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SELLE NÄDALA
SÜNNIPÄEVALAPSED:

DMITRI TIMOSHENKO 21.2

IMBI LAAS 21.2

HEIKI HALJASORG 22.2

KARIN VEISSMANN 22.2

MALLE HAAVEL 25.2
RUTA PAKALNE 25.2

KADRI NIINEVÄLI 27.2

SELLES NUMBRIS

Vanematekogu 16.02....
Olümpiaadisaavutused
Õnnitlused....................
Kutse kontserdile..........
Kingitus eSwatini koolile
Inglise keele nädal.........
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NÄDALA MÕTE:
VABARIIGI AASTAPÄEVA EEL
Mu isamaa on minu arm,
kel südant andnud ma,
sull’ laulan ma, mu ülem õnn,
mu õitsev Eestimaa!
Su valu südames mul keeb,
su õnn ja rõõm mind rõõmsaks teeb,
mu isamaa!

Mu isamaa on minu arm,
ei teda jäta ma,
ja peaksin sada surma ma
seepärast surema!
Kas laimab võõra kadedus,
sa siiski elad südames,
mu isamaa!
Mu isamaa on minu arm
ja tahan puhata,
su rüppe heidan unele,
mu püha Eestimaa!
Su linnud und mull’ laulavad,
mu põrmust lilled õitsetad,
mu isamaa!

Lydia Koidula

Pildi autor Taaniel Meikar, PJK 5.P, õpetaja Olga Novikova.
Pilt on 4. märtsini väljas Kullo galeriis seitsme kooli näitusel!
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1. COVIDi-olukord. Haigestumisi on nii õpilaste kui õpetajate seas. Kuna lapsed on eri tsüklitega koolis ja kodus,
on eriti oluline, et õppeinfo oleks Studiumis olemas nii, et
kodus olevad õpilased saavad sammu pidada.
2. IT-vahendid. Püütakse leida parimaid lahendusi tundide
korraldamiseks olukorras, kui paljud õpetajad on kodus.
Lahendused: kaamera jm tehnika (igasse) klassi maksavad
raha. Tehti ettepanek, et igas klassis võiks õpetajal olla ka
õpilastest IT-oskustega abilisi (mõnes klassis juba on), kes
saavad seadmeid tuua ja üles panna.
3. Reedel (25. veebruaril) ja vaheajal võetakse koolimajad
valve alt ära kell 10.00–14.00, sisse saab nööbi/võtmega.
24. veebruaril lubatakse gümnasistidel koolimajas Vabariigi
aastapäeva tähistada.
4. Vastuvõtukoosolekud. Vastuvõtunimekirjad peab Haridusametile saatma 23. veebruariks. Vastuvõtukoosolekud

TEATEID OLÜMPOSELT

Meie õpilased saavutasid väga häid tulemusi matemaatikaolümpiaadi Tallinna piirkonnavoorus:
Joonas Aditya Naestema (9. klass) – 4. koht,
Gren Hõbemägi (8. klass) – 4. koht,
Gregor Gustav Kisel (8. klass) – 11.-12. koht.
Nende õpetajad on Lenneli Aasa ja Mare Lohu. Palju õnne!

käivad.
5. Vanematekogu tänab Anu Johansoni ja kunstimaja
õpetajaid seitsme kooli ühisnäituse korraldamise-kujundamise eest KULLO galeriis ning gümnasisti Madleen Alasit
kauni esinemise eest näituse avamisel.
6. Ester Mägi mälestuseks toimub kontsert Okasroosikeses
21. veebruaril kell 17.00.
7. VHK on taas PISA uuringute valimis.
8. VHK rahaline olukord sel aastal. Palgafondiga on kitsas,
tugiteenuste raha on puudu. Investeeringute raha on eraldatud elektrisüsteemide parendamiseks Olevimäel ja Okasroosikeses, küttesüsteemi korrastamiseks jm. Projekteerimisel on Vene 22 ventilatsioon.
9. Kohila Mõisakooli 9. klassi õpilased tulevad VHK gümnaasiumiga tutvuma reedel, 18. veebruaril kell 11.30.

ÕNNITLEME

Pühapäeval anti Vabal Laval pidulikult üle Kultuurkapitali
2021. aasta peapreemiad ja elutööpreemiad ning kujutava ja
rakenduskunsti, audiovisuaalse kunsti ja rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemiad. Meie kooli viiuliõpetaja Kristi Alas
pälvis rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemia kui rahvapärase viiulimängu edendaja ja pühendunud õpetaja. Palju
õnne!

