nr 849

14. 01. 2022

TEATAJA
VANALINNA HARIDUSKOLLEEGIUM


SÜNNIPÄEVALAPSED:

IRINA KLIŠINA 12.1

KATRIN PEITRE 12.1

ENE NAEL 13.1

MAIGI PAKRI 14.1

MIRJAM VIIKBERG 17.1

PIRJO KULLERKUPP 17.1
RIIN TERGEM 17.1

SANNE HAAB 17.1
TIIU SISASK 19.1

KAIDO LEESMANN 20.1

TÕNIS KUURME 22.1

ANNE-KAI TOHT 23.1

ELO TOODO-JAKOBS 23.1

MARI KALLING 23.1

PILVE UUSSAAR 23.1

SELLES NUMBRIS

Vanematekogu 12.01....
Tänu..............................
Valgusinstallatsioonid...
Kaastunne.....................
Omaloomingukonkurss

2
2
2
2
3

NÄDALA MÕTE: MEELEKINDLUS

Oleme kuulnud öeldavat: „Uus aasta –
uus elu!“. Tänaseks on uue aasta algusest möödas juba paar nädalat ja ilmselt oleme avastanud, et elame ikka
sedasama elu ja oleme ikka needsamad
inimesed, kes me olime 2021. aasta
viimasel päeval. Aastanumbri vahetumisega ei muutu meie elu olukord,
meie iseloom, võimed ega muu seesugune. Ka ei kao üleöö meie probleemid ega raskused ning avastame, et
võitleme päevast päeva samu võitlusi
nii iseendas kui elus laiemalt. Nõnda
on ehk paslikum öelda mitte: „Uus
aasta – uus elu!“, vaid: „Uus aasta – uus
võitlus!“, nagu seda on teinud pühakud.
Niisiis on alanud kalendriaasta algus
hea aeg uuendada oma soovi võidelda –
pingutada ja tööd teha, et jõuda eesmärgini, mille oleme enesele seadnud,
olgu siis hingeelus või õpingutes, töös,
hobides, suhetes teistega jne.
Teame omast käest, et kõik, mis on
tõeliselt väärtuslik, nõuab pingutust.
Per aspera ad astra – läbi raskuste
tähtede poole! Aga teame ka, et sageli
oleme nõrgad ega suuda ellu viia seda,
milleks tegelikult oleme võimelised, ja
tunneme endis soovi alla anda. Iga võitlus nõuab vaprust, püsivust ja meelekindlust. Meelekindlus on voorus, mis
tagab, et igas (ka raskes) olukorras
jäädakse kindlaks ja ollakse püsiv hea
taotlemises. Meelekindluse voorus,
nagu iga teinegi, nõuab muidugi harjutamist ega tule iseenesest. Võime selles
kasvada, kui püüame iga päev täita neid
väikesi kohustusi, mida igapäevane elu
endaga toob, näiteks olles järeleandmatu koduste ülesannete täitmises, treeni-

