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PAASTUAEG

Paastuaeg kestab veel kõigest paar nädalat. See kutsub meid enda sisse
vaatama ja järele mõtlema: millised teod ja harjumused meie elus ei ole
kooskõlas ligimesearmastusega? Mis ei vii meid lähemale ideaalile inimesest,
kes me siiralt sooviksime olla? Kuidas järele jäänud paastuaega viljakalt
elada? Vastuseid on kindlasti palju, olgu siinkohal toodud neist mõningad.

Paastuaeg aja kasutamises:

♦ Üritada jälgida nii koolis kui ka väljaspool kooli endale seatud
päevaplaani võimalikult täpselt, isegi kui keha võitleb vastu ja mõistus
üritab seda vältida ebatõeliste vabandustega.
♦ Mitte lükata tõelise põhjuseta edasi tegevusi, mida hetkel peame raskeks.
♦ Mõelda sellele, et meie päevakava täitmine algab loomulikult hästi siis,
kui tõuseme üles ettenähtud ajal.
♦ Nõndasamuti on ka õhtuga, päev lõpeb hästi ja viljakalt, kui läheme
magama õigel ajal. Sellest sõltub meie järgmise päeva õppimisvõime, tuju
ja huumorimeel ning palju muudki!

Paastuaeg kohustustes iseenda ja teiste ees:

♦ Arendada oskust kinni pidada oma kohustustest Looja, teiste inimeste
ja iseenda ees, nõudes endalt seega, et leiaksime piisavalt aega igale ülesandele.
♦ Mõelda kriitilise pilguga oma harjumustele ja loobuda ühest harjumusest,
mis kindlasti ei ole hea minu tervisele või isiksuse arengule.

Paastuaeg inimsuhetes:

♦ Püüda suurema armastusega teisi kohelda, alustades meie endi
pereliikmetest. Olla õrnad nendega, kes kannatavad, kes on haiged või
nõrga tervisega. Püüda vastata kannatlikult inimesele, kes võib meile
tunduda kohatu, tüütu või ärritavana.
♦ Ehk on meil vaja arendada eneses paindlikkust, et katkestada oma
töö või muuta oma plaane, kui olukord ja eriti teiste inimeste õiglased ja
head huvid seda nõuavad.

Paastuaeg on hea võimalus uurida oma südametunnistust ning teha suuri
ja väikseid otsuseid. Ilusat ja viljakandvat paastuaja jätku!

Vanematekogu 5.03.08

nEile olid meil vene keele õpetajate initsiatiivil külas
A. Puškini järeltulijad, kes praegu elavad Brüsselis.
Kohtumine kujunes väga huvitavaks ja andis
mõtlemisainet.

n Heategevusfond Dharma on kogunud meie
invalifti toetuseks 260 000 krooni, mille pidulik
üleandmine toimub 7. märtsil gümnaasiumi
raamatukogus. Võimlemisõpetajaid tuleb instrueerida,
kuidas lifti kasutada.

n Ülestõusmispühade teenistuste (24.03)
ettevalmistusest. Õpetajaid kutsuda teenistusele koos
gümnaasiumiga.

n Gümnasistide ball toimub 29.03 Kanutiaia
Noortemajas, kuna Muusikamajja enam ei mahu.

nÜlevaade gümnaasiumisse hiljem lisandunud õpilaste
kohanemisest.

nArutati koolivaheaja töökorraldust.

n Järgmisel kolmapäeval, 12.03 järgmine eri-
pedagoogika kursus Muusikamajas. Planeerima peaks
hakkama ka juba lapsevanemate koolitusi järgmisel
aastal.

nOtsustati toetada viie kunstiõpetaja osalemist Eesti-
Soome haridusseminaril KUMU-s 26. aprillil.

nArutati Malmö keskkooli koostööpakkumist.
Arvestades meie rootsi keele eriala, on see teretulnud.

nX lend soovib korraldada fotonäituse gümnaasiumi
kohvikus ja palub selleks ka kunstiõpetajate abi. Selleks
tuleb tellida sepisvardad piltide ülesriputamiseks.

nArutati 12. klassi naiskonna avaldust kasutada
jõusaali, riietusruumi ja sauna treeninguks ja stressi
maandamiseks. Otsustati võimaldada.

nVanematekogu tänab Kerli Radvilaviciust ja Meeri
Marie Rulli ning Kunstimaja õpetajaid Kassikõnni
korraldamise eest!

MIIKAELI ÜHENDUSE KURSUS
Eripedagoogika

Eripedagoogika kursuse järgmine õppepäev on
kolmapäeval, 12. märtsil.

