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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

TATJANA TABAKINA  15.03

TAIVO NIITVÄGI  19.03

ANNELI SALUMAA  19.03

REET KROON  21.03
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ALANDLIKKUS

Paastuaeg jätkub, kutsudes meid mõtlema ühele ilusale voorusele, milleks on
alandlikkus. Alandlikkus on suurte hingede tunnusjoon, mille väljenduseks
on võime elada tões nii enda kui teiste kohta. Alandlikkus tähendab, et...

♦Tunnetan oma suurust Jumala lapsena, kuid samal ajal aktsepteerin
oma väiksust Tema ees.

♦Püüdlen realistliku enesehinnangu poole nii, et mu tegude eesmärgiks ei
oleks 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.

♦Mõistlik on see, kui ma 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.

♦Püüan alluda 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 üle, aga küsimuse vormis... Võime
ehk juba paar otsust vastu võtta...

Vanematekogu 10.03.10

nKristel jagas muljeid tütarlastekoori Ameerika-
reisist. Väga ilus reis oli, kuigi ka väga töörohke. Kokku
anti 5 kontserti, osaleti 2 teenistusel, 1 missal ja toimus
11 kohtumist erinevate kooride ja kogukondadega. Eriti
südamlik oli kohtumine Chicago eestlastega, kes
hoolitsesid oma külaliste eest suure pühendumisega.
Tüdrukud olid väga tublid ja vaprad.

nKinnitati 1. klassi katsete vastuvõtumeeskonnad.

nJärgmise aasta kalenderplaan. Kinnitati järgmise
aasta lisavaheaeg: vabad päevad on 23.-25.02, vabariigi
aastapäeva aktus on reedel, 18.02 kell 14. Suveseminar
18.08. Jõululaat 11.12. Mailaat 28.05.

n Chema rääkis kristliku kasvatuse programmi
ettepanekust minna koolivaheajal (23.-26.03)
palverännakule läbi Vastseliina Aglonasse (Läti).
Aglona on tuntud palverännakute sihtpunkt ja ka
kultuurilooliselt huvitav piirkond.

nStaadioni küsimus. Schnelli staadioni, mis on
erakätes, ei saa kevadest enam kasutada, seega pole
kuskil kehalise tunde teha. Otsustati kontakteeruda
GAG-iga, et ühiselt tõstatada probleem linna tasandil.

nEmakeelepäeva ja lugemisaasta tähistamine.
Kinnitati eesti keele ainesektsiooni ettepanek tähistada
emakeelepäeva ja lugemisaastat temaatiliste üritustega
esmaspäeval, 12. aprillil.

nKinnitati laulufestivali kava.

nTÄNUD! Vanematekogu tänab Sirje Voitkat abi eest
omaloomingukonkursi auhindade leidmisel!

nAbiturientide viimane koolikell 21. aprillil.

nJärgmise vanematekogus: e-kool, järgmise aasta
kalendri kinnitamine.

VHK LAULUFESTIVAL 2010

15.03-14.04 Muusikamajas

Esmaspäev, 15. märts kell 19.00 Vanalinna
Muusikamaja Laulustuudio

Teisipäev, 16. märts kell 11.00 Aiake

Kolmapäev, 17. märts kell 17.00 VIII-XII klass

Reede, 19. märts kell 10.00 I-II klass
kell 12.00 III-IV klass
kell 13.00 V-VII klass

Kolmapäev, 14. aprill kell 18.00 Elutuba 3 -

perekontsert



n Gümnaasium nPõhikool
IV perioodi 4. nädal

SÜNNIPÄEVAD

10.H Karmo Nigula  14.03

11.H Elisabeth Peterson  16.03

10.R Jaarika Lember  17.03

12.E Maria Kase  18.03

nPalverännak vaheajal  (23. -26. märtsini)

Tänavu korraldame gümnasistidele (osaleda saavad ka
õpetajad ja vanemad) palverännaku lõunanaabrite pühadesse
paikadesse. Kavas on külastada Vastseliina piiskopilinnust,
Aglona basiilikat Kagu-Lätis, Siluvat ning Ristide mäge
Leedus. Sõidame bussiga ning ööbime palverändurite
majades. Teele asume Tallinnast teisipäeval, 23. märtsil:
peatume Vastseliinas ning õhtuks jõuame Aglonasse.
Kolmapäeval, 24. märtsil oleme Aglonas ja selle ümbruses.
Neljapäeva, 25. märtsi hommikul asume teele Siluvasse
ning  jääme sinna ka ööbima. Reedel, 26. märtsil käime
Ristimäel ning pärast sõidame tagasi koju.

