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NÄDALA MÕTE:
ALANDLIKKUS

Paastuaeg ja lähenev vaikne nädal
kutsuvad meid mõtlema ühele ilusale
voorusele:
alandlikkusele.
Alandlikkus on suurte hingede tunnusmärk ja see tähendab elada tões
nii enda kui teiste kohta. Alandlikkus tähendab, et...
...tunnetan oma suurust Jumala lapsena, kuid samal ajal aktsepteerin
oma väiksust Tema ees.
...Alandlikkus nõuab realistlikku
enesehinnangut, meie tegude eesmärgiks ei tohiks olla 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.
...Tavaliselt me 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 halve-

mad. Küsimus on pigem suutelisuses
olla “need”, kes võime olla.
...Allun 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, aga küsimuse vormis... Võime
ehk juba paar otsust vastu võtta…

VHK Laulufestival 2012
Laulufestivali lõppkontsert ja perelaulude kontsert "Elutuba 5"
29. märtsil kell 18.00 Nukuteatris
Esinevad perekonnad Rohumaa, Viik, Soode, Heinsaar, Jaama, Song, Thompson, ...
Kõlavad 5 eelkontserdi parimad esitused, selguvad tänavused publiku lemmikud.
Kontserdi toetuskaardid on saadaval Muusikamaja valvelauas
ja põhikooli õpetajate toas
Perelaule saab veel kontserdile registreerida kuni teisipäevani
meiliaadressil imbi@vhk.ee
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14. 03. 12

lMajandusteenistus. Tegevus toimub üheksal erineval
aadressil. Majandusteenistuse ülesanded on tohutult kasvanud. Majades toimub tegevus alates 8-st kuni u. 22-ni õhtul.
Praegu on majad töötajatele väga hästi avatud. Täpsemalt
tuleks läbi mõelda võimalikud avariiolukorrad õhtustel aegadel
ja nädalavahetuseti.
Anu Reidak andis ülevaate haldust puudutavatest teemadest,
millega tuleb pidevalt tegeleda. Lisaks on terve nimekiri akuutsetest töödest, mis vajavad tegemist sh Vene 22 fassaaditööd,
põhikooli katuseremont, klasside remont, sanitaarremondid
jne. Põhikooli klassid vajavad kapitaalremonti.
Missugune on struktuur ja üksused, mis tagavad vajalike tööde
tegemise? Majandusteenistus vajab juurde inimressurssi, et
kasvavate mahtude ja nõuetega sammu pidada. Osakonnajuhatajad kohtuvad 26. märtsil, et tööd, nende maht ja tegevuskava läbi arutada.
Järgmises konsiiliumis on arutlusel struktuuriküsimused.

GÜMNAASIUM

SÜNNIPÄEVALAPSED
11.K
12.R
10.K
11.K

10.R
12.H
12.K
11.R
11.R

Juhan Soone
17.03
Jaarika Lember
17.03
Katariina Tirmaste 21.03
Rahe Saara Sahara
Ringvee 23.03
Hanna Maret Anderson 24.03
Maria Kesküla
26.03
Siim Lootus
26.03
Emma Urb
29.03
Kristin Ann Kaurit
29.03

KORRAPIDAMINE

26.–30. märtsini on korrapidajaks XI K klass. 2.–5. aprillini on
korrapidajaks X H klass.

APRILLI TOIDURAHA

Aprillis on 19 toidupäeva, toiduraha seega 30,4€ (see kehtib
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lKalender.
27. märtsil on gümnaasiumis külalised Venemaalt.
28. märtsil avatakse kunstiõpilaste tööde näitus Kullo
galeriis.
4. aprillil näitus „Rõõm“ Kristiine sotsiaalkeskuses.
Ülestõusmispühade teenistus: 10. aprillil – uurime ühise
suure teenistuse võimalusi
Nelipüha teenistus: 28. mail – uurime ühise suure teenistuse võimalusi.
Lõpukell on 18. aprillil kell 10.30.
Õppenõukogud: 1. juunil kell 14.00 algklassid (I-IV kl);
põhikool (V-IX kl) täpsustamisel ; 7. juunil kell 9.00 gümnaasium (X-XI ); 13. juunil kell 15.00 XII kl; 14.juunil kell
14.00 IX kl.
Spordipäevad: 4. juunil (IV-VIII kl; 7. juunil I-III kl
7. juunil on IV klassi lõpupidu.
24. mail toimub Katariina kiriku visioonikonverents

IV perioodi 5. nädal
neile, kes märtsi toiduraha makstes
arvestasid maha streigi päevad).
Kui te ise märtsis toiduraha makstes
EI ARVESTANUD maha streigi päevi,
tuleb toiduraha maksta 16 päeva
eest 25,6€. Tähelepanu abiturientide vanematele: XII klassi õpilastel
lõpeb regulaarne koolitöö 13.04 ja
toidupäevi seega 8 (12,8€). Vajalikud rekvisiidid leiate VHK kodulehelt. Toiduraha tuleb üle kanda 25.
märtsiks!

