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TEATAJA
VANALINNA HARIDUSKOLLEEGIUM

SELLE NÄDALA
SÜNNIPÄEVAD:

HILDA RÜTTER 28.09
NEEME PÕDER 29.09

TIINA VEISMANN 29.09
ANE METSAMAA 30.09
LAURI LEHTSAAR 1.10

KAIU PÕLD 2.10

ENEKEN LAUGEN 2.10

KERLI INDERMITTE 2.10

CATLYN ENGSO 2.10

VIRGE KADARIK 3.10

JUTA TARGO 4.10

Armas koolipere!
Ootame teid teisipäeval,
29. septembril
kell 16.00
Kaarli kirikusse

mihklipäeva kontsert-teenistusele.
Esitusele tuleb Margo Kõlari “Maarjamaa vesper”.
Osalevad Vanalinna Hariduskolleegiumi koorid,
segakoor Huik, ansamblite Vox Clamantis ja Heinavanker lauljad, kammerkoor Head Ööd, Vend
ning Eesti Kaitseväe Orkester.
Dirigent Mikk Üleoja.
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X klassi õpilastele antakse pidulikult üle
koolisõrmused.

25. 09. 2015
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1. Teenistused 2015/2016 õppeaastal. Arutati ja täpsustati
õppeaastal toimuvaid teenistusi.
2. Väljasõidud. Tütarlastekoor sõidab Poola konkursile 10.–
15. märtsil 2016. Lastekoor sõidab 23. mail 2016 esinema
Benita Hooldekodusse.
3. Jõuluaja tegemised. Arutati advendi- ja jõuluaja ürituste
korraldajate üle: jõululaat, jõulusõimed, jõulumüsteerium,
9. klasside näidend. Loodetavate korraldajatega räägitakse
läbi ja täpsustatakse järgmistel kordadel. Advendiajaks on
plaanis teha Vene tänavast jõulutänav, mille akendele on

välja pandud üle Eesti koolides tehtud jõulusõimed.
4. Jõuluteenistus 22. detsembril kell 12.00 Jaani kirikus.
NB! Kirikusse saab sisse kell 10.00.
5. Pedagoogide vastavus kvalifikatsioonile. Kuna meil on
hulk õpetajaid, kel puudub pedagoogi kvalifikatsioon, otsustati korraldada kursus „160 tundi koolipedagoogikat“.
6. Põhikooli pidu toimub 15. oktoobril kell 18.00.
7. Vaatluspraktika. Lubati Tallinna Ülikooli üliõpilased
vaatluspraktikale gümnaasiumisse.
8. Emadepäeva kontsert. Tehakse ettepanek lavastajale.

ÕUESÕPPEPÄEV 2015 TEEMAL „LOODUSKLASS”
NELJAPÄEVAL, 1. OKTOOBRIL

5. klassid
Koht: Viru raba
Toimub umbes 3-tunnine õppekäik
Viru rabas, kus õpitakse tundma
rabataimi, räägitakse rabade tekkest,
turba kasutamisest, täidetakse tööleht, mängitakse mänge jms.
Kaasa pliiats ja leivakott.
Riietus ja jalanõud valida vastavalt
ilmale.
Buss väljub Mere puiesteelt hommikul kell 9.00.
Tagasi Tallinnasse Mere puiesteele
jõuame hiljemalt kell 15.00.
6. klassid
Koht: Palamuse O. Lutsu Kihelkonnamuuseum, Jääaja keskus, Elistvere loomapark.
Külastatakse Palamusel O. Lutsu
Kihelkonnamuuseumit (kestus 1,5 h,
esmalt üks grupp muuseumis, teine
väljas, siis vahetavad).
Jääaja keskuses 1 h giidiga (kõik
õpilased jagatakse 3 gruppi).
Elistvere loomapargi külastus – 1 h.
Buss väljub hommikul kell 8.30 Mere
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puiesteelt.
Tagasi Tallinna jõutakse hiljemalt kell
19.00.
7. klassid
Koht: Muraste
Muraste looduskooli programmid:
1. Metsatarkused (moodustatakse 2
rühma)
2. Pankrannik (moodustatakse 2 rühma)
Programmid kestavad 10.30–13.30.
Kaasa leivakott, jalga veekindlad
jalatsid ja selga sobivad riided.
Bussid väljuvad Murastesse Mere
puiesteelt hommikul kell 10.00.
Tagasi Tallinnasse jõutakse kella
14.00 paiku.
8. T ja P klassid
Koht: Pärnu tehnika- ja loodusmaja
(Keskkonnahariduskeskus) ja Pärnu
muuseum.
Pärnu muuseum – giidi juhtimisel
tutvutakse muuseumiga 1–1,5 tundi.
Tehnika- ja loodusmajaga tutvumine
(kaks klassi tehakse 3 rühmaks) kestab kokku 45 min.

