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nArutati sisekontrolli läbiviimise korda

nArutati isa Xavier� ettepanekut, et gümnaasiumi
vabatahtlikud võiksid õdesid abistada nende
halastustöös. Juhul kui õppetöö on korras. Vajaks
läbimõtlemist. Tuleks studiumis ettepanekut tutvustada

nSisekontroll. Kristel tutvustas Põhikooli sisekontrolli
kava, mis hakkab toimuma kahte liini pidi: 1) päev
koos klassiga - juhtkond ja klassijuhataja jälgivad üht
klassi kogu päeva lõikes (õpilaste koormus, koduste
tööde maht, kooli ühtsete nõuete täitmine
(korrapidamine, õppevahendid, koolivorm), distsipliin,
õpilaste omavahelised suhted ja suhted õpetajaga) ; 2)
aine lõikes � juhtkond koos ainesektsiooni juhtide ja
juhendaja-õpetajatega jälgivad õpetaja ainealast tööd
(ainekava täitmine, sisu, meetodid, õppevahendid)

nUute õpetajate aitamisest. Kavas videoanalüüs.

nÜlevaade õppekavade laekumisest. Gümnaasiumis
laekuvad visalt, põhikoolis olukord parem. Viimane
esitamise tähtaeg on esmaspäev, 29.09.

n Õpetajate päeva tähistamine. Peaks olema
mõtestatud tegevus, st tund valmistatakse ette koos
aineõpetajaga. Klassijuhatajatel eraldi rõhutada, et kõik
huvikoolide tunnid toimuvad.

nÕpetajate päeva preemiast � paljudes koolides
makstakse (see on võimalik seal, kus on  suured klassid,
töötavad mitmes vahetuses), meil ei ole kahjuks praegu
võimalust maksta. Meil on selle eest kontsert ja
vastuvõtt, mida mujal ei ole. Õpetajatel palutakse
valmistuda ka üllatusteks.

MIHKLIPÄEV - ÕPETAJATE PÄEV
REEDE, 3. OKTOOBER

Kõik UUED õpetajad ja töötajad on palutud

väikesele VASTUVÕTULE

3.oktoobril kell 13.00 Gümnaasiumi raamatukogus.
Saame üksteisega tuttavamaks.

Kohtumiseni!

VHK Consiliumi liikmed

X X X

3. oktoobril kell 16.00 Vene 13, algkoolimaja IV korrusel

LOODUSTEADUSTE KABINETI ja
PIMEDATE ÕPILASTE IT TUGISÜSTEEMI

pidulik avamine
Mõlemat projekti rahastasid The Rotary Foundation of Rotary

International, Nõmme- Tallinn Rotary Klubi ning Denver
Southeast ja Englewood Rotary Klubid Ameerika

Ühendriikidest.

X X X

Vanalinna Hariduskolleegiumi heategevuslik

MIHKLIPÄEVA KONTSERT

3.oktoobril kell 17.00 Rootsi-Mihkli kirikus (Rüütli 9)

ESINEVAD: VHK Muusikakooli orkester ja solistid,
Vanalinna Muusikamaja Tütarlastekoor, Püha Miikaeli

Poistekoor, Gümnaasiumi Kammerkoor ja Vox Clamantis

Selle aasta Mihklipäeva kontsert peetakse Püha Katariina kiriku
toetuseks. Kontserdil kogutud annetused lähevad kiriku katuse
taastamise fondi loomiseks.
Annetusi saab teha ka: MTÜ Ühendus Ladina Kvartal a/a
221013947395,    selgitus �Katariina kirikule�

Sel sügisel täitus VHK Hoolekogu koosseisu põhikirja-
järgne 3- aastane tegevusaeg. Vana Hoolekogu viimane
ja uue Hoolekogu esimene kogunemine on reedel,
3. oktoobril kell 16.00 uues loodusteaduste kabinetis
Vene 13 IV korrusel. Koosseisust ja muust lähemalt
nädala pärast.

Katrin

nHoolekogu

Neljapäeval, 2. oktoobril

erakorraline kohustuslik

STUDIUM kõigile õpetajatele.

