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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:
PIIA RUBER 8.09
KALMAR ULM 8.09
MERLE SUURKASK 11.09
AIVAR SAAR 13.09


AASTA ALGUSE MÕTTED
Mõeldes algavale õppeaastale, on hea korraks endasse vaadata ja küsida,
mis paneb mind tegutsema. Psühholoogid on inimeste hulgas täheldanud
jagunemist nende tegutsmisajendite kontrollkeskme järgi: on olemas internaalse
ja eksternaalse kontrollkeskmega inimesed. Esimesed on muutustele
vastuvõtlikumad, on valmis võtma vastutust ning juhivad aktiivsemalt oma
elusündmusi. Nad on motiveeritumad ja seavad oma püüdlustele suuremaid
ootusi ning on valmis panustama koostöösse rohkem kui eksternaalse
kontrollkeskmega inimesed. Viimased näevad, et nende tegustemist juhivad
välised tingimused: sündmused, teised inimesed nende ümber. Tõenäoliselt
soovime olla pigem inimesed, kes tahavad ja suudavad teha õigeid valikuid
ning püüavad muuta maailma meie ümber paremaks. Oluline on ka see nii leiavad psühholoogidki -, et inimese kontrollkeset saab muuta ning see on
sõltuv keskkonnast, kus inimene viibib.
Üheks näiteks inimesest, kes vaatamata vaenulikele inimestele enda ümber
ning ohtlikele dramaatilistele sündmustele suutis jääda kindlaks ning oma
eeskujuga saada teenäitajaks paljudele, oli üks noor naine. Ta elas küll
aastasadu tagasi, kolmandal sajandil, kuid on tänaseni vaimses plaanis
meie kõrval. See on Püha Katariina Aleksandriast. Tema auks on pühitsetud
ka Katariina kirik, kus toimuvad meie kooli jaoks olulised ettevõtmised.
Jacobus de Voragine kirjutab temast "Kuldses legendis", et tema nime võib
tuletada sõnadest catha - totaalne, täielik ja ruina - varemed. Jacobus ütleb,
et ta hävitas saatana elupaiga täielikult: uhkuse alandlikkusega, himuruse
neitsilikkusega, ahnuse sellega, et ta põlastas maist vara.
Katariina oli Kuningas Costuse väga haritud tütar, ta õppis kõiki vabasid
kunste. Ühel päeval andis Keiser Maxentius käsu kõikidele alamatele tulla
Aleksandriasse, et nad ohverdaksid iidolitele. Kui see juhtus, oli Katariina
18-aastane ja elas üksi oma palees. Nähes, et kristlased surmahirmus
loobuvad oma veendumustest, läks ta keisri juurde ja küsis: „Miks oled sa
kutsunud need inimesed iidoleid kummardama? Sa imetled ehitusmeistrite
poolt rajatud templit ja neid kaunistusi, mis aegade jooksul hävinevad. Selle
asemel võiksid imetleda taevast, maad, merd ning kõike, mis neis on; imetle
nende ilu, päikest ja kuud ja tähti - seda kuidas nad väsimatult teenides
liiguvad idast läände.
(Jätkub kõrval.)

n Vanematekogu
Kolmapäeviti kell 8.30

Vanematekogu 17.08.09

n Sissejuhatus uude õppeaastasse. Kersti andis
ülevaate finantsseisust ning struktuurimuudatustest ja
muudest kokkuhoiuabinõudest sellega seoses. Põhiline
on üksteise suhtes võimalikult säästlikult käituda.

n Suveseminari korraldus. Arutati suveseminari
teemasid ja korraldust.

n11. H rattamatk Hiiumaale 28.-30. august.

n Püha Miikaeli kool
nII-IX klasside lapsevanemate koosolek toimub
teisipäeval, 8. septembril algusega kell 17.00 Vene tn
31 II korrusel. Kavas tutvumine kooli töötajatega ja
üldinfo; võimalus esitada küsimusi. Osalevad
klassijuhatajad, koolipsühholoog, eripedagoog,
sotsiaalpedagoog.
nV-IX klasside spordipäev toimub kolmapäeval, 9.
septembril Hiiu staadionil. Kavas orienteerumine/
murdmaajooks. Täpsem info kehalise kasvatuse
tundides ja nädala jooksul.

n Eelteade: pildistamised toimuvad 14.-16.
septembrini. Klasside pildistamise ajad järgmises
Teatajas.
TÄNU:

nTäname kõiki vanemaid, kes on käinud Püha Miikaeli
Kooli lepinguid allkirjastamas! Selle nädala jooksul
allkirjastatakse need ka Miikaeli Ühenduse esindaja
poolt ning saadetakse õpilasega koju tagasi. Samaaegselt
tegeletakse süsteemi käivitamisega, mis võimaldab
makseteatised teile e-mailile edastada.

n Siinkohal ka suur tänu kõikidele, kes on aidanud
kooliaastat ette valmistada! Eriline tänu Mattiase emale
5. klassi tahvli eest, Kristjani isale 8. kl vaheseinte
monteerimise eest, õpetaja Ruthile suurepärase
aednikutöö eest meie hoovis ja õpetaja Kristale soliidse
maalritöö eest 8. klassis! Täname ka abivalmis
meesõpetajaid põhikoolist ja gümnaasiumist, kes
tassisid kappe nii, et seljad märjad ja ülikonnad tolmused!
  

