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VANEMATEKOGU

28. 09. 16

1. Õpetajate päev. 5. oktoobril annavad gümnasistid
põhikoolis tunde kell 12.00. Õpetajatele toimub Priit
Hõbemägi loeng auditooriumis kell 13.00–14.00.
OTSUSTATI: järgmisel aastal alustatakse juba septembri algul õpetajate päeva korraldamisega. Gümnasistid
ja soovijad põhikoolist annavad ühe tunni päeva sees.
Soovijate registreerimine toimub kolm nädalat varem
Google kalendri kaudu. Peale seda toimuvad kogunemised (õpetaja-õpilane) osakonniti, et juba täpsustada
tunni andmise korralduslikku külge. Peale õpetajate
päeva tähistamist tehakse kokkuvõte.
2. Muusikakooli arenguseminar. Oktoobris toimub
Karin Veissmann eestvedamisel muusikakooli arengu-

seminar. Osalevad muusikakooli osakondade juhatajad
ja juhtkonna esindajad. Seminari kokkuvõttest tehakse
ülevaade ka põhikooli klassijuhatajatele.
3. Palverännak. Maarjamaa Haridusselts kutsus kokku
kristlikud koolid, kes osalesid palverännakul. Kuna lapsi tuleb iga aastaga juurde, tehti ettepanek korraldada
palverännakud eri vanuseastmetele. Põhikooliastmele
võiks toimuda juba paaripäevane rännak. Korraldamisel on õpetajate palverännak kevadel, 1. mail Vastseliinasse.
4. Gümnaasiumi palverännak Hispaaniasse. Korraldatakse 19.–31. oktoobril, mil kaks gümnasistide rühma
koos õpetajatega viibivad palverännakul Hispaaniasse.

PÕHIKOOLI ÕUESÕPPEPÄEV

7. oktoobril toimub VHK-s juba mitmendat aastat traditsiooniks saanud
õuesõppepäev. Kõik klassid sõidavad
sel päeval loodusesse väljasõitudele,
kus õpime õues ning koolimajas tunde
ei toimu.
Õpilased võtavad leivakoti kodust ise
kaasa ja valivad hommikul ilmale vastava riietuse.
Õuesõppepäeval osalemine maksab sel
aastal 5 eurot õpilase kohta. Kõik bus-
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sid väljuvad Mere pst. Vene Kultuurikeskuse eest.
5.T, 5.P, 5.A, 5.B klassidel toimub “Retk
Viru rabas”.
6.T, 6.P klass külastavad Jääaja keskust
ning Elistvere loomaparki.
7.T, 7.P klassil toimub Murastes programm “Matkatarkused loodusretkel”.
8.T, 8.P sõidavad Paunkülla. Poistele
programm “Praktilised oskused looduses” ning tüdrukutel programm

B-KEELE VÄLJASÕIT LÄÄNEMAALE

Asusime teele hommikul kell kaheksa, suundudes otse KeilaJoa mõisa. Uksel ootas meid giid, kes rääkis hoone ajaloost,
suguvõsast, praegustest omanikest ja mõisa restaureerimisest. Esimene ruum, kuhu sisenedes jõutakse, on vaasituba või
perekonnatuba. Seal rippusid kunagi omanike portreemaalid ja
seisid uhked vaasid. Kõndides edasi, jõudsime muusikasaali, kus
oli vanasti olnud klaver. Saalis oli kenadest sammastest kaaristu,
mis giidi jutu järgi oli nõukogude ajal seina sees peidus ning tuli
restaureerimise käigus välja. Ekskursioon kestis umbes poolteist
tundi ning lõppes mõisa aias tehtud grupipildiga.
Pooletunnise vahepeatuse tegime Padise kloostris. Varemed olid
huvitavad ja igasugu väikseid salakäike ja kambreid täis. Kloostri
tornist sai näha ilusat vaadet Padise mõisale ja ümbritsevale
metsale. Bussis rääkis õpetaja meile veel balltisakslastest ning
nende elust Eestis.
Padiselt suundusime Haapsallu, kus käisime söömas. Sealt
edasi sõitsime Noarootsi muuseumisse. Giid tutvustas meile

“Jääaeg”.
9.T, 9.P klassid külastavad Iru elektrijaama ja Jäätmejaama.
6.B, 6.A, 7.A sõidavad Lahemaale Tsitresse ja osalevad programmis “Meri on,
meri jääb”.
8.A, 8.B, 9.A, 9.B klassidel on sel päeval
“Avastuslik keskkonnapäev Sagadis ja
Altjal”.
Loodame, et ilm tuleb ilus ning päev
saab täis põnevaid avastusi.
Rõõmsat ja värvilist sügist kõigile!
Maris

