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NÄDALA MÕTE

„...Sest sellega on lugu just nagu mehega, kes enne võõrsile minemist kutsus
oma sulased ja andis oma varanduse
nende kätte. Ühele andis ta viis talenti,
teisele kaks ja kolmandale ühe, igaühele
tema suutlikkust mööda, ning läks ära
võõrsile. Kohe läks see, kes oli saanud
viis talenti, ja kauples nendega ning sai
teist viis. Nõndasamuti ka kaks talenti
saanu sai teist kaks juurde. Aga kes oli
saanud ühe, läks ja kaevas maasse augu
ning peitis ära oma isanda raha. Pika
aja pärast tuli nende sulaste isand koju
ja nõudis neilt aru. Siis astus ta ette see,
kes oli saanud viis talenti, lisas sellele
teist viis talenti ja ütles: „Isand, sa andsid
mulle viis talenti, ennäe, ma olen saanud
teist viis talenti!” Ta isand lausus talle:
„Tubli, sa hea ja ustav sulane, sa oled olnud ustav pisku üle, ma panen su palju
üle. Mine oma isanda rõõmupeole!” Ka
kaks talenti saanu ütles ta ette astudes:
„Isand, sa andsid mulle kaks talenti,
ennäe, ma olen saanud teist kaks talenti!” Ta isand lausus talle: „Tubli, sa hea ja
ustav sulane, sa oled olnud ustav pisku
üle, ma panen su palju üle. Mine oma
isanda rõõmupeole!” Siis astus tema
ette ka see, kes oli saanud ühe talendi,
ja ütles: „Isand, ma tean, et sa oled vali
mees, sa lõikad sealt, kuhu sa ei ole
külvanud, ja kogud sealt, kuhu sa ei ole
puistanud. Ja ma kartsin, läksin ära ja
peitsin sinu talendi maa sisse. Vaata,
siin on sinu oma!” Tema isand aga vastas talle: „Sa halb ja laisk sulane! Sa
teadsid, et ma lõikan sealt, kuhu ma ei
ole külvanud, ja kogun sealt, kuhu ma
ei ole puistanud. Siis sa oleksid pidanud mu raha andma pankurite kätte, ja
tulles ma oleksin saanud oma osa kätte
vahekasuga. Võtke nüüd tema käest talent ära ja andke sellele, kellel on kümme
talenti! Sest igaühele, kellel on, antakse,
ja tal on rohkem kui küllalt, kellel aga ei
ole, selle käest võetakse ära seegi, mis tal
on.” (Mt. 25,14-30)

Tähendamissõna talentidest suunab
meid mõtlema nende andide peale, mis
me elus saanud oleme. Talent oli vanasti
rahaühik, mis kujutas endast võrdlemisi suurt summat. Kuid see tähendamissõna ei räägi meile mitte rahast, vaid
muuhulgas annetest ja oskustest ning
kõiksugu andidest, mis igaühele antud
on ja mida me tänapäevalgi talentideks
nimetame. Igaühele on antud talle eriomased anded ja head omadused: mõni
on väga hea laulja, teised oskavad hästi
joonistada, kolmandad on andekad
spordis... Üks oskab väga hästi nalja
teha, teine on suurepärane kuulaja, andekas õppija või avatud suhtleja jne...
Võib juhtuda, et kellelgi on väga palju
talente ja teistel mõni vähem, kuid sellist inimest, kel poleks ühtki talenti,
pole olemas! Igaüks on saanud Loojalt
anded, oskused ja omadused, et ta neid
kasutaks ja arendaks, ning et ta täidaks
selle kaudu talle antud ülesannet. Avastagem, mis on meie talendid! Sest me
vastutame meile usaldatud varanduse
eest. Meile on kingitud palju looduse,
meie vanemate ja kooli kaudu. Võime
mõelda, kuidas panna need anded meie
elus vilja kandma? Tähtis pole see, kas
neid on rohkem või vähem, vaid kui
suuremeelselt me neid kasutame. Oleks
kurb, kui peidaksime oma talendid
maasse, kus need ei saa kasvada, selle
asemel, et panna need teisi inimesi ja
ühiskonda teenima. Kui tunneme, et
oleme oma talendi maasse peitnud, on
ehk aeg see välja kaevata ja panna vilja
kandma! Pole tähtis, kas meie talendid
on suured või väikesed, kas need on
säravad või mitte; kas teised neid näevad ja imetlevad... Olulisim on kasutada
neid suuremeelselt ja anda oma parim,
et need kannaksid palju vilja! See, kes
meile kõik need talendid andnud on,
ütleb siis kord meilegi: „Tubli, sa hea ja
ustav sulane, sa oled olnud ustav pisku
üle, ma panen su palju üle. Mine oma
isanda rõõmupeole!”
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1. Distantsõppe korraldamine ja selle dokumenteerimine.
Vajalik on kooli kodukorda sisse viia distantsõppe korraldus
kooliastmete kaupa. Otsustamist vajab huvihariduse tundide
korraldus gümnaasiumis – selleks peavad huvikoolide juhid
kooskõlastama lahenduse gümnaasiumi ja VHK juhtkonnaga. Kehalise kasvatuse õpetajatega arutatakse tundide läbiviimise ja desinfitseerimise korraldust erinevates spordisaalides väljaspool kooli.
Vanematekogu juhib tähelepanu, et võimalusel tuleks nii
õpilastel kui ka õpetajatel hoiduda kokkusaamistest ja tegevustest (koorid, trennid jmt), kus osalevad inimesed erinevatest koolidest ja asutustest.
2. Advenditeenistused. Võimalusel teenistused korraldatakse. Järgime Vabariigi Valitsuse juhiseid.
3. Õpilasuurimus või praktiline töö.
2019/2020. ja
2020/2021. õppeaastal ei ole õpilasuurimus või praktiline
töö gümnaasiumi lõpetamise tingimuseks ja õpilane ei pea
sooritama õpilasuurimust ega praktilist tööd, kui see ei ole
kooli õppenõukogu otsusel eriolukorrast tulenevalt võimalik.

