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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

LIINA LILL  5.11
URMO UIBOLEHT  5.11

INGA ARRO  6.11
ANNELY KARIN  6.11

TIINA MÜNT  6.11
DANIEL KAASIK  6.11
REELI HAAMER  8.11
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nNagu eelmises vanematekogus kokku lepiti, tuleks
igas consiliumis veidi aega pühendada ka sügavamatele
teemadele. Taivo kõneles arukusest.
nLembit rääkis teatriõppe osast väärtuskasvatuses.
Tõdeti taas, et väärtusi kannavad õpetajad - töötajad.
Lembit tegi ettepaneku, et toimuksid vestlused
õpetajatega. Muret teeb, kas lõpetanutel on jõudu ja
oskust neid väärtusi edasi kanda, mida me siin neile
anname. Maailm, kuhu nad lähevad, on keeruline. Hea,
kui tekib võimalusi, mis seoksid vilistlasi kooliga ka
hiljem (nagu kontserdisari Püha Katariina kiriku
toetuseks). Kuna see vilistlaste probleem ei puuduta
ainult teatriõpilasi, tuleks mõelda, kuidas, milliste
tegevuste kaudu lõpetanuid kooliga siduda. Lembitul
on mõte kunagi vilistlastega etendus teha.
Muret teeb ka see, et momendil pole III klassi
evangeeliumi lavastajat.
n Hingedeaja teenistused. Samad kellaajad kui
mihklipäeva teenistusel.
nMardirongkäik.  9. novembril kella 11.20-ks
minnakse Riigikogusse. Pärast seda toimub
Muusikamajas simman. Kunstimaja aitab maske teha.
Osaleda võivad ka gümnasistid, kui nad ennast
põhikooli juhataja Alari juures kirja panevad.
nSisekontroll. Ülevaate tegi Kristel. Tunnikülastuseks
oli ette valmistatud ankeet, mida kontrollijad täitsid.
•Tunni alustamine ja lõpetamine olid üldiselt korras.
Materjalidest on kasutusel põhiliselt õpik, töövihik ja
tahvel. Inglise keeles kasutatakse ka pilte.
•Õppetöö toimub enamasti loengu vormis, võiks olla
vaheldusrikkam. Tehakse siiski ka rollimänge ja
arendatakse diskussioone. Õpilased ei ole eriti aktiivsed.
•Edasi peaks minema ainete kaupa. Selleks kogunevad
13. novembril ainesektsioonide juhid.
•Veel tähelepanekuid. Osa õpetajaid ei pööra tähelepanu
koolivormile, klassi puhtusele ega mobiiltelefonidele.
Vähe kiidetakse lapsi. Saksa ja vene keele tunnis võiks
kõlada rohkem õpitavat keelt. Gümnaasiumis kattuvad
osa ainete materjalid. Õpetajatel puudub ülevaade, kes
kui palju on omandanud. Vaatlejad ei ole märkinud, et
lastele oleks liiga palju kodus õppida antud.
•Järgnevast veerandist on tähelepanu all A- ja B-
võõrkeele õpe. Veerandi kahel esimesel nädalal
külastatakse võõrkeele tunde. Järgneb koosolek, kus
tehakse ainekava analüüs ja planeeritaks edasine
tegevus.
nKalenderplaani muudatused:
•MAILAAT toimub 1. mail 2008

•Emadepäeva kontsert 10. mail kell 18.00 Estonias

nNB! Tuletame meelde, et koolituskulude taotlus tuleb
esitada enne kursustele minekut.
nOtsustati toetada Sirje Rohtla osalemist käsitööalasel
koolitusel.

TÄNULIKKUS

Novembris meenutame tänulikkusega sellest maailmast juba lahkunud
lähedasi. Loomulikult mõtleme eriti oma sugulastele ja esivanematele. Kui
palju tänu oleme neile võlgu!

See aeg annab uue võimaluse taas avastada kõik need kingitused, mis
oleme oma elus saanud ja millega võime olla juba liigagi harjunud.