VILISTLASED TUTVUSTAVAD ÕPPIMISVÕIMALUSI: MEIE VILIST-

LANE NELE LANGEBRAUN KÕNELEB
ÕPPIMISEST OXFORDIS
esmaspäeval, 26. märtsil kell 15.30.
Eriti oodatud on X ja XI klasside

õpilased.

ABITURIENTIDE BALL

Laupäeval, 10. märtsil toimus abiturientide ball Õpetajate majas.
Suur tänu kõikidele korraldajatele
ja vanematele, kes korraldajaid toetasid! Pilte võib vaadata VHK kodulehe pildigaleriist.

INFO VALGEVENE-UKRAINA-POOLA
ÕPPEREISIL OSALEJATELE

Reedel, 30. märtsil kell 9.00-11.00
infotund. Kohtumine külalistega,
filmi vaatamine ja väike üllatus.

GÜMNAASIUMI KAMMERKOOR
FESTIVALIL

Gümnaasiumi kammerkoor osaleb
koorifestivalil Raplas 30. ja 31.
märtsil.

UUDISKIRJANDUS PÕHIKOOLI RAAMATUKOGUS

lBurnett, Garry. (2006). Õpime koos lapsega õppima.
lPriimägi, Epp. (2011). Teksti vastuvõtt ja tekstiloome.
lLugemislust. (2011).
lKamis, Alexandra. (2011). Joonista loomi.
lÕpime rõõmuga matemaatikat: praktilisi harjutusi lapse loogilise

mõtlemise, loovuse, arvutamisoskuse arendamiseks (2011).
lOwen, Nick. (2005). Metafoori maagia. : 77 lugu õpeta-

jatele, koolitajatele ja mõtlejatele
lSharron, Howard. (2011). Kuidas muuta laste mõtlemist.
lCarr, Nicholas. (2012). Triiv madalikule: mida Internet meie
ajuga teeb
lVahtre, Lauri. (2011). Meie suured tegijad: Eesti lapse raamat
lRosinad: lood lastekirjanike lapsepõlvest (2011).

TEATAJA
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PÕHIKOOL

lAlgkool:
l26. märtsil 1. P ja 1. T teatri ühiskülastus: etendus “Muumitroll ja
Saba-täht”, lahkume 11.30, tagasi

MUUSIKAKOOL

oleme 14.15
l29.
märtsil
3.
T
Lilleküla
Päästekeskuses õppekäigul, lahkume
9.30, tagasi 12.00

l27. märtsil kell 18:00 Muusikamajas õp. Elo Toodo laulustuudio õpilaste kontsert
l28. märtsil kell 18:00 Muusikamajas KAMINAMUUSIKA:
Gambaansambel Väike rinG (Peeter Klaas, Tõnu Jõesaar,
Leho Karin)
l29. märtsil kell 18:00 Nukuteatris Laulufestivali lõppkontsert
l30. märtsil kell 17:00 Muusikamajas õp. Tõnis Kuurme
plokkflöödiõpilaste kontsert
l30. märtsil Tartus VII tüdrukute klass, gümnaasiumi
muusikakooli rühm jt Tartu Ahhaa keskuses muusika näitusel
l30.-31. märtsil Raplas noortekooride konkurss-festival,
osaleb gümnaasiumi kammerkoor

lEsmaspäeval pärast vaheaega
(26. märts) on põhikooli klassidel
emakeelepäevateemalised kogunemised.

KUNSTIMAJA

28.märtsil kell 14.00 avatakse Kullo Lastegaleriis
Kuninga 6 Kunstimaja õpilastööde näitus "Minu pere".
Olete lahkesti oodatud!
Näitust on võimalik näha juba alates 20.märtsist ja üles
jääb näitus 13.aprillini.

ÕNNITLEME!

l10. märtsil toimus füüsikaolümpiaadi lõppvoor Tartus, kus Kristjan Kongas (8 P) saavutas gümnaasiumi
õpilaste seas võisteldes 4. koha ja sai II järgu preemia
ning Lauri Kongas (12R) saavutas 14. koha ja sai III
järgu preemia. Ühtlasi nimetati nad mõlemad VIII rahvusvahelise füüsikaolümpiaadi Eesti võistkonna kandidaadiks. Otsustavaks saab 24.–26. aprillil toimuv
Eesti-Soome maavõistlus, kus mõlemad osalevad. Palju
õnne ja suur tänu poiste isale Olav Kongasele!
(jätkub lk 4...)

