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1. Konsiiliumil oli külas Kopenhaageni Eesti kooli
esindaja Sille. KEK on loodud selleks, et aidata Taanis
elavatel eesti lastel hoida sidet Eestiga ja eesti keelega. Õppetöö toimub laupäeviti. Seitse eri vanuses KEK
last on 5.–11. oktoobrini külas meie põhikoolis. Taani
koolides toimub tunnis väga palju suhtlemist, lapsed istu-

vad reeglina rühmalaudades, palju on meeskonnatööd ja
projekte.
2. Trialogos. 14.-15. oktoobril VHK teatrisaalis, teemaks
südametunnistus. 14. oktoobri teatritunnid peab ümber tõstma.
3. Lapsevanemate koosolekud. Anti tagasisidet
põhikooli lapsevanemate koosolekutele.

s10. oktoobril kell 17.00 Muusikamajas õp Linda Voodi
õpilaste kontsert
s10. oktoobril kell 17:00 Flöödikontsert – Mirjam Nuter XII
klass
s13. oktoobril kell 17.30 Muusikamajas õp Tuule Kanni ja Ella
Maidre õpilaste kontsert
s15. oktoobril kell 12.00 Muusikamajas õp Ene Salumäe ja

Elo Toodo õpilaste kontsert
s15. oktoobril kell 18.30 Muusikamajas Raasepori muusikakooli ja VHK muusikakooli ühiskontsert, kaastegev ansambel
“Võlukeeled”, juhendaja Tereza Šmerling-Heinsaar.
s15.–16. oktoobril Haapsalu Toomkirikus kursus “Ronime
oreli sisse IX”, osalevad õp Kristel Aeru, Ene Salumäe, Ene
Naela ja Anneli Tanksimäe klahvpilliõpilased

MUUSIKAKOOL

RONIME ORELI SISSE

15–16. oktoobril toimub Haapsalu Toomkirikus kursus “Ronime oreli sisse” IX. osalevad õp. Kristel Aeru, Ene Salumäe,
Ene Naela ja Anneli Tanksimäe klahvpilliõpilased .
Muusikakursus „RONIME ORELI SISSE” sai alguse orelimängija Ene Salumäe ja VHK Muusikakooli klavessiiniõpetaja Ene
Naela mõttest tutvustada klahvpilliõpilastele rikast Eesti
orelimängukultuuri ja oreleid, mida leidub pea kõigis Eestimaa linnades ning maakohtades. Esimesest kursusest sai

märkamatult teine ja nii olemegi jõudnud sel sügisel juba
üheksanda korrani. Tänaseks on kursus kasvanud juba välja
Vanalinna kooli piiridest ja nii on osalejateks olnud meil ka
klavessiiniõpilased Tallinna Muusikakeskkoolist, Rakvere
Kauri koolist ja Viljandi Muusikakoolist.
Kursust on juhendanud õp. Ene Salumäe ja alates 2010.
aastast on toimunud kursus õp. Kristel Aeru juhendamisel.
Orelikursuse lõpetab kontsert ühel Eestimaa kaunil orelil.

TÄNUKIRI JA TÄNUKRINGEL

Õpetajate päeval saabus VHK-sse tänukiri Eesti Kunstiakadeemiast:
V.a VHK juhtkond ja kunstiainete õpetajad
Tänu teie pühendumisele oma valdkonna õpetamisel on Eesti Kunstiakadeemiasse viimase kolme aasta jooksul tulnud
õppima just teie kooli vilistlasi.
Meil on selle üle heameel ja tänutunne. Tänase õpetajate päeva puhul tahame teid meeles pidada kringliga.
EKA õppeprorektori Anne Pikkov
VHK on EKA-sse sissesaajate poolest esikohal. Sel aastal asus EKA-sse õppima 16 VHK vilistlast!

Kloostri Aidas on avatud
gümnaasiumi kunstikooli suvepraktika näitus!

Muusikamaja endised, praegused ja tulevased
külalised tänavad PMK virka peret, kes pesi
puhtaks kogu meie nõudetagavara!