Ühes telesaates küsis saatejuht heategevusele pühendunud naiselt, miks ta
seda teeb. Mis paneb teda sedaviisi teiste nimel vaeva nägema? Selle keskealise
naise vastus oli äärmiselt selge. Mõne aasta eest oli ta saanud teada, et
tema vanus oli juba siis aasta võrra kõrgem, kui ühe vaese riigi naiste
keskmine eluiga. Ja see tõsiasi pani teda sügavalt mõtlema. „Mulle on nii
palju antud ... ja nüüd on mul võimalus ja kohustus ka teistele midagi
anda!”

Hiljem mõistis see naine, et keegi meist ei tea, kui pikk elu meile on antud
elada. Me ei tea, kas meie elu lõpeb kümnete aastate, mõne aasta, paari
kuu, nädala või koguni päeva pärast. Tõtt-öelda ei saa me ka oma elu
pikkust kuigi palju mõjutada. Küll aga saame mõjutada seda, kuivõrd
ulatub meie elu laiusesse! Lai on elu, millesse mahub palju inimesi; see on
elu, kuhu mahub palju armastust, rõõmu, enese andmist ja ohvrite toomist
teiste heaks.

Looja on teinud meile suurima võimaliku kingituse - andnud meile elu.
Saame Teda selle eest tänada, tehes oma elu võimalikult laiaks. Just
sellisel moel, nagu on meile eeskujuks olles näidanud oma eluga need, keda
sel kuul armastuse ja tänutundega mäletame.

HINGEDEAJA TEENISTUS toimub koos VHK Põhikooli 6.-
8. klassidega esmaspäeval, 5. novembril kell 12.00.

nPüha Miikaeli kolleegium



n Gümnaasium nPõhikool

nHingedeaja teenistused esmaspäeval, 5. novembril:
•kell 10.00 algkool + V klassid
•kell 11.00 gümnaasium + IX klass
•kell 12.00 VI - VIII klass + PMK

n2.T klass osaleb kolmapäeval, 7. novembril Kadrioru
Lossikooli tunnis. Kooli juurest lahkume kell 9.15. Tagasi
koolis oleme kell 11.45.

nMARDIRONGKÄIK
Reedel, 9. novembril kell 11.00 minnakse Riigikogusse.
Pärast seda toimub Muusikamajas simman. Kunstimaja
aitab maske teha.

II perioodi I nädal

nII perioodi tunniplaanid
Algava perioodi tunniplaanid on kättesaadavad kooli
koduleheküljelt (sisse logides) kaustas Gümnaasium ja
rubriigis õppeinfo.

nÕppenõukogu
I perioodi tulemused võetakse kokku õppenõukogus, mis
toimub kolmapäeval, 7. novembril (mitte 6., nagu
eelmine nädal ekslikult sisse lipsas) kell 14.30! Kõik I
perioodi jooksul pandud hinded ja kursusehinded peavad
olema sisse kantud hiljemalt vaheajanädala lõpuks.
Klassijuhatajatel palume kokkuvõtted teha esmaspäevaks
ning murelikest juhtumitest juhtkonda inforeerida enne
õppenõukogu.

nHingedeaja teenistus
Hingedeaja teenistus toimub esmaspäeval, 5. novembril
kell 11.00 Peeter-Pauli kirikus. Palume õpetajatel tulla koos
õpilastega.

nMardirongkäik
Reedel, 9. novembril kell 11.00-12.00 lähevad meie
noored mardisandid Riigikogusse mardiõnne soovima.
Gümnaasiumil tänavu eraldi rongkäiku pole - kuid on
võimalus saatjatena noorte mardisantidega liituda, et neil
kindlam minna oleks. Palume klassijuhatajatel seda võimalust
uue perioodi klassijuhatajatundides meelde tuletada ja
huvilistel tuleb end registreerida hiljemalt kolmapäevaks,
7. novembriks Põhikooli juhataja Alar Saare juures. Seda
võib teha ka meili teel: alar@vhk.ee.