KUTSE KONTSERDILE

Esmaspäeval, 21. veebruaril kell 17. 00 toimub Ester Mägi 100. sünniaastapäevale pühendatud kontsert. Kõlab klaverija keelpillimuusika, vahepalu loevad VHK põhikooli õpilased. Kontsert algab Okasroosikeses (Uus 19) E. Mägi klassis,
kus asub tema klaver, edasi liigutakse 2. korruse saali.

VHK KINKIS ESWATINI ÕPILASTELE KOOLI- JA
HÜGIEENITARBEID

3. veebruaril andis UNESCO eSwatini rahvusliku komisjoni koordinaator üle Vanalinna Hariduskolleegiumi kingitused Etjeni algkoolile. VHK õpilased toetasid Etjeni tüdrukute koolis käimist praktiliste tarvetega, millest õpilastel
igapäevaselt puudus on: koolikotid, kingad ja sokid ning hügieenitarbed. Etjeni õpilased olid kingitusi kätte saades väga
rõõmsad ja Eesti koolile tänulikud. Nii Etjeni algkool kui ka VHK on UNESCO ühendkoolide võrgustiku liikmed.
Möödunud aasta detsembris pöördus Eesti rahvusliku komisjoni poole VHK õpetaja Tiia Kalju sooviga teha koos
oma klassiga jõulukingitus annetusena eSwatinisse. Algatusega liitusid veel neli VHK gümnaasiumiastme klassi ning
koos eSwatini rahvuskomisjoni kolleegidega selgitasime abivajava koolina välja Etjeni algkooli. Tegemist on eSwatini
maapiirkonna kooliga, kus paljude õpilaste vanemad on töötud, mitmed õpilased elavad kas vanavanemate või õdedevendade hoole all.
VHK õpetaja algatusest tõukununa liitusid ettevõtmisega eSwatini haridusministeerium ja Annadale’i eraalgkool, kes
on Eesti ja eSwatini sõpruskoolide tegevuste raames Etjeni algkooli mentorkool. Ministeerium annetas Etjeni õpilastele
hügieenitarbeid ja Annadale eraalgkool riideid-jalanõusid. Samuti toimus mentorkoolide tegevuse raames ühine puude
istutamine Annadale´i ja Etjeni õpilaste poolt, et toetada kestlikku arengut ja kliimamuutuste vastast võitlust. Istikute
soetamist toetas eSwatini keskkonnaministeerium.
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ALGKOOLI INGLISE KEELE NÄDAL

14.–18. veebruaril leidis aset algkooli English Week ehk inglise keele ainenädal. Nädala jooksul toimus mitmeid
toredaid sündmusi, lisaks omandati ka uusi teadmisi inglise keelt kõnelevate riikide kohta. Inglise keele õpetajad
rääkisid lastele ka Sister Mary’st, meie suurepärase inglise keele programmi rajajast, kes tähistab 22. veebruaril
99. sünnipäeva. 2.T ja 2.P esinesid terve nädala jooksul näidenditega, mõnikord toimus lausa mitu etendust päevas,
muljetavaldav! Nädala teises pooles toimunud viktoriinidel sai omandatud teadmised proovile panna ning Spelling
Bee käigus selgitati välja õpilased, kes on õigekirjas tugevaimad. Meeleolukas nädal kulmineerus meie esimese igaaastase Pancake Race’iga, mille käigus arendasime meeskonnatöö oskusi. Legendi järgi sai Pancake Race’i traditsioon
alguse 1445. aastal Olney’s, Inglismaal, kui kohalik perenaine pannkooke küpsetades nii hoogu läks, et ajataju kaotas.
Kirikuteenistusele kutsuvaid kelli kuuldes tormas ta koos panniga kiriku poole, pannil olnud pannkooki aegajalt
õhku visates, et see ära ei kõrbeks.
Toiduga ei mängita, seda teame me kõik, seepärast kasutasime võltspannkooke, mis näevad väga tõetruud välja. Suur
tänu lapsevanem Klarika Verliinile, kes meile need suurepärased pannkoogid organiseeris. Täname ka lapsevanem
Kristi Ramsdenit ilusate ja praktiliste temaatiliste auhindade eest.
Kõigi suureks rõõmuks pakuti kooli sööklas sellel päeval ka maitsvaid päris-pannkooke.
Suur tänu õpetajatele laste juhendamise ja näidendite lavale toomise ning kõigile vahva kaasalöömise eest!
Mirjam Viikberg
Algkooli inglise keele programmi juht
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