Märka seda kõike ja küsi: kes on kõige võimsam? Kui sa õpid
tundma teda, kes on Kõigevägevam ning mõistad, et temaga pole
võrdset, siis anna talle au. Ärritunult vastas keiser: „Kui kõik on
nii, nagu sa räägid, siis on kogu maailm eksiteel ja ainult sina
räägid tõtt. Aga sa oled ju vaid nõrk naine.“ Kindlameelselt vastas
Katariina: "Caesar, ära lase end kanda vihal, sest kui lased end
juhtida ihul ja tunnetel, oled sa ori. Kui lased end juhtida vaimul,
oled kuningas.“ Selline mõte võiks juhatada meid läbi selle aasta.

n Gümnaasium

n Muusikakool

I perioodi 2. nädal

10. septembril kell 17.00 Muusikamajas kontsert
„SUVEPALAD“.

Loodetavasti algas kooliaasta heas meeleolus ja suvel sai jõuvarusid
kogutud piisavalt, et kevadeni rahulikult vastu pidada. Igal juhul
paistab kooli poolt vaadates, et gümnasistide akadeemiline hoiak
annab lootust õnnestumisteks.

n Ringid

n Õpilasfoorum

nEelkooliealiste folklooriring "Veerik" ja Tantsuklubi

Esmaspäeval, 7. septembril kell 15.30 toimub
kolleegiumi saalis selle õppeaasta esimene õpilasfoorum.
Igast klassist ootame osalema vähemalt kahte esindajat, kes
tagavad ka selle, et räägitu jõuaks klassikaaslasteni. Palun
klassijuhatajatel osalejad kokku leppida.

ootavad uusi liikmeid. 9. septembril on Muusikamaja saalis
kell 12.00 "Veeriku" esimene lahtine tund kõigile huvilistele
(4-6 aastased koos vanematega) ja 20.00 avatud Tantsuklubi.

nXI-XII lapsevanemate koosolekud
XI klassi lapsevanemate koosolek toimub esmaspäeval,
7. septembril kell 17.00.
XII klassi lapsevanemate koosolek toimub teisipäeval, 8.
septembril kell 17.00.
X klasside klassijuhatajad alustavad personaalseid vestlusi
õpilastega.

n Spordipäev
Spordipäev toimub kolmapäeval, 9. septembril kell
15.00 Hiiu staadioni juures (samas, kus möödunud aastal).
Kavas murdmaajooks. Täpsem info homme kehalise
kasvatuse tundides.

n Toitlustamine
Koolilõunat hakkavad gümnasistid saama alates
esmaspäevast, 7. septembrist. Lõunasoovist andsid õpilased
teada 1. septembril, septembri toiduraha 450 krooni (18
päeva eest) tuleb toitlustajale üle kanda homseks - reedeks,
4. septembriks.

n Pildistamine
Pildistamised toimuvad 14.-16. septembrini. Klasside
pildistamise ajad järgmises Teatajas.

n Erialalepingud
Täname kõiki vanemaid, kes on käinud Miikaeli Ühenduse
Keeltekeskuse ja Täppisteaduste Koolis lepinguid
allkirjastamas. Selle nädala jooksul allkirjastatakse need ka
Miikaeli Ühenduse esindaja poolt ning saadetakse
gümnasistiga koju tagasi. Samaaegselt tegeletakse süsteemi
käivitamisega, mis võimaldab arved teile e-mailile edastada.
Palume VHK Kunstikooli õpilastel allkirjastatud lepingud
(sõlmitakse uuesti igal aastal) tuua tagasi reedeks, 4.
septembriks Külliki Tõnissoni kätte. VHK Muusikakooli
ja Teatrikooli lepingud puudutavad ainud X klassi õpilasi.
XI ja XII klassi õpilaste vanemad sõlmisid möödnud aastal
lepingu kolmeks aastaks. Õppemaksude kohta saate infot
koduleheküljelt (uudisena). Täname kõiki, kes on lepingud
juba tagastanud.

nKodulehel üleval Kunstimaja huvialaringide mahukas
loetelu ja info õppemaksude kohta.

n Tunnustus
AASTA VÕÕRKEELE TEGU!
Saint-Malo prantsuskeelsete kooliteatrite festivalil edukalt
osalenud VHK teatriprojekt „Destination La Fontaine”,
milles osalesid eelmise aasta abituriendid Rosina Savisaar,
Hannele Tiik, Nele Langebraun, Kaur-Mihkel Jahu,
Kasso Laasik, Joonas Taras ja Henri Rummo ning mida
juhendasid Lembit Peterson ja Triinu Tamm, pälvis
Euroopa Komisjoni ning Haridus- ja Teadusministeeriumi
poolt jagatava aasta võõrkeele alase teo tunnuskirja ja
preemia.
Euroopa keeleõppe tunnuskiri toetab ja tunnustab
uuenduslikku lähenemist keeleõppele, sh. erinevate
tehnoloogiate ja tehnikate kasutamist. Preemia üleandmine
toimub 25. septembril Euroopa keeltepäeval.

n Teadaanne
KONVERENTS: EDGAR VALTER 80
Eesti Lastekirjanduse Keskus annab teada, et 21. septembril
toimub Rahvusraamatukogus Edgar Valteri 80.
sünniaastapäevale pühendatud konverents.
Üritus on kõigile avatud ja tasuta. 14.00-16.00 Konverentsi
ettekanded Rahvusraamatukogu konverentsisaalis.
16.30 näituse “Vaikse vaatlemise keeles. Edgar Valter 80“
avamine Rahvusraamatukogu peanäitusesaalis ja fuajees.
Kavaga tutvudes on selge, et kuulajaskond võiks alata
kuuendast klassist, kuid alati on toredaid lapsi nooremate
hulgast, kes täiskasvanute jutte suudavad kaks tundi kuulata.
Kava ei ole akadeemiline, on lõbus, aga kindlasti ka hariv.
Palun teatage meile oma osavõtust 15. septembriks.
Anne Kõrge: annek@eltk.ee, 6448422

29. augustil abiellusid meie abituriendid
KAISA ja FRED GEHRKE. Õnnitleme!