mises või majapidamistööde tegemises.
Aga ka siis, kui püüame jääda kindlaks
sellele, mida elus oluliseks peame (st
väärtustele), olgu see suhetes teiste või
iseendaga.
Praegusel ajal vajame meelekindlust,
et mitte heita meelt või kaotada lootust kesk väljakutseid, mis tulenevad
haigestumisest või teadmatusest, mida
toob endaga homne päev. Püüeldes oma
eesmärgi poole ja võideldes teel ette
tulevate raskustega, võime kindlasti ka
langeda, kukkuda, mõnikord haavatudki saada. Aga kui oleme meelekindlad ja
tugevad, ei suuda ükski tagasilöök meid
lõplikult maha suruda, vaid me tõuseme üles ja proovime uuesti. Võitjaks
ei tule mitte see, kes kunagi ei lange,
vaid see, kes pärast igat kukkumist üles
tõuseb, kuni võit on käes!
Seejuures on hea meeles pidada, et
ühtki võitlust ei peeta niisama – alati
on midagi, mille nimel võitlusesse asutakse. Näiteks sõjaväelased sõdivad
oma või mõne teise riigi kaitsmiseks ja
vabaduse säilitamiseks. Nad võitlevad
isamaa eest, mida peavad südames kalliks, hinnaliseks. On tähtis, et me teaksime, kelle või mille pärast me elame ja
edasi pürgime. Põhjus võib olla igaühel
erinev. Ja kui anname endast parima
selle hea eesmärgi nimel, siis ükskõik,
kuidas asjad ka ei läheks, olemegi juba
võitjad. Kui oleme teinud kõike armastusega ja armastuse pärast, siis ei pea
me muretsema oma ebaõnnestunud
tegude või tegematajätmiste pärast,
sest vaatamata kõigile langemistele
oleme iga päeva lõpus ikkagi võitjad –
oleme armastuse võrra rikkamad.
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1. Koroonaolukord põhikoolis ja gümnaasiumis.
Koroonaviirusesse nakatunuid on nii õpilaste kui õpetajate
seas. Praegu testitakse õpilasi iga päev nendes klassides,
kus on nakatunuid. Mitmed õpetajad on haiged, mitmed
kodukontorites. Praegu on tundide läbiviimine korraldatud.
Klassides on kasutusel õhku puhastavad lambid. Gümnaasium vajab ühte arvutikomplekti hübriidtundide tegemiseks Zoomis. Testimise jätkamine on ainuvõimalik tee kooli
avatuna hoidmiseks ja nakkuse leviku vältimiseks. Järgmise

tarne kohta uurib Katrin Raie. Arutati nakatanute andmete
edastamist neile, kes neid vajavad.
2. Distantsõppe- ja hübriidõppeseminarid – tagasiside.
Hea meel oli selle üle, et paljutki, mida seminaris räägiti,
oleme ka ise teinud või mõelnud. Tähtis on analüüsida,
mida õpitust saame ise otstarbekalt kasutada ja kuidas.
3.
Järgmises Vanematekogus: 1) suvine põhipuhkus; 2)
aktused

TÄNU

Novembris toimus insenerisuuna huvilaager, mille raames vestlesime vilistlase Markus Loidega, kes on Google’i tarkvaraarendaja ning töötanud ka Microsoftis. Samuti rääkis ta oma varasemast kogemusest Eestis Qminderi ehitamisel. Suur
aitäh Markusele oma kogemust jagamast! See tõstis õpilaste motivatsiooni kasvada selles valdkonnas ja andis aimu, mida
tähendab olla tarkvaraarendaja nii suures ettevõttes kui ka iduettevõttes.
Javier Ortín

KUNSTIKOOLI VALGUSINSTALLATSIOONID
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Viimasel koolinädalal meisterdasid 10. kunstiklassi õpilased Kunstikoolide liidu üleskutsel valgusinstallatsioone.
Moodustati mitu gruppi, kes lõid oma nägemuse valgusest. Lapsed toimetasid peaaegu olematu eelarvega ja leiutasid
lahendused ise.
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„Puhka hetk ja võta aega!” (1)
Ly Ann Kõllo, Joosep Matis Tõnisson, Karl Johannes Hellrand,
Anna Martina Helme, Martin Luisk, Kirke Kaisa Kaunis, Romeo
Ristimäe, Hants Herman Reimann
„Lumepilv” (2)
Aiko Hayashi, Art Allik, Katariina Kukk, Dharma Celia Lilleorg,
Lee Mikkin
„Ühendused meie vahel” (3)
Kaspar Kangro ja Carl Joosep Raave
„Meduus”
Mari Mirjam Laaksonen, Liisa Kuusberg, Gertrud Vooremäe,
Anna Helin Hirvoja

Avaldame kogu kooliperega
sügavat kaastunnet

õpetaja Malle Ruuthile
poja surma puhul.
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