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KRISTEL ÜKSKÜLA  6.04
KATRI REBANE  6.04

HELENA VOOGLAID  6.04
MARI MÄGI  7.04

LEANNE BARBO  8.04
MARGIT RÜSSE  8.04
TÕNU KÕRVITS  9.04

TANEL LIIBERG  11.04
HELEN POLL  12.04

����������������������������

VAIKNE NÄDAL

Paastuaeg hakkab lõpule jõudma ja varsti algab vaikne nädal, kus erilist
tähendust omavad suur neljapäev, suur reede ja kogu selle nädala tipphetk
- ülestõusmise pühad.
Paastuaja viimane nädal pakub meile võimaluse mõelda lootusele, millest
kõnelevad ülestõusmise pühad. Seekord aitab meid mõtiskleda paavst
Benediktus XVI  sõnum noortele 2009. aasta noortepäevaks.
„Me oleme kõik teadlikud lootuse vajalikkusest, ja mitte just igasuguse
lootuse vajalikkusest, vaid kindla ja usaldusväärse lootuse vajalikkusest,
nagu ma seda rõhutasin ka oma entsüklikas „Spe salvi“. Noorus on
eriline aeg lootuse jaoks, sest ta vaatab tuleviku suunas, mis on täidetud
erinevate lootustega. Oma nooruses me hellitame ideaale, unistusi ja plaane.
Noorus on aeg, mil langetame otsustavad valikud oma tuleviku ja ülejäänud
elu suhtes. Ehk ongi see just põhjuseks, miks just sellel ajajärgul kerkivad
meis esile väga tähtsad, elu ennast puudutavad küsimused: Miks ma olen
siin? Mis on elu mõte? Milline näeb minu elu välja? Ning veel: Kuidas ma
saan olla õnnelik? Miks on meie kaaslasteks kannatus, haigused ja surm?
Mis saab peale surma? Sedalaadi küsimused kerkivad varem või hiljem
meis esile, kuid eriti siis, kui seisame silmitsi raskustega, mis näivad olevat
ületamatud: raskused õpingutes, töötus, perekonnasisesed probleemid, kriisid
sõprussuhetes ja  armastavate sidemete loomises, haigused ja abitus,
majanduslikust olukorrast põhjustatud raske seis. Siis me võime küsida
iseendilt: kust ma võin leida enda elus lootuse leegi ja kuidas ma suudan
seda põlevana hoida oma südames?”
Vaikne nädal pakub hea võimaluse mõelda sellistele küsimustele. Ehk
tuleva nädala sündmused aitavad meil neile ka vastuseid leida.
„Ärge heitke meelt, kui teie ees seisavad raskused ja katsumused. Olge
kannatlikud ja pikameelsed, et ületada nooruslikku vajadust kiirustada
ja saavutada kõike kiiresti.
(...) Tehke valikuid, mis kinnitavad teie usku. Näidake, et te mõistate

Vanematekogu 1. 04. 2009

nnnnn Õppeaastalõpu tööplaan. Arutati, milliste
teemadega peaks tegelema juunis ja augustis.
Vanematekogu planeerimisalane seminar 20. mail.

nnnnnEkskursioonid 2.-3. juunil.
Algklassid: 1. klassid Keila-Joale, 2. klassid Polli
loomaaeda, 3. klassid rabamatkale, 4. klassid Rakverre.
Põhikool: 5. klassid Vormsile, 6.p Viljandimaale, 7.t
Saaremaale, 7.p Kõrvemaale, 8.t Helsingisse
Heurekasse, 8.p Stockholmi, 9. klassid pärast lõpetamist
Vormsile.
Kiitus klassijuhatajatele kiire ja hea planeerimise eest!

nnnnn Koolivormi küsimus. Ebakorrektselt ja
kaasinimeste ilumeelt riivavalt riietuvate õpilaste koju
saatmine on õigustatud. Ühtne koolivorm (sokkideni!),
mis mujal maailmas traditsioonidega koolides on
enesestmõistetav, on meie ühiskonnas endiselt
millegipärast probleeme tekitav.

