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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

NEEME PÕDER  29.09

TIINA VEISMANN  29.09

KATRIN ESSENSON  30.09

ANE METSAMAA  30.09
KERTU-KAIA KESLER  1.10

KAIU PÕLD  2.10
CATLYN ENGSO  2.10

ENEKEN LAUGEN  2.10
VIRGE KADARIK  3.10

MEIE ARMAS MARI  5.10

����������������������������

Vanematekogu 24.09.08

nStuudiumide kava. Siiani on stuudiumid olnud
suunatud üldhariduskoolide õpetajatele. Huvikoolide
õpetajatel on sel ajal tunnid. Tegelikult vajab iga osakond
aega, mil arutada üldisemaid küsimusi. Arutati
võimalikke aegu. Kõiki osakondi läbivad pedagoogilised
ja kristliku kasvatuse programmi teemad.

n Struktuur. Terminoloogia vajab ühtlustamist:
programmid, ainesektsioonid, lektoraadid.

nKirikuaasta kalender. Kevadel peaks minema
palverännakule. Kristliku kasvatuse programm teeb
vanematekogule ettepaneku.

nÕppereisid. Reise planeerides tuleb väga täpselt
selgeks teha, millisel eesmärgil minnakse ja kas reis on
kõigile lastele majanduslikult jõukohane. Reisifirmade
korraldatavad sõidud on korralduslikus mõttes mugavad,
kuid suruvad peale ka oma ideoloogia ja on kallimad.
Reise tuleb ka omavahel kooskõlastada, et ei tekiks
kattumisi nii ajalises kui rahalises mõttes. Reisiplaanid
15. oktoobri vanematekogus.

nIrja andis ülevaate loodusainete nädala (20.-24.10)
õppekäikudest. 8. oktoobri vanematekogus täpsemalt.

nArutati, kuidas ühendada õpetajate päev ja Trialogos.

PÜHAST MIIKAELIST, NEITSI MAARJAST JA VHK
SÜMBOOLIKAST

Kui vaatame ajalugu usu silmadega, avastame sealt kaks põnevat ja
saladuslikku hetke, millest alates võime rääkida ajast “enne” ja “pärast”
seda. Nende sündmuste peategelased on peaingel püha Miikael ja Neitsi
Maarja. Mõlema sümbolid on kujutatud ka meie kooli vapil: Miikaeli
rist ja Neitsi Maarja liiliad.

Esimest sündmust kirjeldab katoliku kiriku katekismus niimoodi (n.
392): “Nende (Saatana ja teiste deemonite) “pattulangemine” seisneb
loodud vaimude vabas otsustuses Jumalat ning tema Riiki pöördumatult
tagasi tõrjuda. Selle mässu kajastust kuuleme kiusaja poolt esivanematele
öeldud sõnades: “Teie saate kui Jumal” (1Ms 3,5)”. Kuna ’Mi/ka/el’
tähendab heebrea keeles ’kes/nagu/Jumal’, oli Miikael esimene inglite
seast, kes asus oma nime hüüdes Jumala poolele.

Teine sündmus on Jumala lihakssaamine, tänu millele saame tunnistada:
“Jumala Poeg on surnud minu pattude eest”. See leidis aset siis, kui
Maarja, noor naine Naatsaretist, üheksa kuud enne jõule ütles: “Sündigu
mulle sinu sõna järgi’”.

Koolitöö võimaldab tegusalt kaasa aidata sellele, et vanemate, õpetajate ja
teiste töötajate ning õpilaste elu kajastaks nii hästi kui võimalik Jumala
Ema ja Püha Miikaeli seisukohta. Sest elu on mitmekülgne ning neid
kristlikke väärtusi, millest räägib kooli põhikiri, antakse edasi mitte
ainult teenistustel  või usuteemalistes loengutes, vaid ka selle õhkkonna
kaudu, mida me kõik koos soovime luua.