ANA KONTOR Tartu Ülikooli Õpetajate täiendus-
koolitustalitusest räägib hariduslike erivajaduste
märkamis- ja sekkumispedagoogika põhimõtetest ning
õppimise ja omandamise erisustest.

Loengud algavad 12.00 Muusikamajas (6 akad. tundi)

Lõunavaheaeg 14.00-14.30 (Mari valmistab toidu neile,
kes ette teatavad)



n Gümnaasium nPõhikool
nKogunemised esmaspäeval, 10. märtsil:

•8.15 algkool •11.00 7. ja 9. klass
•10.00 5. klass •12.00 6. ja 8. klass

Kogunemistel tehakse kokkuvõte omaloomingukonkursist
ja "Kuldpliiatsi" võistlusest.

nReede, 14. märts algkoolis. Laulufestival.

•1.-2. klass. Tunnid kestavad kuni 9.50. Kell 10.00 algab
laulufestival Muusikamajas. Kes ei esine, läheb koos
klassijuhatajaga kuulama. Pärast konserti tunde ei toimu.

•3.-4. klass. Tunnid kestavad kuni 11.45. Kell 12.00 algab
laulufestival Muusikamajas. Kes ei esine, läheb koos
klassijuhatajaga kuulama. Pärast konserti tunde ei toimu.

nReede, 14. märts põhikoolis. Toimub tavapärane
koolipäev. Viimase tunni ajal klassi suurpuhastus.
Puhastada lauad, toolid. Kaasa kõik isiklikud asjad. Korda
kapid ja sahtlid.

nIII veerandi koondhinded peavad olema e-koolis 2.
aprilli õhtuks. Õppenõukogud toimuvad järgmiselt: 3.
aprillil põhikool, 4. aprillil algkool. Tunnistused antakse
lastele esmaspäeval, 7. aprillil.

nNB! Kevadiste eksperthinnangute täitmine toimub läbi
kooli andmebaasi. Eksperthinnangute täitmise instruktsioon
13. märtsi stuudiumis.

nÕnnitlused põhikooli nuputajatele! 4. märtsil toimus
matemaatika ainevõistlus NUPUTA, kus osalesid Tallinna
koolide 7. klasside võistkonnad. Meie 7. klassi võistkond
tuli 37 kooli seast 4. kohale! Nupukad nuputajad olid
URSULA ROOMERE, IRMA ISABELLA RAABE ja IDA
MARTA METSIS

6. märtsil käis ka 5. ja 6. klassi võistkond ülelinnalisel
Nuputa viktoriinil ja saavutas tubli 6. koha! Võistkonnas
olid 6. klassist ALARI ERIK TORK ja MAGDA HELENE
JÄRVSOO ning 5. klassist MARIE HELENE LAAS ja
AETHRA MARIE RAABE.

III perioodi 7. nädal ja arvestuste nädal

nÕpilasfoorum

Järgmine õpilasfoorum toimub reedel kell 15.30. Tundub,
et harjumus hakkab välja kujunema.

Seekord räägime järgmise aasta vastuvõtust ja
luuleklubist. Muust vajalikust ka. Eelmisel korral otsustatust
loe järgmiselt leheküljelt Foorumi rubriigist.

Järgmiseks nädalaks anname maja eest hooles olemise
teatepulga üle XII R klassile. Ruth raamatukogust on
palunud abi raamatute transpordiks.

nBalli loeng XII klassile

Teisipäeval 8.30 XII klassile loeng ballist ja etiketist. Lektor
Tõnis Rätsep.

nXI klassi eksperthinnangud

Pärast vaheaega alustame eksperthinnangute
tagasisidevestlustega.

nÕppereis Iirimaale

9.-14. märtsini on 18 õpilast XI K klassist õppereisil
Iirimaal. Tunnid toimuvad ja asendused on korraldatud.

nRaamatukogu

Raamatukogu on avatud:

E-N 8.00-20.00
R 8.00-17.00

Eriti õhtupoolikul on see mõnusalt rahulik koht lugemiseks
ja õppimiseks. Tule ja proovi.

nKohvik-klubi

Kohvik-klubi avatakse hommikuti kell 7.50, et saaks päeva
alustada kohvi ja saiakesega, ning suletakse õhtul kell 18.00.

nKust otsida kadunud asju?

Kadunud asju otsige söökla eest, endise mantelkorstna all
asuva suure puust pingi seest.

nArvestuste nädal

Nädalat alustame esmaspäeval, 24. märtsil kell 11.00
ülestõusmispühade teenistusega.