nnnnn Vanematekogu avaldab tänu Imbi Laasile ja
teistele muusikaõpetajatele  laulufestivali
korraldamise eest! Ehkki sel aastal olid võimalused
tagasihoidlikud, läksid kontserdid hästi korda.

nnnnnVanematekogu tunnustab õpilaste silmapaistvate
saavutuste eest üleriigilise konkursi finaalis muusikakooli
õpetajaid Karin Sussi, Tõnis Kuurmet, Anneli
Tanksimäed ja Krista Madistet.
nnnnnKassikõnnist. Üritus oli hästi lavastatud, etteasted
olid huvitavad, õhkkond õdus. Kiitus Anna Viigile ja
kõigile osalejatele! Ürituse tulu annetati Miikaeli
Ühenduse õpilaste abistamise fondi.

nnnnn 8. aprillil on koolis külas Eesti ja Läti
presidendiprouad. Sel puhul peaks lapsed ka eriti
korrektselt riides olema.

raha ja materiaalsete hüvede iidoliseerimisega kaasnevat riski
ja ärge laske ennast meelitada nende petlike illusioonide poolt.
Ärge alistuge isekate huvide mõttemallidele. Armastage oma
ligimesi ja püüdke kasutada oma ande ja talente teenimaks
head ja tõde, „olles alati valmis kostma igaühele, kes teilt pärib
aru lootuse kohta, mis teis on.“
Mõtte- ja palverikast nädalat!

Tallinna Saksa Gümnaasium korraldab 8. aprillil
TULUÕHTU VHK-s õppivate noorte emade
toetuseks.
Kontserdil esinevad Saksa gümnaasiumi endised ja
praegused õpilased ning Revalia kammerkoor.
Kontsert toimub Saksa gümnaasiumis, Sütiste tee 20,
algusega kell 19.00. Sissepääs 100 krooni.

nTähelepanu!



n Gümnaasium nPõhikool
IV perioodi VI nädal

nnnnnSünnipäevalapsed
11.H     Karl-Erik Tamme   8.04
11.H     Marie Tiitsmann    10.04
11.K     Veli Valentin Rajasaar  12.04
11.K     Anna-Liisa Virkus    12.04
12.K     Uku Valner    12.04

nnnnnAlgab abiturientide viimane koolinädal ja siis jääbki
veel ainult üks arvestustenädal! Arvestustenädala plaanid
selguvad nädala lõpuks. Ootame õpetajatelt ettepanekuid
ja arvestuste aegasid.
12. klassi viimane koolikell heliseb 22. aprillil.
Kõigil õpilastel, kellel pole toodud tagasi õpinguraamatud,
palun seda kiiresti teha!

nnnnnVaatamate saabunud kevadele on meie koolis ikka nõutav
akadeemiline riietus!

nnnnnÕppekäigud

•Reedel, 17. aprill toimub 11.R ja 11.H õppepäev Ida-
Virumaal. Start kell 8.15 Mere puiesteelt. Kell 9.00
külastame Kiiu betoonielementide tehast. Umbes kell 12.00
jõuame Kohtla-Nõmme kaevandusmuuseumi. Tagasiteel
külastame Kiviõli tehiskoksimäge. Tallinna jõuame kuue
paiku.
NB! Leivakott tuleb kodust kaasa võtta. Sõidu maksumus
on 140 krooni, seda  saab maksta Mairi kätte. Riietuge
palun soojalt ja mugavalt.

•Kolmapäeval, 22. aprillil toimub 10.R ja 10.H
keskkonnaökoloogia õppekäik. Start kell 8.15 Mere
puiesteelt. 9.00 ühineb meiega Raplas giid, kes tutvustab
meile Raikküla, Alu ja  Paka vaatamisväärsusi ja räägib
nende kohtade ajaloolisest taustast. Seejärel külastame Ka-
bala villaveskit ning umbes 13.30 jõuame Järvakanti, kus
toimub muuseumitund ja klaasistuudios klaasi puhumine.
Tallinna jõuame kuue paiku.
NB! Leivakott tuleb kodust kaasa võtta. Sõidu maksumus
on 150 krooni, seda saab maksta Mairi kätte. Riietuge palun
soojalt ja mugavalt.

