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• Protseduurireeglid mardi-, kadri- ja õpetajate

Vanalinna
Hariduskolleegium
OKTOOBRI ESIMESE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD
LUULE JÕELEHT 2.10
KAIU PÕLD
2.10
VIRGE KADARIK 3.10
RIHO RIDBECK 6.10


Miikaelipäev tuletab meelde, et aeg-ajalt on tervislik igapäevaelu oravarattalt
maha astuda ja mõelda vaimsematele asjadele. Mõtiskluste aluseks võiks
võtta näiteks paavst Johannes Paulus II haridusele pühendatud kõne, mille
ta pidas palveränduritele nädal tagasi, enne oma suveresidentsist lahkumist.
Kõne inglisekeelne tõlge on võetud ajakirjast Zenit (english@zenit.org)
ja selle juhtmõte on, et paljuräägitud hariduskriisist (mitte ainult meil!)
väljumise teeks ei ole niivõrd programmide või struktuurimuutused, vaid
eelkõige õpetajate ja õpilaste vaheliste suhete uuele tasemele viimine.
Dear Brothers and Sisters!
1. Over these past days, school has begun again in Italy and in many other
countries following the summer break.
It is an important time for the great majority of children and young people.
At times it is said that the school, like the family, is in crisis. This
expression is used to refer to the widespread feeling that this institution,
recognized in its essential worth, is in need of a profound transformation
that will enable it to respond to the present needs of society.
However, it is not enough to modify programs and structures to achieve this
objective. A well-functioning school depends, above all, on the constructive
quality of the relation between teachers and students. Pupils are motivated
to give the best of themselves when teachers help them to perceive the meaning of what they must study, in relation to their growth and the reality that
surrounds them. This is true for schools of all kinds and levels, both public
and private.
2. On several occasions I have mentioned that culture is the foundation of
a peoples identity. The contribution offered by the school, together with the
family and in a subordinate way to the latter, continues to be indispensable
to transmit the values of culture. The latter has become more articulated
and complex but, precisely for this reason  if properly seen  it acquires
a new importance, from whence derives a special responsibility for believers
who work in this area. [...]
4. Lastly, I wish good work to all those who make up the school realm:
students, teachers, directors and collaborators. I assure each one of my
constant prayer and I entrust all to the maternal protection of Mary Most
Holy. May no one lack the possibility to benefit from this essential realm of
formation, and may all be committed to making it a gymnasium of genuine human maturation.

päevaks.Osakonnajuhatajad esitavad omapoolsed
ettepanekud, millest pannakse kokku sobivaimad.

• Taize-reis. Otsustati, et gümnaasiumis tuleb
korraldada küsitlus, kas kevadel on ka sõitasoovijaid.
Tehti ettepanek ka vilistlastele saata meiliga teade reisi
kohta, et ka neil oleks võimalus osaleda. Samuti on
võimalus osaleda kooli töötajatel.

• Kaotatud tunnistused ja õpilaspiletid. Otsustati,

et uus tunnistus maksab 25.- ja uus õpilaspilet 5.-. Raha
korjavad majade sekretärid.
Lisaks sellele on plaanis teha ka uued kujundused
tunnistustele. Näidised peaks valmima järgmiseks
Vanematekoguks.

• Õpetajate päev. Otsustati, et 4. oktoober on tavaline
koolipäev, ainult et tunde annavad abituriendid.
Samamoodi on tunnid ka X ja XI klassil.
Kell 13.00 on UUED õpetajad oodatud Gümnaasiumi
raamatukogusse vastuvõtule.
14.30 on KÕIK õpetajad oodatud Muusikamajja
kohvile ja kringlile.

• Kalenderplaani täiendus:
Emadepäeva kontsert toimub 12.05.2003

Virge

n Üldinfo
n

4. septembril on koolis õpetajate päev. Alg- ja
põhikoolis toimuvad kõik tunnid, tunde annavad 12.
klasside õpilased. 10. ja 11. klassidel on tavaline
koolipäev, st. toimuvad kõik tunnid ja tunde annavad
õpetajad.
Aivar

n Pärast üliedukaid ülesastumisi koolialguse aktustel
koguneb VHK õpetajate-töötajate-sõprade-miks
mitte ka lapsevanemate KOOR ette valmistama oma
järgmist esinemist õpetajate päeval, 4.oktoobril.
I proov K 2.okt 17.00 gümnaasiumis
II proov R 4.okt 10.30 (õpilased teevad teie eest tunde)
Dirigent Jana Perens
HÄDAVAJALIK UUTE LAULJATE LIITUMINE KUIDAS TE MUIDU IKKA 2004. AASTAL
LAULUPEOLE SAATE?!
Kui ka õpetajate päeva kiirprojekt ajaliselt ei sobi, tuleks
oma lauluhuvist kindlasti märku anda - et teaks, kellega
arvestada, kui hakkame püsivat prooviaega paika
panema.
Aive Sarapuu
6996 161
aive@colleduc.ee

n Miikaeli Ühendus

n Muusikamaja

Reisile tulija!
Ole hea, maksa reisi eest 700 krooni Helle kätte palgapäeval!
18. oktoobril läheb sõiduks juba kell 6.00 hommikul Sakala
keskuse juurest. Tagasi tuleme 20. oktoobri hilisõhtul.
Majutus on kolmekohalistes mugavustega tubades, nii et
soovitan juba aegsasti toakaaslaste peale mõelda.
10. oktoobril kell 15.30 koguneme gümnaasiumi
raamatukokku isa Igorit kuulama ja reisieelseid mõtteid
vahetama.
Ingrid

nMihklipäeva kogunemised toimuvad ROOTSI-MIHKLI
KIRIKUS.

