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MÄRTSILÕPU SÜNNIPÄEVAD:

TAIVO NIITVÄGI   19.03
ANNELI SALUMAA   19.03

REET KROON   21.03
MAIJA ELINA LAITINEN   22.03

KATRIN ALLING   23.03
 PIRET ARRO   24.03 .

KATRIN TANVEL   28.03
KARMEN KÄÄRAMEES   30.03

KRISTA MADISTE   30.03
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Vanematekogu 14. märts 2007. a.

nJärgmise aasta kalenderplaan.

Arutati mõtet minna gümnaasiumis üle viielt perioodilt
neljale (4x8 nädalat). Sel juhul langeb gümnaasiumi
õpperütm kokku põhikooli omaga. Siis jääb kolm
nädalat üle, mida võiks kasutada projektideks,
õppekäikudeks, lisavaheajaks jne (üks jõulueelne nädal,
teine projektinädal (11.-15. veebr.), kolmas juuni algul).
Õpilaste iseseisva töö maht mõnevõrra suureneb. See
nõuab laste ettevalmistamist funktsionaalse lugemise,
olulise eristamise oskuse jm osas. Ka õpetajad vajavad
koolitust, kuidas juhendada iseseisvat tööd – 13.-15.
juunil seminar.
Tuleb hoolikalt läbi mõelda, vaadata, ega päevad liiga
pikaks ei lähe jne. Otsus tuleb teha nädala jooksul. 28.03
vanematekogus kalenderplaan uuesti.

nKlassikoosolekud peaksid olema kaks korda aastas,
tagasisidet oleks rohkem vaja.

n Arutati gümnaasiumiõpilaste initsiatiivil
ettevalmistatavat moeetendust Kassikõnd. Kindlasti
peab sündmus, kuhu on haaratud VHK õpilased, olema
kooskõlastatud Vanematekogus juba varakult, sest
vastasel juhul võib see kattuda teiste planeeritud
ettevõtmistega. Ettepanek korraldajatele: kui nad ka
edaspidi soovivad sarnast sündmust ette valmistada,
siis peaks see olema kureeritud VHK Kunstimaja poolt.

ALANDLIKKUS

Paastuaeg ja vaikse nädala lähedus kutsub meid mõtlema ühe ilusa vooruse
peale: alandlikkus. Alandlikkus on suurte hingede tunnusmärk ja see
tähendab elada tões nii enda kui teiste kohta.
Alandlikkus tähendab, et...
Tunnetan oma suurust Jumala lapsena, kuid samal ajal aktsepteerin oma
väiksust Tema ees. Alandlikkus nõuab realistlikku enesehinnangut, meie
tegude eesmärgiks ei tohiks olla teiste heakskiidu, tähelepanu, aplausi
otsimine.
Tunnen ära oma nõrkused ja vead ning võitlen selle nimel, et neid ületada.
See, et aktsepteerin oma nõrkusi – mis meil kõigil on - näitab, et üritan
tõesti neid ületada.
Tavaliselt me ei võrdle ennast teistega. Vastupidi, püüan ennast tundma
õppida ja üritan ka avastada, kui palju olen paremaks muutunud pärast
konkreetset pingutust. Oleme ju kõik erinevad. Pole mingit kasu, kui
juurdleme selle üle, kas oleme teistest paremad või halvemad. Küsimus on
pigem suutelisuses olla “need”, kes võime olla.
Allun hea meelega neile, kes mind juhivad – ema, isa, õpetajad, ülemus…
kuigi mõnikord võib see raske olla.  Kuulekus on alandlikkuse ja julguse
tegu, millega väljendame oma soovi ja valmisolekut arvestada teiste inimeste
oskustega.
Annan oma parima, et minu alluvad ja kolleegid saavutaksid võimalikult
palju oma elus. Eelistan nende õnnestumist oma edule.
Mõistan, et mul on teistelt tegelikult palju õppida. Sellepärast küsin nõu,
kuulan teisi siira tähelepanuga. Täielik sõltumatus juhib meid teisi põlgama,
mis on ebaõiglane ja uhke suhtumine.
Oskan, suudan ümber otsustada, kui saan aru, et olen valesti otsustanud,
ega karda teha seda avalikult.
Palun vabandust, kui olen kellelegi halba teinud.
Lugegem nüüd eelnevad laused uuesti, aga küsimuse vormis...  Võime ehk
juba paar otsust vastu võtta...

