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n Omaloomingukonkurss. Arutati auhindamise
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Hariduskolleegium

n Vilistlaskogu. Vanematekogus oli külas vilistlane
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KERLI TEDDER 5.03
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võimalusi. Vanematekogu tänab õpetajaid ning
lapsevanemaid, kes innustasid lapsi loomingule.
Oliver Liiv (X lend), kes esindab viimasel vilistlaste
päeval moodustatud vilistlaskogu. Arutati küsimust,
kuidas vilistlaskogu ja vilistlased üldiselt saaks koolielus
osaleda ja sellele kaasa aidata. 4. märtsiks esitab
vilistlaskogu oma põhikirja projekti, 7.03
vanematekogus kinnitatakse.

nPisa test. VHK on valitud tegema PISA 2009 testi.
Testi teevad 15-aastased. Alar lepib konkreetse
kuupäeva kokku.

n Tuletõrjeõppus läks hästi. Päästeamet oli meiega
rahul. Selgunud valupunktid lahendatakse.

nEttepanek. Jaan Kirss tegi koolile ettepaneku, et võib
tasuta pidada rütmipille tutvustavat loengut. Alar ja Imbi
lepivad täpsemalt kokku.
Vanematekogu 25.02.09

nEelarve. Linn on kärpinud huvikoolide ja lasteaedade


PAASTUAEG ON ALANUD
Möödunud kolmapäeval, tuhkapäeva teenistusel, kutsuti meid
natuke eemalduma materiaalsetest huvidest ja mõtlema vaimsete
väärtuste peale. Viimased on just need, mis püsivad kogu meie
elu ja mis tegelikult annavad meie elule suuna ja tähenduse.
See aeg pakub meile võimaluse õppida ennast paremini tundma.
Mõnikord võime soovida, et meil oleks rohkem “aega endale”,
kuid tegelikult on just armastus teiste vastu see, milles avastame
enda ja selle, milleks oleme võimelised. Kui hoolime teistest koolis,
kodus, tänaval... kui aitame abivajajaid... kui suudame loobuda
oma maitsest, ajast ja eelistustest teiste heaks... siis avastame,
kes me tegelikult oleme.
Avastame ka, kas meil puudub veel midagi, et olla need, kes
tahaksime olla. Kas meil on kombeid, harjumusi, mis ei ole
päris kookõlas nende vaimsete väärtustega, mis meid elus juhivad?
Ainult siis, kui anname ennast teistele, võime tunda sügavat ja
püsivat rahu ja rõõmu.
neljapäeviti kell 17.00 gümnaasiumi kabelis
VESPER
tsistertslaste vana riituse kohaselt

rahastamist, kuid praegu puudub täpsem ettekujutus,
kui palju. Täna toimuval koolijuhtide nõupidamisel
ilmselt selgub.

nKinnitati MÜ koolide põhikirjad, mis on vaja kiiresti
esitada, et saada uued koolitusload.

nAiake. Sel aastal on toimunud tormiline areng: töö
õppekavadega, arenguvestlused jne. Linnapoolset
rahastamist on vähendatud, mis tähendab, et raske on
majanduslikult toime tulla.

nEttevalmistus lahtiste uste päevaks (5. märtsil).
Põhikool: kella 8-14-ni, algab traditsioonilise
hommikukohviga. Gümnaasium: kell 16.00
auditooriumis tutvustus, kell 18 Muusikamajas teatrija muusikaharu kontsert.

n Laulufestival. Sel aastal vähendatud formaadis.
Kulud on viidud miinimumini, kuna huvikoolide eelarvet
on kärbitud. Kõik varem planeeritud kontserdid
toimuvad, kuid ruume väljastpoolt maja ei üürita.
Täpsem kava jõuab kodulehele.

n Majandusraskused. Arutati, kuidas toime tulla
majandussurutise tingimustes, kui on tõenäoline, et
olukord halveneb veelgi. Otsustati, et seoses eelarve
vähendamisega jääb sel aastal ära emadepäeva
kontsert Estonias. Selle asemel võiks korraldada emade
päeva oma toredates ruumides. Tõenäoliselt tuleb läbi
mõelda ka kevadised klassiekskursioonid, panna rõhk
pigem selge eesmärgiga õppekäikudele kui kallitele
ekskursioonidele.

n Gümnaasium

n Põhikool

IV perioodi 2. nädal

nLahtiste uste päev 5. märtsil. Avatud tunnid alates

n Sünnipäevalapsed

kella 8.15-st. Alates 8.00-st hommikune tervituskohv
põhikooli raamatukogus.
Kell 14.15 ootame vanemaid taas raamatukokku, et nähtustkuuldust tagasisidet saada.
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nLahtiste uste päev
Neljapäeval, 5. märtsil kell 16.00 auditooriumis lahtiste
uste päeva raames VHK õppekorralduse ja erialade
tutvustus tulevastele gümnasistidele. Kell 18.00
muusikarühma õpilaste kontsert. Sisseastumiskatsed
väljastpoolt kandideerijatele laupäeval, 14. märtsil.

