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ALEKSANDR POPOV 30.8

MAARJA SARV 30.8
MARIUS JÄRVI 1.9
ANU REIDAK 2.9

ANNI MEHIDE 3.9
ANU AIMLA 3.9

JOEL LUMPRE 3.9

KRISTEL TIRMASTE 4.9

ALEKSANDRA ILVES 5.9
LIIS MÄGI 5.9

MARGOT KASK 5.9

MIHKEL VOOGLAID 5.9

TUULE KANN 5.9

LAURA KAARMA 8.9

MARIANNA LIIK 8.9

HANNO PADAR 10.9

MERLE SUURKASK 11.9

KADRI HAAGEN 12.9
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Kehakultuuri õppediivan
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NÄDALA MÕTE

Oh kooliaeg, oh kooliaeg, oledki jälle
käes! Aeg on välja otsida koolivormid
ja -mütsid, pakkida ranitsad ning mis
kõige tähtsam – panna valmis vaim,
võtmaks vastu kõike seda uut ja põnevat, mida alanud õppeaasta endaga
toob.
Uue õppeaasta alguses on tavaline seada eesmärke, mida tahame uue aasta
jooksul saavutada, kuhu tahame jõuda.
Iga uus kooliaasta on nagu mägi, mille
tippu pürgime, ja nagu igal heal mägironijal, nii tuleb ka meil välja töötada
hea strateegia, mille abil soovitud eesmärgini jõuda ning mis aitaks meil trotsida kõikvõimalikke raskusi ja tagasilööke, mis tee peal ette tulevad. Ühegi
mäe vallutamine ei ole lihtne ettevõtmine. Ent kui magus on tunne, mille
osaliseks saame, kui tippu jõudes oma
pingutuse vilju maitseme, nautides
seda imelist vaadet, mis meile kõrgustest avaneb! Kuid sellist ülesannet
ei võeta ette niisama. Keegi ei roni
mäkke lihtsalt mäkkeronimise pärast.
Selle taga on tavaliselt kõrgem ja suurem eesmärk, igaühel oma. Suured
meistrid räägivad sageli pealisülesandest: mispärast, mille nimel midagi tehakse või luuakse. See on oluline küsimus. Me võime teha palju asju ja näha
selleks palju vaeva, aga tõelise väärtuse
omandavad need siis, kui need on meie

seatud pealisülesande teenistuses.
Ning kui mägironija ei hoiaks silme ees
põhjust, mille pärast ta üldse alguses
mäkke ronima hakkaks, pöörduks ta
tõenäoliselt esimese raskuse ilmnedes
teelt tagasi, sest milleks jätkata, kui
pole mõtet?
Mulle meenub üks lugu. Olnud kord
kolm kiviraidurit üht suurt rahnu raiumas. Igaühelt neist küsiti: mida sa teed?
Esimene vastanud: „Ma raiun kivi.“
Teine öelnud: „Ma teenin enesele ja
oma lastele leiba.“ Ja kolmas vastanud:
„Ma ehitan katedraali.“ Õppetööga on
natuke samamoodi. Ma võin seda näha
lihtsalt kui tuima kiviraiumist. Ma võin
seda näha ka kui kohustust või kui vajalikku vahendit, mis aitab mul elus
edasi liikuda. Või ma võin seda näha
osana millestki suuremast, olgu selleks
mõni unistus või eluideaal – meie oma
katedraal. Võime mõelda, milline neist
raiduritest oli oma tööd tehes kõige õnnelikum?
Koolis oleme ühtaegu nii mägironijad kui kiviraidurid – meil tuleb teha
palju (ja mõnikord rasket või tüütut)
tööd, et eesmärgini jõuda. Aga kui me
teame, miks ja mille nimel seda teeme,
naudime ka teekonda ja tunneme sellest tõelist rõõmu. Ning kohale jõudes
oleme õnnelikumad, kui teekonna algul
arvatagi oskasime!
HEAD UUT ÕPPEAASTAT!

Kaur Laidma (VHK 9.P) kunstikooli suvepraktika töö. Mine vaatama suvepraktika
näitust (vt kutset lk 3)!
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1. Sündmused enne kooliaasta algust. Eilne koolilaat läks
väga hästi. Teisiti, kui oleme harjunud, aga see pakkus kooliperele siiski võimaluse kohtuda. Consilium tänab korraldajaid. Väga õnnestunud on olnud ka 10. klasside kohtumised,
kus tulevased gümnasistid said tutvuda oma kursusejuhatajatega, õppekorralduse ja ruumidega. Hästi on käivitunud ka
õpihuvilaagrid.
2. 1. septembri aktused 1. klassidele. VHK 1.T klassi aktus
kell 10.00 ja 1.P klassi aktus kell 12.00 Peeter-Pauli katedraali ees õues. PMK 1. klasside aktused kell 11 ja kell 12
Dominiiklaste kloostri hoovis. Gümnaasiumi aktused lendude kaupa Katariina kirikus.
VHK 2.–4. klassidel pidulikud klassijuhatajatunnid oma klassides 1. septembril kell 11.00.
3. Kõik koolid alustavad kontaktõppel. Tähtis on klassijuhatajat teavitada, kui õpilane on haigestunud. Iga osakonna