Reisi maksumus 1500 krooni.  Osalemissoovist anna teada
Chemale: chema@vhk.ee hiljemalt esmaspäevaks!

nLaulufestivali nädal

15.-19. märtsini on VHK-s laulufestivali nädal.
Gümnasistidel on võimalus kontserdil üles astuda
kolmapäeval, 17. märtsil.

nKoolivaheaeg ja Ülestõusmispühad

Kevadine koolivaheaeg kestab algab 20. märtsil ja lõpeb
28. märtsil. Hoolekogu ja Consiliumi otsusega on Teine
Ülestõusmispüha (esmaspäev, 5. aprill) vaba päev.

nToiduraha

Toiduraha tuleb aprillis maksta 20 päeva eest 500 krooni.
Abiturientide regulaarne õpe lõpeb 16. aprillil ja neil on
toidupäevi 10. Toiduraha seega 250 krooni. Vajalikud
rekvisiidid leiate siit:

http://www.vhk.ee/toitlustamine/gumnaasium.

nKoorilaager

19.-20. märtsil osaleb VHK Gümnaasiumi kammerkoor
VII noortekooride festivalil Pärnus. Festivali raames
toimuvad mitmed töötoad ja kontserdid Pärnu koolides ja
Eliisabeti kirikus ning suur lõppkontsert Pärnu
kontserdimajas. Festivali korraldab Eesti Kooriühing, osaleb
üle 10 noortekoori kõikjalt Eestist. Meie kammerkoor osaleb
festivalil esmakordselt. Väljasõit on reedel, 19. märtsil kell
9.00 Mere pst.

ABITUURIUMILE:

nAbituuriumi teine proovikirjand

Abituriendid kirjutavad teise proovikirjandi  reedel, 19.
märtsil (mitte 20. märtsil nagu eelmises kirjas eksklikult).

n1.T läheb 16. märtsil 11.30-13.30 Särevi majamuuseumisse
vaatama/lavastama etendust "Lavastuse sünd".

nI poiste klass läheb 18. märtsil kell 10.00 õppekäigule
Telemajja. Tagasi jõuame kooli juurde kella 12-ks.

nSTUUDIUM 18. märtsil kell 15.30 auditooriumis.
Teemaks: eksperthinnangute skaalad. Palume kõikidel
õpetajatel osa võtta!

n Õnnitleme ja kiidame 6. klassi õpilast SASKIA
BALTINit, kes osales 5. märtsil Viljandi Maagümnaasiumis
toimunud inglise keele ja ajaloo integreeritud vabariikliku
võistluse "Keeleaeg" lõppvoorus ja saavutas seal suurepärase
2. koha! Suured tänud ka inglise keele õpetaja Jaanika Arule!

nÕpetaja Tuuli Koitjärv on saanud Tiigrihüppelt
Tiigri Tegija (Aasta koolitaja 2009) tiitli. Palju õnne!
Auhinna andis 19. veebruaril üle Vabariigi President Toomas
Hendrik Ilves. Tiigrihüppe sihtasutuse lehel on kirjutatud
järgmiselt:

Hea õpetaja tähendab paljude jaoks inimest, kes teab ja oskab ning
soovib oma tarkust teistega jagada. Ta teeb seda oskuslikult - nii et
õppijad ennast rumalamana ei tunne ja äratades neis teema vastu
suuremat huvi. Nii tekib õppija ja õpetaja vahel sünergia, millest kõik
kasu saavad. Sama kehtib ka hea koolitaja puhul selle erinevusega, et
täiskasvanud õppijad on neis asjus kooliõpilastest kordades
tundlikumad. Tahame eriliselt esile tõsta ja tänada inimest, kes on
hingega panustanud õpetajate koolitamisesse ja haridustehnoloogilise
mõtte levikusse. Tema praeguste tiitlite loetelu on üsna pikk: Vanalinna
Hariduskolleegiumi algklasside õpetaja ja haridustehnoloog, Koolielu
portaali algõpetuse ainekoordinaator, Tiigrihüppe Sihtasutuse koolitaja
ning eTwinningu mentor - Tuuli Koitjärv, aasta koolitaja.

(Häid tulemusi loe ka kehakultuuri õppediivani veerust!)

nÜhiskonnaõpetuse riigieksamikursus abiturientidele

Kokku on lepitud järgmised ühiskonnaõpetuse kursuse
tunnid abiturientidele:

Esmaspäeval, 15. märtsil kell 15.30-17.00
Esmaspäeval, 29. märtsil kell 15.30-17.00
Esmaspäeval, 19. aprillil kell 10.00-14.00
Kolmapäeval, 21. aprillil kell 13.00-17.00
Neljapäeval, 22. aprillil kell 10.00-14.00

nXII lennu almanahh

Viimaks ometi saame alustada heade mõtete kogumist XII
lennu almanahhi jaoks. Selleks tuleb abituriendil VHK
kodulehekülje kaudu sisse logida meie andmebaasi ning
menüüst valida eksperthinnangute asemel Almanahh. Kui
soovime lõpupeol almanahhi raamatu kujul käes hoida, siis
tuleb head mõtted kirja panna hiljemalt märtsi lõpuks!