õp. Tiia ja õp. Irja

nnnnnTasemetööd põhikoolis 2009 kevadel

•Riiklikud tasemetööd
3. klass
7. mai emakeel
12. mai matemaatika
6. klass
5. mai emakeel
13. mai matemaatika
18. mai inimeseõpetus

•Kooli tasemetööd
Matemaatikas

5. klass 13. mai
6. klass 13. mai (riiklik tasemetöö)
7. klass 12. mai
8. klass 12. mai (hindeline arvestus)
9. klass 15. mai (proovieksam)
Inglise keeles
19. mai 5.T, 7.P ja 8.P klassid
20. mai 5.P ja 7.T klass
21. mai 6.T ja 6.P klass
22. mai 8.T klass

nnnnnPISA test
Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) viib
käesoleval aastal läbi järjekordse rahvusvahelise õpilaste
õpitulemuslikkuse uuringu PISA. Uuringus osalevad 15-
aastased noored ehk 8. ja 9. klassides õppijad. PISA 2009
uuringust võtab osa 68 riiki, sealhulgas ka Eesti. Testis
osalevad koolid valitakse juhusliku valimi alusel. Käesoleval
aastal on selles valimis ka VHK. Niisamuti nagu valitakse
koolid, valitakse ka valimisse sattunud koolidest juhusliku
valimi alusel  35 õpilast, kes testi sooritavad. VHK-s toimub
test 15. aprillil. Uuring toimub tundide ajal (algus kell 9.00)
ja ei vaja eraldi ettevalmistust. Testi kestab 3 tundi ja 20
minutit. Näidisülesannetega saab tutvuda internetis
www.ekk.edu.ee

nnnnnKiitus 8.T  klassile toreda klassikontserdi korraldamise
eest! Kontserdi tulu läks klassi ekskursioonifondi.

1. - 3. mail toimub Vilniuses esmakordne Taizé
noortekokkutulek Balti riikides. Leedulased valmistavad
ette väga sooja vastuvõttu ja kõik osavõtjad on teretulnud
kohalikesse peredesse. Taizé vennaskond loodab, et
Eestimaalt tulevad kohale paljud noored.
Registeerimine lõpeb 10. aprillil. Vaadake informatsiooni
siit: http://www.taize.fr/et_article8015.html
5. mail jätkub Taizé palverännak Eestimaal. Vend Alois
ja mõned teised vennad tulevad Tallinnasse. Kell 19.00 on
Rootsi-Mihkli kirikus õhtupalvus (lauluproov algab kell
18.15). Kõik on oodatud kuulama ja osalema!
Lisainformatsiooni saab siit: http://www.taize.fr/
et_article8077.html
Tule ja võta kaasa kõik oma sõbrad!

nTaizé

20. aprillil toimub gümnaasiumi majas (koht täpsustamisel)
raamatute müük. Pakutakse inglise keele lugemisraamatuid
(lihtsamad alates 30 kroonist) ja õppematerjale
(sõnaraamatud, grammatika- ja sõnavaraõpikud,
eksamimaterjalid). Saadaval on ka teiste keelte abimaterjale
- prantsuse, saksa, rootsi, hispaania, jaapani, itaalia ja araabia
keel. Kõik on väga oodatud tutvuma!

AVALIK ALASTUS

Vanalinna Hariduskolleegiumi gümnaasiumi
kunstiharu lõputööde näitus

2.—17. aprill, Galerii Aatrium

nRaamatute müük



nKoolielu konkursil "Minu kõne presidendile" saavutas
teise koha JOONAS JÜRGEN KISEL VHK põhikooli
4.p klassist. Palju õnne!

n28. ja 30. märtsil toimusid üleriigilise klaveri- ja
plokkflöödikonkursi "Parim noor instrumentalist
2009" finaalid. Klaverikonkursi eelvoorudes osales 218
õpilast 51-st muusikakoolist, plokkflöödikonkursi
eelvoorudes 71 õpilast 27-st muusikakoolist. VHK
Muusikakooli õpilaste tulemused on väga-väga head!