n Kutse õpetajatele
Kolmapäeval, 4. märtsil kell 16.00 kohtuvad Tallinna
ajalooõpetajad Gümnaasiumi ruumides MARKUS
JÄRVIGA, kes räägib rooma-katoliku kiriku rollist
tänapäeva maailmas.

n Vene keel
VENE KEEL PÄEVAD 2.-3. MÄRTS 2009
Tegevused toimuvad vene keele tundide ajal ja on seotud
VHK programmi ja riikliku ainekavaga, võimalusel
kasutatakse arvutiklassi.
Teist aastat on VHK 3.-12. klassi vene keele õppe aluseks
Euroopa Nõukogu tasemekirjeldused A-C (6 taset), millest
lähtub ka Eesti koolide uus ainekava. Tasemekirjeldused
on seadnud eesmärgiks igapäevase suhtlusoskuse
omandamise ja VHK vene keele ainesektsioon on
koostanud oma tööplaanid sellest lähtuvalt.
6. klassidega võtame osa haridusministeeriumi Euroopa
keelemapi projektist.
ALG- JA PÕHIKOOL

•3. klasside tegevused on seotud tähestikuga ja teemaga

VHK Laulufestival 2009
Vanalinna Muusikamajas
9. märtsil kell 19.00
Vanalinna Muusikamaja Laulustuudio
kontsert
10. märtsil kell 11.00
Mudilaste lauluhommik
esinevad Aiakese ja Aiakese Eelkooli lapsed
13. märtsil kell 10.00 algab
VHK Suur Laulupäev
25. märtsil kell 18.00
Perekontsert Elutuba 2
Vali endale meelepärane laul!
Palu appi pereliikmed, klassikaaslased või
muusikaõpetaja!
Tule osalema!
Registreerimine alates 26. veebruarist
põhikooli õpetajate toas ja Muusikamaja
valvelauas.

Mina ja minu sõbrad
• 4. klassid püüavad hakkama saada venekeelse
teenindajaga toidupoes
• 5. klassides toimuvad lahtised tunnid A1 taseme
keeleoskuse näitamiseks
• 6. klassides kinnistavad õpilased koolisõnavara ja
väljendeid ja tegelevad etiketiga. Töö keelemapiga
•7. klassides toimuvad lahtised tunnid A2 keeleoskuse
taseme näitamiseks
•8. klassides õpitakse lühinäidendeid
•9. klassides toimivad lahtised tunnid B1 keeleoskuse
taseme näitamiseks
GÜMNAASIUM
•10., 11. klasside keelerühmades erinevad tegevused A2
ja B1 taseme saavutamiseks
•12. klasside keelerühmades B1 taseme keeleoskuse
kinnistamine

n Kunstimaja
n VHK keraamikatöökojas on välja pandud õpetaja
KAUPO KANGURI juhendamisel
puutöötundides tehtud tööd (3.-6. klass)

põhikooli

nPõhikooli sööklas on eksponeeritud 8.klassi kunstikooli
õpilaste tööd, juhendaja JAANA JÜRIS.

nKunstimaja korrusel on 9. klassi õpilaste kunstikatsete
tööd.
Palun tulge vaatama!

n Muusikakool

n Kehakultuuri õppediivan

n 26.-28.02 VHK Muusikakooli õpilaste osalemine III

n Kesklinna koolide 3.-5.klasside spordimängud.

rahvusvahelisel pianistide konkursil "Noor virtuoos"
Riias (Kertu Aer, Anni-Mari Prees, Johan-Erik Kõlar,
Joonas Sarapuu, õp.Inga Arro ja õp Karin Suss)

