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SEPTEMBRI ALGUSE
SÜNNIPÄEVAD:
MARIUS JÄRVI 1.09
ANU REIDAK 2.09
ANU AIMLA 3.09

KRISTEL TIRMASTE 4.09
MARGOT KASK 5.09

TUULE KANN 5.09

MIHKEL VOOGLAID 5.09

ALEKSANDRA ILVES 5.09

UKU LANGEBRAUN 10.09
MERLE SUURKASK 11.09

MEELIS PETERSON 12.09

AIVAR SAAR 13.09
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KRISTLIKE KOOLIDE PALVERÄNNAK

Teisipäeval, 8. septembril toimub kristlike koolide palverännak, mille käigus kõnnib ligi 300 õpilast, õpetajat ja lapsevanemat Toompealt Piritale, et
tähistada Maarjamaa 800. aastapäeva ja paluda kooliperedele uueks õppeaastaks õnnistust, riigiisadele aga tarkust teha otsuseid, mis võimaldaksid
lapsevanemate ja koguduste asutatud koolidel kasvada ja areneda.
Palverännakul osalevad Püha Johannese kool, Püha Miikaeli kool, Tallinna
Toomkool, Kaarli kool ja Kohila Mõisakool. Toomkirikust saadab lapsed
teele EELK peapiiskop Urmas Viilma, Aleksander Nevski katedraalis saavad
palverändurid metropoliit Korneliuse õnnistuse ning Pirita vanas kloostris
võtab rändajad vastu Rooma-Katoliku kiriku piiskop Philippe Jourdan.

ÖKOVÄRVIDE KURSUS

25–27. septembril toimus 11. klasside valikkursus "Ökoloogilised materjalid".
Kursust juhendasid seekord erinevate erialade õpetajad: kunstiõpetaja Reet
Reidak ja keemiaõpetaja Tiia Kalju. Kursusel räägitigi materjalidest nii keemia
kui ka kunsti poolt. Õpilased valmistasid kohupiimavärvi, tegid pigmente ning
õppisid tadelakki valmistama. Kursusel valminud töödega saab tutvuda gümnaasiumi maja vahesaalis kuni 11. septembrini.
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1. Aktused. Kuna Katariina kiriku ruume haldab Hopneri
maja, siis on ruumide reserveerimine vajalik juba varakult.
Täpsustati 2015/2016 õppeaasta lõpuaktuste kuupäevad.
2. Mihklipäevateenistus. Karin Veissmann tegi ettepaneku

korraldada mihklipäevateenistus 29. septembril kell 14.00.
Kaarli kirikus (4.–12.klassid). Algkooli ja PMK teenistus
oleks Peeter-Pauli kirikus 29. septembril kell 10.00.
3. Stuudium. Taniel tutvustas vanematekogule Stuudiumit.

VHK PÕHIKOOLI (5.–9. KLASS) SPORDIPÄEV 9.SEPTEMBRIL

Aeg ja koht:
9. septembril kell 13.00–16.00 Pirital,
stardikohaga Lükati silla juures.
Mida teeme:
Sellel aastal on spordipäeval kavas ainult
mobiilne orienteerumine. Selleks tuleb
telefoni või tahvlisse laadida eelnevalt
MOBO rakendus. Infot selle kohta saab
aadressilt mobo.osport.ee. Lisaks sellele
tuleb alla tõmmata ka QR koodi lugemise äpp. Mobo lehelt saab ka infot selle
kohta, kuidas seda kasutada. Valides
demo raja, saavad õpilased eelnevalt ka
proovida, kas süsteem toimib.
NB! Metsas liikumiseks peab igal võistkonnal olema vähemalt üks mobiilse
internetiga telefon või tahvel, kuhu on
alla laetud MOBO rakendus ja QR koodi
lugemise äpp.

6.–9. klassidele on see asi eelmisest
aastast tuttav ja ka 5. klassi lastele ei ole
see üle jõu käiv ülesanne.
Võistkondade moodustamine:
Iga klass moodustab eelnevalt võistkonnad. Klassi kohta võib olla maksimaalselt
kümme võistkonda ja ühes võistkonnas
võib olla maksimaalselt neli õpilast. Ja
nagu eelnevalt öeldud, peab igal võistkonnal olema vähemalt üks mobiilse internetiga ühendatud telefon või tahvel,
kuhu on alla laetud MOBO rakendus ja
QR koodi lugemise äpp.
Kuidas kohale tulla ja orienteeruvad
stardiajad:
Stardikohta saab bussiga nr 5, peale
Viru peatusest ja maha Lükati tee peatusest. Orienteeruv sõiduaeg 20 min.
5.P ja 5.T tulevad Viru peatusest 12.05

väljuva bussiga, START kell 13.00.
6.T ja 6.P bussi peale kell 12.35, START
kell 13.30.
7.P, 8.P, 9.T ja 9.P bussi peale kell
13.02, 13.14 või 13.26. START kell
14.00.
7.T ja 8.T bussi peale kell 13.52, Start
kell 14.30.
Tulemuste arvestamine:
5.P ja 5.T peavad läbima vabal valikul 5
KP-d (kontrollpunkti);
6.-7.klass T 6 KP-d;
6.-7.klass P 7 KP-d;
8.-9.klass T 8 KP-d;
8.-9.klass P 9 KP-d.
Kindlasti jälgi võistluspäeva hommikul
ilmateadet ja riietu ilmale vastavalt!
Kehalise kasvatuse õpetajad

MÜ KEELTEKESKUSE ÕHTUSED KEELEKURSUSED
MÜ Keeltekeskus pakub sel õppeaastal C-keelte õhtustes
rühmades õppimiseks järgmisi keeli:
ROOTSI KEEL esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 16.00 algajate rühm ja 17.00 edasijõudnute rühm .
JAAPANI KEEL teisipäeviti ja neljapäeviti kell 16.00 algajate rühm ja 17.00 edasijõudnute rühm.
HISPAANIA KEEL: hetkel on päevad ja kellaajad veel täpsustamisel.
PRANTSUSE KEEL: hetkel on päevad ja kellaajad veel täp-

sustamisel.
Rühmad avatakse, kui on piisavalt registreerunud õpilasi.
Üks kursus kestab 35 akadeemilist tundi. Rühmad alustavad tööd septembri kolmandal nädalal ja lõpetavad detsembri alguses.
Kursused on tasulised ja maksavad VHK/MÜ õpilasteleõpetajatele 60 eur ja teistele õppijatele 80 eur.
Registreerida palume aadressil piretp@vhk.ee või telefonil 6996130.

Tunneme kaasa Taniel Kirikalile
armsa ISA
surma puhul!
Koolipere