Õpetajatel palun ruttu anda teada arvestuste nädala
plaanidest! Plaanid peavad olema koduleheküljel õppeinfo
rubriigis kättesaadavad hiljemalt järgmise nädala lõpust.

nKlassijuhatajate kogunemine

Klassijuhatajate kogunemine toimub neljapäeval, 13.
märtsil kell 15.30.

nToitlustamine aprillis

Toidupäevi on apriillis 22. Seega on toiduraha maksumus
19 x 22 = 418 krooni.

Raha tuleb Koolitoitlustuse OÜ-le üle kanda hiljemalt 25.
märtsiks.

nMuusikakool
n11. märtsil Nõmme Muusikakoolis regiooni konkurss
(tšellod ja kitarrid);

n12.-18.03 Püha Miikaeli Poistekoor Olomouci koorikonkursil;

n12. märtsil kell 17.00 MM-s Laulufestival: Aiake ja eelkool;

n13. märtsil Rakvere Kauri-kooli klavessiini avamine
(VHK Muusikakooli ja TMKK klavessiiniõpilaste kontsert);

n13. märtsil kell 17.00 MM-s üldklaveri lõpueksam ja kontsert;

n13. märtsil kell 15.30 Muusikamajas Tiina Pangsepa
õpilaste kontsert (proov kell 15.00);

n14. märtsil Muusikamajas Laulufestivali päev: kell 10.00
I-II klass, kell 12.00 III-IV klass;

n14. märtsil kell 10.00 Eesti Lastekirjanduse Keskuses
esinevad Maret Nurkliku õpilased.



ELAMUS

Esmaspäeval, 3. märtsil esinesid abituriendid gümnaasiumi
teatrisaalis lavakavaga „KUI LEIAD TEE, SIIS TULE“,
mille juhendajaks oli Tõnis Rätsep.

Minu jaoks oli teatriõhtu väga rikastav – nii palju häid tekste, nii
palju veenvaid ja puudutavaid esitusi ning kogu õhtut kandev vaimne
ühtekuuluvustunne! Mind hämmastas esinejate rahu ja kindlustunne.
Küllap on selle taga tekstide põhjalik läbitöötatus ja sisseelamine.
Iga luuletuse, proosateksti taga oli terve maailm, millesse oli kuulajail
nii lihtne sisse minna. Kohati tundsingi, et minu vastuvõtupiir on
nüüd täis saanud – ei jõua enam kõiki neid mõtteid ja tundeid
vastu võtta – ikkagi kaks tundi tihedat mõttetööd. Seepärast olid
tekstide vahel esitatud laulud, instrumentaalpala ja koomiline
tantsuline etteaste suurepärased lõõgastajad. Erilisena jäi mulle meelde
pärimuslaul „Lepalind“, mis oli ühtaegu naljakalt teatraalne, teisalt
kuidagi müstiliselt hingeminev, nagu rahvalaulud ikka.

Lisaks muusikalistele vahepaladele oli värskendavaks elamuseks
ka kaks lasteluuletust Kaarel Roostari esituses. Tema humoorikas
esinemine oli heaks näiteks, kuidas pealtnäha tühine mudilasluule
omandab suurepärase isikupärase esituse korral hoopis teise mõõtme.
Kaarel esitas ka Konstantin Pätsi kõne, mis oli hämmastavalt
ajakohane, kirjeldades hästi praegust Eesti ühiskonda. Väga hea
leid!

Veel jäid mulle meelde Anna-Theresia Niitväe koomilis-irooniline
„Instruktiiv tootlikumaks“, Tõnis Jürgensi psühhedeelsed etteasted,
Hõbe Ilusa sügavad ja siirad esitused, Priit Strandbergi säravad
esinemised ning kõige rohkem vist Kaspar Velbergi absurdihõngulised
nüansirikkad etteasted. Üksnes selleks, et teada saada, kes on
salapärane onu Jodok, soovitan kõigil, kes veel lavakava näinud
pole, 24. märtsil seda uuesti vaatama, kuulama ja nautima minna!

MONICA-LINDE KLEMET

Õpilasfoorum 7. märtsil

• Soovime teha ettepaneku fotoarhiivi haldamiseks EVERT
NÕLVALE X R klassist.

• Foorumi kokkuvõtted hakkavad ilmuma Teatajas.

• Aiatoimkonnas osaleda soovijad tegid ettepaneku talgute
korraldamiseks kevadel.

• Neeme on põhimõtteliselt nõus käivitama Luuleklubi.
Loodame, et reedel saab sellest lähemalt rääkida (alates 16.00).