ISA XAVIER

Vanalinna Hariduskolleegiumi
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n Gümnaasium nPõhikool

n29. septembril kell 8.15 toimub algklassidele peegelsaalis
mihklipäevateemaline VIKTORIIN.

nMihklipäeva teenistused:

9.00 1.-4. klassid

10.00 5.-9. klassid

n29.09-10.10 vaatlevad 1. klasside tunde praktikandid
Pedagoogilisest Seminarist.

n30. septembril toimub kesklinna koolide krossijooksu
võistlus 3.-5. klassidele. Igast klassist võtab osa kuni 7 õpilast
(nimekirjad õpetajate toas). Õpilased lahkuvad koolist
järgmistel aegadel:

10.45 3.T ja 3.P - saadab õp. Aivar

11.30 4.T ja 4.P - saadab õp. Liis

12.00 5.T ja 5.P

nÕPETAJATE PÄEVAL 3. oktoobril toimub põhikooli
õpilastele 4 esimest tundi kell 8.15-12.00. Tunde viivad
läbi gümnaasiumi õpilased, õppeained täpsustatakse nädala
jooksul.

nÕnnitlused! Eesti Lugemisühingu kirjandusvõistlusel
"Kool, kus lugemine loeb" võitsid auhinna meie kooli 6. klassi
õpilased MADLEEN MARIA KIRJA ja KAROLIINE
LISETTE KÕIV.

I perioodi 5. nädal

nSünnipäevalapsed

11.H Doris Tääker  27.09

11.R Kärt Sõber  28.09

10.K Mari Hütsi  01.10

nEsmaspäev, 29. september, Mihklipäev

Mihklipäeval on KOOLI SÜNNIPÄEV. Teeme ettepaneku
tervitada sünnipäevalast endaküpsetatud koogi-
küpsistega, mida saaksime lõunalauas pakkuda.

Kell 11.00 toimub kooli vapi pühitsemine maja ees. Seejärel
liigutakse kirikusse teenistusele. Palume õpetajatel tulla koos
õpilastega.

nÕpetajate päev 3. oktoobril

Abituuriumil tunde ei toimu. Sel päeval annavad abituriendid
ise põhikoolis tunde.

X ja XI klasside õpilastel on sel päeval võimalus kuulata
Trialogose teadusloenguid:

• 9.00 - 10.30 Dr. Jeffrey J. Langani loeng
auditooriumis. Dr. Jeffrey J. Langan peab loenguid
filosoofia, poliitikateaduse ja ajaloo vallas. Ta õppis
klassikalist ja poliitilist filosoofiat Marquette’i Ülikoolis
ja Columbia Ülikoolis, omandades doktorikraadi 2001.
aastal Notre Dame’i Ülikoolist. Alates samast aastast
on ta olnud viimatinimetatud ülikooli õppejõuks.

• 11.00-12.30 loeng Katariina kirikus. PhD Robert
Sungenis (USA) "Teaduslik maailmavaade kui
religioon". Sellele järgneb Loengu kommentaar Dr.
David Berlinskilt (Pariis).

• 12.30 lõuna koolis.

nXII klassi eksperthinnangud

Tähelepanu abiturientide õpetajad ja abituriendid! Järgmisest
nädalast alustame eksperthinnangute sisestamisega.
Tagasisidevestlused algavad arvestuste nädalal.

nTrialogos

Vanematekogus otsustati, et Trialogosel saavad osaleda
eelkõige tublid õpilased (kel pole põhjuseta puudumisi)
gümnaasiumi juhtkonna loal. Trialogose kava koduleheküljel:
www.trialogos.ee

nLähenemas on I perioodi arvestuste nädal

Palun õpetajatel hiljemalt perioodi 5. nädala alguses
arvestuste kuupäevad e-kooli sisse kanda. Need on aluseks
arvestuste nädala plaani koostamisel!

2. oktoobril kell 17.00 toimub Muusikamajas muusikakooli
õpilaste kontsert.

nMuusikakool

Eripedagoogika kursuse individuaalsed tööd

Eripedagoogika kursuse individuaalsete ülesannete esitamise
tähtajaks on 1. oktoober.

Kuna õppeaasta algus on olnud pingeline, siis lubatakse neil,
kes kuidagi valmis ei jõua, saata tööd ära hiljemalt 5.
oktoobril aadressil Karin.Kiss@ut.ee.

Esitada tuleb:

• reflektsioon igast moodulist,

• enesereflektsioon,

• 3-4 lauseline lühikokkuvõte koolitusest,

• individuaalsed ülesanded.

Viimased soovitatakse koostada oma aines, et neist ka
igapäevases töös abi oleks.

Lõpuseminar toimub 17. oktoobril kell 12.00-16.00.

Lõpuseminaril tuleb esitada õpimapp, kus lisaks eelnevale
on ka kõigi koolitusmaterjalide paljundused. Toimub arutelu.

