nr 856

11. 03. 2022

TEATAJA
VANALINNA HARIDUSKOLLEEGIUM


SÜNNIPÄEVALAPSED:

KERLI TEDDER 5.3

KRISTIINA KAASIK 5.3

KAAREL PEÄSKE 6.3

ANU RANDMA 9.3

KADRI HAAMER 11.3

TUURI DEDE 11.3

TÄNU

Theatrumi Aidas toimunud
kahe teatrilaulude kontserdi
tulu annetati Ukraina abistamiseks. Kokku kogusid
õpilased 777 eurot!
Боже, бережи Україну!
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Почаївська ікона
Богородиці Ніжності – Potšajevi
Helluse Jumalaema (18. saj)

6.T KLASSI OMALOOMINGUT
JELENA TEMPEL

Olen õpetaja Jelena Šklovskaja tempel. Päevad läbi istun ma tema kaunis lilledega
pinalis. Mulle väga meeldib pinalis peesitada. Minuga jagavad eluruumi veel kaks
templit. Kuna ise olen rõõmsa näoga tempel, peab veel muidugi olema ka mossis
näoga tempel, kes võib vahepeal nähvata ja natuke kuri olla, aga muidu on ta tore.
Meiega on veel pinalis lumehelbe pildiga tempel, kes on rohkem hooajaline. Lumehelbe pildiga tempel just kõige suurem jutustaja ei ole, aga temaga on vahva aega
veeta.
Pinalist võetakse mind välja siis, kui Jelena hakkab õpilaste kodutöid kontrollima.
Väljas olen umbes neli ja pool minutit, mõnikord rohkem, mõnikord vähem. Pärast
seda paneb Jelena mind ilusti ja kenasti pinalisse tagasi. Vahepeal tuleb appi ka mossis näoga tempel. Jõulude ajal lisandus meie seltskonda ka tähe pildiga tempel.
Kõikidele teadaolevalt on templi töö hirmus raske. Seetõttu on mul neli väiksemat
ja üks suurem ja soojem puhkus. Oma vaba aega naudin täiega.
Templi elu on imeline. Mul on toredad sõbrad ja Jelena on minu vastu hea. Kool
meeldib mulle ka, lapsed on armsad, neile ma meeldin. Mind kasutatakse palju, sest
lastel on enamasti kodutööd tehtud ja hinded head.
Linda Lensment

ÕPILASE ÕS

Mina olen õpilase ÕS. Olen ilusate lumivalgete kaantega, kus peal on kolm rohelist
triipu ja suur must tekst. Mu lehed on aastate jooksul kollakaks värvunud ja minus
on 22000 sõna, kohanime ja lühendit. Olen selle numbri üle päris uhke. Minu trükkimisest on möödas 18 aastat. Ma olen piisavalt suur, aga mitte raske.
Praegu olen ma ennast 6. tüdrukute raamaturiiulisse sisse seadnud. Seal jutustame juturaamatute ja luulekogudega. Nad on päris uudishimulikud. Esimesel kahel
päeval muudkui pärisid raamatukogu kohta. Raamatud oli klassi toonud õpetaja
Krista. Eks ma siis rääkisin neile entsüklopeediate õpetlikest esitlustest ja laste
malemängudest. Päris tore on raamatukogust ära saada.
Tore on jälle tüdrukute klassis olla. Tüdrukute klassid on palju rahulikumad ja
korralikumad. Mind hoiavad nad ka hästi. Aga mingil põhjusel ei toonud nad mind
varem klassi, kuigi ise teevad õigekirjavigu.
Elizabet Adele Peek
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1. Teatrilaulud. Etteastumised olid toredad, õpilased olid
palju harjutanud. Kahjuks ei saanud piirangute tõttu saali
palju pealtvaatajaid lasta. Noored annetasid kontserdi tulu
Ukraina toeks.
2. Vastuvõtt VHK-sse. Vastuvõtt 1. klassidesse on läbi, nimekirjad kinnitatud ja Haridusametile saadetud. 10. klassi
sisseastumiskatsed toimuvad 11 ja 12. märtsil. Avaldusi on
tulnud 750.
Kohila Mõisakool tänab nende õpilastele korraldatud tutvusringkäigu eest.
3. Väljasõit. 30. märtsil lubatakse korraldada 10.A ja 10.R
klasside väljasõit Simisalu Looduskeskusesse. Minnakse 30.
märtsil kell 15 ja tagasi tullakse järgmisel päeval kella 12-ks.
Pärast seda toimuvad veel tunnid.
4. Ukraina aitamine. VHK on valmis vastu võtma mõne
õpilaste grupi, vanuste kaupa. Saame kaasata varasema