VEEL ABITURIETIDELE:

(Jätkub kõrval)

nÕnnitlused



n15. märtsil kell 17:00 Teatrisaalis kandleosakonna kontsert;

n16. märtsil kell 16:00 Muusikamajas konkursikavade
läbimäng;

n16. märtsil kell 17:00 Muusikamajas Tõnis Kuurme
õpilaste kontsert;

n18. märtsil kell 17.00 Teatrisaalis kitarrosakonna kontsert;

n18. märtsil kell 16:00-16.45 Muusikamajas Konkursi III
vooru läbimäng: viiul ja tšello;

n18. märtsil kell 17.00 MK TASEMEEKSAM;

n19. märtsil kell 14.00 Kiili Kunstide Koolis ühiskontsert
(õp. Heili Meibaum, Ene Nael);

n19. märtsil Nõmme Muusikakoolis Konkurss, tšellode
lõppvoor;

n19. märtsil EML konkurss tšellodele;

n19-20. märtsil Pärnu VII noortekooride festival, osaleb
kammerkoor;

n20. märtsil kell 12.48-13.48 ELKK Südametäis kevadet,
VHK MK+VHK TK õpilaste kevadetervitus;

n20. märtsil kell 15:00 Muusikamajas õp. Inge Biltse ja
Marju Rootsu (TMKK) klaveriõpilaste kontsert;

n21. märtsil Nõmme Muusikakoolis konkurss: viiulite
lõppvoor;

n21. märtsil Estonia kontserdisaalis Vanalinna Muusikamaja
Tütarlastekoor osaleb laulupeo repertuaari seminaril.

nMuusikakool

nTV 10 olümpiastarti 39. hooaeg. Eelmisel nädalal
toimusid 2. etapid nii Tallinna piirkonnas kui ka vabariiklik
mõõduvõtt. Mõlema toimumiskohaks oli Lasnamäe Spordihall.

Tallinna piirkonna etapil jõudsid esikolmikusse KELLI
MARIE JAAMA vanemate tüdrukute ja KAARIN AAVIK
nooremate tüdrukute 60 m tõkkejooksus, mõlemale II koht.
Kelli Marie näitas häid tulemusi ka kõrgushüppes (4. koht)
ja kuulitõukes (5. koht). VHK-st osales seekord 7 poissi ja 5
tüdrukut, kes püstitasid rida isiklikke rekordeid ning paljud
poisid said elus esimest korda aimu, kui häid oskusi nõuab
selline keeruline ala nagu tõkkejooks.

Vabariiklikul etapil võisteldi seekord tõkkejooksudes,
nooremad poisid hüppasid veel kaugust, vanemad poisid
teivast ja vanemad tüdrukud tõukasid kuuli. Suurepäraselt
võistles KELLI MARIE JAAMA, olles vanemate tüdrukute
60 m tõkkejooksus ajaga 9,69 teine! Teistel aladel esineti omal
tasemel, mis andis enamasti koha lõpuprotokolli keskosas.
Võistlejat ei olnud meil kahjuks välja panna nooremate
tüdrukute tõkkejooksu ja poiste teivashüppesse. Kooli eest
võistlesid lisaks Kelli Mariele, MATHIAS-MAIT
METSAMAA, OSKAR SAAREPERA, HERMAN KLAS
RATAS ja JOHANNES MAGNUS AULE. Peale teist etappi
ollakse koolide arvestuses 7240 punktiga 23. kohal.

nGETTER SAAR tuli Tartus U-19 vanuseklassis Eesti
noortemeistriks sulgpallis!

nETV-Swedbank noorte suusasarja etapil Jõulumäel saavutas
MATTIS JAAMA järjekordse võidu, seekord
klassikasprindis, eelmisel etapil Tamsalus ei leidunud talle
vastast suusakrossis. CHRISTOPHER KALEV oli Jõulumäel
viies, kuid kahel eelneval etapil Tamsalus ja Holstres saavutas
II koha. Stabiilselt esikuuikusse sõidab oma vanuseklassis
ka MATTHIAS KALEV: Jõulumäel 5. koht, Tamsalus 6.
koht ja Holstres 5. koht.

LAULUFESTIVALI AVALÖÖK!

15. MÄRTSIL KELL 19:00 MUUSIKAMAJAS

ELO TOODO LAULUSTUUDIO KONTSERT

KOHTUMISED...
KREETE MI RAND

MARI TAMMESALU
ALEKSANDRA KIRIKAL
HELENA MÄRTINSON

MARIA POLL
ANNIKA MÖLDER

KÜLALISED:

KATRIN ELERI ENGEL
TAANIEL POGGA
JOHANNES SARAPUU
BREY VELBERK

SAATEANSAMBEL:

JOEL RASMUS REMMEL TRIO
HELI:

HANNO PADAR

SISSEPÄÄSUKS MIDAGI PÕSKEPISTMIST!

nKehakultuuri õppediivan

n Info

MAAKAUPA saab VHK-sse tellida taas esmaspäeva
südaööni, kauba saab kätte reedel alates 15.00 gümnaasiumi
valvelauas. Kogu info ja tellimine: www.maakaup.com

KÜLALINE

On pühapäev ja taevas paistab päike
mul külla tuli sugulane väike.

Ta eesnimeks Tomm
ja perekonnanimeks Komm.

Mängisime palli,
viskasime salli,

lõpuks läks ta ära,
silmis rõõmus sära.

Elisabeth Reiman (2. T)

(Luulekogumikust „Lõbus aasta“, üks
omaloomingukonkursti peapreemiatest)