Kohale ilmuda vabaaja-rõivastuses



nGümnaasium
I PERIOODI 5. NÄDAL

nKogunemine esmaspäeval

14.00 Mihklipäeva teenistus Peeter-Pauli kirikus.

nKultuuriajalugu

XI klass E kell 14.50 Kreeta-Mükeene ja Vana-Kreeka kultuur
ja kunst. Õp. Anu Nigesen
XII klass R kell 12.00 XX sajandi muusika. Õp. Ülle
Heinsalu

nÕpetajad!
Sel nädalal jõuab kätte AINEKAVADE esitamise tähtaeg.

REEDEL, 3. OKTOOBRIL

Nagu tavaks saanud, annavad sel päeval tunde õpilased,
sel aastal ka gümnaasiumis.
Tunnid toimuvad 1-11. klassini kella 8.15-12.45.
Põhikoolis annab tunde peamiselt abituurium. 12ndates
klassides on väljas nimekirjad, kus kirjas õpilased ja
õpetajad, kelle tunde põhikoolis antakse.
Osa XI klassi õpilasi annab tunde põhikoolis ja
gümnaasiumis (X ja XI klassis, aitavad Aiakeses ja
päevakeskuses).

SEE PÄEV MUUTUB MEELDIVAKS AINULT JUHUL KUI
KÕIK OSAPOOLED OMA ÜLESANDESSE TÄIE
PÜHENDUMUSEGA SUHTUVAD.
MUUTUSI NIMEKIRJADES VÕIB TEHA AINULT
JUHTKONNAGA KOOSKÕLASTADES.

Õpetajatega tuleb ühendust võtta hiljemalt esmaspäeval-
teisipäeval ja neljapäevaks tuleb ette valmistada
tunnikonspektid.
Loodame, et pidupäevalised leiavad võimaluse tundides
osaleda ning noortele kolleegidele hinnang anda.
Võib-olla avastab mõni õpilane endas õpetajakutsumuse.

NB! Gümnaasiumi erialatunnid toimuvad!

NB!  Kõik muusika- ja kunstikooli tunnid toimuvad
tavalise graafiku alusel, v.a neil, kes on samal ajal seotud
Mihklipäeva kontserdi proovidega.

nÕpetajate päev

nGümnaasiumi eksperthinnangute ajakava selleks
õppeaastaks on infostendil.

Kõigepealt toimuvad abiturientide eksperthinnangud
Palun kõiki 12. klassi õpilasi ja aineõpetajaid  oma
arvamused sisestada arvutisse ajavahemikul 6.-10.
oktoobrini.

12 R klassi õpilasel tuleb hinnata järgmisi aineid:
matemaatika - õp. Hilja Kuningas
kirjandus -  õp. Neeme Põder
bioloogia - õp. Tiia Kalju
füüsika - õp. Annely Roode
inglise keel - õp.-d: KajaKappel, Piret Pitk, Eve Randoja,
Aime Estonius
B-keel - õp. Anu Aero, Nadezda Soosaar

12 H klassi õpilastel järgmisi aineid:
matemaatika - õp. Pilve Praks
kirjandus - õp. Neeme Põder
füüsika - õp. Tanel Peets
inglise keel - õp.-d: Kaja Kappel, Piret Pitk, Eve Randoja,
Aime Estonius
B-keel - Nadezda Soosaar, Siiri Miidu ja Krista Laasberg
Eriala:
Teater
1.näitlejameisterlikkuse alused - õp.Maria Peterson
2. lavakõne - õp. Tõnis Rätsep
3. lavaline liikumine - õp. Tiina Mölder
Kunst
1.Maalimine - õp. Reet Reidak
2. Joonistamine - õp. Margot Kask
Inglise keel
1. prantsuse keel - õp.Triinu Tamm
2. Ameerika kirjandus - õp. Kaja Kappel
Muusika
1. Solfedþo ja harmoonia - õp. Tiina Turp
2. Muusikalugu - õp. Anu Kõlar
3. Pill:  Allan Kasuk - õp. Arne Rütter

  Jekaterina Sumina õp. Tiina Pangsepp

www.colleduc.ee --> info

Andmebaasi sisenemisel kirjuta palun oma nimes nii ees-
kui perekonnanimi suure algustähega, tühik vahel. Salasõna
saad Mairi käest.
Vali aine ja õpetaja, kui oled sisestanud oma arvamuse, siis
klõpsa OK.

Ingrid

nEksperthinnangud

nKunstimaja

3.10 - 5.10 viibivad meie Kunstikooli noorema ja vanema
astme 27 õpilast ÕPPEREISIL PETERBURIS. Kaasa
sõidavad veel õpetajad Külliki Tõnisson ja Sirje Rohtla.
Giidiks on suurepärane Ira Einama  Tallinna Kunstikoolist.
Programmis on Ermitaaz, Vene Kunsti muuseum,Tsarskoje
Selo jpm. huvitavat!