TEATEID OLÜMPOSELT

• 1. veebruaril toimus emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor. Nooremas vanuseastmes saavutas 4.-5. koha (8.
klassi arvestuses 2.-3. koha) Lauren Etverk. Vanemas
vanuseastmes sai 2.-3. koha (11. klassi arvestuses esikoha) Mirjam Puusaar. Palju õnne Laurenile, Mirjamile,
toetavatele peredele ja õpetajatele! Mirjam pääses ka
Tartu Ülikooli korraldatavasse lõppvooru. Hoiame pöialt!
• Prantsuse keele olümpiaadi vabariiklikus voorus
saavutasid VHK õpilased B-/C-keele kategoorias suurepäraseid tulemusi.
Põhikoolis pälvis Trino Arras I koha (õpetaja Mihkel
Jahu) ning Arlet Levandi III koha (õpetaja Mailis
Seero-Boisbourdin). Gümnaasiumis pani VHK aga kinni
lausa kogu esikolmiku: I koht Mihkel Mets, II koht Säde
Veevo ja III koht Mette Lemmik (kõigi õpetaja Eva Koff).
Tublilt esinesid ka Klara Helena Peterson (8. koht),
Luukas Epner (12. koht) ja Mirtel Tükk (15.-16. koht)
põhikoolist ning Rahel Reinumägi (10.–12. koht) gümnaasiumist. Õnnitlused tublidele noortele frankofiilidele,
toetavatele peredele ja õpetajatele!
• Vene keele kui võõrkeele olümpiaadi eelvoorus
esindas VHK-d silmapaistvalt Erik Zimini 9. klassist.
Erik on kutsutud ka lõppvooru. Õnn kaasa! Õnnitleme ka
juhendajat õp Marina Konovalovat!

Sügav kaastunne
Imbi Laasile
isa kaotuse puhul.
VHK pere
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koostööpartneri Anna Ukrainast, koolijuhataja, kes on juba
koos pojaga siin. Teine poeg ja abikaasa jäid rindele.
5. Õde Mary 99. Õde Maryt käisid tema 99. sünnipäeval
Helsinkis õnnitlemas Kersti Nigesen, Katrin Raie, Ingrid
Meister ja Ida Ulita Vooglaid. Vaadati pilte ja söödi õde
Maru saadetud komme.
6. Hoolekogu. Esmaspäevasest hoolekogu koosolekust tegi
ülevaate Katrin Raie.
7. COVIDi-olukord koolis. Haigestumised on vähenenud nii
õpilaste kui ka õpetajate seas.
8. Testide tellimine. VHK-l on vaja ühe nädala kogus teste
osta, enne kui saabuvad HTM poolt uue hankega ostetud
testid. KMK vajab ka teste. PMK-l on olemas.
9. VHK 35 palverännak Pirita kloostrisse 3. juunil. Katrin
tegi väikese ülevaate, missugused töörühmad mis teemadega nüüd tööle hakkavad.
25. veebruaril avati galeriis Aatrium pidulikult 12.K klassi
noorte kunstnike väikese rühma näitus "Liiliamaksalised".
Oma töid esitlevad Riste Sofie Käär, Elise Lissel Pähkel, Ellen Emilie Laaksonen ja Mia Mai Seppel.
Näitus räägib unenäolisi lugusid inimekseks olemise erinevatest võimalustest ja lihtsast värvirõõmust.
Olete kõik oodatud vaatama ja kunstielamust saama.
Galerii Aatrium (Harju 6) on avatud E–R kell 8–17.
Näitus jääb avatuks kuni 8. aprillini.
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OMALOOMINGUKONKURSI MUUSIKAPREEMIAD