ÕPETAJA LIISA KALLAMI KÄSITÖÖRING

Veel mõned vabad kohad väikeste tüdrukute ja poiste käsitööringis! Ring toimub esmaspäeviti
kell14.00–15.30 Olevimägi 8/10 käsitööklassis. Registreerimine kohapeal. Ootame nii poisse kui tüdrukuid
alates esimesest klassist vormima oma fantaasiaid mängulisteks esemeteks. Anname mõne väikse nipiga elu
kaltsutitele ja ehitame maja kas nukule või hoopis autole. Töid tehes ja materjale kasutades oleme säästlikud
ja anname uue elu mõnele seisma jäänud esemele, nt trükime T-särgid rõõmsaks ja värviliseks, loome villastest kangastest vajaliku helkuri. Ringis saab trükkida, viltida, õmmelda, voltida jpm. Töödes kasutame valdavalt
tekstiili, pappi, paberit, õpime neid materjale käsitlema ja omavahel kombineerima, omandame esmased
käsitöövõtted ja nipid. Tule ja võta sõbergi kaasa!
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ÕPETAJATE PÄEVA MULJEID

Õpetajate päev on tähtpäev, mis on
ellu kutsutud õpetaja ameti väärtustamiseks.
Seda päeva tähistatakse riigiti erinevatel päevadel, Eestis on selleks
5. oktoober. Samal päeval tähistab
UNESCO alates 1994. aastast ülemaailmset õpetajate päeva (“World
Teachers’ Day”).
5. oktoobril kogunesid Vanalinna
Muusikamajas Aiakese-, kunstimaja-,
muusikakooli-, teatrikooli õpetajad
ja teabeteenistus. Meiega olid ühinenud ka Kersti ja Kristel. Pakuti kringlit
ja kohvi ning vaadata sai ka Liia LüdigAlgvere akvarelle, mis kaunistavad
Muusikamaja saali veel oktoobrikuu
lõpuni.
Õpetajate päeva puhul üllatas meid
Helin-Mari Arder, laulja, kes pärineb
muusikuterohkest suguvõsast. Ka
mõlemad tema vanemad sidusid oma
elu muusikaga – isa Jaan Arder oli
laulja ning ema, Lembi Arder, töötas
muusikaõpetajana. Südamlikud tänusõnad õpetajatele, kelle kätte ta oma
lapsed
südamerahuga
usaladab,
mõjusid ääretult soojalt.
Meile laulis ta Olivia Saare, Ott Arderi,
Wimbergi ja Merca sõnadele loodud
lastelaule. Helin-Mari Arderi lastelaulud äratasid meie muusikaõpetajates
suurt huvi ja loodetavasti saame neid
meie laste esituses ka õige pea kuulda.
Siirad ja südamlikud laulud mõjusid
väga soojalt, päikegi tuli Muusikamaja

aias piiluma, mis saalis toimub!
Eve Padar luges Eesti Vabariigi esimese
haridusministri, Peeter Põllu mõtteid
hariduse kohta, mis on õnneks või
kahjuks tänagi värsked ja ehk ka kosutuseks meie muusika- ja kunstiainete
õpetajatele.
P. Põld “Meie koolide õppekeeltest ja
õpetajatest”; Postimees, 4. aprill 1909,
nr 74:
Õpetus peab lastes need võimed ja
teadmised, mis neil kooli tulles ühes
toodud, liikuma panema; peab last ise
vaatama, tähele panema, otsima, otsuseid tegema äratama, peab last julgustama seda, mis tema õpetuse läbi
elanud, tundma õppinud, kujudesse
valama. ....
Õppekavadest rääkides tuleb selle
peale rõhku panna, et meil ülepea
õppeaega tuleks pikendada. Maades
nagu Saksamaa, Šveits, kus kõik emakeeles õpitakse, ei pääse keegi, kui ta
alla 12 aasta õppinud, ülikooli. Aastate
pikendamine peaks iseäranis algusastmele kasuks tulema. ....
Algõpetus tuleks kodumaatundmise
ümber koondada ehk kontsentreerida.
Kodumaatundmise all ei tule mitte kodumaa geograafiat mõista, vaid kogu
ümbritsevat elu, nii tähtsamate looduse nähtuste kui ka kodukoha olude
tundmaõppimist. Neid nähtusi ja olusid
tuleb iseäranis otseste tähelepanekute
abil, mida teatavate tundide ajal vabas õhus tehakse, tundma õppida.