vanasti Lääne-Eestis elanud rannarootslasi. Märkida tasub
muuseumis olevat vaipa, mis oli mitu meetrit pikk ning millele oli
tikitud olulisi sündmusi eesti ajaloost. Vaiba tegid “neljapäevamemmed” – nõnda kutsutakse naisi, kes käivad seal neljapäeviti
käsitöö ringis. Maja ise oli pisike ja peale vaiba oli välja pandud
vanaaja esemeid ning plakateid, mis rääkisid rannarootslaste ja
väikesaarte minevikust.
Viimane koht, kuhu meid viidi, oli Noarootsi gümnaasium. Kaks
õpetajat võtsid meid vastu ning tutvustasid ja rääkisid koolist:
mida seal õpetatakse, millal see asutati jne. Maja oli väga ilus ja
hubane. Üks hoone oli värskelt restaureeritud. Sinna oli tekitatud
filmivaatamisvõimalus ja ühine koosviibimiskoht.
Enne Tallinnasse minemist oli vaba aeg Haapsalu muulil, kus
me saime nautida merevaadet ning muljetada. Bussis andsid
õpetajad meile kaks töölehte väljasõidul räägitud informatsiooni kohta. Kuigi buss rappus ja käekiri oli seetõttu äärmiselt kole,
said kõik hakkama. Päev oli korda läinud.
Eliise Lind

Kloostri Aidas
on avatud
gümnaasiumi kunstikooli suvepraktika näitus!
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PALJU ÕNNE, ARMAS VHK!
4.P KLASSI SOOVID KOOLILE

Ma soovin, et järgmised sada aastat läheks sul
sama hästi!
Toredat juubelit!
Ma soovin, et meie kool võidaks miljoni!
Ma sooviks sulle väga head internetiühendust!
Ma soovin sulle, et sa saaksid ehtsa jalgpalliväljaku!
Ma soovin sulle kingiks ujulat!
Ma soovin sulle kingiks korvpalli-, jalgpalli- ja
tenniseplatsi!
Soovin sulle rohkem tehnoloogiat (laptoppe, 3Dprintereid)!
Ma soovin sulle arvutiklassi!
Ma soovin veel rohkem tunde siin koolis!
Ma soovin suuremaid klassiruume!
Ma soovin juurde huvitavaid tunde, et saaks juba
algkoolis õppida ajalugu ja geograafiat ja hispaania keelt!
Ma soovin sulle suurt koolihoovi!
Ma soovin, et meie koolis oleksid pikad vahetunnid!
Ma soovin, et võiks olla arvutimängutunde!
Ma soovin, et poleks üldse kaklusi!
Ma soovin vähem tunde meie koolile!

v

Ma soovin vähem keelde!
Ma soovin, et sa oleksid terve: seinad, kardinad,
vetsud jne...
Ma soovin, et kõik lapsed ja õpetajad siin koolis
oleksid toredad!
Ma soovin sulle kingiks koolibussi!
Ma soovin sulle klassidesse uusi kõlareid!
Ma soovin õpetajatele paremaid arvuteid!
Ma soovin sulle palju lapsi kooli!
Ma soovin sulle ehtsat jalgpalliväravat!
Ma soovin, et parandataks ära aiaaugud su koolihoovis, et pall ei veereks ära!
Ma soovin sulle kingiks batuuti ja botaanika-aeda!
Ma soovin, et kuni viimase klassini oleksid samad
klassijuhatajad!
Ma soovin sulle palju õuevahetunde!
Ma soovin sulle kingiks viipekeeletunde!
Ma soovin sulle, et tunnid, mis su ruumides toimuvad, oleksid lihtsamad!
Ma soovin sulle palju matkasid!
Ma soovin sulle teravamat peedisalatit sööklasse!
Ma soovin, et meie koolis juhtuks midagi erilist!

v
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Õnne sulle, kallis kool!
Õnne sulle, juubilar!
Ära hävine ja jää meile truuks!

ÕNNITLEME!

EMLi õpetajate tänupreemia pälvis VHK kitarriõpetaja Vahur Kubja.
25. septembril toimus Rahvusooper Estonia Talveaias Eesti Muusikakoolide Liidu traditsiooniline tänuõhtu õpetajatele. Muusikapedagoogide ja muusikakoolide tähtsus nii professionaalse muusikaõpetuse kui ka kohaliku kultuurielu edendamisel on hindamatu. Ilma sellise laialdase muusikahariduse baasita ei oleks meil noori tõusvaid tähti,
rahvusvaheliselt tunnustatud tippmuusikuid ega esinduskollektiive – see kõik saab alguse Õpetajast. Eesti Muusikakoolide Liidu tänuõhtuga tunnustati EMLi silmapaistvaid pedagooge. VHK muusikakoolist osalesid õp. Maret Nurklik ja Eve Padar. Tänuõhtul esines varajase muusika ansambel Floridante. Tänuõhtul anti üle Eesti Muusikakoolide
Liidu tänupreemiad muusikakoolide õpetajatele, Eesti Kultuurkapitali Helikunsti Sihtkapitali pedagoogi tunnustuspreemiad ning kuulutati välja tänavused parimad kohalikud omavalitsused. Tänuõhtule palutud õpetajatele anti võimalus vaadata Rahvusooper Estonia teatris Eduard Tubina balletti „Kratt”.
Eesti Muusikakoolide Liit tänab õpetajaid tänupreemiaga alates 2015 aastast. Preemiate saajad otsustab EMLi juhatus tuginedes õpetajate saavutustele EMLi Vabariiklikul konkursil.