• Spordiklubi liikmed tegid ettepaneku käivitada
mälumänguturniir.

• Kuulutati välja kohvik-klubi nimekonkurss .
Tingimuseks on, et nimi on ladinakeelne (ettepanekud
esitada Mairi juurde, lisada autori nimi ja klass).

• Koduleheküljele on loodud rubriik Foorum. Sinna lisame
toimkonnad, millel on kindlad moderaatorid.

• Meilide suunamisest. Iga õpilane saab nüüd oma
nimi.perekonnanimi@vhk.ee aadressile laekuvad meilid
edasi suunata aadressile, mida ta rohkem kasutab. Kooli
poolt saadetav ametlik info laekub ikka kooliaadressile. Kui
sisenete e-maili programmi kooli koduleheküljelt, siis leiate
sealt menüü Forwards. Klikkides sellele saab lisada selle
meiliaadressi, millele soovite meilid suunata.

Järgmine õpilasfoorum toimub reedel kell 15.30.

Järgmiseks nädalaks anname maja eest hooles olemise
teatepulga üle XII R klassile. Ruth raamatukogust on
palunud abi raamatute transpordiks.

n Foorum

VHK õpilaste näitus

29. märtsini saab vaadata VHK õpilastööde näitust
“Mälumaastik I” Tallinna Keskraamatukogus (Estonia pst 8).

Näitus on avatud:
E-R 10.00-19.00
L 10.00-17.00
P suletud

Tegemist on traditsiooniliselt korraldatava igakevadise
näitusega, kus eksponeeritakse käsitöö- ja tarbekunsti
valdkonda kuuluvaid teoseid. Meie õpilastele on iseloomulik
tugev kunstihuvi. Mitmekülgne ringitöö püüab laste
kalduvust käelise tegevuse poole igati toetada. Suur osa
õpilasi võtab osa kas keraamika-, metallitöö, tekstiili- või
meisterdamise tundidest või osaleb isegi mitme ringi töös
rööbiti. Eksponeeritud on nii koolis õpetaja juhendamisel
kui ka kodus isepäi valminud looming - puidust ehitised ja
tööriistad, keraamilised väikevormid, viltimis- ja tekstiilitöö
jm. Huvi pakuvad nii algajate esimesed õnnestunud
katsetused kui ka vilunud käe all valminud teosed. Laste
loomingus leidub nauditaval määral puhast ilu, värskuse
võlu, uudishimu ja teorõõmu.

nKunstimaja

VHK GÜMNAASIUMi TEATRISAALIS

Esmaspäev, 24. MÄRTS
Kell 18.00
VHK Teatrikooli

ABITURIENTIDE lavakava kahes osas

KUI LEIAD TEE, SIIS TULEKUI LEIAD TEE, SIIS TULEKUI LEIAD TEE, SIIS TULEKUI LEIAD TEE, SIIS TULEKUI LEIAD TEE, SIIS TULE
Juhendaja Tõnis Rätsep

Kestvus 2 tundi
Sissepääs prii

nTeater



VHK LAULUFESTIVAL 2008

♦12. märtsil kell 17 Aiake ja eelkool Muusikamajas

Esinevad Aiakese ja eelkooli rühmad ning solistid,
samuti VHK MK ettevalmistusrühma õpilased.

Registreerimine sellele kontserdile lõpeb reedel, 7. märtsil.

♦14. märtsil Muusikamajas

kell 10.00 1.-2. klass
kell 12.00  3.-4. klass

Registreerimine kontserdile lõpeb teisipäeval, 11. märtsil.

♦26. märtsil kell 18.00 Mustpeade Majas

„ELUTUBA”  -  Kontserdile on esinema oodatud
pereliikmetest koosnevad ansamblid (appi võib võtta
õed-vennad, isa-ema, onud-tädid, vanavanemad).
Esitamiseks sobivad ka pereliikmete loodud laulud.
Vajadusel võib laulu esitamiseks kaasata ka
muusikuid väljaspoolt pereringi.

Registreerimine kontserdile lõpeb reedel, 14. märtsil.

♦28. märtsil kell 13.00 5.-8. klass Muusikamajas

Registreerimine kontserdile lõpeb teisipäeval, 25. märtsil.

♦31. märtsil kell 18.00 Muusikamaja Laulustuudio
Muusikamajas või gümnaasiumi teatrisaalis.

♦1. aprillil kell 17.00 Gümnaasium ja 9. klass MM-s.

Registreerimine kontserdile lõpeb reedel, 28. märtsil.

