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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

RIHO RIDBECK  6.10
AINI-REET ROBAS   7.10

TIIA KALJU  8.10
VÄINO NIITVÄGI  8.10

TAISIJA HANTSOM  8.10
TIINA MÖLDER  9.10

KRISTIINA TALEN  9.10
NIINE LEPASAR  12.10
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nMiikaeli ÜhendusPresidendi kantselei pressiteade 5.10.2003

Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu hariduspreemia
antakse üle kaheksandal oktoobril

President Arnold Rüütel annab 8. oktoobril kell 16
Kadriorus üle hariduspreemia auhinnad. Sihtasutuse Vabariigi
Presidendi Kultuurirahastu nõukogu valis 35 kandidaadi
hulgast kolm hariduspreemia saajat.

Hariduspreemia 2003 pälvisid Ülenurme Gümnaasiumi
õpetaja-metoodik Tarmo Kerstna silmapaistva
koolikorraldusliku tegevuse eest summas 50 000 krooni;
VANALINNA HARIDUSKOLLEEGIUMI JUHATAJA
KERSTI NIGESEN uut tüüpi haridusasutuse ja ainulaadse
haridusmudeli loomise eest summas 30 000 krooni; TPÜ
õppetooli juhataja ja gümnaasiumiastme õppekirjanduse
autor professor Martin Ehala summas 20 000 krooni.

Käesoleval aastal asutatud hariduspreemia on määratud
kõigil õpitasanditel haridusalaga seotud inimestele, kes on
saavutanud väljapaistvaid tulemusi Eesti hariduselus
õpetajana, õppejõuna, haridusasutuse juhina või töötajana
haridusasutuses, õpikute ja metoodiliste materjalide
koostajana, samuti haridusalaste praktiliste uuenduste
algatamisega ja ellurakendamisega ning ka
haridusametnikuna hariduspoliitika väljatöötamisel.
Hariduspreemia rahastaja on Hansapank.

Presidendi kantselei
Kadriorus 5. oktoobril 2003

nReedel avati pidulikult Rotary klubide poolt VHK-le
kingitud loodusteaduste kabinet ja pimedate õpilaste
IT tugisüsteemid. Rotariaane tänas ja andis neile
tänukirja VHK Hoolekogu esimees Feliks Mägus, oma
rõõmu unistuste täitumisest väljendasid ka
loodusteaduste ainesektsiooni juht Urmo Uiboleht ja
tervisteenistuse juhtaja, pimedate projekti juht ja tugiisik
Kristiina Meresaar. Nõmme Tallinn Rotary klubi
esindaja Martti Hääl kiitis oma sõnavõtus õde Mary´t,
kes need projektid algatas, ja Inge Fox-Jonesi, kes
Ameerika poolt need teoks tegi.
Miikaeli Ühenduse tänukiri anti ka Maret Randlale,
kes kooli kiituseks meile annetuse tegi. Tänukiri ootab
veel perekond Mändi, kelle toetusel meid sel aastal
koolikell tervitab.
Suur tänu kõigile, kes meie tegemisi on toetanud!

Ingrid

Reedel kogunes VHK uus Hoolekogu, kuhu kuuluvad:
lastevanemate esindajad Anne Luik, Feliks Mägus,
Kalle Sults, Mati Nõmmiste ja Kaupo Reede;
õpetajate esindajad Urmo Uiboleht ja Küllikki
Tõnisson, õpilaste esindaja Sten Kapten ja Reet Laja
Kesklinna Halduskogust.
Kersti Nigesen tänas Hoolekogu liikmeid sisulise ja
toetava tegevuse eest. Eelmise kolme Hoolekogu
kooseisus olnud Aet Kuuskemaa sai tänutäheks VHK
vapiga küünlajala. Hoolekogu eelmisel koosolekul
arutati Vanemate Nõukoja loomist, kuhu kuuluksid
endised Hoolekogu liikmed. Teema vajab analüüsi.