muusikakoolide klaveriõpilaste konkurss

Rahvastepallis on käsil alagrupimängud. Võistkonnad on
jaotatud kolme alagruppi ning iga alagrupi kaks paremat
pääsevad finaalturniirile.
3. klassi poisid alistasid alagrupimängudes kõik kolm
vastast tulemusega 2:0. VHK paremust pidid tunnistama
Prantsuse Lütseum, Liivalaia Gümnaasium ja
Humanitaargümnaasium. Mängisid GEORG SIMON
HERODES, CHRISTOPHER KALEV, JOONAS
SIMSON VESKI, ALEKSANDER EINPALU, OLE LEIF,
JOHAN RUSSOW, JOHAN HALDNA, RUDOLF PAUL
KORP, KARL AUNIN, MARKUS KARIIS, MATHIAS
ARE ja EKKE PEETER SAUTER.
4. klassi tüdrukute alagrupiturniir sattus lisavaheaja
nädalale, kuid saime võistkonna kokku ja tüdrukud jätkavad
samuti finaalturniiril. Kuigi kaotati 1:2 Ühisgümnaasiumile,
võideti kindlalt 2:0 Prantsuse Lütseum. VHK-d esindasid
HANNA MARIA SALONG, MICHELLE HANG,
LOORA GRÜNVALD, ELIANN TULVE, MARITE
OROPERV, LIISA LOTTA KASK, JOHANNA MARIA
TÕUGU ja MARI LEPIK VON WIREN.
Ka 4. klassi poistel oli raskusi võistkonna kokku
saamisega, sest mängisime 25. veebruaril ja pikk vaheaeg
oli mõne mehe haigusega maha võtnud ja mõnel lihtsalt
riided koju ununenud... kuid poisid pääsesid samuti
finaalturniirile. Kaotati 0:2 Ühisgümnaasiumile ja võideti
2:0 Prantsuse Lütseumi. Mängisid JESPER BRUNO
BRAMANIS, SIIM KALEVISTE, JAN JOONAS PARVE,
OSKAR SAAREPERA, TRISTAN KRASS, JOHAN
KROON, JÜRI-SAIMON KUUSEMETS ja CARL
SIITSMANN. Finaalturniirid toimuvad märtsis.

n VHK ÕLS

n Info

VHK Õpetajate ja Lapsevanemate Segakoori laululaager
7.-8. märtsil Palmse mõisas.

Euroopa koolipiima programmi raames on praegu käimas
kooliõpilastele suunatud üle-euroopaline fotokonkurss
„Jõud piimast!“ Konkursi korraldajaks on Euroopa
Komisjon.
Konkursile oodatakse õpilaste tehtud fotosid, mis peaksid
kujutama seda, kuidas laps, tema sõbrad või ta pere tarbivad
piima või piimatooteid. Piima või piimatooteid tuleb kujutada
sobivas, säästlikus kontekstis (st. piimasõda jms ei ole
aktsepteeritav).
Konkursi võitja selgitatakse online-hääletuse teel ning
auhinnaks on noorte seas ülimalt populaarne Nintendo
mängukonsool Wii.
Konkursi osalemistähtaeg on 31. mai 2009.
Täpsem info konkursi osalemistingimuste kohta: http://
drinkitup.europa.eu/index.php?id=18&L=8
Euroopa koolipiima programmi eestikeelne koduleht asub
aadressil: http://drinkitup.europa.eu/index.php?id=3&L=8.

n 28.02 kl 14:00 Lastekirjanduse Keskuses Elo Toodo
viiuliõpilaste kontsert (proov 27.02 15:00-17:00)

n 28.02 kl 13:00 H.Elleri nim Tartu Muusikakooli
tšellofestival Tartus

n 28.02 kl 12:00 Muusikamajas Viiulipuu - VHK
Muusikakooli ja Nõmme Muusikakooli ühiskontsert (proov
10:00)

n 1.03 H.Elleri nim Tartu Muusikakooli tšellofestival,
koolitus-seminar tšelloõpetajatele

n3.03 kl 17:00 Muusikamajas klaveriosakonna kontsert
(konkursikavad)

n 3.03 kl 14.30 Lastekirjanduse Keskuses õp Anneli
Tanksimäe klaveriõpilaste kontsert

n 5.03 kl 16.15 Muusikamajas muusikakooli õpilaste
kontsert (klaverikonkursi kavad)

n5.30 kl 17.30 Gümnaasiumis kitarriõpilaste kontsert
n5.03 kl 18.00 Muusikamajas gümnasistide lahtiste uste
päeva kontsert (MK+ pillistuudio+ teatriõpilased)

n7.03 Saksa gümnaasiumis Püha Miikaeli Poistekoori
laululaager

n 7.03 Nõmme Muusikakoolis Tallinna regiooni
muusikakoolide puhkpilliõpilaste konkurss

n 8.03 Nõmme Muusikakoolis Tallinna regiooni

n Raamatukogu
n Uued raamatud gümnaasiumi raamatkogus:
1. Väärtpaberite teejuht.
2. [Koostanud: Särvinaz Kärimova Sänäm Äliyeva Ita
Serman] . Aserbaid•aanid.
3. Keem, Hella,. (2002). Võru murde tekstid.
4. Tartumaa saja-aastaste jutud.
5. Kuiss vanal Võromaal eleti: valimik korrespondentide
murdetekste.

