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MARET NURKLIK  13.02
KRISTI OCKBA  15.02

RUTH DUREJKO  20.02
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ÕDE MARY  22.02
JAANA JÜRIS  22.02
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KORD - ENDA JA TEISTE JAOKS

Mis on erinevus sõnade ”orkd” ja ”kord” vahel? Tähed on ju samad,
aga tulemus nii erinev! Kui tähed ei oleks õiges kohas, ei saaks me sellest
sissejuhatusest aru, et arutleme sel nädalal korra teemadel. Sõna on nagu
pusle - kui iga täht on õiges kohas, siis hoomame ka tervikut.

Mõelgem oma toa ja klassi peale, nagu oleks need suured mosaiikpildid.
Kas iga osake on õiges kohas niimoodi, et see võimaldaks meil nautida
„pilti” sellesse sisenedes? Kui hoiame asjad ja riided ilusasti korras, oleme
loomulikult rõõmsameelsemad, leiame kiiresti, mida vajame, saame
keskenduda õppimisele, hoiame riided, kooli- ja mänguasjad puhtana... Ja
mis veelgi tähtsam, teeme teiste elu enda ümber ka meeldivamaks ja
rõõmsamaks!

Kord, nagu pusle kokkupanemine, nõuab mõtlemist ja aega. Võiksime
seada selle nädala eesmärgiks pühendada iga päev natuke aega (10 minutit),
et  vaadata, kas riided on kapis ilusti volditud ja õiges kohas. Kas laua
peale või põrandale on jäänud asju, mis sinna enam ei kuulu: koolikott,
sokid, kingad, vihikud, õpikud, mänguasjad... Kas hommikul teen ise
oma voodi üles? Kui veel mitte, siis äkki teen emale juba homme üllatuse!

Kord, nagu teisedki voorused, aitab meil endil õnnelikumalt elada, samas
valmistab rõõmu ka inimestele meie ümber.

EESTI VABARIIGI AASTAPÄEVA AKTUS toimub
22. veebruaril  kell 11.30 Tallinna Metodisti kirikus.
Pidupäevakõne peab Tunne Kelam. Omaloomingu
konkursi pea-auhindade kätteandmine.

Riietus: pidulik koolivorm!

Pärast aktust tunde ei toimu.

Proovid enne aktust (kohal olla varem):

10.00 kammerkoor
10.10 tütarlastekoori 4.-6. kl. ettevalmistuskoor
10.20 tütarlastekoor
10.30 ühendkoor
10.50 2.-3. klassi poistekoor
11.00 mudilaskoor
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n Projektinädal. 11.-12.02 tegevused koolis
(lastekirjanduse keskuse, muuseumide külastus,
uisutamine), toimub toitlustamine, töötab päevakeskus.
13.02 toitlustamist koolis ei toimu. Algklassidel
kunstipäev, põhikoolis sõidab 4 klassi koos
klassijuhatajatega välja.

nVabariigi aastapäeva aktus. Kava on koos.

nLahtiste uste päev 6. märtsil. Klassijuhatajad
võiksid pingutada, et klassides oleksid laste tööd väljas.

nNeljapäevased Taize palvused. 7.02 toimub esimene.

nPrantsuse Kultuurikeskus on pöördunud meie poole
palvega korraldada VHK ruumides kirjandus-

konverentside sari. Otsustati, et tuleks toetada iga
ettevõtmist, mis avardab meie õpilaste-õpetajate
kultuurikeskkonda.

n Laulufestivali ettevalmistamisest. Eel- ja
lõppkontserte toimub kokku 7 päeval. Lõppkontsert
4. aprillil. Ettepanek avada laulufestival pisut ka
väljapoole, kutsuda näiteks külalisesinejaid.

nPõhikooli ja gümnaasiumi vastuvõtukatsed.

