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Vanematekogu 10. märts 2005

nKalender. Tutipäev 29. aprillil, draamafestival
kolmapäeval, 27. aprillil.
nMuutused juhtkonnas: kuna Tiina Raud jääb ajutiselt
töölt eemale, asendavad teda Ruth Dureiko ja Anu
Reidak.
nAinesektsiooni esimeeste seminar Loonel 23. märtsil.
nÜlestõusmispühade teenistuse ettevalmistamisest. Kell
10.00 algkool, 11.00 põhikool ja 12.00 gümnaasium.
n Juhtimiskoolituse teemad. Sissejuhatuseks VHK
ülesehitus ja pedagoogiline kontseptsioon (Kersti ja
Tiina). Vaatenurk: Kristliku kooli ülesehitamine
kaasaegses/postsovetlikus ühiskonnas VHK näite põhjal.
Kristliku kooli olemus minevikus ja tänapäeval (Taivo).
Huvi- ja üldhariduse integratsioon (Kristel ja Alar).
Teatriõpe, muusikaõpe ja kunstiõpe kui lapse arengu
keskkonda kujundav faktor (Lembit, Aive, Peeter, Anu
J., Risto, Jaana). Raamatukogu kui arengukeskkond
(Katrin). Infosüsteemide osa juhtimises (Taniel). VHK
lõpetaja mudel ja valmisolek, noor inimene kutsumuse
otsingul (Anu, Urmo). Kogukonna ja kolmanda sektori
kaasahaaramine kooli materiaalse keskkonna üles-
ehitamisse (Tiina R., Ingrid).
Kevadvaheajal luua oma artikli kondikava. 31. märtsil
Consiliumis arutatakse.

Ainesektsiooniesimeeste ja
programmijuhtide

SEMINAR

kolmapäeval, 23. märtsil
Loone õppetalus

Kohalejõudmise aeg ja viis täpsustub!

7. VHK LAULUFESTIVAL
MUUSIKAMAJAS!

E 14. märtsil 18.00 Muusikamaja Laulustuudio
kontsert

K 16. märtsil 11.00 Aiakese 6-aastaste rühm ja
�külalis-mudilased�.

N 17. märtsil 17.00 gümnasistid ja VIII - IX
klass

R 18. märtsil 10.00 algkooli I-III klass
(klassikaaslased tulevad kuulama) 13.00 IV-VII
klass.

17.00 helilooja MÄRT HUNDI laulude kontsert
ja juubeli tähistamine.

Üks väga vana rahvas

Üks väga vana rahvas,
kel muldne tarkus suus,

meid teretas aegade tagant
ja ütles, me olla uus,
ja ütles, me olla elus,

me päevad veel olla ees.
ning seda õnne kuuldes
meil olid silmad vees.

Hando Runnel

ILUSAT EMAKEELEPÄEVA!

Tänud!

Suured tänud Gümnaasimi balli toimkonnale. Kuid
kiidusõnad tuleb lausuda ka ballikülalistele endile. Nii
väljapeetud ja väärikat käitumist pole ammu nähtud.
Nii kaunist õhtut ammugi olnud...

(Balli kohta loe veel lk. 3)



nGümnaasium
IV perioodi 4. nädal

nEsmaspäev, 14. märts EMAKEELE PÄEV. Selle raames
kell 12.00 Muusikamajas kohtumine DORIS KAREVA
JA JÜRGEN ROOSTEGA. Osalevad XI ja XII klass.

nVaheajal palun korda teha klassid. Sorteerige oma asjad
ja visake mittevajalik ära. Muidu viskame meie mittevajaliku
minema!

nKolmapäev, 16. märts
XII klass kirjutab PROOVIKIRJANDIT 10.00 - 16.00
X K sel ajal oma klassi kasutada ei saa!

nNeljapäev, 17. märts
XII H - perekonnaõpetus: lektoriks Heidi Krimpe Caritasest.
Teemaks noored emad, kes vajavad tuge.

nTähelepanu X klassi õpetajad ja õpilased: sel perioodil
tuleb jälle sisestada X klasside eksperthinnangud!
Tagasisidevestlused IV perioodi arvestuste nädalal!

nEELTEATED: Esmaspäeval, 21. märtsil kell 10.00
sisseastumiskatsed gümnaasiumisse.

