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2016/17 OMALOOMINGUVÕISTLUSE
TEEMAD:

1) Südametunnistus kui südame tunnistus
2) Kes ma olen?
3) "Ole tasa siis sa kuuled" (P-E Rummo)

Tööd tuleks tuua kunsti-, muusika- või kirjandusõpetajate kätte hiljemalt veebruari alguses. Peaauhinnad antakse kätte EV aastapäeva aktusel.

SÜDAMETUNNISTUS KUI SÜDAME TUNNISTUS
Südametunnistus on inimese võime eristada head ja kurja.
Südametunnistus ilmutab end näiteks siis, kui oleme üksi ja arvame, et keegi meid ei
näe, aga käitume sellegipoolest ausalt, õilsalt.
Koolis antakse iga klassi ja kooliastme lõppedes tunnistus, mis annab meile tagasisidet, milles oleme hästi edenenud ja millega tuleks rohkem tööd teha. Eesti keel võimaldab mõelda, millise tunnistuse annaks meile igal ajahetkel meie süda. Kas oleme
teinud head ja hoidunud kurjast? Kas oleme hoidunud tegemast head, kui selleks oli
võimalus ja vajadus?
Südametunnistus on inimese hinges peituv puhas allikas. Inimese eluülesanne on hoida seda puhtana, kuid võib siiski juhtuda, et see muutub sogaseks. Sel juhul ei pruugi inimene enam suuta eristada südametunnistuse häält eneseõigustuse häälest.
Südametunnistus on tugevalt seotud ka süütunde ja andestusega. Süütunne annab
märku, et oleme südame kehtestatud hea ja kurja piirist üle astunud. Seda juhtub
meie kõigiga, sest oleme vaid ebatäiuslikud inimesed. Seetõttu on oluline hoida ja
kasvatada endas võimet andeks paluda ja andestada, ka iseendale.
KES MA OLEN?
Küsides „Kes ma olen?“, püüab inimene jõuda lähemale enese mõistmisele. Nii kujuneb inimese minapilt ehk identiteet. Terve minapildi juurde kuulub ka enesekriitika ja võime enese üle naerda. Sellest, millisena näeme ennast, sõltub suurel
määral ka see, kuidas vaatame endast väljapoole jäävat, ilma ja inimesi. Ehk siis –
minapilt kujundab meie maailmapilti.
Identiteediga seoses tasub kindlasti küsida ka „Kuhu ma kuulun?“ ja „Kes on olnud
enne mind?“. Nii tekib minapildile ruumiline ja ajaline mõõde. Enese tajumine perekonna, kogukonna, rahvuse liikmena, lülina põlvkondade pikas ahelas, oma keele
ja kultuuri edasikandjana ei ole tänapäeva keerulises maailmas enam enesestmõistetav. Aga kas mitte just väärikas ja kindel kultuuriline kuuluvustunne ei anna
meile võimet mõista ja austada ka teisi kultuure?
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„OLE TASA SIIS SA KUULED“
See Paul-Eerik Rummo luulerida kõneleb iseenda eest. Muidugi juhul, kui olla piisavalt tasa.
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Vanematekogu algas MÕK tunniga, kus vanematekogu
liikmed said 4. klassi õpilase Sandri juhendamisel siseneda programmeerimise maailma.
1. Uuringud. Vaja on koostada kokkuvõtted ja analüüsid
Haridusameti ja Haridusministeeriumi uuringutest.
Kersti teeb kokkuvõtte Haridusameti poolt korraldatud
heaolu uuringust.
Ainesektsioonid peaksid tegema kokkuvõtted Haridusministeeriumi uuringust (koolide võrdlus).
2.Perioodikatellimus. Lubati tellida raamatukogusse
Sirje pakutud perioodika v.a. Vikerkaar.
3. Koostöö Itaalia kunstikooliga. Kolmapäeval kohtutakse esindaja Viive Noorega, et hakata tegema koostööd kunsti- ja kirjanduse õpetajatega.
4. Omaloomingukonkursi teemad on sel aastal:

„Südametunnistus kui südame tunnistus“
„Kes ma olen?“
„Ole tasa, siis sa kuuled“
5. Mardirongkäik riigikogusse toimub 10. novembril.
Alustatakse kell 12.00.
6. Anti luba õpilaste filmimiseks põhikoolis novembris. Filmivad Tallinna Ülikooli üliõpilased koostöös Haridus- ja teadusministeeriumiga.
7. 9. AB klass läheb 22. novembril õppekäigule ERM-i.
8. Külalised Hollandist on koolis 24. novembril. Kristel koostab täpse plaani tunnikülastusteks. Soovitakse
tutvuda ka muusikahariduse korraldamisega.
9. Eelmise Vanematekogu vigade parandus: 15. märtsil toimub VHK laulufestival.
Kristlike koolide laulufestival toimub 24.03.2017.
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sTallinna koolide 4. klasside õpilaste ettelugemise võistlusel “Meri raamatulugudes” saavutas 3. koha VHK 4. T klassi
õpilane Romi Leen Niimann. Palju õnne Romile ja õpetaja
Külli Kaasikule! Kiitus tubli osalemise eest ka Isabel Sirelile
Püha Miikaeli Koolist ja tema õpetajale Ketter Ükskülale!
sÕnnitleme Kersti Nigeseni ja Kristel Üksküla tunnustuse puhul!
Reedel, 7. oktoobril 2016 toimus Lennusadamas galaõhtu
Tallinna parimate õpetajate tunnustamiseks. Autasud
Tallinna aasta õpetajatele ning linna õnnitlused õpetajate
päeva puhul andsid üle abilinnapea Mihhail Kõlvart ja haridusameti juhataja Andres Pajula. Aasta koolijuhi tiitli sai
VHK direktor Kersti Nigesen.
Laupäeval, 8. oktoobril Jõhvi kontserdimajas toimunud
galaõhtul “Eestimaa õpib ja tänab” sai aasta suunaja
tiitli ja sellega kaasneva Joosepi kuju VHK õppealajuhataja
Kristel Üksküla. Auhinna andis üle VHK gümnaasiumi 10.
klassi õpilane Mattias Bobkov.
sPalju õnne, EIXD (Eik Erik Sikk), Noortebänd 2016
finalist! Noortebänd on Eesti suurim ja pikima ajalooga
noortele muusikutele suunatud bändikonkurss, mille lavalt on läbi käinud ligi 1500 noort muusikut.
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KUNSTIOKSJON

Head kogukonna liikmed!
Ootame Teid 10. novembril kell 17.00 Vanalinna Hariduskolleegiumi ja Miikaeli Ühenduse heategevuslikule kunstioksjonile VHK gümnaasiumi teatrisaalis (Vene 22, Tallinn).
Sel õppeaastal tähistame Vanalinna Hariduskolleegiumi 30.
sünnipäeva. Oksjonitulu läheb kooli hüvanguks.
Oksjoni viib läbi Jüri Kuuskemaa, meeleolu loob VHK poistebänd Pistik.
Enampakkumisele tuleb maale, graafikat, skulptuure, keraamikat, ehteid ja objekte nii noorema kui vanema põlvkonna
tunnustatud eesti kunstnikelt:
Georg Bogatkin, Ashot Jegikjan, Aleksander Jakovlev, Aleksei Šatunov, Anke Oks, August Künnapu, Concordia Klar,
Edith Karlson, Eha Koit, Ehalill Halliste, Emili Kolk, Endel
Saarepuu, Enno Allik, Ervin Õunapuu, Esko Lepp, Evi Tihe-

mets, Helen Poll, Illimar Paul, Ivika Luisk, Jaanika Peerna,
Jüri Arrak, Kai Koppel, Kaido Ole, Katrin Veegen, Kelli Valk,
Kärt Summatavet-Randmaa, Lembe Ruben, Leo Rohlin,
Leonhard Lapin, Lev Vassiljev, Liina Loper, Liisu Arro, Maarit
Murka, Mall Mets, Mare Vint, Maret Olvet, Marge Monko,
Mari Roosvalt, Maria Sidljarevitsh, Maria Valdma, Marilyn
Piirsalu, Maris Tuuling, Marje Üksine, Marko Kekišev, Naima
Neidre, Ott Kangilaski, Peeter Laurits, Ragne Uutsalu, Raul
Meel, Rein Kelpman, Richard Sööt, Sirja-Liisa Eelma, Tarmo
Luisk, Tarmo Roosimölder, Tauno Kangro, Tiina Tammetalu,
Ulvi Haagensen, Valeri Vinogradov, Vello Vinn, Vive Tolli,
Väino Paris, Ülo Vilimaa.
Alates 28. oktoobrist saab töid näha VHK veebigaleriis.
Lisainfo: Tiina Veismann, tiina@vhk.ee