Anu

Kolmapäeval, 1. oktoobril kell 17.00 avatakse
Rahvusraamatukogu 6. korruse galeriis näitus
"POOLA AASTASADA 1900-1999".
Põhjalik ülevaade Poola ajaloost möödunud sajandil,
võimalus paremini tundma õppida seda suurt ja meile
üsna tundmatut maad ning näha, kuidas XX sajandit on
mõtestatud.
Avamisel osaleb ka suursaadik.



1.OKTOOBER �
RAHVUSVAHELINE MUUSIKAPÄEV

Avaldame selle puhul Eesti Muusikanõukogu läkituse

Austatud muusikud ja muusikasõbrad,

Eesti Muusikanõukogu kutsub kõiki üles tähistama 1.
oktoobril rahvusvahelist muusikapäeva. Selle tava kutsus
ellu 1975. aastal Rahvusvaheline Muusikanõukogu
(IMC). IMC tollane president, legendaarne viiuldaja
Yehudi Menuhin kutsus sel päeval mõtisklema muusika
koha üle inimeste elus ning rõhutas, et muusika on
aastasadu olnud meie elu ja kultuuri peamisi tugisambaid.
Eelkõige tahab Eesti Muusikanõukogu sel päeval
meenutada vajadust tagada kõigile inimestele ligipääs sellele
kultuuri alustalale, kas aktiivse musitseerimise või kuulates
osasaamise läbi. Erilist tähelepanu tuleks siin pöörata lastele
ja noortele, sest nii nagu keegi ei saa osa meie kultuuri
kogu rikkusest õppimata lugema ja kirjutama, vajab ka
muusikaline meel ja maitse sihipärast ja hoolsat arendamist.
Muusikanõukogu on veendunud, et üldine muusikaharidus
väärib Eestis senisest hoopis enam ka riigi tähelepanu ja
tuge � terve vaimu kujundajana on muusika olnud kaua
alahinnatud.
Oleme õigusega uhked oma muusika ja muusikute kõrge
taseme ning rahvusvahelise edu üle. Samas unustab
ühiskond tihti muusikute õiguse saada väärilist tunnustust
ja tasu. Kutsume rahvusvahelisel muusikapäeval kõiki üles
nautima suurepärast muusikat suurepäraste muusikute
esituses ning mõtisklema, millist mõõtmatut rikkust see
võimalus meile kingib.

Sügavaid muusikaelamusi soovides,
Eesti Muusikanõukogu juhatus
Tallinnas, 24. septembril 2003. a.

nProovid Rootsi Mihkli kirikus
Reedel, 3. oktoobril

13.00 solistid/klavessiin, orel, t�ello
13.30 gümnaasiumi kammerkoor ja orkestri vähendatud
koosseis
14.00 tütarlastekoor
14.45 orkestri häälestamine
15.00 orkestri proov
16.00 poistekoor ja lisandub Vox Clamantis
16.40 vaikus
17.00 kontsert

Orkestril reserveerida aeg võimalikuks lisaprooviks
3.oktoobril kell 13.00 Muusikamajas

nMuusikamaja nMuusikakool

n Neljapäeval, 2.oktoobril kell 16.00 toimub
TÐELLOOSAKONNA TEHNILINE ARVESTUS.

nÕpilaste muljeid kogunemisest

VASKPUHKPILLID

Esmaspäeval, 22. septembril oli kogunemine, kus tutvustati
vaskpuhkpille. Noorematele oli see ilmselt huvitav ja lõbus.
Vanematele sisaldas see juba õpitud materjali.
Seal tutvustati trompetit, trombooni ja tuubat. Neid
tutvustasid kaks Priitu ja Aabi, kes on �Estonia� teatri
orkestrandid. Nad mängisid meile lugusid �Sepapoisid�,
�Ehitame maja�, fragmente G.Bizet ooperist �Carmen�,
osasid C.Saint-Saensi �Loomade karnevalist� ja
P.T�aikovski �Luikede järvest� .
Trompet oli üle hõbetatud, teised olid lakiga kaetud. Seda
tehti selleks, et vask ei oksüdeeruks.
Tromboon oli erinevalt tuubast ja trompetist ilma
klahvideta. Tal oli kuliss-toru, mida sai edasi-tagasi
liigutada. Tuuba oli kõige suurem ja madalama kõlaga
pill, trompet kõige väiksem ja kõrgema häälega.
Meile räägiti �maja� ehk muusikateose ülesehitamisest.
Öeldi, et ainult üks pill ei saa seda teha. Tuuba on nagu
vundament, tromboon nagu seinad ja trompet nagu katus.
Kogunemine lõppes �Sepapoiste� laulmisega.