28.märtsil, esmaspäeval peale vaheaega toimub
gümnaasiumi ÜLESTÕUSMISPÜHADE TEENISTUS
kell 12.00 Peeter-Pauli katedraalis.

nKUNSTIAJALOO JÄRELVASTAMISED. Need, kes ei
saanud osaleda kunstide päeval, peavad 4 tunni ulatuses
osalema ühes Kunstimaja ateljees (info koduleheküljel,
Kunstimaja kaustas) ja võtma õpetajalt selle kohta tõendi
(leht, millel on kirjas Sinu nimi, kuupäev, ateljee ja õpetaja
kinnitus sinu osalemise kohta). Leht tuleb tuua Anu kätte,
selle alusel parandan hinde.

XII klass kunstiajaloo kontrolltöö järelvastamine neljapäeval,
17. märtsil kell 15.00.

nPõhikool

nUue veerandi alguses toimuvate kogunemiste ajad 28.
märtsil - ÜLESTÕUSMISPÜHADE TEENISTUSED:

10.00 algkool
11.00 põhikool

n ÜHETÄHEJUTTUDE VÕISTLUS. Tallinna
Keskraamatukogul on rõõm teatada, et Vanalinna
Hariduskolleegiumi õpilased KRISTINA MIRJAM
VILLAND (3t), JOONAS OROPERV ja TIINA PEINAR
on oodatud jutuvõistluse lõpetamisele, mis toimub
esmaspäeval, 14. märtsil kell 15.00 Tallinna
Keskraamatukogu peamaja (Estonia pst. 8) suures saalis.

Tallinna Keskraamatukogu korraldatud ühetähejuttude
võistlusel saavutasid auhinnalised kohad järgmised meie
sulesepad (võistlusele laekus 589 juttu):

KRISTINA MIRJAM VILLAND 3. kl -  õp Airi Metspalu
JOONAS OROPERV 6. kl  - õp Igor Kaasik
STIINA PEINAR 6. kl  - õp Krista Nõmmik

nEsmaspäeval 14. märtsil on emakeelepäeva teemalised
kogunemised
nIII veerandi hinded välja kolmapäeva õhtuks.
ÕPPENÕUKOGU neljapäeval kell 15.00 IX poiste klassis.
nTunnid toimuvad neljapäeval kuni 14.00-ni.
nKoolipäev reedel 18. märtsil
I-III klass kooli 8.15, kell 10.00 LAULUFESTIVAL
Muusikamajas (kes ei esine läheb vaatama).
IV-VII klass kooli 11.00, kell 13.00 laulufestival
Muusikamajas (kes ei esine läheb vaatama).
VIII ja IX klass kooli 10.00.
V-IX klasside tegevus:

1. tund kulub oma kappide ja sahtlite korrastamiseks jms.
2. tund on klassijuhataja tund � tunnistused.

Söögivahetunnid
9.20  I ja II klassid
9.45  III klassid
10.45  VIII ja IX klassid
11.45  IV ja V klassid
12.30  VI ja VII klassid

Külli kaasa Kristofer

Kord kolis Külli kaugele külla. Külas kuulis Külli
külarahvalt kentsakaid kuuldusi. Kuuldused käisid
Külli kohta. Kuuldavasti käis Külli kuningas
Kristoferiga. Külli käiski kuningaga. Kui kuningas
Kristofer kuulis kuuldusi, kuulutas kõigile:
“Kavatsen Külliga kihluda.” Kui Külli külaline Kati
kuninga kuulutust kuulis, kargas kadedusest Külli
keldrisse. Kui kuningas Külliga kihlus, kolis Külli
kuningakotta. Kohe kihutas Katigi kuningakotta.
Katilt kuulis Külli koledat kõlakat: “Kuningal ka
keegi kolmas.” Külli kutsus kohe kaasa kohale.
Kuningas keeldus kõlakat kuulmast, kallistas kallist
kaasat. Küllile kohe koitis. Kuningas kuulus kõigest
Küllile...