Klaverikonkursi finaal:

•III vanuseaste (anti välja 5 auhinnalist kohta ja 1 diplom)
JOHAN-EERIK KÕLAR - II koht  õp. Karin Suss
JOONAS MATTIAS SARAPUU - diplom  õp. Karin Suss

•IV vanuseaste (anti välja 2 auhinnalist kohta ja 3 diplomit)
JOHANNES SARAPUU - diplom   õp. Anneli Tanksimäe

Plokkflöödikonkursi finaal:

•I vanuseaste (anti välja 5 auhinnalist kohta ja 2 diplomit)
SILVIA BUTLER - I koht      õp. Tõnis Kuurme
ADRIAN KIRIKAL - II koht      õp. Tõnis Kuurme
KATARIINA KIVI - III koht     õp. Krista Madiste

•II vanuseaste (anti välja 3 auhinnalist kohta ja 1 diplom)
KELLI MARIE JAAMA - III koht      õp. Tõnis Kuurme
SASKIA BALTIN - III koht       õp. Tõnis Kuurme

•III vanuseaste (anti välja 3 auhinnalist kohta)
IRMA ISABELLA RAABE - I koht      õp. Tõnis Kuurme
Kontsertmeistrid olid õp. Marju Riisikamp ja õp. Ingrit
Vooglaid.

Palju-palju õnne!

n Laulufestival

Tänavuse laulufestivali raames toimus märtsikuus Vanalinna
Muusikamajas 6 vahvat ja publikurohket kontserti.
Esmaspäevastel kogunemistel said teatavaks tänavused
parimad esitused.
Otsustajaks oli seegi kord kuulajatest zhürii, kes tegi oma
tööd suure innuga.
Traditsioonilised auhinnad - kauni kuju ja kõlaga kellukesed
- oli valmistanud VHK Kunstimaja keraamikakoda;
maiustustega rõõmustas kõiki osalenuid AS KALEV

•Algkooli vanuseastme kontsertide publiku lemmikud:

Parimad solistid:
I - II klass:

I koht "Oma laulu ei leia ma üles", ELSS MARTA
RAIDMETS, II klass
II koht "Härra Q", ALEXANDRA PÄRN,  I klass
III koht "Seeneralli", ELISABETH REIMAN, I klass

III - IV klass:
I koht "Saladuste otsimise laul", KAROLIN SAAR, III
klass
II koht "Tige tigu", JÜRI SAIMON KUUSEMETS, IV
klass
III koht "Värvilised unistused", SAARA LIIS JÕERAND
III klass

Parimad ansamblid:
I - II klass:

I koht "Talverahu", MIHKEL HIRVE ja KARL KILL-
ING, I klass
II koht "Vallatu tee", I KLASSI POISTE ANSAMBEL
ja I KLASSI TANTSUTÜDRUKUD
III koht "Tuuled nüüd puhuvad", I KLASSI
TÜDRUKUTEKOORI ANSAMBEL ja
"Ootel", I KLASSI POISTEKOORI ANSAMBEL

III - IV klass:
I koht "Taat, ära maga", IV KLASSI POISTE
ANSAMBEL
II koht "Hirmud", MUDILASKOORI ANSAMBEL
III koht "Aeg", III KLASSI TÜDRUKUTE
ANSAMBEL

Põhikooli vanuseastme publiku lemmikud:

Parimad solistid:
I koht "Let Go", KAROLIINA SAATPALU VIII klass
II koht "Mees ja jumal", HANNA LOTTE KRALL VII
klass
III koht "Here I Am", RAAHEL PILPAK VII klass

Parimad ansamblid:
I koht "Hallelujah", AGNES GRÜNBERG ja MARIA
BARBARA NIITVÄGI VI klass
II koht "Tunne", ANSAMBEL THE ONE VI klass
III koht "Kulla kutse", KELLI MARIE JAAMA, KIRTE
JÕESAAR ja MADLEEN MARIA KIRJA VI klass

Tänud kõikidele lauljatele ja pillimängijatele, õpetajatele ja
abilistele!