Katrin

Vanemate kogu 2.10

nSisehindamise kava kinnitamine. Põhikoolis ja
gümnaasiumis olemas korralik kava. MK-s toimivad
kontrollina õpilaskontserdid.
nÕpilasomavalitsuse liikmed olemas, järgmises VK
kinnitatakse. PK ÕOV koguneb esmaspäeval.
n Osakondade tööplaanid. Vaja oleks ka
teabeteenistuse töökava. Näiteks VHK kodulehekülg
vajaks süstemaatilist uuendamist.
nÜlevaade õppekavade laekumisest. Laekuvad visalt,
kuid laekuvad. Õpikud pole kõik  tulnud, see pidurdab.
nLõpueksamid.  Formaalselt tuleb üld- ja huviharidus
hoida lahus, kuid sisuliselt saab teha eksameid
kultuuriajaloo ja uurimistööde raames. Teatri lõputöö
läheb teatrikooli lõputunnistusele. Lõpueksamina
vormistamiseks tuleks lisaks teha kirjalik uurimistöö.
nEttepanekud tunnistuste vormiks: gümnaasiumis
antakse tunnistus aasta lõpuks, vahepeal hinnete lehed.

ÕNNITLEME KERSTIT AUHINNA
JA ALARIT POJA SAAMISE PUHUL!

VHK PERE

nHoolekogu



nMuusikamaja

nGümnaasium

nNeljapäeval 9. oktoobril kell 15.45 STUDIUM. Teemaks
parandusõpe ja ÕPILASE VAATLUSE KAART. Palume
kõikidel klassijuhatajatel, kelle õpilased osalevad
parandusõppes, kohale tulla.
nAgnese käes on 30. oktoobril Linnahallis toimuvale
Oliver   Twisti etendusele PILETEID 110.-

I PERIOODI 6. NÄDAL
nKogunemine esmaspäeval
14.00    X klasside kogunemine auditooriumis
14.00    XI ja XII klassil klassijuhataja tund
14.20    XI ja XII klassil kogunemine auditooriumis
14.20    X klassidel klassijuhataja tund
nKultuuriajalugu:
XI klass E kell 14.50 Vana-Kreeka ja Vana-Rooma kultuur
ja kunst. Õp. Anu Nigesen
XII klass R kell 12.00 Eesti XX sajandi muusika. Õp. Ülle
Heinsalu
nÕpetajate päeva kohta saab lugeda järmisest Teatajast!
n Sajanditevanuse traditsiooniga psalmilaulu kuuleb
Eestimaal ja ka mujal täna väga harva, seda enam tahame
tänada neid inimesi, kes on osanud (ka muusika kaudu)
väljendada neid väärtusi, mida meie koosolemine pakub.
Aitäh Pillele, isa Igorile ja lauljaile!

nMuusikakool
Muusikakooli õpilaste KONTSERT toimub 9. oktoobril
kell 17.00 Muusikamajas.

nKehakultuuri õppediivan

Ommamuusika klubi eestvedamisel algab Vanalinna
Muusikamajas õdus KAMINAMUUSIKA kontserdisari.
Jazz-folk kammerõhtute eesmärk on pakkuda kuulajaile
sisukat muusikat, mis on vaba kommertslikust suunitlusest.
Alustades oma väikeses sõpraderingis, ootame edaspidi meie
korraldatavatel kontsertidel osalema neid, kel põnevaid
muusikalisi ideid või kes soovivad lihtsalt üheskoos
jämmida.

8. oktoober, kell 20:00 LEPASEREE
Meelika Hainsoo, Andre Maaker, Oleg Pissarenko
22. oktoober, kell 20:00  ANDRE MAAKER: Üksi-Kaksi