Sõbrapäeval toimus VHK õpilaste omaloomingukonkursi kontsert.
Konkursi teemadeks olid „Voorused ja pahed“, „Peaingel Miikael“, „Minu kool”.
Žürii esimees Margo Kõlar, helilooja ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia professor, meenutab oma muljeid järgmiselt:
Okasroosikese 2. korruse saal oli tulvil loovat vaimu ja osalemise elevust. Noori autoreid jagus esimese klassi lastest
gümnasistideni. Ülevaatusele toodud helitööd pakkusid palju avastamisrõõmu – igas loos oli mingi iva. Tore oli kogeda
kõige nooremate osavõtjate julget pealehakkamist ja tavarutiinist rikkumata muusikalisi mustreid. Oli meeldivalt sujuvaid meloodiaid ja vorme, vastanduvaid kujundeid ja dramaatilist pinget, meditatiivseid kõlavälju ja pulseerivat rütmi,
vahvaid laulutekste ja sekka ka tantsu ja sõnakunsti. Vanemas grupis äratasid tähelepanu juba muljetavaldava tasemega noored heliloojad. Minu jaoks oli seekord kõige meeldejäävam 6. klassi õpilase Elsa-Hirte Epneri sõnalis-muusikaline teos „Armas pere”, kus lihtsate vahenditega oli saavutatud eriliselt mõjus isikupärane atmosfäär. Kõverduvate
tekstiridadega noot lisas palale tundlikult võluva visuaalse kihistuse.
Kallid lapsed, kulla noored, palun ärge jätke loometööd kunagi unarusse!
TULEMUSED
1. KLASS
I koht:
Naomi Kaptein, „Võlumets”
Adele Vunk, „Minu kool”
II koht:
Gertrud Krigul, „Chamatoci”, „Hommiku laul”
Elisabeth Lokuta, „Siis, kui kool algab”
III koht:
Anita Hollo, „Meri”			
Loviisa Vinni, „Kellad helisevad”
2. KLASS
I koht:
Sofia Järvi, „Sõnumitooja”
Marii Laur, „Hea jõud ja paha jõud”
II koht:
Simona Ellin Stalde, „Kevadviis”
III koht:
Eleonora Juhkam, „Kevadlaul”
Robert Georg Palmiste, „Unistus”
Klaara Lee Siimon, „Hea tuju”
3. JA 4. KLASS
I koht:
Herta Ida Udikas, „Metsarajal”		
II koht:
Elisa Marie Kurvits, „Valguse varjundid”
III koht:
Lenne Marie Vunk, „Lahkus ja kadedus”, „Minu
koolipäev”
Eripreemiad:
Angus Johanson, „Voorused ja pahed” – süvenenud
esituse preemia
Jasper Terik, „Püha Miikael lohega”– omapärase
teemalahenduse preemia

PÕHIKOOL
I koht:
Elsa-Hirte Epner, „Armas pere”
Georg Jakob Salumäe, „Hingeleek”
II koht:
Jakop Nõmmik, „Inimsüda”
III koht:
Säde Karmen Isotamm, „Ingel öisel järvel”
Paul Sild, „Sügisball”
Eripreemiad:
Elli Hoyer, „Sin” – selge sõnumi preemia
Margareth Tänavsuu, „Seeneke sügissamblikus” –
tabava looduskujundi preemia
Liis Troost ja Kertu-Liis Õnnis, „Ta on meiega” –
parima meditatsiooni preemia
Isabella Giomi, „Minu ingel Miikael” – tantsu
peapreemia
GÜMNAASIUM
I koht: Inessa Murumaa, „Sööst sügavikku”
II koht: Ingmar Kiviloo, „Aega on veel”
III koht: Joseph Mattias Metsala, „Sula”		

