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APRILLI ALGUSE
SÜNNIPÄEVAD:
KRISTA CITRA LÜLLMANN 1.04
SÄNNI NOORMETS 5.04

KRISTEL ÜKSKÜLA 6.04
KATRI REBANE 6.04

MALLE-REET HEIDELBERG 6.04
JOHAN-EERIK KÕLAR 7.04

KIRILL OGORODNIKOV 7.04
MARGIT RÜSSE 8.04

KELLY ANIJÄRV 8.04

KIRI KODUSTELE
SEITSME MAA JA MERE TAGANT

 Tere, kallis vanaema!
Kuidas teil ilm on? Meil on siin päris
päikseline veebruari kohta: täna on koguni neliteist kraadi sooja!
Kõik on mäel suusatamas, aga mina
olen seda maad juba mööda vihisemas
näinud, nii et võtan rahulikult.
Täna käisin vanalinnas ringi uitamas ja avastasin ühe meeletult armsa
nurgataguse käsitööpoe. Leidsin mõne
postkaardi, mis tuletas sind meelde – see
päevalillepõllu ja naeratava tädikesega
– ja teise, mis lihtsalt silma jäi. Pistsin
need ka ümbrikusse.
Praegu on hiline pärastlõuna ja päike
paitab pehmelt palgeid. Ma sain imeilusaid pilte! Nii mägedest, vanalinnast kui
Constance’i järvest. Ühel päeval läksin
linnast mitte kuigi kaugele mägedesse
jalutama, fotoaparaat kotipõhjas, lootusega väärt pilte saada.
Leidsin lossivaremed. Loodus oli endise

ehitise üle võimust võtnud. Väädid rajasid teed ümber sammaste ja roomasid
üle müüride.
Lilled pistsid ninad kiviklibu alt välja.
Üks ulakam kass oli leidnud tee linnast
varemeteni ning peesitas nüüd müüri
peal taeva poole küündivate väätide
vahel. Kirjulaiguline kiisu jäi pildile
puhkavalt pikutavana. Tal tundus nii
mõnus olevat.
Siin on kõik väga tore, aga ikka veidi
igatsen Eestit. Tahaks kõiki juba praegu
näha. Tulen täpselt Kaisa sünnipäevaks tagasi. Ma leidsin talle hästi ilusad
kingad, sinised ja sädeleva musta paelaga kaunistatud, aga ära talle veel ütle,
see võiks üllatus olla.
Ma loodan, et sul on hästi läinud ja oled
oma maali tumepunasest roosibuketist
ära lõpetanud.
Häid sõnumeid oodates ja kallistades
Triin

5.-6. klasside õpilaste eesti keele ainevõistluse teema oli sel aastal “Kiri kodustele seitsme maa ja mere tagant”. Loovkirjutamise võistlusele laekus 97 tööd.
Välja anti kuus eriauhinda. Parimaks hetke jäädvustajaks tunnistati Lotte Triin
Ugandi 6. klassist. Tema kirja võitegi ülalpool lugeda. Palju õnne Lotte Triinule ja
õpetaja Krista Nõmmikule!
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SUUR SUZUKI GALAKONTSERT LONDONIS ROYAL ALBERT HALLIS

27. märtsil toimus Londonis maailmakuulsas Royal Albert Hallis suur Suzuki galakontsert, kus esines 1300
last, kes oli välja valitud 27 riigist. Eestist sõitis kontserdile esinema 20 last, kes kõik õpivad VHK muusikakoolis viiulit Suzuki meetodil. Peale viiulite võis kontserdil kuulda veel vioolasid, tšellosid, kontrabasse,
kahtekümmet üht klaverit, harfe, kitarre, mandoliine,
flööte, plokkflööte ja orelit. Teoseid esitati nii pillirühmade kaupa soolodena kui ka kõik koos. Kontserti saatis
gala jaoks kokku pandud keelpilliorkester, mille liikmetest enamik oli samuti pillimänguoskused omandanud
just Suzuki meetodil.
Kontsert toimus kahes osas ja kavas olid näiteks J. S. Bachi

MUUSIKAKOOL

•4. aprillil kell 16.00 Eesti Lastekirjanduse Keskuses Kristiina
Jõeste ja Saskia Baltini soolokontsert-lõpueksam
•4. aprillil kell 18.00 Muusikamajas VI klassi keelpillide
aastakontsert
•5. aprillil kell 17.00 Muusikamajas IV klassi keelpillide
aastakontsert
•6. aprillil kell 18.00 Muusikamajas muusikakooli õpilaste
tasemeeksam
•7. aprillil kell 17.00 Muusikamajas muusikakooli õpilaste
kontsert

kahe viiuli kontsert, Ecclesi sonaat g-mollis ja Mendelssohni viiulikontsert. Proovid toimusid kahe päeva jooksul:
päev enne kontserti Imperial College’is ja samal päeval
Royal Albert Hallis.
Kui British Suzuki Association kolm aastat tagasi selleks
kontserdiks valmistumist alustas, ei suutnud Royal Albert
Halli kontsertprogrammi korraldajad uskuda, et selline
asi võiks võimalik olla: 1300 last suudavad kahe päevase
prooviga mängida peast koos sellise suure kontserti. See
oli väga võimas kogemus kõigile, nii kuulajatele kui ka esinejatele. Ja nagu Shinichi Suzuki on öelnud: need lapsed,
kes mängivad koos muusikat, ei tõsta mitte kunagi teineteise vastu kätt.

ÕNNITLUSED

•Jaapani suursaatkonna korraldatud Jaapani-Eesti suhete
teemalisele esseevõistlusele laekus põhikooliõpilastelt 26
tööd. Kirjutati teemal „Milline oleks sinu elu, kui oleksid
sündinud Jaapanis?”. Meie kooli 8. klassi õpilane Hanna
Koha saavutas II koha. Hanna käis ka suursaadiku vastuvõtul.
Õnnitleme Hannat ja õpetaja Krista Nõmmikut!
•18. märtsil toimus Karjamaa Põhikoolis K.J. Petersoni sünniaastapäevale ning emakeelepäevale pühendatud luulekonkurss. Osales 16 kooli. 7.–9. klassi arvestuses pärjati
laureaatideks Emili Rohumaa ja Anette Pärn! Palju õnne ka
õpetaja Krista Nõmmikule!
•23. märtsil toimunud üleriigilisel ajaloo-olümpiaadil sai
William Straus (11.R) 20. sajandi ajaloo osas 3. koha. Palju
õnne Williamile ja õpetaja Ilvar Saarele!