KIRJUTISTE KONKURSS

Rahvusvahelise Lions Klubide Organisatsiooni Eesti
Piirkond (LIONS) ja Haridus- ja Teadusministeerium
kuulutavad välja kirjutiste konkursi "Heategu läbi
minu mõtete". Konkursi eesmärk: suunata kirjutajaid
mõtlema heategudele ja panna nad märkama heategusid
enda ümber, andes neile võimaluse mõtiskleda heateo
olemuse, vajalikkuse ja tulemuse üle; arutleda enda võimaluste üle teha heategusid või aidata kellelgi heategu
teha.

KONKURSI AJAKAVA

Tööde laekumise tähtaeg: 19. detsember 2016
Konkursi kokkuvõtted: 17. veebruar 2017
Auhinnatseremoonia: 23. veebruar 2017
Raamatu HEATEGU LÄBI MINU MÕTETE esitlus: 22.
aprill 2017

NÕUDED KIRJUTISELE

Kirjutise pealkiri: konkursi peateema on "Heategu läbi
minu mõtete", kuid iga osaleja võib panna oma kirjutisele
ise pealkirja.
Kirjutiste esitamise vorm: e-postiga aadressile: raamat@
lions.ee
Kirjutiste kohustuslikud osad:
·
autori ees- ja perekonnanimi,
·
töö pealkiri,
·
autori vanus,
·
kooli nimetus,
·
autori kontakttelefon ja kontakttelefoni omanik
(märkida, kas autor ise, ema, isa, juhendaja või keegi
teine),
·
autori e-postiaadress ja e-postiaadressi omanik
(märkida, kas autor ise, ema, isa, juhendaja või keegi
teine),
·
juhendaja olemasolul :
- juhendaja nimi ja roll (õpetaja, ema, isa);
- juhendaja e-postiaadress;

- juhendaja telefon.
Kirjutise formaat: doc või doc-formaadist moodustatud pdf.
Kirjutiste maht: kuni 5 A4 lehekülge teksti.
KIRJUTUSTE HINDAMISEL on kaks vooru: eelvoor
ja põhivoor. Eelvoorust esitatakse põhivooru igast vanuserühmast 20 paremat tööd.
Osalejate vanuserühmad:
·
6–10,
·
11–14,
·
15–19.
Kirjutisi hindab eelvoorus viieliikmeline žürii ja põhivoorus üheksaliikmeline žürii.
Hindamise kriteeriumid:
·
Ideede originaalsus,
·
nauditav sõnakasutus,
·
mõtteselgus,
·
üldistamisoskus.
Igas vanuserühmas auhinnatakse kolm parimat tööd.
Olenevalt kirjutiste olemusest antakse välja kuni 10
eriauhinda. Üks autor võib esitada mitu kirjutist.
Eelmisele konkursile laekunud tööd jagunesid nelja rühma:
- Arutelud heategevuse üle,
- jutud ja muinasjutud head tegemisest ja heategudest,
- luuletused,
- enda tegemiste või kogetu jutustused.
•https://arhiiv.err.ee/vaata/laste-lood-laste-loodheategu-labi-minu-silmade-1 – lingilt saate kuulata
konkursi „Heategu läbi minu silmade“ paremaid töid.
Lisainfo:
Arne Sõna
Eesti Lionspiirkonna D 120 Lions 100 juubelitoimkonna
„Heategu läbi minu mõtete“ esimees
e-post arne@arsoona.ee
tel 513 7171

31. oktoobril kell 18:00 toimub Vanalinna Muusikamajas VHK vilistlase ja õpetaja
Johan-Eerik Kõlari klaveriõhtu.
Kavas on Bach, Beethoven, Chopin, Liszt, Ligeti, Eller. Olete oodatud!