Laulufestivali
lõppkontserdid
30. märtsil Muusikamajas ja

3. aprillil Linnateatris (teatrilaulud)

Lõppkontserdile pääsenud lauljad
selguvad reede (16. märtsi) õhtul. Jälgi
kodulehte!

Märtsikuu 20. päeval kell 18.00

Eesti Vabaõhumuuseumis
Kuie koolimajas
pööripäeva jutuõhtu

“RÄNDAN ILMAS MA...”

suurtele ja väikestele
PIRET PÄÄR pajatab lugusid (muuhulgas ka
üleilmalise jutuvestmispäeva puhul)
TUULE KANN mängib pilli

Pääsud 60.-/30.- (lapsed)
Jalga soovitavalt soojad sokid



28. märtsil olete oodatud kella 15.00-17.00 Vene tn.31
söögisaali, kus toimub TEISE RINGI RIIETE MÜÜK -
kollektsioon on taas Saksamaalt, hinnad soodsad. Kui juhtub
kodus kappide koristamise käigus üle jääma mõni riietusese,
mis võiks veel kellelegi rõõmu teha, võib ka kaasa tuua.

IV perioodi 5. nädal

nVHK pangakonto sulgemine

Alates 15. märtsist suletakse VHK kontod ja

tsentraliseeritud korras avatakse uued, kuid nende
rekvisiite meil veel teada pole. See puudutab vanemaid,
kes maksavad VHK Teatrikooli, VHK Muusikakooli,

VHK Kunstikooli, VHK ringide või pilliõppe makse.
Toiduraha see ei puuduta. Edaspidi esitatakse teile juba
personaalsed arved viitenumbriga. Kellel on makstud
õppemaks õppeaasta lõpuni (jaanuar kuni mai 2007), on
kõik korras. Kes maksis seni kuude kaupa, palun

katkestage püsimaksekorraldus. VHK vanale arvele ei
maksa alates tänasest üritada õppemaksu kanda.

nVHK abiturientide ball

Viimaste aastatega on meie gümnasistidel õnnestunud alus
panna kaunite ballide traditsioonile. Ka tänavune ball oli
pärl selles reas ja soovime avaldada tänu kõikidele, kes
selle teokssaamiseks oma panuse andsid. Peakorraldajatele
AVELE ja MARIALE sügav kummardus. Loodame, et ballil
osalenud X klassi õpilased teavad nüüd, millest järgmisel
kevadel mõõtu võtta.

nMatemaatika proovieksam XII klassis

Esmaspäeval, 26.03 toimub proovieksam matemaatikas.
Selle sooritavad 23 õpilast (nimekiri eelmises Teatajas).
Teistel XII klassi õpilastel tunnid toimuvad.

nKammerkoori erakorraline laager

Kammerkoori erakorraline laager toimub 10. aprillil alates
kella 15.30 (korraldus täpsustamisel).

nKunstikooli lõpueksamid

Kunstikooli õpilaste lõpueksam joonistamises  toimub 9.

aprillil (erialatundide ajal) ja 16. aprillil (erialatundide ajal)
ning maalimises 30.  märtsil (erialatundide ajal) ja 2.

aprillil (erialatundide ajal).

nSiobhan Kattago erialakursus XII klassis

4. aprillil  toimuvad tunnid pikemalt: algus kell 13.00 ja
lõpp 17.00.

Uued raamatud gümnaasiumi raamatukogus:

1. Sajandi sada sõnalavastust [1906-2004]. (2007).
2. Sweet, Waldo E. (2005). Aegumatud ladinakeelsed
mõtteterad.
3. Laste- ja noortepsühhiaatria. (2006).
4. Kivirähk, Andrus,. (2007). Mees, kes teadis ussisõnu.

VANALINNA MUUSIKAMAJAS UUS 16.

K A M I N A M U U S I K A
KOLMAPÄEV 21. MÄRTS

KELL 18.00

J. S. BACHI SÜNNIAASTAPÄEV

Süidid soolotšellole :
nr 1 G-duur BWV 1007
nr 2 d-moll BWV 1008
nr 3 C-duur BWV 1009

AARE TAMMESALU tšello

KULKA TOEL SISSEPÄÄS PRII

nKunstimaja

nEsmaspäeval, 26. märtsil läheb 1. tüdrukute klass

Draamateatrisse vaatama-kuulama etendust "Käpipuu
vennaskond". Kooli juurest lahkume 11.30 ja tagasi koolis
oleme 14.00.

nNeljapäeval, 29. märtsil läheb 1. tüdrukute klass

Huvikeskusesse "Kullo" õuesõppe tundi "Kevad looduses".
Kooli juurest lahkume 8.15 ja koolis tagasi oleme 11.15.