Jõudu soovides,

INGRID

nMiikaeli Ühendus



Olete palutud ja oodatud osalema
festivalil TriaLogos ning sellega seotud

diskussioonides

28. IX - 4. X 2008.

ECCLESIA UNAECCLESIA UNAECCLESIA UNAECCLESIA UNAECCLESIA UNA

Ida ja Lääne ühtsete juurte ja
perspektiivide otsinguil Kristlikus

kultuuriruumis

Festivali kava ja info: www.trialogos.ee

VHK kodulehel on väljas korraldajapoolsed
loengusoovitused erinevate huvidega

õpetajatele ja õpilastele ning ettekannete
lühikesed sisukokkuvõtted

Mihklipäeva nädal

Algamas on mihklipäeva nädal, mida ilmestavad muuhulgas
kontsert Rootsi-Mihkli kirikus ning vastuvõtt
Muusikamajas, samuti pühapäevast järgmise laupäevani
vältav mõttekultuuri festival TriaLogos.

Vaata eraldi infot www.trialogos.ee

nMihklipäeva teenistus

Esmaspäeval, 29. septembril kell 10.00 mihklipäeva
teenistus Peeter-Pauli kirikus. Palume õpetajaid, võimalusel
ka klassijuhatajaid minna koos klassidega!

Sama päeva pärastlõunal kell 15.00 toimub Vene 31 hoone
õnnistamine ning renoveeritud katusekorruse avamine.
Sellele järgneb kohvilaud IV korruse remonditud ruumides.

n Kolmapäeval, 1. oktoobril jäävad õp. Tooni
hommikused kunstitunnid ära.

nReedel, 3. oktoobril tähistame ÕPETAJATE PÄEVA.

NB! PMK-s tunde ei asendata - palume õpetajaid
hommikustesse tundidesse tulla nagu tavaliselt!

Koolipäev lõpeb kell 11.45 ja koolilõunat serveeritakse
vahetult pärast seda.

Kell 14.00 uute õpetajate vastuvõtt ning hiljem eraldi
programm Muusikamajas.

nKUNSTIMAJA KOOSOLEK toimub 29. septembril
kell 9.00 kunstiõpetajate toas. Teemad:

• kunstimaja tööplaan,

• õpetajate tööplaanid,

• tundide sisu ja efektiivsus
jm.

nÕpetajate ikoonid kabelis. 29.09-10.10 on kooli kabelis
eksponeeritud kunstiõpetajate kirjutatud ikoonid.

nPõhikooli sööklas ja kunstimaja vahesaalis on üleval
kunstikooli õpilaste suvepraktika maalid ja joonistused.

nTänud! Täname meie lapsevanemat Maret Kaarmat,
kes annetas oma kirjutatud püha Gabrieli ikooni koolile ja
aitas korraldada kunstiõpetajatele ikoonimaalimise kursuse.

nPüha Miikaeli kool nKunstimaja

nTeadaanne

LOOMISEL ON ÕPETAJATE SEGAKOOR

Lp. kolleegid!

Käesolev õppeaasta on peaaegu pooltele Vanalinna
Hariduskolleegiumi põhikooli õpilastele laulupeoaasta: 4.
ja 5. juulil toimuvale XXV Üldlaulupeole on meie koolist
registreeritud 8 kollektiivi ligi 300 lauljaga.

Registreeritud kollektiivide hulgas on ka õpetajate segakoor
- nii ei jää me ainult õpilastele kaasaelajaiks ja toetajaiks,
vaid saame võimaluse olla osaliseks meie oma peol, mille
sarnast maailmas rohkem pole ja mis on meile ülioluline
omaenese identiteedi ning rahvusliku ühtsustunde tajumisel
ja säilitamisel.

Õpetajate segakoori proovid hakkavad toimuma:

• neljapäeviti kell 15.30-17.00 stuudiumi ajal
Gümnaasiumi vahesaalis, kui stuudiumi ei toimu.

Et kooslaul läheks libedamalt on planeertud harjutada lisaks
ka väiksemates rühmades:

• teisipäeval kell 16.30-17.30 solfedzoklassis õp.
Jana Perensiga;

• 17.30-18.30 põhikooli muusikaklassis õp. Imbi
Laasiga (vastavalt sellele, milline aeg paremini sobib).

Kooriga liitumiseks võib võtta kontakti kahe eelpool
nimetatud õpetajaga või tulla teisipäeval lihtsalt kohale ühel
teile sobival ajal.

Loodame, et laulusuutliku koori moodustumisel oleme ka
meie nende 32000 laulja seas, kes 50000-st registreeritud
lauljast on laulupeole välja valitud.

Kõigile laulurõõmu soovides,

JANA PERENS, IMBI LAAS