nMuusikakool
n8. novembril kell 15.00-16.30 Muusikamajas Püha
Miikaeli Poistekoori erakorraline peaproov Mart Siimeriga
n 8. novembril kell 17.00-19.00 Muusikamajas
VALIKKONTSERT: klaverid, Grieg
n10. novembril kell 11.00-16.30 Muusikakool 10. klass,
TŠELLODE MEISTRIKURSUS, Mart Laas
n 11. novembril kell 10.00 Oleviste kirikus PÜHA
MIIKAELI POISTEKOORI isadepäeva kontsert-teenistus
n26.-27. oktoobril toimus järjekordne Poiste Kuressaare
Keelpillifestival (korraldaja ja kunstiline juht Laine Sepp).
Tänavune festival oli juba kuues ning osalejaid oli üle terve
Eesti. Kahe päeva jooksul sai Kuressaare Muusikakoolis
kuulata kümmet kontserti, lisaks toimusid Anto Petti
improvisatsiooni tunnid. VHK Muusikakoolist esinesid
viiuldaja PEETER MARGUS, tšellist JOHANNES
PEETER SARAPUU ning tšelloansambel HENDRIK
TIIDUS OJAVEER - KARL MARKUS HAAVAMÄGI.
Klaveril saatis ANU RANDMA. Õpetajatest olid kaasas
TIINA PANGSEP ning ARDO VÄSTRIK.

nMuusikamaja

ÕNNITLUSED!

Vanalinna Muusikamaja
Tütarlastekoor võitis 39. rahvus-
vahelisel koorikonkursil Tolosa 2007
lastekooride kategoorias I koha!

Tegemist on aastast 1969 toimuva väga kõrgel tasemel
konkursiga, kus 7 kategoorias osalevad koorid Jaapanist ja
Uus-Meremaast Norra ja Kanadani.

Osalejaid valitakse lindistuste põhjal ning Eestist on seal
varem käinud Coro Ave Pärnust 1994, Ellerhein (viiel korral
vahemikus 1990-2004, 1997. aastal võitsid nad Grand Prix),
ETV Tütarlastekoor 2004. ning eelmisel aastal Tallinna
Muusikakeskkooli Lastekoor.

PALJU ÕNNE tüdrukutele, dirigent Maarja Soonele,
Andres Lembale ja Anu Aimlale, tüdrukute vanematele
ja õpetajatele.

Hispaaniast saabutakse koju esmaspäeva öösel, teisipäeval-
kolmapäeval on tüdrukutel lubatud kodus jõuvarusid
taastada.

Tütarlastekoor esineb konkursi kavaga Caeciliapäeval,
22. novembril kell 18.00 Tallinna Mustpeade Majas



nKroonikat

VÄLJASÕIDUST NOAROOTSI

19. oktoobril toimus väljasõit Noarootsi. Õnneks oli ilm ilus ja
ekskurisoon sujus hästi. Sõitsime läbi Österby külast ja sadamast,
külastasime Noarootsi Katariina kirikut ja Noarootsi kalmistut
ning giid rääkis meile huvitavaid fakte nende kohtade ajaloost.
Käisime ka Läänemaa vanimas säilinud puitehitises ehk Noarootsi
pastoraadis. Kõige sügavama mulje jättis ilmselt Pürksi mõis, kus
praegu tegutseb Noarootsi gümnaasium. Koolis nautisime maitsvat
lõunasööki ja tegime tutvust sealse koolieluga. Tee peale jäi ka Einby
küla, mis on üks kahest puht-rootsi külast sellel poolsaarel. Rooslepa
kabelis saime võimaluse võrrelda vanemat rootsi keelt nüüdisaegsega.
Meie toreda reisikese viimaseks punktiks oli Põõsaspea neem ehk
Eesti mandriosa loodepoolseim punkt. Trotsides külma tuult
jalutasime ka seal natukene ringi ja tegime pilte.

Noarootsi poolsaar on vana rannarootslaste piirkond. Eesti-
rootslased on seal elanud juba 13. sajandist saati. Isegi veel
1930ndatel oli seal suurem osa elanikest just rootslased. Enamik
neist aga lahkus eestist 1943-1944. Viimastel aastatel on nad
jälle hakanud Noarootsi vastu huvi tundma ning mõned pered on
tagasi tulnud.

Suured tänud meiega kaasa tulnud õpetajatele Eva-Tiinale ja Juta-
Tiiale (GAG) ning meie giid Ivarile.