n21. oktoobril, kogunemise ajal on GÜMNAASIUMI (kell

10) ja ALGKOOLI (kell 11) õpilased oodatud Muusikamajja
hommikukontserdile.
Marju Riisikamp tutvustab ja mängib ORELIT.
Palun klassijuhatajatel teatada klassi osavõtusoovist Aivele
Muusikamajja.

n Täiendusi VHK kalenderplaanis: traditsiooniline
emadepäeva kontsert on 12. mail Estonia kontserdisaalis.

n Gümnaasium

nTänan kõiki õpetajaid heatahtliku suhtumise eest läinud

Eksperthinnangutest
Ülevaade 2002/2003 õ-a. kavandatavatest eksperthinnangutest on INFOSTENDIL. Samas ka ülevaade
skaaladest. Uutele õpetajatele tutvustan eksperthinnanguid
eraldi.
Alustame abiturientidest, kelle hinnangute sisestamise aeg
on juba ajavahemikul 7.-11. oktoobrini.
NB! 12. humanitaarklassis palun hinnanguid ka
erialaõpetajatelt.
Ingrid

nSeoses Põhikooride esinemistega möödunud laupäeval
ja pühapäeval on põhikoori lauljad sel nädalal
kooritunnist vabastatud.
Orkestri proovid toimuvad (Läheneb esinemine Caecelia
päeval)

nädala ühisproovidesse. Kindlasti põhjustas see ebamugavusi,
aga loodan, et lõpptulemus oli seda väärt.
Tänud kõikidele Mihklipäeva kontserdi esinejatele ja
korraldajatele.
Aive

n

Õpetajate päevast Muusikakoolis ja Muusikamajas.
KÕIK TUNNID TOIMUVAD!

n Kehakultuuri õppediivan
18. septembril toimusid "Kalevi" staadionil Tallinna
koolinoorte teatejooksude meistrivõistlused. Osales ka
VHK. Paremini läks gümnaasiumiõpilastel. Gümnaasiumi
neiud saavutasid 10 x 100m teatejooksus 14. koha (osales
54 kooli). Gümnaasiumi poisid aga jagasid 10 x 100m
teatejooksus 8. kohta (51 kooli). Põhikooli tüdrukud (6.-9.
klass) olid 10 x 60m teatejooksus 38ndad (66 kooli) ja
põhikooli poisid 53ndad (64 kooli). Pikemates teatejooksudes saavutasid VHK poisid 4 x 800m jooksus 19.
koha (40 kooli) ja tüdrukud 4 x 400m jooksus 36. koha (40
kooli).
Kokkuvõttes saavutas gümnaasiumi võistkond 54
võistkonna konkurentsis 119 punktiga väga tubli 12. koha,
põhikooli võistkond 66 võistkonna konkurentsis 48. koha.
Aivar

n Kunstimaja
Kunstiõpetajad ja gümnaasiumi õpilased käisid seoses
rahvusvahelise noortenäitusega "Visions" Riias. Lisaks
südantsoojendavatele kontaktidele Ungari, Läti ja Soome
kunstiõpetajatega nautisime orelikontserti Riia Toomkirikus.
Tõdesime veelkord, et taolised kokkusaamised on tõeliselt
inspireerivad, andes uusi kogemusi ja ideid, panevad
kunstitegemist ja õpetamist vaatama iseeneselegi ootamatust
küljest.
Pille Õnnepalu

n Raamatukogu
Head lugejad!
Suvel on raamatukogu fondi lisandunud kümneid raamatuid.
Filosoofiasari Avatud Eesti Raamat on täienenud 22
raamatu ja Eesti Mõtteloo sari 8 raamatu võrra.
Filosoofiat ja ühiskonda käsitlevate raamatute kõrval oleme
rõhku pannud ka lapse- ja suhtlemispsühholoogia-alasele
kirjandusele. Ilukirjanduse vallas on lisa saanud eelkõige
eesti luule. Eelpool nimetatute kõrvale on lisandunud ka
mõned loodusteaduslikud, muusika- ja kunstialased teosed.
Head lugemist!
Noppeid Avatud Eesti Raamatu  sarjast
Beauvoir, S. Teine sugupool
Freud, S. Ahistus kultuuris. Sealpool mõnuprintsiipi
Heiddeger, M. Sissejuhatus metafüüsikasse
Levi-Stauss, C. Metsik mõtlemine
Wittgenstein, L. Tõsikindlusest
NB! Raamatukogukaardid
Saabunud on X klasside lugejakaardid. Samas ootavad
väljaostmist mitmed eelmisel õppeaastal tellitud kaardid.
Raamatukogukaardi hind endiselt 30.Alates 1.oktoobrist laenutame raamatuid ainult neile,
kellel on lugejakaart välja ostetud!
Raamatukoguhoidjad Karin, Katrin ja Liia

