (kellaaeg
täpsustamisel).

n Akadeemiline riietus. Eksamite ja arvestuste
sooritamine on üks osa akadeemilisest elust ning sinna
minnakse alati korrektses akadeemilises riietuses. Seega palun
meie riietustavade osas olla enese suhtes tähelepanelik nii
järgmisel nädalal kui ka uut õppeperioodi alustades.

nNovembri toiduraha. Tuletame meelde, et viimane päev
novembri toiduraha ülekandmiseks on 25. oktoober ning
järgmise kuu toiduraha maksumus on kokku 395 krooni.

nVeerandi viimasest nädalast

•Viimane päev järeltöid teha järeltööde klassis on
23. oktoober. Hilisemad ajad õpetajaga kokkuleppel.

•Hinded pannakse välja 24. oktoobri õhtuks.
• 25. oktoobril lõpevad tunnid 14.00

nÕPPENÕUKOGUD 25. oktoobril:

•Algkool 13.00

•Põhikool 14.30

n19. oktoobril läheb 3.T klass ekskursioonile Premia
jäätisevabrikusse. Oleme ära kell 9.00-12.30.

n26. oktoobril on TERVISEPÄEV. Ainetunde sel päeval
ei toimu. Päevakeskus avatud 8.00-17.00. Algkoolis:

•Päev algab 9.00
•9.00-11.00 tervisepäeva üritused
•11.00 klassijuhataja tund, tunnistused

nTervisepäev põhikoolis.
•9.00-12.00 tervisepäeva üritused: gümnasistide
ettevalmistatud loengud, temaatilised filmid koos
aruteludega, tervislikke eluviise propageeriva seinalehe
valmistamine. Liitutakse ka projektiga Suitsuvaba klass.
•12.00 klassijuhataja tund, tunnistused.

nMiikaeli Ühendus

 MIIKAELI ÜHENDUSE KURSUSED

• Ladina keel - ISA XAVIER
Esmaspäeviti kell 16.15,
Vene 31 II korrus Keel 7

• Mõtlemise arendamine II - HELEN KAASIK
7. november kell 15.00,
Vene 31 III korruse nõupidamiste ruumis

• Lavakõne kursus õpetajatele - TÕNIS RÄTSEP
Neljapäeviti kell 17.30. Esimene
kokkusaamine neljapäeval, 25. oktoobril.

• Vooruste pedagoogika - CHEMA
Neljapäeviti kell 15.45;
I kursus 15.nov-13.dets. (5 nädalat, a 90 min)

I sihtgrupp - põhikooli klassijuhatajad.

• Vaimulikud lugemised ja mõtisklused -
LEMBIT PETERSON
Kolmapäeviti kell 16.00, alates 7. novembrist.

Neljapäeviti kell 19.00, Müürivahe 33

Taizé palvus

Info: bome@ai.ee



nKunstimaja
nÕNNITLEME Kunstimaja õpetajat Ülle Marksi, kelle
kujundustöö koos Jüri Kassiga pälvis rahvusvahelise
preemia! See töö oli postmark rahvusooper Estonia 100.
sünnipäevaks ja valiti Yehudi Menuhini 2007. aasta
muusikateemalisel postmargikonkursil 130 kandidaadi seast
kolme parima hulka. Tööd saab näha aadressil:

http://www.geocities.com/musical-stamps/menuhin/ymstartd.html

n22. oktoobril kell 9.00 ja 11.00 toimub kunstikooli
õppenõukogu

n25. oktoobril kell 12.00 tuleb Kloostri Aida esindaja Lee
töid valima pühakute päeva näituseks. Kõigil õpetajatel tuua
õpilaste tööd ära, et saaksime ekspositsiooni ette valmistada.

n25. oktoobril kell 14.00 korraldab Anneli Porri õpetajatele
näituse tutvustuse Rüütelkonna Hoones Noorte Kunstnike
Biennaali raames.

nPüha Miikaeli kolleegium
Veerandi lõpp PMK-s

nÕpilastel on järeltööde tegemise võimalus (kokkuleppel
õpetajaga) PMK õpetajate toas esmaspäeval, 22. oktoobril
kell 15.40 ja teisipäeval, 23. oktoobril kell 16.00. Õpetajatel
palun panna tööd (nimelised!) sinisesse järeltööde kausta
õpetajate toa riiulis!

nHinded palun välja panna hiljemalt kolmapäeva, 24.
oktoobri õhtuks.

nNeljapäeval, 25. oktoobril lõpevad tunnid kell 13.45.

• PMK õppenõukogu toimub Uuel tänaval, klassiruumis
216, algusega kell 13.50.