STIINA PEINAR

Killuke aabitsapeost



nMuusikakool

n 10.märtsil toimus klaveriosakonna iga-aastane
ETÜÜDIDE KONKURSS. Tulemused:

II klass
Maria-Barbara Niitvägi I koht
Joonas Sang II koht
Maria Liive II koht
Sandra Suits III koht

III klass
Kristina-Mirjam Villand I koht
Henri-Georg Viies I koht
Ott Karro II koht
Laura Lotta Lagle III koht

IV klass
Johan-Eerik Kõlar I koht
Johannes Sarapuu II koht
Joonas Sarapuu III koht

V klass
Keiu Kärt Tammeaid I koht
Liis Mägi II koht
Peep Rinne III koht
Piret Krumm III koht

VI klass
Emilia Mallene I koht
Kristina Haavamägi II koht
Joonas Oroperv III koht
Liisa Levitsky III koht

VII klass, vaheaste ja gümnaasium
Hanna-Liisa Kappel I koht
Maarja Lepamets III koht

nKunstimaja
nÕnnitleme õpilasi!
ANN ALICE EHALA 7T, GEIRIT JANSEN 7T, KERLI
RADVILAVICIUC 7T, ANN MIRJAM VAIKLA 7T,
HELENA PRUULI 7T, MEERI MARIE RULL 7T,
HANNELE TIIK 8T, GERTRUD TALVIK 8T, ELIISE
MAAR 8T, SAARA HUIMERIND 5T, KAUR JOOSEP
EISEL 8P, ANDERS LEVANDI, kes Tallinna koolide
õpilaste moekonkursil �Seekord sedamoodi� jätkuvalt
esinesid edukalt ja saavutasid II koha. Ja samuti meie tublit
õpetajat Sirje Rohtlat, kes lapsi toetas ja julgustas!
nGümnaasiumi õpilased! Keraamika töökojast saate kätte
oma tööd, mis kunstide päeval tegite!
n Kunstimajas on käivitunud uus rahvusvaheline
kunstiprojekt Tallinn- Egeri- Riia jt. linnad, mille esimene
osa teostub suvel Ungaris. Koos Tallinna Kunstikooli
õpetajate ja õpilastega, sõidavad meilt õpetaja Reet Reidak
kahe meie kunstikooli tublima õpilasega osalema.
Haridusamet on lubanud osalemist toetada.
Kuna õpilased peavad kavandama meie rahvakultuuri ainetel
töö, oleme palunud Jaak Johansoni rääkima nendel teemadel.
Jaagu loeng toimub 17. märtsil kell 16.00, koht
täpsustamisel.
nAlates 19. märtsist on lisaks Kesklinna Raamatukogus
meie näitusele, ka Ühispanga Galeriis välja pandud VHK
ja Tallinna Kunstikooli õpilaste omaloomingu konkursi
tööde näitus. Minge vaatama! Näituse pidulik avamine
toimub aga siis, kui vaheajalt tagasi tuleme!

n15. märtsil kell 16.30-17.30 Muusikamajas KONTSERT
(konkursantidele).
n 16. märtsil külas on keelpillipedagoogid Moskvast
(hommikul lahtised tunnid ja kell 13.00 KONTSERT
Muusikamajas).
n17. märtsil kell 11.00 ÕPPENÕUKOGU
n18. märts. Tartus Muusikakeskkooli, G.Otsa MK, Elleri
MK ja VHK MK konkurss (puhkpillid).
nNB! EELINFO:

8. aprillil Tüdrukute koori kontsert Jaani kirikus
21. aprillil Tüdrukute koori saaliproov kell 14-15.00
Eesti Kontserdis
22.-23. aprillil B-orkester Jõhvis (orkestrite festival)
22. aprill Tüdrukute koor festivalil �Tallinn 2005�

Otsime abilisi! Hei noor, kes sa tunned huvi aidata, panna
end proovile ja mõnusalt aega veeta! Aprillis-mais
korraldame heategevuslike kevadlillede müüki ja ootame
sind appi! Saab tore olema:)
Anna endast märku:
Karoliina (XI K) 5074921
Mari (XI K) mari_tepp@hotmail.com

nKuulutus
Hiire-Hansu ja Hiire-Hilda peoõhtu ehk...

... kuidas 2005. aasta abituriendid ballil käisid.

Laupäeva õhtu romantilises lumesajus ruttasid ärevad
lõpuklassi õpilased, kes kaarikul, kes kontsteklõbisedes
Muusikamajja. Eeskojas palusid viisakad härrased
ballikülaliste mantlid ning nad juhatati küünaldesäras saali,
kus muusika taustal õdusalt laudade taga vestelda võis.

Algamas oli võrratu üllatusterida: graatsilised balletitibud,
raputavad Flamenko tantsijad ning sõprade kaunis laul ja
pillimäng - külalistel läks olemine üha erilisemaks.