Tunneme kaasa Helen Pollile lastega
kalli abikaasa ja isa kaotuse puhul.
Koolipere

Planetaariumiprogramm kestab 45 min.
Bussid väljuvad Mere puiesteelt hommikul kell 8.00.
Tallinna jõutakse hiljemalt kell 17.00.
9. T ja P klassid
Koht: Iru elektrijaam, Tallinna jäätmete taaskasutuskeskus.
Tutvume Iru elektrijaamaga, räägitakse, kuidas toodetakse elektrit
(kokku 1,5 h).
Tallinna jäätmete taaskasutuskeskuses (kokku umbes 1 h).
Bussid väljuvad Mere puiesteelt hommikul kell 9.00.
Tagasi Tallinna jõutakse hiljemalt kella 14.00 paiku.
8. A,B ja 9. A,B klassid
Koht: Paunküla.
Teemaks on jääaeg.
Õpperetke pikkus umbes 4–6 km ja
programm kestab umbes 4 tundi.
NB! kaasa leivakott, jalga matkasaapad või kummikud, selga ilmale
vastav riietus.
Buss väljub Mere puiesteelt kell 9.30
Tagasi Tallinnas hiljemalt kell 15.00.
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MIHKLIPÄEVAST MIHKLIPÄEVANI
Head koolikogukonna liikmed!
Mihklipäeval, kooli sünnipäeval, on meil tavaks olnud
tagasi vaadata, et rõõmustada selle üle, kui palju on
koos jõutud ära teha ja kui palju on meie ümber hea
tahtega inimesi.
Eesti hariduselus pole praegu paraku just kõige rahulikum aeg. Möödunud kevadtalvel auditeeris riigikontroll koole, kus hariduse mitmekesistamiseks ja
laste arengu paremaks toetamiseks on leitud erinevaid
vorme kaasata lapsevanemate initsiatiivi ning üldharidus on integreeritud huviharidusega. Küsimärgi alla
on pandud koolide tegevuse vastavus tasuta põhihariduse nõudele, kuid sootuks tähelepanuta on seejuures
jäetud laste huvid ja vanemate õigus otsustada oma
laste hariduse üle (põhiseaduse § 37 lõige 3).
Ometi näitab VHK ja Miikaeli Ühenduse kogemus, et
üld- ja huvihariduse lõimimine annab lastele mitmekülgsemad arenguvõimalused, samas on koolil võimalik laste käekäiku terviklikult jälgida, raskuste puhul
aga saab solidaarsuspõhimõtte alusel toimiv vanemate
kogukond üksteist toetada.
Nii otsustasid sel õppeaastal 119 lapse vanemad toetada ka kellegi teise õpinguid, makstes kõrgemat
õppemaksu. Samuti on mitukümmend inimest, kes annetavad järjepidevalt Õpilaste Abistamise Fondi (aasta
jooksul kokku 2777 eurot, millest oleme maksnud stipendiume majanduslikes raskustes noortele, toetanud
andekate laste huviharidust), fondi „Pime laps VHK-s“
ja raamatukogu täiendamiseks.
Eelmisel aastal algatas kooli hoolekogu mõtte teha
korda põhikooli hoov, et lastel tekiks võimalus vahetunde värskes õhus veeta. Üleskutse annetada hoovi
rekonstrueerimistöödeks leidis vanemate hulgas niivõrd positiivse vastukaja, et Mailaadal saime korrastatud ja sillutatud hoovi uue tegevuspaigana juba kasutusele võtta ja sisustada sinna toreda vabaõhulava.
Praegu on põhikooli hoovi fondis piisavalt vahendeid,
et veel sel sügisel korrastustööd lõpule viia, paigaldada
korvpallirõngas ja muretseda õuesõppeklassi mööbel.
Suvel leidis aset totaalne muutumine Püha Miikaeli
Kooli majas Vene tn 31 – räämas kangialuse asemel on
nüüd elegantne söögisaal, esimese korruse koridorist
on klaasvaheseinte abiga kujunenud esinduslik fuajee,
majal on kaunid välisuksed ja väravad. Renoveerimistööd said teoks tänu paljude nii VHK kui PMK lapsevanemate annetustele ja vabatahtlikule tööle, aga
toetasid ka Renovabise fond, Pühima Vere Ordu ja
Citadele pank.
Traditsiooniliste heategevuslike laatadega kogusime
üle 27 000 euro põhikooli õue renoveerimise lõpetamiseks, huvikoolide õppetingimuste parandamiseks ja
laste huvitegevuste toetuseks. Tänu lahketele annetajatele on kooli kabel saanud väärikad pingid ja paaril
muusikaklassil on lootust peatselt helikindlaks muutuda.
Võime uhked olla, et meil on nii palju vanemaid, kes
peavad loomulikuks panustada kooliellu vabatahtliku