MIRJAM PARVE ja KATI-STINA KUKK, 6.T

Lastevanemate soovil hakkame Teatajas avaldama
koolitoidu nädalamenüüd

KOOLIEINE:

E 29.sept - viinerid makaronide ja kapsasalatiga; sidruniga
tee
T 30. sept. - borð; Emma kohupiim; pirukas
K 1.okt. - seesamiga kala tatarikastme, riisi ja
porgandisalatiga; õunakompott
N 2. okt.-  hakklihakaste kartulipüree ja tomatisalatiga; mahl
3. okt. - böfstrogonov kartuli ja värskekurgisalatiga; jogurt

PÄEVAKESKUSE LASTE KOOLILÕUNA:

E 29. sept. - Kodupraad, peedisalat, mahl
T 30. sept. - pikkpoiss kartulipüree, kastme ja värskekapsa-
salatiga; õunakompott
K 1.okt.- kartuli-frikadellisupp, mannavaht piimaga; pirukas
N 2.okt.- praetud kanakints riisi ja värskekurgisalatiga; tee
R 3.okt.- praetud kala poolakastmes kartulipüree ja
porgandisalatiga; morss

nMenüü



Uus Kesklinna vanem KEIT PENTUS tunneb eelkäijatest
erinevalt huvi ka kesklinna koolide käekäigu vastu, eelmisel
neljapäeval toimus Kesklinnavalitsuses juba teine
koolijuhtide ümarlaud. Räägiti:

- turvalisusest ja noortega seotud kuritegevusest. Silma
torkab väga noorte alkoholitarbimise kasv. Veel tõdeti,
et rulasõitjatel-rulluisutajatel ja trikiratturitel ei ole
kesklinnas õiget kohta ning igat sorti tagajärgedega
võitlemisest palju odavam oleks rohkem raha suunata
koolidele sportimisvõimaluste ja huvitegevuse
laiendamiseks. Rõõm oli kuulda, et Kesklinnavalitsus
jagab koolijuhtide arvamust ses küsimuses ning eelistab
nimetatud valdkondi värviliste, tagajärgi kirjeldavate
voldikute trükkimisele;

- Kesklinna taotlusest järgmise aasta linnaeelarve
haridusinvesteeringute osas. Vene 22 Gümnaasiumi
riikliku kaitse all olev lagunev hoone on ka sees, nüüd
peab muinsuskaitsjatega jõud ühendama, et see eelarvesse
saaks ja jääks;

- sportimisvõimalustest, mis vaid mõnes koolis
kesklinnas head. Õnneks on lahenenud kohtuvaidlus
Ðnelli staadioni asjus, jupikese saab omanik tagasi,
ülejäänu tuleks heakorrastada. Lastestaadion Suur-
Ameerikas sai lõpuks Spordi- ja Noorsooameti bilanssi,
siis saab ehk selle ka korda.

KESKLINNA ELANIKKE HUVITAVAID TEATEID
OOTAB uus ajaleht Kesklinna Sõnumid, mis ilmub kaks
korda kuus 25 000-lises tiraaþis. Þanrilt paindlikum kui
päevalehed, ilmutaks heal meelel eluga kesklinnas seotud
kirjandeid, luuletusi, artikleid, teateid kontserdite ja
huviringide vmt. kohta.

Toimetaja: Annikky Lamp: 6457 229
annikky.lamp@tallinnlv.ee

Nõupidamisel käis Katrin

nSPORDIPÄEV

Algklasside spordipäev
Sügisene spordipäev toimus 16. septembril Nõmme
suusakeskuses. Võisteldi lendava taldriku golfis,
lipumängus, täpsusvisetes torbikusse, pendelteatejooksus ja
krossiteatejooksus. Oli kena sügispäev ja kokkuvõttes võiks
öelda, et algklasside spordipäeval pole tähtis võit, vaid
osavõtt.

Põhikooli ja gümnaasiumi spordipäev
17. septembril Nõmmel.