Pärast avavalsi esimesi akorde tantsupõrandal enam vaba
ruumi polnud. Kogu õhtu oli pillimeeste mäng nii nakatav,
et kuidagi ei saanud tantsimata jätta. Kõrged kontsad,
ballikleit või ülikond ei olnud vähimakski takistuseks
improvisatsioonilise rumba ,samba või d�aivi nautimisel.
Müürililleks võis jääda ainult see, kes ise tantsimast keeldus.
Tantsupõrandalt ei saanud külalisi enam ära ning muusikuid
ei tahetud minema lasta.

Raske on kirjeldada laupäevaõhtust atmosfääri neile, kes
sellest ise osa ei saanud. Balli peremehed ja perenaised ning
õhtujuhid oma vaimukate vahepaladega kinkisid
abiturientidele mälestuseks meeldejääva õhtu. Meie, VII
lennu ballikülaliste tänu imelise peo eest kuulub Teile,
armsad sõbrad.

Sandra

nBallikroonikat



nKesklinna koolide 3.-5.klasside spordimängud.

Oma rahvastepalli alagrupimängud mängisid üleeelmisel
nädalal ära ka 3. klass ja 5. klassi poisid. Mõlemate mängud
toimusid Westholmi Gümnaasiumis.

3. klass pääses finaalturniirile. Geimidega 2:0 võideti kindlalt
Westholmi Gümnaasiumi ja Tõnismäe Reaalkooli. Väga napp
kaotus tuli vastu võtta Ühisgümnaasiumilt. Esimese geimi
võitsid meie kooli õpilased, teise nemad. Kolmandas geimis
tuli jällegi kaotus, kuid vastastel oli ainult üks mängija aja
lõppedes väljakul rohkem. Seega finaalturniirile kaotusega
1:2.

Mängisid LEE KELOMEES, ANNA HIOB, MARIT
MÄNNISTE, MARIA NÜGANEN, RAAHEL PILPAK,
KRISTINA MIRJAM VILLAND, MARKUS SILLA,
SIIMON SANDER, KARL-EERIK VALKNA, PEETER
MARGUS, ALEKSANDER LAPIN ja JÜRGEN
RANNAP.

5. klassi poisid finaalturniirile ei jõudnud. Kui Kesklinna
Vene Gümnaasiumist saadi väga kergelt jagu, siis üsna kindlalt
tuli kahjuks tunnistada Reaalkooli ja Westholmi
Gümnaasiumi paremust. Lohutuseks ehk niipalju, et ka
eelmisel aastal tuli tunnistada samade koolide paremust.

Kooli esindasid SIIM BRAZIER, MARIO ILVES, TONY-
PEETER HAAV, MART LAUL, KARL IVAR MAAR,
KENNETH PERT, HANS-JOHANNES PREEGEL,
JOHAN KARLSON, KAREL LUIGA.

nTallinna Koolinoorte Meistrivõistlused.

2. ja 3. märtsil  toimusid Nõmme suusakeskuses selle aasta
Tallinna koolide vahelised suusavõistlused. Osa võtsid ka
VHK õpilased.

Kolmapäeval olid kavas individuaalvõistlused. Tüdrukute
nooremas vanuseklassis (6.-9.klass) saavutas LIINA LAUL
2 km distantsil ajaga 9.33 42.koha (osalejaid 74). Veel sõitsid
INGEL VAIKLA, KÄRT SÕBER ja GRETE
RADVILAVICIUS. Poiste nooremas vanuseklassis, kus
osalejaid oli 90, saavutas ANDERS LEVANDI ajaga 14.22
40.koha ja JOONAS JÕGI 14.40-ga 43.koha. Poisid sõitsid
4 km.

Neidude  arvestuses (gümnaasium), kus distantsiks 2 km,
saavutas LIINA HALDNA igati tubli 14.koha (58 osalejat).
Veel osales MIINA MÄLGAND. Noormeeste 4 km
distantsil oli meie koolist sõitjaid 5. Parimana saavutas
43.koha SANDER RIIS (aeg 14.38). MAANUS PUSKAR
oli 59. (aeg 16.18) ja MIKK TARAS 60. (aeg 16.25).
Rahulikult, loodust nautides, jõudsid lõppu MÄRT TURU
ja KARL TOOMET. Osalejaid oli siin 83.