OMALOOMINGUKONKURSI
KIRJANDUSPREEMIAD

ALGKOOLI PEAAUHINNAD:
3. poiste klassi ühistöö „Medali kaks külge”, õp Brita
Piht
3. tüdrukute klassi ühistöö „Minu kool”, õp Anu
Lääne
PÕHIKOOLI PEAAUHINNAD:
Epp Kukk, 6. kl
Kristin Raid, 6. kl
Celia Peterson, 6. kl
Õnnitleme!
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OMALOOMINGUKONKURSI KUNSTIPREEMIAD

ALGKOOL
Helmi Marie Tupits, VHK 2.T, akrüülmaal „Minu kool” – maali eripreemia
VHK 3.P ühistöö, kollaaž „VHK vapp” – ühistöö preemia
Miriam Mia Maimik, VHK 4.T, „Tuli ja taevas” – maali peapreemia
Margaret Vitsut, VHK 4.T, „Õuesõppemüts” – käsitöö eripreemia
Katarina Kaseorg, PMK 3.T, ruumiline maal „Minu kool” – nutika leiutaja maalipreemia
Miron Ljutjuk, PMK 3.P, disainitud kelk – disaini peapreemia
Ramon Gustav Morna, PMK 2.P, „Matsalu linnukool” – installatsiooni peapreemia
Henri Roger Reps, VHK 3.P, „ Hea ja kuri” – keraamika eripreemia
Simona Ellin Stalde, VHK 2.T, „Minu kassi kool” – joonistamise eripreemia
Ats Tunnel, VHK 1.P, lauamäng „Minu koolitee” – disaini eripreemia
Teresa Sirp, PMK 4.T, „Meie kooli õpetajad” – joonistuse eripreemia
Angus Johanson, VHK 3.P, „Maa ja linn” – joonistus, akvarell maali eripreemia
Mariel Kirsipuu, VHK 4.A, „Ingel” – skulptuuri eripreemia
PÕHIKOOL
Oona Aarma, VHK 9.T, „Papa” – õlimaali peapreemia
Aleksander Laasik, PMK 7.P, „ Jumala ja saatana käsi” – kompositsiooni peapreemia
Trino Arras, VHK 9.T, „Lusikad” – keraamika peapreemia
Linda Lensment, VHK 6.T, „Pidev hool” – maali eripreemia
Matilda Tirmaste, VHK 7.T, „Hea ja kuri” – maali eripreemia
Margareth Tänavsuu, PMK 6.T, „Voorused ja pahed” – moedisaini peapreemia
Elisabeth Reps, VHK 9.T, „Voorused, pahed ja meie” – akrüülmaali peapreemia
Eloise Kelli, PMK 9.T, „Püha Miikael” – joonistuse peapreemia
Helene Kelli, PMK 5.T, „Voorused ja pahed, vana ja uus” – pastellmaali eripreemia
Aska Shimmo, PMK 9.T, maaliseeria „Credo” – kontseptuaalse maali peapreemia
Hele Kranich, PMK 7.T, „Väike prints” – maalitehnika eripreemia
GÜMNAASIUM
Marta Kostin, 11.C, „Paradiis” – akvarellmaali peapreemia
Pärtel Tammearu, 11.C, „Sinine leek” – kompositsiooni peapreemia
Alice Kupri, 12.K, „Ööliblika aaria” – graafika peapreemia
Martin Luisk, 10.K, „Valgus I–III” – kontseptuaalse maali eripreemia
Elise Lissel Pähkel, 12.K – maali peapreemia
Elenor Pihlak, 11.K, „Hea ja kuri” – joonistuse peapreemia
Jaako Puudist, 11.K, „Piir-pong” – graafika eripreemia
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Marta Kostin, 11. klass. Paradiis
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