nr 845

26. 11. 2021

TEATAJA
VANALINNA HARIDUSKOLLEEGIUM


SÜNNIPÄEVALAPSED:

EVA LOTTA KLIIMASK 20.11

NIINA ULANOVA 20.11
LIIDI MEHIDE 24.11

PIRET VIIKHOLM 24.11
KRISTA NÕMMIK 25.11

KADRI ASHFORD 26.11
KRISTI ALAS 27.11

REET REIDAK 28.11

HELEN UUSORG 29.11
MARIKA OHHA 29.11

MARI KLAMMER 30.11

JELENA ŠKLOVSKAJA 1.12
LIINA SÄRKINEN 2.12

MARE LOHU 2.12

TÕNU JÕESAAR 3.12

ANU JOHANSON 4.12

GILES HOWARD POUND 4.12
ENE URB 5.12

SELLES NUMBRIS

Vanematekogu 24.11....
Kontserdikutse..............
Advendilaat...................
Olümpiaaditeateid.............
Aabitsapidu........................
Omalooming: Minu pere
Kontserdikroonikat

2
2
2
3
3
3
4

NÄDALA MÕTE: ADVENDIAEG

Advendiaeg. See on üks „fantastilisemaid
aegu aastas. Ootuse aeg. Ma arvan, et
paljud inimesed on õnnetud sellepärast, et
nad ei oska enam midagi oodata. Advendiaeg on kaunis traditsioon. Esimesel pühapäeval läheb pimeduses esimene küünal
põlema. Siis teine ja kolmas. Terve elu
on advendiaeg. Vähemalt mulle.“ (Fanny
de Sivers)
Pühapäeval süütame selle aasta
esimese advendiküünla. Aasta kõige
pimedamal ajal tuletab süttiv küünlaleek
meelde, et pimedus ei saa kunagi võitu
valguse üle ning et ükskõik kui pime ka
ei oleks, kord koidab valgus taas. Nõnda
ootame kannatamatult uusi pühapäevi,
sest iga küünlaga, mille me advendipärjal
süütame, saab valgust meie ümber aina
rohkem. Seda kindlasti meie kodudes,
kuid veel enam südames. Me ju ei armasta pimedust. Pimedus toob meelde
hirmu, üksinduse, kurbuse, lootusetuse,
vihkamise, jõuetuse... Valgus aga rõõmu,
rahu, soojuse, headuse, armastuse ja elu...
Jah, just elu. Me vajame valgust, et elada!
Kõik elav vajab valgust, olgu need taimed,
loomad või inimesed. Ka meie hing vajab
valgust. Ning advent on just see – rõõmsa ootuse aeg, sest valgus, tõeline valgus, mis valgustab iga inimese hinge, on
maailma tulemas (vrd Jh 1:9). See valgus
annab soojust, rõõmu ja jõudu – kõike
seda, mida jõulupühadel kogeme ja mille
ootuses me nüüd, advendiajal elame.
Me teame hästi, mida ootamine
tähendab: oodatakse kellegi või millegi
saabumist või millegi toimumist. Hoopis teine küsimus on, kas me ka oskame
oodata? Või kas on veel üldse midagi,
mida ootame? Näib, et tänases maailmas
ei ole ootamine moes. Kõike tahetakse
saada kiiresti, veel parem kohe. Sest ootamine nõuab kannatlikkust ja aega, ning
aega meil ju ei ole... Ja mõnikord me lihtsalt ei tea, mida oodata, sest meil on juba
kõik enne, kui seda vajame. Ent ootamine,
kuigi raske, on samas ka väga magus –
mida rohkem me ootame ja oodatavaks
valmistume, seda suurem on rõõm, kui
see meile lõpuks osaks saab!
Advent (lad adventus) tähendab tulekut, pidulikku küllatulemist. Advendiajal