Neljapäval võisteldi teatesõitudes. Tüdrukud sõitsid 3x2 km.
VHK võistkond koosseisus LIINA LAUL, INGEL VAIKLA
ja KÄRT SÕBER saavutas 13.koha. Kusjuures Ingel ja Liina
sõitsid üle minuti kiiremini kui eelmisel päeval. Gümnaasiumi
neiud sõitsid samuti 3x2 km ja saavutati 15 kooli hulgas
12.koht (EVA MARIA EHALA, LIINA HALDNA,
MIINA MÄLGAND).

nKehakultuuri õppediivan Gümnaasiumi noormehed sõitsid 3x4 km. Võistkond
koosseisus SANDER RIIS, MAANUS PUSKAR ja KARLI
KÜTARU oli 18 kooli konkurentsis kaheteistkümnes.

Kokkuvõttes saavutas põhikool 321 punktiga 18.koha (25
kooli) ja gümnaasium 389 punktiga 12.koha (25 kooli).

nKesklinna koolide 3.-5.klasside spordimängud.

4. klassi poiste rahvastepalli finaalturniiri toimus Westholmi
Gümnaasiumis. Poisid mängisid väga tublilt. Esimeses
mängus võideti Humanitaargümnaasium 2:1, sama
tulemusega alistati teises mängus Kadrioru Saksa
Gümnaasium. Kolmandas mängus tuli alistuda Westholmi
Gümnaasiumile 1:2. Võistkonnad olid väga võrdsed ja enne
viimast kohtumist Reaalkooliga oli seis selline, et võidu
korral oleks meie päralt teine koht, kaotus aga jätaks meid
kuue kooli konkurentsis viiendaks...  Poisid näitasid väga
head mängu ja võitsid 2:0 ning saavutasid kokkuvõttes teise
koha. Väga tublid olid KARL HENRI REBANE,
MATTIAS KUPPART, ANDREAS LEPAMETS,
JOONAS MATTIAS SARAPUU, ALEKSANDER
MERESAAR, LEANDER MERESAAR, MARKUS
TARN, KRISTJAN KIIK, TOM GREGORI BRAZIER,
abitreenerina abistas õpetajat JOHAN-EERIK KÕLAR :).

4.klassi tüdrukute finaal toimus samuti Westholmi
Gümnaasiumis. Tüdrukud saavutasid kokkuvõttes 3.koha.
Võideti Humanitaargümnaasium 2:0. Pingelises mängus tuli
üllatuskaotus vastu võtta Reaalkoolilt geimidega 1:2. Kuid
enne viimast mängu oli olukord, kus võit oleks meid tõstnud
turniirivõitjaks, aga kahjuks kaotati Kadrioru Saksa
Gümnaasiumile 0:2. Väga tublid olid GERTRUD SAKS,
EMMA URB, JOHANNA NIRK, LIISA HIOB,
JOHANNA AUS, ELEN KALDA, MERILIN REEDE,
JAANIKA LÜÜS, CORNELIA OJAARU.

Seda päeva tahetakse teha eesti keele ja kultuuri päevaks.
Keelepäev on õieti iga päev, ütleme täpsemalt � iga päev on
keelepäev. Inimene elabki keeles. Kui Robinson Crusoe oli
üksinda oma saare peal, rääkis ta iseendaga. Väljaspool keelt
inimene lihtsalt ei ela.
Ma räägin teile ühe loo, mille ma oma päevikusse kirjutasin
1966. aastal T�ukt�imaal. Vanaisa juurde tuli tema pojapoeg.
Pojapoeg õppis internaatkoolis, kuhu lennuk teda viis.
Lennukisõit oli kallis, vahemaa pikk, nii umbes 500
kilomeetrit.
Poiss ei käinud mitte igal aastal kodus. Kui ta viie aasta
möödumisel vanaisa juurde sõitis, oskas ta geomeetriat,
matemaatikat, anatoomiat ja füsioloogiat � ma oletan,
Kabanovi õpiku järgi � , aga ta ei osanud vanaisaga rääkida
t�ukt�i keeles. Vanaisal oli hea meel, sest poiss oli terve. Ta
läks tundrasse ja läks vabasurma, sest midagi puudus. /.../
Läks vabasurma, selleks, et tagasi minna nende hulka, kellega
ta saaks emakeeles rääkida, nii oma esivanemate kui ka
tulevaste põlvkondadega. See oli mulle võibolla üks lihtne
näide, täiesti vaba traagikast ja dramaatikast, näide sellest,
mida tähendab inimesele keel.

Lennart Meri (1996 a. 14. märts)

nEmakeelest