MUUSIKAKOOLI KONTSERDID

Palju õnne õpetaja Aune Ellole
poja sünni puhul!

ÕNNITLEME

sEsseekonkursil „Ka mul on õigus olla mina ise“ osalesid
Tallinna üldhariduskoolide 8.–12. klassi õpilased, kes
mõtisklesid oma tekstides, milline võiks olla meid ümbritsev elukeskkond, meie väärtused ja inimsuhted, et saaksime olla just sellised, nagu soovime. Kokku saadeti võistlusele 27 esseed 11 koolist, nende seast valis zürii kahes
vanusekategoorias välja kaks parimat kirjutajat. Auhinna
pälvis ka Püha Miikaeli Kooli 8.T õpilane Mia Tõnisson
hästi kirjutatud essee eest, kus on käsitletud mitmeid ühiskonnas aktuaalseid teemasid. Autor jubib tähelepanu sellele, et tänapäeva ühiskonnas on võimatu olla kõigile meelepärane, kuid sellest pole hullu. Igaüks peaks mõistma,
et ta on piisavalt hea. Autor loodab, et paarikümne aasta
jooksul areneme me kõik koos ühiskonnana ja loome
elamiseks uue ning turvalisema keskkonna. Palju õnne!
sLaupäeval, 7. novembril toimus kultuurikeskuses Kaja
laulukonkurss „Tallinna Tähtede lava 2020“ (telesaate
„Tähtede lava” eelvoor), kus osalesid Tallinna linnaosade
eelvoorudes välja valitud parimad solistid. Telesaates
“Tähtede lava” esindavad Tallinna kaks tubli laululast, kes
õpivad VHKs: Loore Kodasma (2.T, lauluõpetaja Toomas
Voll) ja Lucas Christopher Varema (4.C, lauluõpetaja
Hanna-Liina Võsa)! Palju õnne lauljatele, peredele ja
õpetajatele!
Dirigendid Jana ja
Ayaka tööhoos

Esmaspäeval, 16. novembril
kell 16.30 muusikakooli õpilaste kontsert Vanalinna
Muusikamajas
kell 18.00 tšelloõpilaste etüüdide kontsert Vanalinna
Muusikamajas
Kolmapäeval, 18. novembril
kell 11.00 III ja V klassi viiuliõpilaste etüüdide kontsert
Vanalinna Muusikamajas
kell 17.30 kitarriosakonna kontsert Teatrisaalis (Vene
22)
kell 19.00 VHK keelpilliorkestril (dir Rasmus Puur) Cyrillus Kreegi plaadiesitluskontsert Paide kirikus
Neljapäeval, 19. novembril
kell 17.00 muusikakooliõpilaste kontsert Vanalinna
Muusikamajas
kell 18.00 muusikakooliõpilaste kontsert Vanalinna
Muusikamajas
kell 19.00 VHK keelpilliorkestril Cyrillus Kreegi
plaadiesitluskontsert Tartu Jaani kirikus
Reedel, 20. novembril
kell 18.00 caeciliapäevakontsert (esinevad Tabasalu, Kiili
ja VHK muusikakooli õpilased) Vanalinna Muusikamajas
Laupäeval, 21. novembril
kell 14.00 caeciliapäevakontsert (esinevad Tabasalu, Kiili
ja VHK muusikakooli õpilased) Arvo Pärdi Keskuses
kell 15.00 “Klassika kutse – Beethoven 250” õpetajate
Merike Poomi, Anneli Tanksimäe ja Anna Raidami õpilaste kontsert Vanalinna Muusikamajas