n2.oktoobril toimusid Võidu pargis Kesklinna koolide
3.-7.klasside murdmaaajooksu teatevõistlused. Poisid ja
tüdrukud jooksid eraldi ja kõigil tuli läbida 500m. Kõige
paremini läks 4.klassi tüdrukutel, kes saavutasid 1.koha.
Võistkonda kuulusid Ketter Orav, Elizabeth Soosaar, Alice
Remmel, Eleene Vaino ja Helena Hanso. Väga napilt jäid
esikolmikust välja 5.klassi poisid - tasuks tubli 4.koht
(Johannes-Peeter Sarapuu, Uku Langebraun, Joonas Jõgi,
Laur Nurkse, Armand Levandi). Neljandad olid ka 3. klassi
tüdrukud (Birgit Valgemäe, Ursula Roomere, Kristiin Heleen
Uuemõis, Carmen Karjahärm, Emma Urb).
3.klassi poisid (Mattias Kuppart, Andreas Lepamets, J oonas
Mattias Sarapuu, Karl Henri Rebane, Karl Saar) ja 4. klassi
poisid (Siim Brazier, Hans Johannes Preegel, Johann
Karlson, Kenneth Pert, Karl Ivar Maar) saavutasid 7.koha.
5.klassi tüdrukud (Sylvia Köster, Getter Saar, Grete
Radvilavicius, Katrin Eleri Engel, Kri Marie Vaik) olid
väikesele ebaõnnele vaatamata kaheksandad. Osales 13
kooli.
6.-7.klassi jooksudes osalesid meie koolist vaid 7.klassi poisid
- Kristjan Velbri, Kaur Joosep Eisel, Joonas Taras, Anders
Levandi, Innar Mihhailov. Esineti oma võimete kohaselt ja
nagu poisid ütlesid,tundsid nad head meelt juba selle üle,
et viimaseks nad ei jäänud.
Tahaks tänada kõiki lapsi, kes esindasid oma kooli ja
suhtusid viisakalt ka kaasvõistlejatesse.

Aivar

nKesklinna jalgpalliturniir 2003/2004 a.
Vanalinna Hariduskolleegiumi põhikooli jalgpallivõistkond
kuulus ühte alagruppi  Kesklinna Vene Gümnaasiumiga ja
Ühisgümnaasiumiga. Kuna Kesklinna Vene Gümnaasium
ei osalenud turniiril, siis saime esimese võidu üsna lihtsalt
(3:0). Teises alagrupimängus võitsime Ühisgümnaasiumi
(2:1).
Selle võiduga jõudsime poolfinaali. Poolfinaalis olime
paremad Humanitaargümnaasiumist (2:1).
Jalgpalliturniiri finaalis pidime alla vanduma Tõnismäe
Reaalkoolile (0:2).
Põhikooli jalgpallimeeskond tuli Kesklinna turniiril
teisele kohale, mida varem ei ole ükski Vanalinna
Hariduskolleegiumi võiskond saavutanud. Teise kohaga
lunastas võistkond pääsme kevadisele ülelinnalisele
turniirile.
Põhikooli jalgpallivõiskonda kuulusid järgmised õpilased:
Joonas Taras, Anders Levandi (7.p), Jaan Kekisev, Madis
Rajando,  Jaan Vahtre, Martin Saar, Olav Kersen (8.p), Mati
Kaalep, Raul Kurrista, Karl Voitka, Silver Noska, Janar
Tori, Kaspar Park, Mattias Metsaru, Kaarel Ilustrumm,
Kalju-Karl Kivi (9.p)

Indrek

nPõhikool

Koolieine
6.10 - Piima-makaronisupp, võileib, saiake, puuvili; 7.10 -
Kanakints, riis, aedviljasalat, sidruniga tee; 8.10 - värskekapsas
hakklihaga, kartul, jogurt; 9.10 - kalkunikaste, makaronid, tomat,
mahl; 10.10 - kalapulgad, kaste, püree, porgand, kakao
Päevakeskuse laste koolilõuna
6.10 - Hakkðnitsel, püree, värskekurgisalat, mahl; 7.10 -
makaronid hakklihaga, kook, kakao; 8.10 - peedisupp,
kohupiima-rosinavorm kisselliga; 9.10 - kalapala, kaste, riis,
porgand, jogurt; 10.10 - azuu, kartul, tomat, tee sidruniga

nNädala menüü

nAuditooriumist kolmapäeval leitud prillid. Ootavad
omanikku gümnaasiumi õpetajate toas. Mairi


