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SELLE NÄDALA
SÜNNIPÄEVALAPSED:

RUSLAN PETROV 26.1
TIINA NIITVÄGI 26.1

INDREK SAMMUL 28.1

ANNA MÜÜRISEPP 29.1

EVELY LAURITS 30.1

SOPHIE RITE JACQUELINE

VAN HOUTTE 1.2
AIRE KUKK 2.2

DANIEL TAMM 2.2

SELLES NUMBRIS

Vanematekogu 22.01.2020
Muusikakooli kontserdid
Õnnitlused....................
Külas Tallinna Juudi
Koolis: õpilaste muljeid
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Kohe peale koolivaheaega olid meie kooli õpilased (1., 3., 5. klassid) kutsutud külla
Tallinna Juudi Kooli.
Igal klassil oli võimalik toredalt veeta kaks sisukat tundi täitsa uues teistsuguses koolis.
Iga kord võeti meid vastu väga soojalt. Kõik oli perfektselt korraldatud: etendused,
kontserdid, töötoad, tantsud. Meie lapsed said laulda koos heebrea, eesti ja vene keeles. Tantsida koos. Ja kui alguses meie tüdrukud natukene häbenesid, siis hiljem tantsisid täitsa hooga ja tagasi kooli minnes lauldi ja tantsiti. :) Lõpuks saime kõik majustusi:
hanuka-pontšikut. Ma loodan, et meie õpilaste kodudes ripub nüüd ise meisterdatud
hamsa-amulett, mis kaitseb nende kodusid kurja eest.
Kõike pilte saab siin näha: http://www.jkool.tln.edu.ee/pildigalerii/
Nüüd on meie kord juudi koolist sõpru külla kutsuda ja see on tore, eks?
Õpetajad Olga ja Jelena
Loe õpilaste muljeid lk 2!
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1. Majade haldus. Koostamisel on VHK ja PMK hoonete
haldamise maatriks-struktuur, et kasvanud pindade suurusega toime tulla.
2. Üritused kalenderplaani:
- Majandusklasside ettevõtluspäev 27. märtsil Usuteaduse instituudi ruumides – külalisesinejad ja ettekanded
õpilastelt.
- Kooride ja orkestri kontsert EMTA saalis 18. märtsil
kell 12.00 (gümnaasiumile, kas ka põhikool mahub kuulama, veel täpsustatakse).
- 9. klassid 30. jaanuaril Tartu Ülikooli lahtiste uste päe-

MUUSIKAKOOL

sNeljapäeval, 30. jaanuaril kell 17.00
muusikakooli õpilaste kontsert Vanalinna Muusikamajas
sLaupäeval, 1. veebruaril
- kell 13.30 Suzuki Ühingu sõbrapäevakontsert Tartu Pauluse kirikus
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val.
- VHK keelpilliorkester 4.–17. veeburaril festivalil Brasiilias.
- 8. klass 14.–16. mail õppereisil Peterburi.
- 9.P,T klassid 13.–15. mail Leedus
- Kunstikooli õppereis Prantsusmaale 22.–26. aprillil.
- Gümnaasiumi lõpuaktus 20. juunil kell 14.00, põhikooli lõpuaktus 17. juunil kell 14.00
- Järgmise õppeaasta jõuluteenistus 18. detsembril, töötajate jõululõuna ja gümnaasiumi jõulupidu 17. detsembril.