töö või annetusega. Nii kasvatame ka lastes arusaama,
et väga palju on võimalik kodanikualgatuse korras ise
ära teha, selle asemel, et oodata abi linnalt või riigilt.
Seda, et on üha rohkem lapsevanemaid, kes soovivad
oma lapse hariduses kaasa rääkida, näitab ka tõik, et
viimase nelja aasta jooksul on Eesti eri paigus asutatud
15 erakooli, neist kuus kristlikku kooli. Hea meel on, et
kristlikud koolid on võitnud lapsevanemate usalduse
ning teevad omavahel tihedat ja sõbralikku koostööd,
mis eriti kujukalt väljendus kevadisel Maarjalaulude
festivalil ja sügisesel palverännakul Toompealt Piritale. Loodame, et seadusandjatel jätkub tarkust näha
väikeste kogukonnakoolide olulist rolli Eesti haridusmaastiku rikastamisel ja vanemate valikuvabaduse
tagamisel.
2015. aasta läheb ajalukku Maarjamaa 800 teemaaastana ja meiegi oleme püüdnud seda jõudumööda
tähistada – VHK koorid tegid kaasa Maarjamaa vespri
ettekannetes, gümnaasiumi kammerkoori kanda oli
muusikaline pool Maarjamaa Maarjale taaspühitsemise pidulikul missal, sellele teemale olid pühendatud
ka juba mitmendat aastat teistelegi koolidele avatud
omaloomingukonkurss ja emadepäeva kontsert.
Meie lapsed jõuavad igapäevase koolitöö kõrval hämmastavalt paljudes valdkondades tegutseda: häid tulemusi on saavutatud spordis (korvpall ja sulgpall, teatejooks ja sõudmine, karate ja suusatamine; meie koolis
käib ka aasta parasportlase tiitli omanik!); muusikas
(hulk väärikaid kohti rahvusvahelistelt konkurssidelt,
Eesti tasemel ära märgitud noored heliloojad, instrumentalistid ja muud muusikud); kunstis ja etlemises;
meie õpilaste hulka kuuluvad ka vabariikliku emakeeleolümpiaadi võitja ning isegi Eesti meister ristsõnade lahendamises. Lisaks kontserdid ja etendused,
näitused ja filmiõhtud, laulufestival ja jõulumüsteerium, õppekäigud ja õuesõppepäevad, lavakavad ja
vabalavad… Pole ime, et oleme kevadeks kõik päris
väsinud!
Suur tänu lastele, noortele, õpetajatele ja teistele
koolitöötajatele, peredele, toetajatele ja annetajatele;
aga ka hoolekogu liikmetele, kes on kooli juhtkonnale
kõigis ettevõtmistes olnud suureks toeks ja abiks.
Tänu ka meie koostööpartneritele:
Avatud Eesti Fond, Citadele Banka, Denveri Rotary klubi, Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, Eesti Kirikute Nõukogu, Eesti Kooriühing, Eesti Kultuurkapital, Haridusja Teadusministeerium, Hasartmängumaksu Nõukogu,
Kesäpääskyd RY, Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu
Kirik, Poola Suursaatkond, Prantsuse Suursaatkond,
Pühima Vere Ordu, fond Renovabis, Rooma-Katoliku
Kirik Eestis, Sotsiaalkindlustusamet, Tallinna Haridusamet, Tallinna Kesklinna Valitsus, Tallinna Kommunaalamet, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Tallinna
Lastehaigla, Tallinna Linnavalitsus, AS Tallinna Teed,
Theatrum jpt.
Ilusat mihklipäeva soovides
Tiina Veismann