Orienteerumisjooksu tulemused:

PÕHIKOOLI TÜDRUKUD:
1. Põssa Power (5T) 27.40
2. Jõmpsikad (5T)  28.18
3. Okei (8T) 28.30; Teine (7T) 28.50; Hapukoor ja Sveitsi
juust (6T) 29.40; Kolmas (7T) 31.23; Semud (8T) 34.20
Kuldne kolmik (9T) 34.20; Esimene (7T) 42.00; Number
kolmteist 43.10; Võistkond nimetud (6T) 43.56;
Kukepükitsad (9T) 44.30; Fishbone (6T) 45.10;
Tobud ja sõbrad (5T) 1:02.25; Karu kuuleb (9T) 1:05.05

PÕHIKOOLI POISID:
Jarmo Reha, Johan Huimerind 15.44
1. X (8.P)  17.34
2. Vihased koprad (5P) 17.40
3. Uku imeb (7P) 19.20; Ei (8P) 21.25; Olümpiaadi
ritsikad (6P) 21.55; Eurooplased (5P) 25.50; Seitsmikud
(9P) 26.10; Männikäbi (6P) 26.15; Edgari tiim (8P) 26.25;
Joss=oss astmel kaks (7P) 26.30; Kaskadöörid (9P) 36.30;
Kobad (5P) 44.45

GÜMNAASIUMI PARIM VÕISTKOND:
Valvejoodikud (12) 17.00
Parim TÜDRUKUTE võistkond: 2Fast 2Furious (10) 34.28
Ülejäänud tulemused: VHK 2005 (11) 23.20; China (11)
29.40; Ei jookse (11) 35.15; 10M (10) 36.30; Eliit (10)
38.00; Mõtle välja (10) 38.25; Naksitrallid (12;11) 39.20;
Segapudru (11) 44.30; Kühvel (12) 45.10; Ozvald (10) 48.40;
Maa (11) 51.40; Kaupo (12) 54.00; Teresia (10) 59.43; 3
tundi hilineme (12) 1:12.30; Ai Vars Aar (12) 1:38.00

Siinkohal tahaks väga tänada ka õpetajaid, kes meie palvet
kuulda võtsid ja meile appi tulid. Aitäh ka klassijuhatajatele,
kes kenasti oma klassid Nõmme metsa sportima tõid.

nKehakultuuri õppediivan

n Algasid TALLINNA KOOLINOORTE SPORDI-
MÄNGUD 2003/2004.

16.septembril toimus teatejooksude päev "Kalevi"
staadionil. Põhikooli poisid saavutasid 10x60m teatejooksus
40.koha (osales 61 kooli) ja tüdrukud 54.koha (62).
Gümnaasiumi noormehed olid 10x100m teatejooksus
9ndad (52 kooli). Võistkonnas jooksid RASMUS TOOME,
MART KEKISEV, KAAREL TAMME, MAANUS PUSKAR,
KRISTJAN SEIN, KAIDO KELP, ANDRE TÄLLI, TANEL
TÄLLI, EDWARD KRIMM, REIJO SPATAR. 4x800 m
teatejooksus saavutati 7.koht (40 kooli). Jooksid ANDRE

TÄLLI, KAIDO KELP, MÄRT TURU, TANEL TÄLLI.
Tublid olid ka gümnaasiumi neiud, kes 10x100m
teatejooksus olid 51 osalenud kooli hulgas 20-ndad ja
4x400m teatejooksus 26-ndad (38 kooli).
Kokkuvõttes saavutas põhikool 52. koha (62 kooli) ja
gümnaasium 10. koha (54 kooli).

Jalgpallis on lõppenud nii gümnaasiumi noormeeste kui
ka neidude alagrupiturniirid. Noormehed kaotasid
Reaalkoolile ja Juhkentali Gümnaasiumile ning edasi ei
pääsenud. Neiud võitsid esimeses mängus GAGi 2:0, kuid
siis sõitis võistkonna esimängija Portugali U-19 EMi
valikmängudele ning seejärel kaotati südi vastupanu
osutades Liivalaia Gümnaasiumile ja Humanitaar-
gümnaasiumile. Põhikooli poisid said Kesklinna Vene
Gümnaasiumilt loobumisvõidu.
Esmaspäeval mängitakse edasipääsu eest
Ühisgümnaasiumiga.

Aivar

nKesklinna uudised