♦3. aprillil kell 18.00 Matkamajas

LAULUFESTIVALI LÕPPKONTSERT

Laulufestivali registreerimislehed on saadaval Muusikamaja
valvelauas ja põhikooli õpetajate toas.

Info tel. 56 629 642, Imbi Laas

10.-12. märtsil külastab oma kontsertreisil Eestit USA
Illinoisi osariigi ühe parima erakooli Latin School of
Chicago segakoor ja puhkpilliorkester, kokku 85 noort
muusika-harrastajat.

Koos VHK Gümnaasiumi Kammerkoori, Viimsi
Noortekoori ning VHK Muusikakooli ja Viimsi
Muusikakooli jazzi õpilastega annavad nad kolmapäeval
Metodisti kirikus tasuta kontserdi "Ameerika ja Eesti noorte
kohtumine muusikas".

Kavas on populaarne ameerika filmimuusika, eesti
koorimuusika klassika ning kontserdi lõpetavad ühiste
jõududega esitatud palad mõlemalt poolt ookeani.

Chicago kesklinnas asuv erakool asutati 1888. aastal, seal
õpib täna 1100 õpilast vanuses 5-18 ning iga 8 õpilase kohta
töötab koolis üks täiskasvanu. Lisaks tugevale akadeemilisele
programmile saavad Latin School of Chicago õpilased
süveneda muusikasse. Tegutseb puhkpilliansambel, jazz-
orkester, tantsutrupp, koor, kammerkoor, poiste ja
tüdrukute ansambel jt. kollektiivid. Esituskunstide osakonda
juhatab Michael Teolis, kes on ka kooli orkestri peadirigent.
Tema juhendamisel saabuvad Tallinna 54-liikmeline jazz-
orkester ja 31 lauljaga kammerkoor.

Enamik õpilasi valib muusika endale valikaineks üheks või
kaheks semestriks. Meie mõistes muusikakooli põhjalikku-
sega õpivad muusikat vähesed, mis aga kuidagi ei vähenda
proovide nõudlikkust ega noorte musitseerimisrõõmu.

Noorte muusikute ja õpetajate saabumises Tallinna on süüdi
Rahvusvaheline Rotary Fond. Nimelt oli allakirjutanul
võimalus Rotary stipendiaadina USA-s magistrantuuris
õppida 2004.-2005. aastal ning selle aja sisse jäi ka
kaasüliõpilase, kooli finantsjuhi korraldatud praktika-aeg
Latin School of  Chicagos. Muljetest selle kooli kohta saab
lähemalt lugeda VHK Teataja nr 302, 25.04.2005. Seal on
muuseas ka kirjas, et Tallinna nende järgmise reisi sihtkohaks
pakun. Saigi teoks!

Koolist endast saab veel vaadata nende kodulehelt:
www.latinschool.org. Kuid oma silm ja kõrv jäävad kuningaks
ka kõige parema veebilehega võrreldes. Kõik on oodatud
kuulama-vaatama!

KATRIN RAIE

Tšellofestivali kroonikat

1.-2. märtsil toimus Tartus VIII eesti tšello festival,
korraldajaks H. Elleri nimeline muusikakool ning õp. Reet
Mets. Esimese päeva mammut-kontserdil esines veidi üle
60 noore tšellisti.

VHK Muusikakoolist osalesid seekord RASMUS ELTS,
KAAREL-JAAN KADARIK, UKU JULIAN TARVAS,
LAURA KAARMA, JÜRI SAIMON KUUSEMETS,
KIRKE GROSS, HENDRIK TIIDUS OJAVEER ning
JOHANNES PEETER SARAPUU.

Klaveril saatsid Anu Randma ning Karin Suss. Teine päev
oli metoodika päralt ning tšelloõpetajatele jagasid koolitust
Lembi Mets, Mart Laas ning Ardo Västrik.

ARDO VÄSTRIK

nMuusikat ja laulu

Ameerika ja Eesti noorte kohtumineAmeerika ja Eesti noorte kohtumineAmeerika ja Eesti noorte kohtumineAmeerika ja Eesti noorte kohtumineAmeerika ja Eesti noorte kohtumine
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KONTSERT

Kolmapäeval, 12. märtsil kell 18.00 Metodisti kirikus

Kohtuvad Latin School of Chicago segakoor ja
puhkpilliorkester, VHK Gümnaasiumi Kammer-
koor, Viimsi Noortekoor, VHK Muusikakool ja Viimsi
Muusikakooli jazzi õpilased. Kontsert on tasuta!