Keeleõpetus peab selle kodumaa tundmisega ühendatud olema, niisamuti
joonistamine, modelleerimine plastiliini ehk saviga.
Edasi tuleb soovitada, et kooli eeskavades ülepea enam aset kujutavale tegevusele antakse, et kavasid
käsitööõpetuse poolest täiendataks.
Rõhku tuleb panna kehalise kasvatuse
peale võimlemise ja mängude läbi.
Lõppeks ei tule ka nn. kunstikasvatuse
nõudmisi unustada: joonistamine ja
laul käigu kooli õppekavadest läbi!
(Eesti mõtteloo valimik, Peeter Põld
“Lastest tuntakse meid” lk 83-84,
Ilmamaa, Tartu 2006)
Eve oli teinud ka laululehed ja me
saime õdusa ennelõuna lõpetuseks
laulda Vello Lipandi/Mare Purde laulu
“Minu õpetaja” ja Friedrich Kuhlbarsi
“Teele, teele kurekesed”.
Käigu siis joonistamine ja laul ikka kooli
õppekavadest läbi! Meie teame, kuidas suurte meistrite kunstitööd kunstijüngrite loomisvõimu sütitavad, kuidas
sügavad mõtted järele mõtlema panevad, kuidas eeskujulik ja otstarbekohane sisseseade ehk korraldus järeleaimamisele kihutab. Tahame meie
seega kultuuri edasi anda ja elustada,
siis peame tema headusi võimalikult
kõikidele kättesaadavaks tegema, et
nendes peidus olevad jõud vabaks
saaks ja mõjule pääseks. (Peeter Põld
“Lastest tuntakse meid” lk 24)
Jõudu tööle!
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KEHAKULTUURI ÕPPEDIIVAN
Tallinna koolinoorte 35. spordimängud

Tuulises ja suhteliselt jahedas sügisilmas
selgitati murdmaajooksu meistrid Nõmme
Spordikeskuse rasketel radadel. VHK-lased
jätkasid edukate teatejooksude järel sama
hästi ka murdmaajooksuradadel. Põhikooli osas saavutati võistkondlikult III koht ja
gümnaasiumi osas 4. koht! Individuaalselt jõudis poodiumile LIISBET SAAR, kes
põhikooli tüdrukute 500 m jooksus jäi
jagama 2.-3.kohta. Põhikooli tiimi kuulusid veel EVA KUTMAN (8. koha jagamine
500 m distantsil), EMMA KUTMAN, LAURA JÕELEHT, JAAKOB LAMBOT (7. koht
2000 m jooksus), IOAN ALFRED KIRSIMAA
(9. koht 2000 m jooksus), RALF KOMPUS, JOHANNES REMMELKOOR (8. koha
jagamine 1000 m jooksus), JENS-PATRIK
RAND, KARL JOHAN HERODES, KARL
HANS LAURITS. Gümnaasiumi võistkonda
kuulusid TEELE TELGMA (4. koht 1000 m
jooksus), ANNABEL MATKUR (9. koht
1000 m jooksus), KATARIINA KIVI, LAURAMARIA VAHIMETS, CHRISTOPHER KALEV,
LAUR LILIENBERG, FREDERIK VILMS-JAMSA, MARTIN ŠANIN, KEVIN KALLE KELL,
KAAREL JAAN KADARIK ja MARK KRISTJAN
LAANET.

Kesklinna koolide 3.-7.klasside spordimängud

Alustati traditsiooniliselt murdmaateatejooksudega ja kolmandat aastat oli võistluspaigaks Järve mets. Distantsiks oli kõikidel
klassidel 5 x 450 meetrit. Ilusa alguse oma
osalemisele spordimängudel tegid 3. klassi
tüdrukud. Esimene meistritiitel saavutati
koosseisus HEDI ANDRE, EMILY HANG,
ROOSI BRIGITA TOOM, MAARJA REEDE
ja KARMEN KASE. Teine meistritiitel tuli
VHK-sse 6.-7. klassi noormeeste jooksus.
Jooksid HUGO TOOM, MIHKEL EESMAA,
FREDERIK MUSTONEN, EVEN HURT ja
TUUDUR UTT. Hõbedasele kohale jooksid
end 6.-7. klassi tüdrukud, seda eelkõige
tänu võimsa viimase vahetuse teinud EVA
KUTMANILE. Veel kuulusid võistkonda ja
tegid tubli jooksu MARIE REITER, HANNA
MARIA ANTSON, SUVI SUMBERG ja LUISA
LOTTA TEREP. Pronksmedalid said kaela
5. klassi poisid. Kooli esindasid JOHANN
KRISTJAN LAURITS, EERIK SONG, JOOSEP
MATIS TÕNISSON, KARL JOHANNES HELLRAND ja OTT ALEKSANDER RAUD. Esikuuikusse jõudsid ka 3. klassi poisid
(4. koht), 5. klassi tüdrukud (5. koht) ja
4. klassi poisid (6. koht). Osalesid 15 Kesklinna kooli õpilased.
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