n Uued ajakirjad gümnaasiumi raamatukogus:
Eesti Loodus 2/2009
Akadeemiake 1

n Omaloomingukonkurss 2009
VHK 13. OMALOOMINGUKONKURSI AUHINNAD

Kirjandusauhinnad
ALGKLASSID
Peaauhind:
ELSS MARTA RAIDMETS, 2.kl
Eripreemiad:
HANNES HENDRIK KISEL 1.kl
OLIVER ARON ILD, 1.kl
ELISABETH EGEL, 1.kl
ALEXANDRA PÄRN, 1.kl
HENDRIK LÕHMUS, 2.kl
SAARA LIIS JÕERAND, 3.kl
MARI-ANN REEDE, 3.kl
SILVIA BUTLER. 3.kl
PÕHIKOOLI NOOREM ASTE:
Peaauhind:
KAROLIINE-LISETTE KÕIV 6. kl
Proosaauhinnad:
MAARI HINSBERG 7. kl
MADLEEN MARIA KIRJA 6. kl
Äramärgitud tööd:
KELLI MARIE JAAMA 6.kl (proosa)
KERTU AER 5. kl (luule)
SASKIA BALTIN 5. kl (luule)
PÕHIKOOLI VANEM ASTE:
Proosa peaauhind:
ELEN KALDA 8. kl
Luule peapreemia:
KARL ALLIKA
Proosaauhinnad:
JONATHAN PETERSON 9.kl
ELSE MARE LAGERSPETZ 8.kl
MAGDALEENA MAASIK 8.kl
MARJU BAKHOFF 8.kl
Äramärgitud tööd:
PAULA ÜLEOJA (proosa)
KREETE MI RAND (proosa)
PAULINE MARIE KORP (kunsti ja kirjanduse sümbioos)
JAANIKA LÜÜS (visuaalne luule)

Heliloomingu auhinnad
Suur tänu helilooja HELENA TULVELE, kes aitas lugusid
hinnata!
Peaauhind
SIREL TAMMISTO I klass
väga läbimõeldud kompositsiooniga ja fantaasiarikkad
viiulilood "Öised liblikad" ja "Kosk"
Täname eraldi ka silmatorkavalt ilusa vormistuse eest!
Auhinnad
KATARIINA KIVI II klass
isikupäraste ja meeleolukate plokkflöödilugude "Jääkaru"
ja "Jänes" eest
ANN-LISAETT REBANE II klass
huvitava lahendusega klaveripala "Hele ja tume" ning
vokaalteos segakoorile "Ma hoolin Chimmost" eest

ANNABEL PETERSON III klass
ilusa kompositsiooniga klavessiinipala "Rohekas soo" eest
PAULA FRITZE IV klass
isikupärase klaveripala "Minu koer" eest
REBEKKA-MADLEEN LAMP V klass
klaveripala "Öine vikerkaar" eest
KAROLIINA SAATPALU VIII klass
fantaasiarikka klaveripala "Äralend" eest
HELENA PRUULI XI klass
isikupäraste lugude "Südamele oluline" ja "Vabakslastu" eest
Täname osavõtu eest ka järgmisi õpilasi:
IRIS PEIL II klass, RENO KASSER II klass, MAIYA
NOELLE GAWLEY II klass, OLIVIA TAMMISTO III
klass, SILLE RIIN RAND III klass, UMA FRITZE III
klass, TAANIEL POGGA X klass JA MARGARET
KELOMEES XI klass.
Heliloomingu - ja kirjanduse auhinnad panid seekord
välja:
RAHVUSOOPER ESTONIA
EESTI RIIKLIK SÜMFOONIAORKESTER
EESTI NUKU- JA NOORSOOTEATER
TALLINNA LINNATEATER

Kunstiauhinnad
ALGKLASSID:
RUDOLF PAUL KORP 3p
raamat ja plastiliinist vormitöö humoorika ja teravmeelse
teostuse eest
Kunstipeaauhind
JOONAS JÜRGEN KISEL 4p
Huvitava ja põhjaliku uurimusliku töö „Perekonnapuu”
eest
PÕHIKOOL:
Kunstipeaauhind
PAULIINE MARIE KORP 8t
noorele lootustandvale autorile süvenenud ja omanäolise
kirja- ja kunstiteose eest.
Käsitööpeaauhind
TONY PEETER HAAV 9.kl
Vormilt ja materjalilt mehise vase- ja püriitkiviga sõrmuse
eest
Filmipeapreemia (algklassid, gümnaasium)
RIINA LII PARVE 1.t
JAN JOONAS PARVE 4.p
MIRJAM PARVE 11.R
Animafilmi „Kuhu minek” eest (professionaalne teostus:
pilt+ heli)
GÜMNAASIUM:
Maalipeapreemia
ERIK HALLIK - omanäolisele noorele kunstnikule
Filmipeapreemia
JUSS HEINSALU, STINA RATTASEPP
film „Sulgedes silmad…” - kaaslaste tundliku ja südamliku
kujutamise eest
Õpilaste omaloomingu kunstitöid võib näha põhikooli
raamatukogus, selle ees ja algklassi majas. Kirjandustööd
ja filmid jõuavad loodetavasti millalgi kooli kodulehele.