n26. märtsil KLASSIJUHATAJATUNNID

nIII VEERANDI LÕPUST
hinded välja 4. aprilli õhtuks

5. aprillil ÕPPENÕUKOGUD
13.00 algkool
15.00 põhikool

nTUNNISTUSED saab 9. aprillil

nÜLESTÕUSMISPÜHADE TEENISTUSED 9. aprillil

kell 11.00 põhikool
kell 12.00 algkool

nÕnnitleme tublit põhikooli meeskonda:  ANN ALICE
EHALAT, INGEL ja ANN MIRJAM VAIKLAT,
HELENA PRUULIT, NOEMI KOKLAT, SAARA
HUIMERINDI, MEERI RULLI, ANDREAS KASKE ja
LAURI LENDI, kes esinesid edukalt Tallinna koolide

õpilaste moekonkursil "Seekord sedamoodi 2007" ja
pääsesid edasi järgmisesse vooru.
Täname ka õpetaja SIRJE ROHTLAT, kes õpilastele nõu
ja tuge pakkus!

nTallinnas toimusid 12. ja 13. märtsil Ida-Euroopa
Meistrivõistlused TENNISES 14-aastastele ja noorematele.
MAREK MARKSOO (8. poiste klass) võitis poiste turniiril
I koha!

n Gümnaasium

nRaamatukogu

nKõigile!

nPõhikool



n 14. märtsil toimunud Tallinna regiooni
KLAVERIÕPILASTE KONKURSIL esinesid Vanalinna
Hariduskolleegiumi Muusikakooli klaveriõpilased üliedukalt.
Nõmme, Tallinna,  Maardu ja Lasnamäe muusikakoolide
hulgas jagus meile 10 preemiat.
I vanuserühm

KERTU AER  (õp. Inga Arro) III koht
HANS ERMAST  (õp. Inge Biltse) diplom terve kava eest
ANNI MARI PREES (õp. Inga Arro) diplom palade eest
II vanuserühm

JOONAS MATTIAS SARAPUU (õp. Karin Suss) I koht
ANNA HIOB  (õp. Anneli Tanksimäe)    II koht
KRISTINA MIRJAM VILLAND (õp. Inga Arro) diplom
SILVIA TOOMET (õp. Anu Randma) diplom pala eest
III  vanuserühm

JOHAN-EERIK KÕLAR (õp. Karin Suss) I koht
JOHANNES SARAPUU (õp. Anneli Tanksimäe) II koht
IV vanuserühm

PEEP RINNE (õp. Inge Biltse) diplom pala eest
Tublilt esinesid ka JOHAN KROON (õp. Anneli
Tanksimäe), LUUKAS-HEINRICH VÕRNO  (õp. Inge
Biltse), ANNI MARIE REA (õp. Karin Suss), MADLI
AINSALU (õp. Ene Nael)
Palju tänu kõigile õpilasetele ja nende õpetajatele!

n VHK Muusikakooli plokkflöödiõpilased,
saksofoniõpilased ja flöödiõpilased esinesid tublilt Tallinna
regiooni PUHKPILLIKONKURSIL
Oma vanuserühmas saavutasid:
I koha - SASKIA BALTIN, PAULA ÜLEOJA, KATI-
STINA KUKK
II koha - KELLI MARIE JAAMA, IRMA ISABELLA
RAABE, KARL MIHKEL SALONG
III koha - MONIKA VÄLISTE
diplomi - KREETE-MI RAND, MAGDALEENA
MAASIK, KATARIINA TIRMASTE, KARL ERIK
VALKNA
Tänud õpetajatele: TÕNIS KUURMELE, MARET
NURKLIKULE JA HELI REIMANNILE

n 22.-23. märtsil Nõmme Muusikakoolis Eesti
Muusikakoolide Liidu konkursi KLAVERI eriala lõppvoor

n27. märtsil kell 18.00 RIDA TALANI õpilaste kontsert
Muusikamajas

n29. märtsil TASEMEEKSAMID Muusikamajas (keelpill)

n30. märtsil Pärnu kontserdimajas Eesti Muusikakoolide
Liidu konkursi LÕPPKONTSERT

nVABANDUS. Eelmises Teatajas ilmunud klaverifestivali
teksti parandus: KADRI LIND, KAUR-JOOSEP EISEL,
TAAVI-HANS KÕLAR ja LINDA KOLDE on teatriharu

õpilased, mitte keraamikastuudio õpilased.