ootame me kedagi või midagi, kes meie
juurde tuleb. On selge, et advendiajal ootame me jõulupühade saabumist. Kuid
kui me tõeliselt jõule ootame, ei oota me
mitte ainult perega kokkusaamist ja jõuluvana tulemist. Advendiootus on sügavam
mistahes teisest ootusest, sest me ootame
Jeesuse Kristuse, Jumala Poja maailma
tulemist. Jõulupühade ajal täidab meie
südameid Kristuse valgus – ainus ja tõeline valgus –, mis ajab maailmast ja meie
südamest välja igasuguse hirmu, üksilduse, kurbuse ja lootusetuse ning täidab
selle armastusega. Ja see armastuse valgus, mida kogeme oma elus jõulupühadel,
on ju tegelikult see, miks me jõule nii väga
armastame.
Nüüd on küsimus: kuidas mina jõule
ootan? Kuidas ma valmistun selleks
imeilusaks sündmuseks? Kui me kedagi
või midagi väga ootame, valmistame
end selleks ette. Jõuludeks valmistudes
näiteks ehime kodu ja koolimaja. Ent see
valmistumine ei saa olla ainult väline.
Kui tahame, et jõuluvalgus täidaks meie
südame, peame ennekõike ette valmistama oma südant. Pimedus ei ole ju üksnes väline, vaid ka sisemine – ka hinges
võib olla pimedust. Võib-olla on seda
pimestanud meie isekus ja enesekesksus,
ahnus, uhkus, tänamatus… Või ehk oleme
olnud liiga haaratud töö- ja karjäärikeerisesse, jättes sellega unarusse pereelu või
tervise… Advendiaeg kutsub meid vaatama oma südamesse ja eemaldama sealt
kõik, mis takistab jumalikul valgusel seda
täitmast. Mis on see, mis minu südant
kõige enam pimendab?
Ristija Johannes kuulutas Jeesusest
prohvet Jesaja sõnadega: „Valmistage Issandale tee, tehke tasaseks tema teerajad!
Kõik kuristikud täidetagu ning kõik mäed
ja kingud tasandatagu, ja kõverikud saagu
sirgeks, ja mis konarlik, siledaks teeks,
siis saavad kõik inimesed näha Jumala
päästet!” (Lk 3: 3-6). Olgu see advendiaeg
meile tõelise ootuse ajaks. Valmistagem
enestes teed Temale, kelle tulemiseks sügaval sisimas kõik valmistume, ülendades
enestes kõik orud ja tasandades kõik
künkad. Et Ta saaks tulla meie juurde ja
täita meie elu igavese valgusega.
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1. COVIDi olukord, õppekorraldus, testimine. Nakkuskordaja on vähenenud ja just Tallinnas madalamale tasemele
jäänud. Koolis on mõned juhtumid. Tallinna linna koolide
direktorite nõupidamisel linna juhtidega ja Haridusameti
juhtidega lepiti kokku, et järgmisest nädalast on kõik tagasi kontaktõppel. Kuna testide tegemine on kõige tõhusam
viis nakkuse leviku tõkestamiseks ja koroona levik on siiski
kõrge, jätkame testimisega, võimalusel kolm korda nädalas.
Ootame informatsiooni testide jagamise kohta koolidele.
2. Advendilaadad. Laupäeval, 27. novembril 2021, toimub
VHK advendilaat kell 12–15 Vene 22 hoovis ja õues ning Kohila Mõisakooli laat Kohilas.
3. II keelpilliorkester (juhendaja Eivin Toodo) esineb Jaani
kirikus I advenditeenistusel 28. novembril kell 16.00.
4. Tänusõnad.
Vanematekogu tänab Elo Toodo-Jakobsit Olav Ehala autorikontserdi korraldamise eest. Suur tänu ka Olav Ehalale, esinejatele, õpetajatele ja korraldusmeeskonnale.
Kohila Mõisakool tänab VHK 12. teatriharu õpilasi osalemise eest mardipäeva läbiviimises.
PMK tänab kõiki 5.-6. klasside draamafestivali õnnestumise-