• NB! Haridusministri määruse kohaselt on kõikide
pedagoogide osavõtt õppenõukogust kohustuslik. Kui
keegi mingil põhjusel ei saa osaleda, palun esitage kirjalik
lühikokkuvõte oma õpilaste tulemustest (võib ka meili teel)!
See on eriti oluline puudulike ja saamata hinnete puhul.

nReedel, 26. oktoobril on TERVISEPÄEV. Tavatunnid
jäävad ära, õpilastel on eraldi programm. Täpsem info
kellaaegade jms kohta hiljem. Kell 12.00 klassijuhataja tund,
tunnistuste jagamine ja päeva lõpetamine.

nOOTAME VÕTMEID TAGASI!
Õpetajatel, kes enam ei anna tunde Uus tänav 32 majas,
palume tuua Uus 32 õpetajate tuppa:

• õpetajate toa võtmed;
• vaheukse võtmed.

nKehakultuuri õppediivan
n26. Tallinna Koolinoorte spordimängud.

Kooli noormeeste jalgpallivõistkond jäi Kesklinna turniiril
jagama 3.-4. kohta, sest poolfinaalis tuli tunnistada
Ühisgümnaasiumi paremust. Mängu algus oli masendav, kui
1. minutil jäädi 1:0 kaotusseisu, ent Sander Matsina värav
seadis poolajaks tabloole 1:1 viigi. Tundus juba, et mängu
võitja otsustatakse penaltite löömisega, ent paar minutit enne
lõppu lõid vastased oma teise värava.
Poolfinaalis mängisid MADIS RAJANDO, MARTIN
SAAR, KAIT KARU, JAAN VAHTRE, LAURI LEND,
KARL IVAR MAAR, JAAN KEKISHEV, KARL-EERIK
LUIGEND, MATTIAS LILL, SILVER HANG, SANDER
MATSINA, HANS TIITSMANN, OLAV KERSEN ja
KAAREL TÄLL. Suurt puudust tundsime vigastatud
ANDERS LEVANDIST ja õpetajale mitte teadaolevatel
põhjustel mängult puudunud PRIIT STRANDBERGIST.
Alagrupi mängudel osalesid ka STIV KAPTEN, SIIM
TOOMET, LAURI-OLAVI SIITAM, TAAVI-HANS
KõLAR. Poiste saavutus on väga hea, kuid nähes, et
finaalikoht ei jäänud kaugele, on sellest kaotusest natuke
kahju!

nPõhikooli poisid alustasid Kesklinna koolide jalgpalli
alagrupimänge. Avamängus alistati kindlalt 4:0 (2 väravat
Sander Matsinalt ja Hans Tiitsmannilt) Tõnismäe
Reaalkool. Esmaspäeval kohtutakse Westholmiga ning 5.
novembril 21. kooliga.

nMurdmaajooksuvõistlustel Nõmme Spordikeskuses
läks hästi, aga oleks võinud veel paremini minna. Põhikooli
arvestuses (6.-9. klass), kus kool saab välja panna 11 õpilast,
kellest arvesse läheb 10 parema tulemus, olime objektiivsetel
ja mitte objektiivsetel põhjustel esindatud 8 õpilasega.
Koolidest saavutati 604 punktiga 15. koht (49 kooli).
“Oleksid” küll ei maksa, aga 10 õpilasega osaledes oleks
VHK võistkond saavutanud koolidest vähemalt 6. koha…

Nüüd aga nendest, kes jooksid. Birgit Valgemäe jagas
tüdrukute 500 m jooksus 14.-20. kohta ajaga 1.43, Sohvi
Viik oli samal distantsil 60. ajaga 1.51 (osales 136 tüdrukut).
Tüdrukute 1000 m jooksus, kus osalejaid 87, oli Getter
Saar 25. (aeg 4.08) ja Merilin Reede 29. (4.10). Väga
hästi jooksid poisid 2000 m distantsil, kus 75 osaleja seas
olid VHK poiste kohad ja ajad järgmised: 15.-18. Markus
Prommik ja Johannes Peeter Sarapuu 7.18, 22.-23.
Armand Levandi 7.22 ja 26.-27. Laur Nurkse 7.26.

Gümnaasiumi osas, kus samuti võib osaleda 11 õpilasega,
kahandasid haigused ja vigastused osalejate arvu
viieliikmeliseks. Superjooksu tegi Jaan Kekishev, kes
noormeeste 3000 m jooksus saavutas ajaga 10.35 5. koha
(osalejaid 83)!!! Veel jooksid Elise Nassar (500 m jooksus
30.koht ajaga 1.46), Hannes Aus (1000 m jooksus 26.
koht ajaga 3.10), Mattias Lill (1000 m 60. koht ajaga 3.22)
ja Jarmo Reha (3000 m jooksus 68. koht ajaga 12.31). 46
kooli hulgas saavutati 319 punktiga 30. koht.

nTeadaanne
Õpilased! Alanud on võistlus EUROOPA KOOLIS
2007/2008, mille üldmoto on sel aastal “Kahekõne
kultuuride vahel”. Oodatud on kirjutised ja kunstitööd vabalt
valitud zhanris, vormis. Töid oodatakse Tallinna Õpetajate
Majja (Raekoja plats 14) või Tallinna Haridusametisse 10.
märtsiks 2008.a. Info telefonil 640 4592, e-post
meelis.kond@tallinnlv.ee. Vaata ka www.haridus.ee.


