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TEATAJA
VANALINNA HARIDUSKOLLEEGIUM

SÜNNIPÄEVALAPSED:

Põhikooli raamatukogus on avatud 8. klassi poiste ja tüdru-

LENNART VARU 23.11
LIIDI MEHIDE 24.11

PIRET VIIKHOLM 24.11
KRISTA NÕMMIK 25.11

KADRI ASHFORD 26.11
KRISTI ALAS 27.11

REET REIDAK 28.11

kute maketinäitus. Õpilased töötasid viies töörühmas ning
lõid ühe ühiskondliku hoone maketi, välisvaate joonise ja
seletuskirja hoone kohta. Ülesandele eelnesid muuseumitunnid
Eesti Arhitektuurimuuseumis, kus vaatasime makette ja rahvusvahelise arhitektuuribiennaali näitust. Näitus jääb avatuks kuni
poolaasta hindamiseni.
Raamatukogu juures stendidel on 9. klassi poiste-tüdrukute
koopianäitus Eesti kunstist.

HELEN UUSORG 29.11
MARIKA OHHA 29.11

MARI KLAMMER 30.11

JELENA ŠKLOVSKAJA 1.12

SELLES NUMBRIS

Vanematekogu 20.11.2019
Muusikakooli kontserdid
Õnnitlused....................
Orkestrikroonikat..........

2
2
2
2

VIIUL ALGKOOLIS

20. novembril toimus kontsert
“Viiuli lugu” algkoolile. Esinesid
viiuldajad Marlis Timpmann ja
Eva-Liisa Ehala. Kõlasid katkendid
Bachi, Mozarti, Vivaldi, Paganini
jpt heliloojate loomingust. Säravad muusikud jutustasid palade
vahele lugusid inimhäälele kõige
lähedasemast pillist – viiulist,
lisaks kuulasime mahlakaid seiku
erinevate heliloojate elulugudest.

2
VANEMATEKOGU

TEATAJA

20. 11. 19

1. Palgasüsteem. Uueks õppeaastaks on plaanis koostada
uus palgajuhend. Muudatus vajab läbi arutamist ja arvutamist.
2. Eksperthinnangute kokkuvõte. Klasside kaupa vestlused peetud, nüüd algavad vestlused vanematega. Tehti
ettepanek analüüsida eksperthinnangute korraldust. Arvati, et ka õpilane võiks osaleda tagasiside andmisel. Samuti
võiks õpilastel olla võimalus hinnanguid anda.
Otsustati kohtuda koolide juhtkondadega, et teemat edasi
arutada.

ORKESTRIKROONIKAT

Esmaspäeva, 4. novembri õhtu möödus meil orkestri
kammeransamblite pimekontserdi tähe all. See tähendab, et
orkester oli taas jagatud kvartettideks ja kvintettideks, mida
sel korral oli kokku seitse. Et oleks natuke elevust ja salapära
ning saaks musitseerida ilma publiku pilguta, olid kõikidel
noortel silmad kinni seotud ehk kuulajatel polnud aimugi, kes
parasjagu mängivad. Selleks hoiti oma kava enne kontserti
kiivalt saladuskatte all. Poolteist tundi möödus lennates. Pidevalt püüti mõtiskleda, kes praegu mängivad ning suletud
nägemismeele tõttu oldi kuulamisel eriti kohal. Kontserti viisid läbi meie kallid kammeransamblite õpetajad LindaAnette, Tiina, Rain ja Villu, kes n-ö pimedaid muusikuid vaikuses õigel ajal lavale juhtisid. Oli väga tore õhtu ses pingelises vaikuses ja kuulatamises ning senini mõtled, kes ikka
selles 2. või 4. ansamblis mängisid…
Uute sekeldusteni!
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MUUSIKAKOOL

sReedel, 22. novembril
- kell 16.00 Maret Nurkliku flöödiklassi kontsert Vanalinna Muusikamajas
- kell 19.00 VHK keelpilliorkestri (dir. Rasmus Puur) Arvo
Pärdi autorikontsert Viljandi Jaani kirikus
sPühapäeval, 24. novembril
- kell 13.00 VHK keelpilliorkester (dir. Rasmus Puur)
Niguliste kiriku jõulupuu avamisel
- kell 16.00 Karmen Kääramehe õpilaste kontsert Jaani
kirikus
sEsmaspäeval, 25. novembril kell 19.00 VHK keelpilliorkestri (dir. Rasmus Puur) Arvo Pärdi autorikontsert
Niguliste kirikus
sKolmapäeval, 27. novembril kell 18.00 Anneli Tanksimäe
ja Leonald Kaidja õpilaste kontsert Rae huvialakoolis
sNeljapäeval, 28. novembril kell 17.00 muusikakooli
õpilaste kontsert
sLaupäeval, 30. novembril kell 14.30 Tiina Pangsepa viiuliõpilaste talvekontsert Eesti Lastekirjanduse Keskuses
(Pikk 73)
sPühapäeval, 1. detsembril kell 15.00 Vanalinna Muusikamaja mudilaskoori ja lastekoori jõuluootuskontsert Hopneri majas

ÕNNITLUSED

sKlaveriõpilaste konkursil ,,Lustlik klaver 2019” läks meie
õpilastel väga hästi.
9–10 a vanusegrupp:
Lucas Christopher Varema – peapreemia, õp. K. Suss
Mirtel Oroperv – II koht, õp. A. Tanksimäe ja A. Raidam
10–11 a vanusegrupp:
Säde Karmen Isotamm – II koht, õp. M. Poom.
Hanna Penjam III koht, õp. M. Poom.
15+ vanusegrupp:
Säde Ariel Ojasoo – II koht , õp. K. Suss
s20. novembril kuulutati Eesti Lastekirjanduse Keskuses
välja esseekonkursi „Ei emakeeleta ela lugude, laulude
Eesti“ tulemused. Gümnasistide hulgas oli võidukas Lotte
Triin Ugandi 10.H klassist, keda premeeriti 200 euro suuruse
stipendiumiga. Lotte Triinu juhendaja oli õpetaja Kati Käpp.
Esseekonkurss sündis Eesti Lastekirjanduse Keskuse ja Tallinna Lastekaitseliidu koostöös. Konkursi teema sai inspiratsiooni suvisel juubelilaulupeol kõlanud Tõnis Kõrvitsa/Doris
Kareva „Emakeelelaulust“.
Palju õnne!
s9. klassi poisid osalesid konkursil TUUM, mida korraldavad
Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut ning rahvusringhääling koostöös haridus- ja teadusministeeriumi, Emakeele Seltsi ja Eesti Emakeeleõpetajate Seltsiga.
Osalejad pidi kirjutama kuni 200-sõnalise kokkuvõtte Andrus Kivirähki tekstist „Molutamise kiituseks”.
Parima kooliõpilase auhinna sai Madis Arro. Lisaks anti välja
kolm võrdset kooliõpilase eriauhinda, millest kaks pälvisid
Adrian Paemurru ja Mark Metsa. Kõik kolm poissi mahtusid
ka üldarvestuses esimese 25 hulka.