VHK ADVENDILAAT
toimub sel laupäeval, 27. novembril.
Laadaväravad on avatud kell 12–15 ja juhatavad laadalised Vene 22 hoovi. Kõik
laadategevused toimuvad õues, majja sisenedes palume kanda maski.
t käsitöö
t kalendrid
t keraamika
t oksjon
t õnneloos
t laadakohvik elava muusikaga
t fotojaht
ja palju muud toredat!
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le kaasa aidanud inimesi.
5. Neljapäeval viibib 5.T klass Tartus AHHAA-keskuses.
6. Advenditeenistused.
29. november:
Kell 9.00 PMK 1.–5. klass
kell 10:00 VHK 11. klass, 12.K, 12.H, 12.C
kell 11:00 VHK 10. klass, 12.R, 12.M
Kell 12:00 VHK 1. ja 2. klassi
1. detsember:
kell 10:00 VHK 6. ja 8. klass ning 5.T
kell 11:00 VHK 7. ja 9. klass ning 5.P
6. detsember:
kell 11:00 VHK 3. ja 4. klass
kell 12.00 PMK 6.–9. klass
7. Eesti Vabariigi aastapäeva aktus. Pole kaks aastat toimunud, järgmisel aastal saab ehk taas koos tähistada. Kuna
meid on palju, tuleks aktus korraldada kahes jaos või hoopis
Estonias, kus on 1000 kohta. Mõtleme edasi.
8. VHK kinoklassi vilistlane Teresa Juksaar sai PÖFF Shorts
festivali peapreemia. Palju õnne!

VHK muusikaharu kutsub: „Suusad kapist välja!“
Utsitust võib tõlgendada ka nii: „pillid kotist välja“, „enne
jõule ja lund“ või „tere tulemast talvisele teekonnale“. Igal
juhul olete, kallis koolipere, kutsutud talvisele pimeda aja
peletuseks loodud kontserdile, kus liigume (suusatame) aegruumis läbi erinevate ajastute, maade, kultuuride. Põikame nii
Põhjamaile kui Vahemere kanti, lõpuks naaseme ilusate Eesti
lauludega kodumaale. Teekonda juhib muusika.
VHK gümnaasiumi muusikaharu ühendab oma jõud
7. detsembril kell 18.00 Rootsi-Mihkli kirikus. On kena, kui
leiate võimaluse meid toetada 5/10/15 euroga – ehk saame
nõnda rännaku kulud kaetud.
Kohtumist ootama jäädes
teie moosekandid
Iga ost aitab koguda raha loodusainete
laboriklassi sisustamiseks gümnaasiumihoones. Laborit saab kasutada ka VHK ja
Püha Miikaeli Kooli põhikooli õppes.
Gümnaasiumimaja tunneb teravat puudust kaasaegsest laboriklassist. Praeguseks
on välja ehitatud klassiruum, kus on töökohtadel olemas elektri- ja veevarustus.
Oleme teinud projekti ja küsinud pakkumise laboriklassi sisustuse tellimiseks, kus
on rühmatöölauad, õpetaja demonstratsioonilaud tõmbekapiga, kapid ja riiulid
õppevahendite hoidmiseks ja töönurk
laborandile. Kogu sisustus maksab 35
000 eurot.

Ettevalmistused käivad! Kauni jõulukompositsiooni laadale tegid Ly-Ann Kõllo ja
Mari Mirjam Laaksonen (10.K).
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18. novembril toimunud kirjandusolümpiaadi internetipõhises eelvoorus osales 85 võistkonda erinevatest koolidest üle Eesti: 35 võistkonda 9.-10. klassist ja
50 võistkonda 11.-12. klassist.
Meie koolist pääses eelvoorust edasi nii üks noorema vanuseastme kui üks vanema vanuseastme võistkond:
Joosep Tõnisson, Kirke Kaunis ja Karl Hellrand (10.K)
ning
Märten Hallismaa, Markus Kont ja Villem Vesingi
(12.H ja 12.R).
Palju õnne ja indu lõppvooruks valmistumisel!

Algselt 27. novembriks planeeritud lõppvoor lükatakse
praegust epidemioloogilist olukorda arvestades edasi
aprillikuusse, sest lõppvoor korraldatakse kindlasti n-ö
kontaktsena – seltskondliku mälumängu formaadis.
Selleaastase olümpiaadi teema on A. Kivirähki ja A. H.
Tammsaare elu ning looming, seetõttu on lõppvooru aukohtunikeks palutud ka Andrus Kivirähk ja Maarja Vaino,

AABITSAPIDU
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kes Tammsaare muuseumi juhatajana esindab kirjanikku, keda enam kohale kutsuda ei saa.