OMALOOMINGUKONKURSS 2007

Kirjanduse eripreemiad

Põhikool:
ELEN KALDA, 6.T
ELSE MARE LAGERSPETZ, 6.T
KÄBI SUVI, 6.T
SASKIA MURUMAA, 7.T
SVEN-TÕNIS PUSKAR 11.R
GRETHEL AABRELDAAL  12.K
MARION JUHTUND  12.K

Kunsti eripreemiad

Algkool:

JULIA MIKSON, HANNA MARIA SALONG, JOOSEP
ROALD VÕRNO, JOHANNA MARIA TÕUGU,
ADRIAN KIRIKAL, MONIKA VÄLISTE, MADLEEN
MARIA KIRJA, JOHAN HALDNA, JOONAS VESKI,
MARIA TOMBU, KEITLYN DESIREE MUUK

Põhikool:

ANN ALICE EHALA - VHK koolivormi kavandid
SOHVI VIIK, HANNA LINDA KORP LOTA VIIK,
AKSEL HAAGENSEN,
KÄBI SUVI, ULLA ALLA, INDREK RUUSSAAR, IVO
ARRO JA ALEKSANDER URKE, LEANDER
MERESAAR, MONA MIKKIN, AUGUST KREEM,
NILS SAAR, JOHANNA ADELE JÄRVSOO, MAGDA
HELENE JÄRVSOO, ELIISABETH HEIN, ELIIS
VAINO

Gümnaasium:

ROSINA SAVISAAR, ANNA VIIK, ANU SALUMAA,
KARL ERIK BORKMANN

n Emakeelepäeva puhul toimunud traditsioonilise
õigekirjavõistluse KULDPLIIATS 2007 võitjad:

1. klass - JAAN UMRU ROTHENBERG, SASKIA
PUUSAAR
2. klass - EEVA-RUTH NIITVÄGI, LOORA
GREINVALD, JOONAS JÜRGEN KISEL, MARKUS
MUUK
3. klass - KARL JOONATAN ÜTT, PIIBE MARIA
TALEN
4. klass - KELLI MARIE JAAMA, DEIN SUVI
5. klass - MARKUS MALM, ELIISABET HEIN
6. klass - JOHAN EERIK KÕLAR, ELSE MARE
LAGERSPETZ
7. klass - MARKUS LOIDE, MARIA URSULA KURM
8. klass - MARTIN VAINU, PEETER POLL, MADLI
SUURMETS
9. klass - MATTIAS GUSTAV LAGERSPETZ, NOEMI
KOKLA, KÄRT SÕBER, MIRJAM PARVE, KATI-
STINA KUKK
Gümnaasium - GERTRUD TALVIK, TALVI PIHEL,
LIISA RANNAMÄE, KADRI LIIS RÄÄK, ROSINA
SAVISAAR, KAISA KUHI, LIIS VAHTER, ITA
PUUSEPP, RAHEL-LIIS AASRAND, KRISTIINA-
MARIA PLOOM, LEMBIT LILLENBERG.

n Saavutused

nMuusikakool



Hea XI klass!

Ju siis see oli nii ette määratud, et 10. märts kujuneks
üheks neist päevadest, mida oleks ka parima tahtmise juures
võimatu unustada. Algas see laupäeva hommikul, mil iga
abituriendi hinges pesitses üks väikene ärevus. Noormehed
viksisid terve pärastlõuna kingi ning triikisid viike, neiud
suutsid mitu korda närvigi minna, enne kui juuksed just
õigesti seatud said. Ja kui siis Muusikamaja trepil kaks
härrasmeest nime küsisid, jättis süda nii mõnelgi noorel
ühe löögi vahele. Siin see oligi – see MEIE ball!

Läbi õhtu saatsid meid parimad palad Valgre loomingust
ning tantsida jõudis igaüks. Hästi koostatud vahepalad
suutsid rahustada ehk veidi ärevamagi ballilise. Kui
vajasid jalad puhkust või tarvis veidi hinge tõmmata, seadis
nii mõnigi sammud kohvitassi juurde või jahedasse
kevadõhku.

Õhtu lõpuks, kui ballikuningas ja kuningannagi valitud,
valutasid jalad pea kõigil, kuid mis tähtsaim – see oli seda
väärt. Need aeglased valsid ja ka purunenud klaasid, mis
lubasid õnne...

Seetõttu aitäh ühe meeldejäävaima õhtu eest, julgeme väita,
et terves elus!

Teie XII klass

Vaata ballipilte kodulehelt www.vhk.ee