HELIN KLIIMANN, 12.K

nKunstimaja

XIV Graafikatriennaal

Iga 3 aasta tagant on Tallinnas võimalik näha väga
heatasemelist rahvusvahelist graafikat. Kaasneva näitusena
toimub laste- ja noortekunsti näitus juba neljandat korda.
Esimene taoline näitus toimus seega 12 aastat tagasi!
Lastegaleriis "Kullo" (Kuninga tn. 6) avati 30.
oktoobril Tallinna 14. Graafikatriennaali laste- ja
noortegraafika näitus.
Näitusel osalevad enamus Eesti kunstikoole ja
üldhariduskoole, külalisesinejaid Tšehhist ja Ungarist. Töid
on erinevates graafikatehnikates, lisaks ruumilised
kunstnikuraamatud.
VHK Põhikooli ja Kunstikooli õpilastest sai ühe kolmest
noorema astme peapreemiast KENTER JÄRV (2.P).
•ürii poolt äramärgitud töö eest sai preemia ULLA
KATARIINA ALLA (7.T).
Näitusel on veel paljude meie õpilaste tööd:
ALEKSANDER EINPALU 2P, RUDOLF PAUL KORP
2P, CHRISTOPHER KALEV 2P, MARKUS KARIIS 2P,
MATTIAS ARE 2P, SIIM HIOB 4P, JOOSEP ROALD
VÕRNO 4P, DANIEL TAMM 4P, MARKUS TARN 7P,
KARL SAAR 7P, LINDA KARIN 7T, DIANA KULL 9T,
HANNA-LIISA KAPPEL 11K, ROSINA SAVISAAR 11K,
PIRE SOVA 12H.
Näituse plakati ja flaieri kujundas VHK vilistlane UKU
KÜTTIS, kes praegu õpib graafilist disaini Ameerikas,
Rhode Island School of  Design koolis.
Kuna triennaali tööd tuli esitada eelmise õppeaasta lõpuks,
siis kõik praegu näitusel olevad tööd tehti eelmisel
õppeaastal.
Triennaalinäitus jääb avatuks 27. novembrini.
Minge vaatama!

Reet Reiadk

Tarbimise kõrghooaega jahutav reklaamitögamisüritus

„Kui reklaam oleks aus…“„Kui reklaam oleks aus…“„Kui reklaam oleks aus…“„Kui reklaam oleks aus…“„Kui reklaam oleks aus…“

Eesti Roheline Liikumine kutsub ostuvaba päeva (24.
november) eel noori häirivatele müügi-sõnumitele
vastulööki andma.

Tarbimishooaja jahutusüritus „Kui reklaam oleks
aus…“ annab teile võimaluse vastu hakata kõikidele
jaburatele reklaamidele. Reklaame oma soovi järgi
ümber tehes või parodeerides tuleks paljastada reklaami
tegelik, aus lubadus. Reklaamide tõlgendamisel on
noortel kriitikutel täiesti vabad käed, sest sama palju
kui reklaamil on vaatajaid, on võimalik luua ka selle
„ausaid“ mõtestusi.

Tööde esitamise tähtaeg on 15. november 2007,
reklaam ja selle edasiarendus koos võimalike
lisamaterjalide ning kommentaaridega tuleks saata e-
aadressil jaanus@roheline.ee või postiga:

Eesti Roheline Liikumine,
Postkast 318, 50002 Tartu

Lisainfo osalemise tingimuste kohta:

Jaanus Välja
jaanus@roheline.ee
56677177

nMiikaeli Ühendus

n Miikaeli Ühenduse ÜLDKOOSOLEK põhikir ja
muutmise küsimuses 14. novembril kell 8.30 algavas
vanematekogus Vene tn 31, III korrus.

nMIIKAELI ÜHENDUSE KURSUSED

• Vaimulikud lugemised ja mõtisklused - LEMBIT
PETERSON. Kolmapäeviti kell 16.00, alates 7.
novembrist. Vene 31 nõupidamiste ruumis

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

• Mõtlemise arendamine II - HELEN KAASIK
NB! Järgmisel kolmapäeval, 14. november kell 15.00 (mitte
7. novembril), Vene 31 nõupidamiste ruumis

• Lavakõne kursus õpetajatele - TÕNIS RÄTSEP
Neljapäeviti kell 17.30 Pühavaimu 8, klass 10.H.

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