Kõik 12 eelvoorus osalenud VHK võistkonda olid tublid
ja südikad. Koolisisesed tulemused on järgmised:
noorem vanuseaste:
1. koht – Joosep Tõnisson, Kirke Kaunis ja Karl Hellrand (10. K)
2. koht – Saskia Soomets, Demi Viira, Paul Abiline
(10.H)
3. koht – Liisa Marii Mathisen, Margareeta Käär, Ketlin Kõiv (10.R)
vanem vanuseaste:
1. koht – Märten Hallismaa, Markus Kont ja Villem
Vesingi (12.H ja 12.R)
2. koht – Kreete Aer, Tuuli Lea Palumäe, Hanna
Kübard (11.H)
3. koht – Mia Simona Preisfreund, Madleen Kristeen
Alasi, Greta-Liisa Aro (12.K)
Palju õnne, järgmisel aastal jälle!

Sel nädalal toimus 1. klasside aabitsapidu. Viktoriin, mängud, filmi vaatamine ja vanade aabitsate tutvustus tekitasid rõõmsa meeleolu. Aabitsad on nüüd pidulikult koju saadetud ning põnev õppimise teekond läheb edasi.

MINU PERE

4.b klass kirjutas eesti keele tunnis õpetaja Mari Klammeri juhendamisel oma perekonnast. Sebastian Andreas
Järvi jutustab loo väikevenna tembust.
Sass kaotab auto võtmed ära
Mul on päris suur pere. Ja mu peres on viis inimest – isa, ema, õde Sofia, vend Sass ja mina. Eriti tahaks ma rääkida oma
väikevennast, sest temaga juhtub alati midagi naljakat.
Ükskord, kui ta oli alles kolmene, pidime me perega kirikusse minema. Aga Sass ei soovinud üldse kaasa tulla ja ta pidi midagi välja mõtlema. Ta mõtles ja mõtles: „... Käes! Ma pean auto võtmed ära peitma.” Ta hiilis oma toast välja ja võttis auto
võtmed. Ta mõtles, mida teha ja kuhu need peita. Lõpuks otsustas Sass, et ta peidab võtmed elutoa diivani alla. Seda ta
tegigi. Samal ajal ütles ema: „Aeg on minna! Jalanõud jalga!” Toppisime jalanõud jalga ja pidime hakkama autosse minema, kui ema ütles, et ta ei leia auto võtmeid üles. Isa küsis, et kas see on mingi nali! Ja me kõik hakkasime otsima, aga ei
leidnud. Lõpuks ütles mu väikevend, et ta peitis võtmed ära. Ema nõudis, et ta tooks need kohe välja. Nõnda Sass tegigi...
Me jõudsime kirikusse küll, aga hilinesime ka.
Mu vend teeb küll palju pahandust, kuid ta on meile kallis.
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Veni creator spiritus
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KONTSERDIKROONIKAT

Eelmisel nädalal leidis aset rida põnevaid kontserte. Pühapäeval toimus Olav Ehala
loomingu kontsert, esmaspäeval tähistasime muusikute kaitsepühaku Püha Cecilia päeva ja nädalalõpul kõlas hingedeaja kontsert, kus esines VHK keelpilliorkester, dirigendiks
Pärt Uusberg. Ehala kontsert on järelkuulatav: https://youtu.be/FaRNqxMdjPM

Olav Ehala autorikontsert Okasroosikeses

Cecilia päeva kontsert Muusikamajas:
Ramon Gustav Morna ja Tuule Kann; Rihart Tammik ja Roosi Adeele Tammik

VANALINNA
HARIDUSKOLLEEGIUM

www.vhk.ee

VENE 22
TALLINN 10123
TEL: 6996 100
VHK keelpilliorkester Viljandi Jaani kirikus

Toimetaja:
Mirjam Parve
teataja@vhk.ee