4. ERMi joonistusvõistlus. Vanematekogu ei soovita osaleda
26. novembril ERMi koolidevahelisel joonistusvõistlusel Tartus.
5. Mardipäeva rongkäik. Vanematekogu tänab kõiki mardirongkäigu korraldajaid, osalejaid (2. klassid) ja läbiviijaid
väga hästi korraldatud sündmuse eest. Eriline tänu Arp Eerik
Reindlale, kes suutis kohe olla rongkäigu juht ja eeslaulja.
Kohila Mõisakool tänab 11. klassi teatriharu õpilasi, kes osalesid Kohilas mardipäeva tähistamisel.
6. VHK keelpilliorkestrit, dirigent Rasmus Puuri ja soliste Milla Rõuku, Arp Eerik Reindlat ja Adrian Paemurrut tänatakse
Mustpeade majas toimunud kontserdi eest. Esitati Erki-Sven
Tüüri muusikat.
7. Tänatakse kunstiõpetajaid, kes tegid advendikalendreid.
Neli erinevat VHK advendikalendrit on trükkimisel ja tulevad
müüki.
8. Iga-aastane jõulusõimede tänav on ettevalmistamisel,
avamine 2. detsembril kell 15.00.
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MAALINÄITUS AIDAS
Aidas (Vene 14) on alates 12. novembrist avatud 11. kunstiklassi
õpilaste ühisnäitus
„Une nägu. Unenägu”.
Oma unenäoliste maalidega esinevad
Alice Kupri, Riste Sofie Käär, Elo
Valner, Ellen Emilie Laaksonen,
Gloria Jessica Kuuskman, Angela
Meres, Mia Mai Seppel, Elise Lissel
Pähkel ja Reet Reidak.
Suur tänu Andri Luubile ja Aidale
võimaluse eest!

MARDIPÄEV

Näituse kaaskiri (autor Riste Sofie):
Juba iidsetest aegadest peale oleme
me püüdnud mõista, mis on unenäod,
kust nad tulevad ja mida nad tähendavad. Kui muiste kiputi arvama, et
need annavad aimu tulevikusündmuste kohta, siis seletatakse tänapäeval
meie öiseid rännakuid just pigem minevikus kogetu, kuuldu ja nähtuga.
Olgu kuidas on, ei ole ka nüüdisaegne
teadus suutnud unenägusid täielikult
lahti seletada ning võib-olla polegi
vaja. Mõnes mõttes on unenägusid
ehk lihtsamgi mõista tunnetuslikult ja
kogemuslikult.
Suuremale osale inimestest on unenäod miski, mida nad ei saa juhtida
ega kontrollida. Unenägu on ikka
enamasti üllatav — kas siis heas või
halvas mõttes. Vahel on magades
läbi elatu hoopis tõetruum kui ilmsi
juhtunu, vahel aga on ärgates öistest
läbielamistest alles vaid õrn uduvine.
Kasutades millegi kirjeldamiseks sõna
„unenäoline”, maname kuulaja silme
ette pildi loodusseadusi eiravast,
võib-olla kerge uduloori tagant paistvast veidi kummastavast maailmast.
Unenägudes juhtunu üle imestame
tihtipeale alles ärgates, sest seal kohal olles tundus kaos loomulik. Millal
foto: Kiur Kaasik

VHK tähistas mardipäeva 9. novembril.
Ka selle aasta mardilaupäeval käisid Püha Miikaeli Kooli ja
Vanalinna Hariduskolleegiumi teise klassi õpilased Toompeal
marti jooksmas ja Riigikogu liikmetele head viljaõnne, karjaõnne, tervist ja tarkust soovimas. Teise klassiga ühinesid
mardiema ja kümnenda klassi eeslauljad Arp ja Annabel koos
oma klassikaaslastega. Sammusime, loosungid käes ja kunstitunnis tehtud maskid peas, läbi tühja vanalinna, tervitades nii
Pühavaimu kirikut kui Pikka jalga. Riigikokku jõudes laulsime
ja tantsisime hoovis ning soovisime „Tooreks, terveks!”.
1. ja 3. klassid pidasid mardipidu klassides ja peegelsaalis.
4. klasside mardisandid külastasid gümnaasiumi peret. Oli
tore koos viiuli saatel laulda ja tantsida. Väiksed mardid esitasid mõistatusi ja jagasid häid soove. Marditrall lõppes maiustuste jagamisega.
On tore, et ka keeruliste aegade kiuste hoiame oma armsaid
traditsioone au sees! Tänulikud mardid jäävad ootama järgmist mardipäeva.

Ellen Emilie Laaksonen, “Sukeldus” õli lõuendil, 2020

TEATAJA

sa viimati tõeliselt igavat unenägu
nägid? Ilmselt pole sul kerge sellist
juhtumit oma mälusoppidest üles
leida.
Just seetõttu otsustasimegi võtta oma
näituse juhtivaks ja ühendavaks lüliks unenäod. Kunst nõuab isikupära.
Kunst nõuab uut. Ja kust mujalt on
seda kõike tõhusam ammutada kui
meie alateadvusest pinnale kerkivatest ideekatkenditest? Vahel on tunne,
et selliseid olukordi sa ise küll välja
mõelda ei suudaks. Ja ometi olid see
sina. Kui olid.