- kell 14.00 Anneli Tanksimäe ja Anna
Raidami õpilaste kontsert Vanalinna
Muusikamajas
- kell 17.00 Kaminamuusika: “Tervenemise teed”, esineb lektor Sten
Vaasna. Muusika: Kaidi Ugandi (viiul),

Marju Riisikamp (klaver) – Rahmaninov, Kreisler, Kapp. Pärt. Vanalinna
Muusikamajas
sPühapäeval, 2. veebruaril kell 16.00
Ene Naela klaveri- ja klavessiiniõpilaste kontsert Vanalinna Muusikamajas

s20. jaanuaril osales VHK 12. klassi teatriharu võistkond teatriteemalisel mälumängul Eesti Draamateatris. Iris
Pähn, Kätriin Helena Huttunen, Mathias Ausmeel, Laurits Martin Muru ja Jens-Patrik Rand on mälumängust
osa võtnud juba kolmel aastal järjest ja igal korral on neil läinud hästi. Ka seekord oldi tihedas konkurentsis tublid ja
pääseti teise vooru! Loodetavasti ootab meie teatritarku selgi aastal ees finaal, mis toimub 16. märtsil. Mälumängu korraldavad Tallinna ja Harjumaa gümnasistidele Eesti Draamateater, Teatri- ja muusikamuuseum ning NUKU.
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Kolmapäeval oli kolmandatel klassidel võimalus vaadata,
kuidas õpivad lapsed juudi koolis. Kui me tulime saali, kus
kõik pidi toimuma, ootas meid soe vastuvõtt. Alustuseks
saime teada, kuidas on heebrea keeles tere: shalom. Siis
räägiti meile juudi laupäevakommetest. Näidati lausa
ette, kuidas need käivad. Vaatasime etendust Kakukesest,
mis toimus heebrea ja vene keeles. Oli tore näha, kui palju
ettevalmistusi oli tehtud meie üllatamiseks. Saime ka tantsida. Saime teada palju uut ja huvitavat, näiteks seda,
et Iisraelis käivad ka naised sõjaväes ja laupäeviti ei tohi
töötada.
Mina tean, et poisid kannavad seal mütsi nimega kippa.
Sonia Arapenko, 3.T
Mulle meeldis väga see, et nad olid kõik rõõmsad ja soojad.
Mulle meeldis, et nad olid selle jaoks nii palju ettevalmistusi teinud. Tore oli nende kombeid kaasa teha ja et sai
nendega kõiki asju koos teha, näiteks tantsida. Väga lõbus
ja huvitav oli.
Eleanor, 3.T
Juudi koolis oli väga tore. Nad võtsid meid hästi vastu ja
tutvustasid oma kooli. Nad näitasid meile ka natuke Iisraelist, sest sealt see juudi usk tulebki. Neljanda klassi
õpilased tegid meile näidendi õhupallidest, mis oli nii vene
keeles kui ka heebrea keeles. Pärast läksime töötuppa ja

seal tegime kätt, mille peal olid paljud märgid ja juudi traditsioonide õpetaja rääkis, mida need tähendavad. Käe peal oli
silm, mis pidi kindlasti sinist värvi olema. Meisterdamine ja
joonistamine oli lõbus ja tore. Pärast meisterdamist läksime
tagasi nende aulasse ja siis nad laulsid meile ühte laulu. Juudi
kooli lapsed õpetasid meile ka ühe tantsu, mida me pärast koos
tantsisime. Pärast nad pakkusid meile pontšikuid, sest juutidel
oli jõuluajal hanuka ja nad söövad sel ajal mitte piparkooke,
vaid pontšikuid.
Juudi koolis oli huvitav ja lõbus ning neid võiks teinekordki
külastada :)
Friida ja Katrina, 5.T
Mulle väga meeldis pontšik, mis meile juudi koolis pakuti, ja
näidend. Me meisterdasime hamsa, mis oli mulle huvitav ja mis
nüüd minu kodu kaitseb. Tegime juudi kooli lastega ühispilti,
mis tuli ilus välja. Mul oli tunne, et põnevad asjad juhtuvad.
Charlotta, 1.T
Moosipallid olid maitsvad. Hamsa meeldis mulle väga, varem
ei teadnud ma sellest midagi. Oli naljakas etendus ,,Kakuke”.
Heebrea keel tundus mulle lõbus, ma pole seda varem kuulnud.
Mulle väga meeldis see kool, meeldis seal ringi vaadata. Koos
laulmine ja tantsimine oli ka tore.
Matilda, 1.T