ÕNNITLEME

• 29. augustil lõppes peaaegu 300 osalisega konkurss Tallinna talent 2021, mis oli VHK noortele muusikutele väga
edukas. Üheksast klassikavoorude võitjast õpib neli VHKs!
Palju õnne, Tallinna talendid 2021: Martin-Heimar Melsas,
Uku Gross, Annabel Soode ja Ingmar Erik Kiviloo; õpetajad: Tereza Šmerling-Heinsaar, Krista Joonas, Tuuri Dede
ja Monika Hauswalter; suurepärased klaverisaatjad: Tiiu
Jürma, Susanna Liisa Onoper ja Piia Paemurru!
Palju õnne ka kõigile osalejatele, keda sel aastal ei pärjatud! Te esinesite suurepäraselt ning ootame Teie ja ka uute
noorte muusikute osalemist järgmisel aastal.
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juhataja võtab ühendust oma töötajatega, et välja selgitada
ja kokku leppida tervise säilitamise viisid. Õpetajate testimine toimub kooliõe juures kindlaks määratud aegadel.
Ajad saab paika panna siis, kui on selge, kui paljud õpetajad
seda vajavad.
4. Opiqu digipaketi ostmine ja õppekirjanduse tellimine.
Katrin saadab ainesektsioonide juhatajatele kirja, et selgitada vanuseastmete kaupa välja, millistes ainetes ja mis
vanuseastmetes oleks vaja Opiqu materjale ja kui palju missuguseid muid õppevahendeid kasutatakse.
5. Ringidesse registreerimine algab 2. septembril kell 10.00.
Selle kohta läheb kiri täna (31. augustil) vanematele. Ringid
alustavad esmaspäevast, 6. septembrist. Eekunstikooli tundide ajad kohandatakse 5. klasside tunniplaaniga sobivaks.
6. Tütarlastekoor läheb 10. –12. septembril laululaagrisse.
Reedel, 10. septembril lähevad tüdrukud poole päeva pealt
koolist ära. Kooli juhtidega on kokku lepitud.

• Alatskivil Juhan Liivi muuseumis 21. augustil toimunud
festivalil Eesti Kirjanik 2021 tunnistati aasta kirjanikuks romaaniga „Kirgas uni” meie armas prantsuse keele õpetaja ja
kirjanik Eva Koff! Koolipere tunneb uhkust ja õnnitleb!

KEHAKULTUURI ÕPPEDIIVAN

9.P klassi õpilane ARLET LEVANDI pälvis Prantsusmaal ISU
Juunioride võistlusel Grand Prix Courchevel II koha iluuisutamises meeste üksiksõidus. Õnnitleme imetlusväärse saavutuse puhul!
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Veni creator spiritus
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KOOLILAADATÄNU

Head inimesed!
Suur aitäh kõigile laadalistele, kes ilusal esmaspäeval seadsid sammud vanalinna, et tuletada meelde koolitee ja puhuda tuttavatega törts juttu. Laada eesmärk
oli pärast pikka kuuma suve ja enne töist sügist vaadata koolimajades ringi ja tuletada meelde, kas algavaks õppetööks on kõik vajalikud riided ja muu kraam olemas.
Hoolimata sellest, et laadal puudus tavapärane oksjon ja paljud muud tegevused,
kogusime kokku ligi 2200 eurot. Kes laadale ei jõudnud, aga soovib siiski majade
kordaseadmist õppetööks toetada, saab teha annetuse MTÜ Miikaeli Ühenduse
arveldusarvele EE791010220032807012 (märksõna "laat").
Aitäh kõikidele 1., 5. ja 10. klassi vanematele ja õpilastele, kes oma tegevusega
aitasid laada õnnestumisele kaasa! Aitäh kõikidele kunstimaja õpetajatele, kes
töötubasid tutvustasid! Aitäh kohvikumeeskonnale eesotsas Marin Terepiga,
kes kõik küpsetised maha müüs, ja aitäh kõigile, kes küpsetasid! Aitäh perekond Metspalule imeliste hõrgutiste eest kalakohvikus! Aitäh kõigile õpilastele,
õpetajatele ja vanematele müügilettide taga ja ees! Aitäh õnneloosi eestvedajatele ja loosiauhindade toojatele, kes valmistasid suurt rõõmu väikestele, aga ka
natuke suurematele laadalistele! Aitäh kõigile õpetajatele, kes varustasid õpilasi
koolivormidega! Aitäh kandvatele jõududele, kes liigutasid mööblit vajalikesse
kohtadesse!
Täname erilise pühendumise ja kaasamõtlemise eest järgmisi lapsevanemaid,
õpetajaid, õpilasi ja nende peresid: Anu Reidak, Anu Johanson, Helen Poll, Karel
Loide, Anti Kalle, Krista Luts, Maris Vaher, Leena-Mai Kröönström, Luisa Lotta
Terep, Paula Kütt, Anni Paisu, Raimond Lepalaan, Kristi Reindla, Tiia Ervald,
Külli Vaino.
Laadatoimkonna nimel
Kati Käpp

KUNSTIKOOLI SUVEPRAKTIKA NÄITUS

Kunstimajas
Okasroosikese 3. korrusel
saab näha

KUNSTIKOOLI 5.–12. KLASSI
ÕPILASTE SUVEPRAKTIKA
NÄITUST!

Näitus jääb avatuks
septembri lõpuni!

VANALINNA
HARIDUSKOLLEEGIUM

www.vhk.ee

Eloise Kelli, PMK 9.T

5.–9. klassi õpilaste suvepraktika
toimus linnalaagrina, mille käigus valmis kaks põhjalikku tööd:
meremaal ja linnavaade.
10.–12. klass praktiseeris Muhu
saarel. Maaliti loodust, joonistati
krokiid ja Muhu muuseumis
valmisid etnograafilised joonistused-maalid.

VENE 22
TALLINN 10123
TEL: 6996 100
Toimetaja:
Mirjam Parve
teataja@vhk.ee