Kristel uuris võimalust teha I klassi katsed nädala sees,
kuid otsustati jääda siiski vana süsteemi juurde. Arutati
ka ankeetide vastavust andmekaitseseadustele.

nVene 22 on veel palju teha, kuid lähiajal peab ümber
lülituma Vene 31 remondile.

nGümnasistide reisid. Iirimaa sõit on 9.-14. märtsil

(eelmises Teatajas oli viga), Saksamaa 30. märts - 3. aprill.

nVilistlaste päev laabus hästi, oli rahvarohke ja
meeleolukas. Järgmisteks kordadeks ettepanek: tuleks
ära kasutada päeva esimene pool, et korraldada
seminare jm asjalikumaid tegevusi vilistlastele, kes
soovivad kooliga tihedamalt seonduda.

nKõigile

VHK noorte muusikute OMALOOMINGU KONTSERT

Muusikamajas 19. veebruaril kell 17.00

Palun uudislugude noodid saata erialaõpetajate kaudu kantseleisse.
Muusikapala noodistamine ei ole vältimatult vajalik (küll aga soovitatav).
Erialaõpetajad on valmis juhendama loo üleskirjutamisel ja esitamisel.



n Gümnaasium nPõhikool
Lisaõppe- ja erialanädal (11.-15.02) ja III perioodi 4. nädal

nNB! Ekskursioon Boris Duboviku juhtimisel Vene

22 majas. Kodulinna maja eestvõttel toimub sel
pühapäeval, 10. veebruaril kell 14.00 ekskursioon Vene
22 majas Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti
muinsuskaitseosakonna juhataja Boris Duboviku
juhatamisel. Oodatud on kõik huvilised! Sedakorda saab
rohkem teada maja ajaloost ning muinuskaitseliselt

väärtuslikest leidudest.

nLisaõppe- ja erialanädala kava

Lisaõppe- ja erialanädala kava on kättesaadav
koduleheküljelt õppeinfo kaustast (vaja sisse logida).

TÄHELEPANU! Õpilased, kellel on õppevõlgnevusi -
see nädal on mõeldud just järelevastamiseks. Palun
õpetajatega ajad kokku leppida!

14. ja 15. veebruar on iseseisva õppimise päevad.

nToitlustamine märtsis. Toidupäevi on märtsis 16 ja
toiduraha tuleb seega maksta 304 krooni. Seda tuleb
kindlasti teha enne 25. veebruari.

nPalvused paastuajal kabelis. Paastuaja neljapäevadel

kell 7.50 toimuvad kabelis palvused Taize lauludega. Olete
oodatud!

nMuusikaajaloo järelvastamine. Suur muusikaajaloo
järelvastamine toimub reedel, 29. veebruaril:

XII klass kell 11.30 auditooriumis;
XI klass kell 15.15 klass 216 (õpetajate toa kõrval).

nVabariigi aastapäeva aktus. Vabariigi aastapäeva aktus
toimub reedel, 22. veebruaril kell 11.30 Metodisti kirikus.

nXI klassi eksperthinnangute sisestamine

XI klassi õpilased ja õpetajad, kes annavad tunde XI klassis,
saavad hakata sisestama eksperthinnaguid alates perioodi
4. nädalast.

nKeeleklasside õpilaste reis Iirimaale. Osa XI K klassi
õpilastest sõidab 9.- 14. märtsini õppereisile Iirimaale.

nX klasside saksa keele õpilaste reis Berliini. X
klasside saksa keele II rühma õpilased on õppereisil Berliinis
30. märtsist kuni 3. aprillini.

nEesti õpilaste teadustööde riiklik konkurss 2008

Osalema on oodatud kõik konkursi väljakuulutamise ajal
(detsember 2007) 14-19-aastased õpilased või 2007. aastal
ülikooli astunud noored kas üksi või kuni 3-liikmeliste
meeskondadena. Konkursitööde teemale ei ole seatud
mingeid piiranguid, tööd peavad olema valminud enne
ülikooli astumist.