												
TEATAJA nr 529
Veni creator spiritus
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ÕNNITLUSED ( JÄTKUB)

lTõlkevõistluse tulemused
On selgunud 21. veebruaril toimunud
tõlkimisvõistluse parimad inglise, saksa
ja prantsuse keeles. Õnnitleme:
Inglise keel
Tunnustus väga hea tõlke eest – Hanna
Maria Hanson (RAM Kool)
Tunnustus hea tõlke eest – Kadi Paldre
Saksa keel
1. koht – Eliisabet Hein
2. koht – Irma Isabella Raabe
3. koht – Katariina Tirmaste
Ergutusauhind – Helis Oidekivi ( RAM kool)
Prantsuse keel
Parimad tõlkijad on:
10. klass (luuletus)
Martin Beek, Rahe Ollisaar, Eliis Vaino
11. klass (proosa)
Andrea Miku, Maibel Napa (RAM kool),
Mirjam Tiitus
12. klass (proosa)
Anna-Liisa Toropov, Marion Soon
Vene keelest eesti keelde
1. Markus Malm
2. Johanna Maria Juhandi ja Kirill Havanski
Eesti keelest vene keelde
1. Ksenia Dulina
2. Viktoria Tsumak (mõlemad Tallinna
Linnamäe Vene Lütseumist)
Rootsi keel
Parimad tõlkijad on:
Ella Estonius, Katrin Kullo (GAG)
lÜleriigilise Johann Valentin Mederi
kvintettide konkursi Grand Prix tuli VHK
Muusikakooli kvintetile!
Palju õnne!
VHK Muusikakooli kvintett:
Kirke Gross – tšello (IX kl)
Teele Möldre – klavessiin (X kl)
Katariina Tirmaste – flööt (X kl)
Johanna Maria Juhandi – flööt (XI kl)
Mihkel Ross – flööt (XI kl)
Juhendajad-õpetajad: Mari-Liis Vihermäe ja Ene Nael
Esitati Johanna Maria Juhandi oma-

loominguline pala” Ajalik ja ajatu”, G. P.
Telemanni Tafelmusik d-moll ja Veljo Tormise “Kellel arm südames” Rael Kõivu (XII kl)
seades.
lEster Mägi 90. sünnipäevale pühendatud
nais- ja neidudekooride võistulaulmisel
saavutas Vanalinna Muusikamaja tütarlastekoor A-kategooria neidudekooride
seas II koha ning zürii eripreemia parima
kohustusliku laulu esituse eest!
Õnnitleme tütarlastekoori ja dirigente!
Tore oli see, et et helilooja Ester Mägi oli
ise konkursil kohal ja avaldas arvamust, et
nii head esitust pole ta varem oma teosest
kuulnudki...
lKertu Aer võitis Tartus toimunud üleriigilisel emakeeleolümpiaadil II KOHA!
Õnnitleme Kertut ja õpetaja Krista Nõmmikut!
lEesti Muusikakoolide Liidu konkursi “Parim noor instrumentalist 2012” tulemused
TšELLO
III vanuserühm
II koht Kirke Gross, õp. Ardo Västrik
KITARR
IV vanuserühm
II koht Kaarel Kuusk, õp. Lauri Jõeleht
KONTRABASS
I vanuserühm
II koht Marten Taavet Kääramees, õp. Peter
Skriver
IV vanuserühm
III koht Hanna Maria Aavik (VHK XII kl), õp.
Meeme Saareväli – G. Otsa nim. Muusikakooli eelõpe
Õnnitleme kõiki osalejaid ja õpetajaid!
lKesklinna koolide rahvastepallis suutsid
eelmise aasta võitu kaitsta 4. klassi poisid.
Terve turniiri jooksul ei kaotatud ühtegi
mängu. Kooli esindasid Karl Johan Herodes,
Karl Killing, Johannes Remmelkoor, Rasmus Moorits Veski, Stefan Plado, Joonas
Koff, Siim Kristjan Salmi, Karl Perens ja Ralf
Kompus. Eelmise aasta II kohta kordasid
5.klassi tüdrukud. Pronksmedalid teenisid
3.klassi poisid. Palju õnne!

KVINTETIKONKURSIST

Laupäeval, 10. märtsil toimus Gustav Adolfi Gümnaasiumis esimene Johann Valentin Mederi
nimeline kvintettide konkurss. Konkurss oli üleriigiline, osavõtjaid tuli nii Tarvastust, Viimsist
kui Tallinnast. VHK-d esindas ansambel Tšötiin koosseisus Teele Möldre (klavessiin), Kirke Gross
(tšello), Johanna Maria Juhandi (flööt), Mihkel Ross (flööt) ja Katariina Tirmaste (flööt). Esitasime
Johanna Maria lugu „Ajalik ja ajatu“, Allegrot ning Adiagot Telemanni Tafelmusikist ning Veljo
Tormise viisistatud ja Rael Kõivu seatud rahvaluulel põhinevat pala „Kellel arm südames“. Et kahe
lavaleastumise vahele jäi ligi üheksa tundi, mahtus pingelisse võistluspäeva ka üksteise pillide õppimine, malemäng ja ühislaulmine. Meile tuli suure üllatusena, kui lõpuks selgus, et olime võitnud
Grand Prix ja diplomi omaloomingulise teose esitamise eest. Saime ka mitmeid auhindu, millest
tähelepanuväärseim oli kindlasti kopterireis Helsingisse. Nii toredasti läks meie konkurss, millest
võtsime osa tegelikult ju koosmängimise rõõmu pärast.
Katariina Tirmaste

VANALINNA
HARIDUSKOLLEEGIUM

www.vhk.ee
VENE 22
TALLINN 10123
TEL: 6996 100
Toimetaja:
Mirjam Parve
teataja@vhk.ee