Kohtumiseni laulufestivalil 2010!

nMuusikakool

nnnnnLaulupeo eelproovid Salme Kultuurikeskuses 6.04:

•kell 13:00-17:00  Vanalinna Muusikamaja
tütarlastekoori ettevalmistuskoor II-III klass eelproov
+ ettelaulmine

•kell 13:00-17:00 Püha Miikaeli Poistekoori
ettevalmistuskoori eelproov + ettelaulmine. Poisid
tulevad kooli kell 11.00 (kooriklassi). 11.00 - 12.00
laulavad hääled lahti. 12.15 on söömine. 12.30 hakkavad
kooli juurest minema

•6.04 kell 18:00-21:00 Õpetajate ja lapsevanemate
segakoori II eelproov+ ettelaulmine

nnnnn8.04 Gümnaasium poistekoor esineb tundide ajal (Läti
riigivisiit)

nnnnn9.04 kell 16:00 Muusikamajas klaveriosakonna
lõpukavade kuulamine

nnnnn9.04 kell 17:15 Teatrisaalis K i t a r r i o s a k o n n a
kontsert

nÕnnitlused



nKesklinna koolide 3.-5.klasside spordimängud.
Esmakordselt (vähemalt minu õpetajaks oleku ajal) toimusid
Kesklinna koolidel ka suusatamise võistlused. Poiste 3 x 1,4
km teatevõistlusel osales meilt koguni kaks võistkonda. Esimene
võistkond koosseisus ANDRE-MARTIN ILVES, JAN
DUREJKO ja CHRISTOPHER KALEV (päeva parim aeg)
saavutas II koha. Teine võistkond (ISAK LAMBOT,
ALEKSANDER EINPALU ja JOHAN HALDNA) saavutas
kuue võistkonna konkurentsis 4.koha.
Rahvastepalli finaalturniiril tegi ajalugu 3.klassi võistkond,
tuues esmakordselt võidukarika VHK-sse!!! Finaalturniiril alistati
kindlalt 2:0 Reaalkooli ja GAG-i võistkond, pingelistes mängudes
suudeti aga võita 2:1 ka Inglise Kolledþit ja Kadrioru Saksa
Gümnaasiumi võistkonda. Supertublid olid TAAVET KIRJA,
CHRISTOPHER KALEV, GEORG SIMON HERODES,
JOONAS SIMSON VESKI, ALEKSANDER EINPALU, OLE
LEIF, KARL AUNIN, JOHAN RUSSOW, EGERT HÕIM,
RUDOLF PAUL KORP, ANNA KATARIINA NIGESEN,
JUULIA ALEKSANDRA MIKSON, MARKUS KARIIS!!!
4.klassi poisid mängisid 21.Koolis ja esiteks peab poisse ja nende
vanemaid kiitma, et suurte segaduste kiuste jõudsime siiski
osalema. Kahjuks tuli kõikides mängudes tunnistada vastaste
paremust. Tasavägiste mängude järel kaotati GAG-ile ja
Reaalkoolile (võitja). Kindlamad kaotused tuli vastu võtta
Kadrioru Saksa Gümnaasiumilt ja 21.Koolilt. Kokkuvõttes seega
6.koht. Kiitust väärivad JESPER BRUNO BRAMANIS, SIIM
KALEVISTE, JAN JOONAS PARVE, TRISTAN KRASS,
DEVON NATHANIEL GAWLEY, JÜRGEN LUUS, MARKUS
JOHANN VÄLI, OSKAR SAAREPERA ja JOHAN KROON.
4.klassi tüdrukud mängisid samuti 21.Koolis, kuid erinevalt
poistest õnnestus neil saavutada ka üks võit ja seda Reaalkooli
üle. Teistes mängudes tuli tunnistada vastaste paremust.
Kokkuvõttes 5.koht. Tublid olid HANNA MARIA SALONG,
THERESA TOOM, MICHELLE HANG, LOORA
GRÜNVALD, ELIANN TULVE, KERTU TRAKS, JOHANNA
MARIA TÕUGU, MARIE OTT ja MARITE OROPERV.