Konkursi tähtaeg on 15. märts 2008. Auhinnafond 175000
krooni. Täpsem teave: http://www.archimedes.ee/teadpop

nGümnasistid VHK Laulufestivalil. Gümnasistide
kontsert laulufestivalil toimub 1. aprillil kell 17.00.

Algkooli ja põhikooli projektide nädala kava vaata Teataja
lisast. Plaan on üleval ka kodulehel.

nKolmapäeval, 13. veebruaril kell 10.00 alustab Tartu
Ülikooli Õpetajate täienduskoolitustalitus 160-tunnist
ERIPEDAGOOGIKA KURSUST gümnaasiumi
auditooriumis. Kursusele oodatakse algklasside
klassijuhatajaid ja PMK õpetajaid.

Esimesel kokkusaamisel räägib Tiiu Urva  arengu-
psühholoogiast: kognitiivne, emotsionaalne, psühhomotoorne
ja sotsiaalne areng; ning arengupsühholoogilistest ja
individuaalsetest erisustest. Õppepäev lõpeb kell 17.15.

Järgmised kokkusaamised:

12. märtsil ja 16. aprillil kell 12.00-16.30;
9.-13. juunil iga päev kell 9.00-16.30.

Täpsem info: ingrid@vhk.ee, tel. 56 660 131

n Kõnekunsti kursus! TÕNIS RÄTSEP alustab
kolmapäeval, 20. veebrauaril kell 17.30 uut kursust
kõnekunstist huvitujaile. Esimesel korral koguneme
gümnaasiumi III korruse koosolekute ruumis.

Viiel tunniajasel kokkusaamisel annab õpetaja ülevaate
kõnekunsti põhitõdedest. Järgmisel kahel kolmapäeval on
kursuslastel võimalus esineda vabalt valitud proosateksti ja
luuletusega ning saada oma etteaste kohta tagasisidet.

Esimene kursus lõppes vahetult enne jõule ja tekitas nii
õpetajas kui õppurites lootuse meeldivaid kooskäimisi
jätkata. Kui uuele kursusele sama entusiastlikud õpetajad
tulevad, siis võime peatselt õpetajate teatri sündi tähistada.

Palun soovijail registreeruda ingrid@vhk.ee või 56 660 131

n14. veebruaril kell 17.00 Muusikamajas puhkpilliõpilaste
kontsert;
n 18. veebruaril kell 16.00 esinevad muusikakooli
kandleõpilased ja poistekoor "Estonia" teatris Haridusameti
aktusel (proov 12.00);
n19. veebruaril  kell 17.00 Muusikamajas omaloomingu-
liste muusikapalade kontsert;
n21. veebruaril kell 17.00 Muusikamajas muusikakooli
õpilaste kontsert/tasemeeksam;

nMuusikakool

Uued raamatud gümnaasiumi raamatukogus. Tule tutvu!

1. Raudsep, Anu. Ajaloo õpetamise metoodika käsiraamat

2. Ajalookaardid

3. Lewis, Clive Staples. Lihtsalt kristlus.
4. Escriva de Balaguer y Albas, Jose Maria. Roosipärg.

nMiikaeli Ühendus

nRaamatukogu



n18. veebruaril kell 10.00 Kunstimaja koosolek. Päeva-
korras: õpilaste omaloomingu tööde hindamine ja eksponee-
rimine, ülevaade vahendite, materjalide korrastamisest jm.

nVastuvõtt VHK Kunstikooli vanemale astmele

Sisseastumiskatsed VHK põhikooli õpilastele:

19. veebruaril kell 15.30-18.30 JOONISTAMINE
kunstiklassides (kunstikooli tunni ajal);
21. veebruaril 14.45-17.45 MAALIMINE kunstiklassides
(kunstikooli tunni ajal);
21. veebruariks esitada mapid oma kunstitöödega.

Ülesande valmistavad ette:
maalimine - õp. Toomas Tõnissoo,

joonistamine - õp. Maarja Undusk.

nKunstimaja huvialaringid lisavaheajal:

•Esmaspäev, 11. veebruar

14.50-16.25 Meisterdamine, Tiina Piisang
14.50-16.25 Keraamika, Katharina Aus
14.50-15.35 Puutöö, Raul Erdel
15.40-17.15 Puutöö, Raul Erdel
15.40-17.15 Metall, Aet Admann

•Teisipäev, 12. veebruar

14.00-15.35 Keraamika, Katharina Aus
15.40-17.15 Kunstiring, Pille Õnnepalu
14.50-16.25 Metall, Aet Admann
17.30-19.45 Tekstiil, Liisa Kallam

•Kolmapäev, 13. veebruar

15.40-17.15 Keraamika, Kersti Õun

nTööplaan lisavaheaajal:

•Esmaspäev, 11. veebruar

12.00-16.00 Õppevah. korrastus (kunsti- ja käsitööõpetajad);
10.00 -11.30 10. klassi tund, Anneli Salumaa skulptuur;
10.00 -12.00 gümn.astme kunstikooli õppekava arutamine.
Joonistamine (kui jõuab, ka maalimine), Margot Kask, Mari
Relo, Ülle Marks, Reet Reidak;
12.00-12.45 Aiakese keraamika, Kersti Õun;
12.00-13.30 12. klassi joonistamine, Margot Kask;
12.00-16.00 Õppevah. korrastus (kunsti- ja käsitööõpetajad);
14.00-15.30 12. klassi maal, Toomas Tõnissoo;
15.00-18.00 9. klassi joonistamine, Maarja Undusk.

•Teisipäev, 12. veebruar

12.00-16.00 Õppevahendite korrastamine;
11.00-14.00 Kunstikooli noorema astme õppekavade ja
tööplaanide arutamine. Anu, Helen, Toomas, Jaana, Pille,
Maarja, Britta, Tiina, Külliki, Anne-Kai;
11.00 Õppeainete kaupa:
Üldkunst ja joonistamine - Anu, Toomas, Pille, Britta, Maarja;
Vormiõpetus - Tiina, Helen, Anneli, Reeli;
Kunstiajalugu Anne-Kai, Külliki, (Maarja);
12.30 Arutelu koos;
15.00-18.00 9. klassi maal, Toomas. Eeleksam. Natüürmort.

(Kolmapäeva vaata järgmise veeru lõpust!)

nKunstimaja
n2008 laulufestivali kalenderplaan (muutused seoses
poistekoori reisil olemisega):

•12. märts kell 17.00 Muusikamajas: lasteaed ja eelkool;

•14. märts (viimane päev enne vaheaega) Muusikamajas
kell 10.00 I-II klass ja 12.00 III-IV klass;

•26. märtsil kell 15.00 peaproov ja 18.00

PEREANSAMBLITE kontsert Mustpeade majas
(toetuskaardid);

•28. märtsil kell 13.00 Muusikamajas: põhikooli 5.-8. klass;

•31. märts kell 18.00 Muusikamajas Muusikamaja
laulustuudio;

•1. aprill kell 17.00 Muusikamajas IX klass - gümnaasium;

•3. aprill kell 18.00 Matkamajas LÕPPKONTSERT
(proov alates 13.00).

nPEREANSAMBLITE kontsert Mustpeade Majas

Teemakontserdil "Elutuba" osalemiseks peab ansambli
(või saateansambli) koosseisus olema vähemalt 2 pereliiget
(õed-vennad, vanemad või vanavanemad, ka tädid-onud
sobivad) või laulu autoriks peab olema pereliige.

nTallinna Haridusamet korraldab 18. veebruaril  kell

16.00 Estonia Teatrisaalis Eesti Vabariigi 90. aastapäevale
pühendatud piduliku kontsert-aktuse (kutsetega).
Pidupäeva kõne peab linnapea.