nTallinna koolinoorte spordimängud.
26.märtsil selgitati parimad sõudeergomeetritel sõudmises.
Võisteldi 500 m distantsil, kus kooli esindas igas vanuseklassis 4-
liikmeline võistkond. Põhikooli tüdrukud jäid 22 kooli
konkurentsis jagama 13.-15. kohta ajaga 2.02,5. Sõudsid LAURA
REITER, LAURA ROGENBAUM, MARILIIS KUNDLA ja
HANNA MARIA AAVIK. Põhikooli poisid olid ajaga 1.34,5 5-
ndad (21 kooli), kusjuures „hõbedast” jäi puudu 0,5 sekundit ja
„kullast” 1 sekund… Väga hästi sõudsid TONY-PEETER HAAV,
MARKUS PROMMIK, JOHAN KARLSON ja KAREL
LUIGA. Gümnaasiumi neiud (ELISE NASSAR, LIINA LAUL,
GETTER SAAR ja PILLE-RIIN KARRO) saavutasid ajaga
1.53,5 10.-12.koha (22 kooli). Gümnaasiumi noormeestele andis
aeg 1.32,0 22 kooli konkurentsi 10.-13.koha. Sõudsid RENE
VÄLI, TAAVET PÄRENSON, KAUR PALDRE ja MARKO-
JOHANI BELZETSKI. Kokkuvõttes saavutas VHK 26 osalenud
kooli hulgas igati tubli 7.koha.

õp. Aivar

n Tallinna noorte kitarristide konkursil esinesid
tublilt VHK muusikakooli kitarriõpilased.
Robert Jürjendali kitarriõpilased:
Mihkel Hirve - I vanuserühmas diplom pala väga
hea esitamise eest
Holger Kiik - IV vanuserühmas aukiri II koha eest
Mattias Kuppart, Kaarel Varkki  - IV vanuserühmas
aukiri III koha eest
Arne Rütteri kitarriõpilased:
Gustav Poroson - III koht III vanuserühmas
Aleksander Lapin - diplom huvitava kava esitamise
eest
Õnnitleme tublisid õpilasi ja õpetajaid!

n Kesklinna koolide 3.-5.klasside
spordimängude finaalturniiril rahvastepallis
saavutas VHK 3. klasside võistkond esikoha!
Õnnitleme tublisid spordipoisse! Täpsemalt loe
kõrvalveerust.

n Rahvusvahelisel teatripäeval 27.03 jagati
Rakveres välja teatri aastaauhinnad 2008. aasta
loomingu eest.
Lavastaja auhind
LEMBIT PETERSON: «Maarja kuulutamine» ja
«Linn».
Naisnäitleja auhind
MARIA PETERSON ja LAURA PETERSON:
partnerluse eest Mara ja Violaine osatäitmistes
lavastuses «Maarja kuulutamine».
Meesnäitleja auhind
MARIUS PETERSON: Sergei Basin lavastuses
«Linn».
Sõnalavastuste muusikalise kujunduse auhind
MARIUS PETERSON: muusikaline kujundus
lavastusele «Linn», «Metsik» ja «Maarja kuulutamine»
(Theatrum).
Priit Põldroosi nimeline auhind, mida antakse
teatrimõtte arendamise, pikaaegse teatriuurimusliku
või teatripedagoogilise tegevuse eest.
LEMBIT PETERSON: viljakandva teatri-
pedagoogilise töö eest Eesti Humanitaarinstituudis,
Tallinna Ülikoolis ja Vanalinna hariduskolleegiumis ning
teater-kooli Theatrum loomise eest.
Palju õnne!

Uued ajakirjad gümnaasiumi raamatukogus:

Loomingu Raamatukogu
Teater muusika kino
Keel ja Kirjandus
Värske Rõhk
Eesti Loodus
Horisont

Tule tutvu!

nÕnnitlused jätkuvad nKehakultuuri õppediivan

nRaamatukogu