Lisaks GAGi, Reaalkooli, 21. Kooli ja Nõmme muusikakooli
kooridele on esinema kutsutud Püha Miikaeli Poistekoor

ja MK kandleansambel. Kontserdi vahetekste loevad X
teatriklassi õpilased Markus Robam, Konrad Pihel,
Helena Leif, Doris Tääker, Engeli Vennik, Mia Susanna
Sauter, Maret Mikk ning XII klassist Priit Strandberg ja
Hõbe Ilus.

POISTEKOORI PEAPROOV teiste kooride ning
orkestriga toimub pühapäeval, 17. veebruaril kl 15.00-

16.30 21. Koolis (kaasa vahetusjalanõud). Puududa ei saa,
palume lapsevanemate abi ja toetust meelespidamisel!

18. veebruaril toimub PEAPROOV Estonia teatrisaalis
(kuni kontserdini 16.00). Kohale tulla:

11.55 teatriklassi õpilased,
12.30 kandleansambli õpilased,
12.45 poistekoor (alates V klassist!).

NB! Laval peavad olema vahetusjalanõud! Esinemisriietus
akadeemiline must-valge, poistekooril pidulik koolivorm

(valge pluus ja kingad). Esinejad on vabastatud õppetööst
alates kella 12.00. Lisainfo: aive@vhk.ee

nMuusikamaja

•Kolmapäev, 13. veebruar kunstimajas

10.00-11.00 Kunstitunnid algklassidele (keraamikatöökojas
õp. Aet, käsitööklassis õp. Liisa, puutööklassis õp. Jaanika,
kunstiklassis õp. Mari);
10.00-11.30 10. klassi maalimine, Toomas Tõnissoo;
12.00-16.00 kunstivahendite korrastamine.

* * *



Head Eesti Vabariigi 90. aastapäeva VHK perele!

Isamaa ja emakeele eest on hooles kahtlemata ka noorem
põlvkond. Sellest, et meie maa käekäik ei ole noorte jaoks
pelk deklaratiivne tundevirvendus, vaid kohati valugi tekitav
südameasi, annavad tunnisust ka meie õpilaste kirjutised.
Järgnevad katkendid Henrik Volmer Kuldmäe esseest.

EESTIMAA MINU SÜDAMES

Eestimaal on alati olnud tähtis koht minu südames ja elus ning nii
see ka jääb. Olen patrioot ja selle üle uhke. Erinevalt inimesest ei
saa armastatud kodumaa kunagi mu südant murda… Olen ma
rõõmus või nukker, omadega mäel või põhjas, alati on kodumaa
pind mu jalge all stabiilselt paigal. Rahvuslase südant ei saa murda
iialgi, isegi kui seda üritab teha mõni suur ja vaenulik naaber.
Rahvuslase südant ei saa murda isegi relvaga, sest patrioot läheb
oma armastuse eest sõtta ja suremine kodumaa eest teeb talle ainult
suurt au.

Kuid siiski, rahvuslase süda saab haiget. Seda valu põhjustavad
korrumpeerunud poliitikud, kodumaa reetjad ja kodumaata elajad.
Valus on vaadata, kuidas inimesed ei hinda oma kodumaad, mis
on andnud neile elu ja pakkunud turvalisust, mille mullast nad on
võetud, aga mille mullaks nad ei ole nõus saama.

Valu teevad kodumaa reetjad, kes ei hinda kallite inimelude hinnaga
saadud vabadust ja üritavad Eestit maha müüa või probleemide
eest sootuks läände põgeneda. Kodumaata inimesed, kes hakkavad
kohalikke kombeid hävitama, asendama ja halvustama, et endal
oleks lihtsam elada. Need inimesd elavad ilma armastuse ja austuseta
oma kodumaa vastu ja nad üritavad seda ka teiste südamest röövida.

Rumal on mõelda, et meid kaitseb Euroopa Liit, NATO või
USA. Kui me ise ei armasta ega kaitse  oma kodumaad, rahvust
ja kultuuri ega hoolitse nende eest, kes seda siis teeb? Keda me
süüdistame, kui 300 aasta pärast ei ole Eestit, eestlast ega eesti keelt?

HENRIK VOLMER KULDMÄE

PMK 9. klass

nEesti Vabariigi sünnipäev

n11. veebruaril (alt. 12. veebruar) KLASSIJUHATAJA
PÄEV. Täpsem info otse klassijuhatajalt.

n 12.-13. veebruaril konsultatsioonide võimalus
kokkuleppel õpetajaga.

n13. veebruaril kell 10.00-17.00 PMK klassijuhatajate
eripedagoogika täiendkoolitus VHK auditooriumis.

n14.-15. veebruaril õppetööd ei toimu.

n22. veebruaril tunniplaanijärgsed tunnid kuni 10.45,
seejärel ühine minek Eesti Vabariigi aastapäeva aktusele,
mis toimub kell 11.30 Metodisti kirikus Narva maanteel.
Pärast aktust on õpilased õppetööst vabad.

nPüha Miikaeli kolleegium

nMälumängu võit! Eesti koolinoorte meistrivõistlustel
mälumängus saavutasid põhikoolide arvestuses, 107
võistkonna ees suurepärase I koha 9. klassi poisid:
KRISTJAN KUPPART, LAURIS GRINS, SIIM SANDER
ja MARTIN VAINU! Tallinna ja Harjumaa koolide
gümnaasiumi klasside arvestuses saavutas III koha

võistkond koosseisus: KADRI-LIIS RÄÄK, PÄÄRU OJA,
JOONAS PÄRN ja JAAN KEKIŠEV. Mõlemad
võistkonnad pääsesid vabariiklikusse finaali. Napilt jäi
finaaliuks suletuks 11. ja 10. klassi võistkondadele, aga au
ja kiitus neilegi tubli esinemise eest!

nnnnn Meie noored pianistid olid jaanuaris edukad

rahvusvahelistel konkurssidel!

Narvas , VII F. Chopini loomingule pühendatud
rahvusvahelisel Läänemeremaade noorte pianistide

konkursil osales pianiste kõigist läänemeremaadest,
konkursi rahvusvahelises züriis olid tuntud muusikud ja
muusikateadlased. Konkursist osavõtt oli rohkearvuline ning
tase märkimisväärselt kõrge. JOHAN-EERIK KÕLARI (õp.
Karin Suss) esinemist tunnustati diplomiga!

Vilniuses, III rahvusvahelisel saksa ja austria muusikale
pühendatud pianistide konkursil “Klaviermusik” osalesid
Leedu, Läti, Eesti, Valgevene ja Venemaa.

Keskmises vanuserühmas pälvis diplomi VHK
Muusikakooli õpilane JOONAS MATTIAS SARAPUU
(õp. Karin Suss).

ÕNNITLEME Johan-Eerik Kõlarit ja Joonas Mattias
Sarapuud ning õpetaja KARIN SUSSI! Juba aprillis
esindavad nad VHK-d  VI Eesti Noorte Pianistide Konkursil
Tartus, H. Elleri  nim. Muusikakoolis.

nÕnnitlused

VHK pere avaldab kaastunnet Tõnis Kuurmele
EMA surma puhul.

nTänud!

nnnnn Narva F. Chopini konkursi lõppkontsert Estonia
Kontserdisaalis oli heategevuslik ning kontserdil annetustena
kogutud summa (üle 9000 krooni!) on määratud toetamaks
pimedate laste muusikaõpinguid VHK Muusikakoolis.

Poola Suursaatkonna poolt kingiti VHK raamatukogule ka
F. Chopini klaveriteoste täielik kogu! TÄNAME
ERILISELT Poola Suursaatkonda, Poola suursaadikut
härra Tomasz Chlon'i ja Poola Suursaatkonna
kultuurireferenti Slawomira Borowska-Petersoni.

nnnnn SÜDAMLIK TÄNU gümnasistidele, õpetajatele,
vilistlastele ja kõikidele teistele, kes kauni VILISTLASTE
ÕHTU õnnestumisele kaasa aitasid!


