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TEATAJA
VANALINNA HARIDUSKOLLEEGIUM

SÜNNIPÄEVALAPSED:

EVA KOFF 17.4

MARGIT TOHVER 17.4
JAANA KALMUS 18.4

EDITH ALLIKA-REBANE 20.4
LEMBIT LIIVAK 20.4

ILVAR SAAR 21.4

IVIKA ROOSIMAA 22.4

KADRI KIVI 22.4

LEENI SIMM 22.4

MARION LUHASALU 25.4
KAISA NÕGES 26.4

KUTSUME KÕIKI OSALEMA
OMALOOMINGUKONKURSIL!

Kutse puudutab nii õpilasi, õpetajaid, kõiki teisi häid koolitöötajaid, vanemaid ja
miks mitte ka vanavanemaid! Väga oodatud on ka ühistööd. Juba saadetud pilte saad
vaadata: galerii.vhk.ee/pildid/index.php?/category/omalooming2020
Tervitatud on kõikvõimalikud tehnikad ja julged lahendused!
Kunstiõpetajad omalt poolt on välja pakkunud järgmised teemad:
1. Kevad
2. Vaade aknast
3. Muinasjutt (oodatud on ka oma väljamõeldud lood)
4. Loodus-taaskasutus-uuskasutus (ootame nii pilte kui disainilahendusi, kus vanale
asjale on uus tähendus-kasutus leitud)
5. Mina, minu kodu, minu pere…
6. Inimene, tema keha, tema mõistus, tema tunded, ümbritsev maailm ja LOOTUS
7. Tervis
8. Vaba teema
Valmis tööst palun saada foto oma kunstiõpetajale, kes paneb selle VHK pildigaleriisse, kus kõigil on võimalik saadetud töid uudistada!

EDNA JÜSSI 28.4

,,Kodus on tore", Simona Marii Rehepapp, PMK 3.T

TATJANA GALUTVO 29.4

ENDEL MAAS 30.4

KRISTA LEHARI 30.4

RAUL ERDEL 30.4
SAIMA KORP 30.4

SELLES NUMBRIS
Vanematekogu................ 2
Omaloomingut................ 2
Õnnitlused....................... 2

Abiellusid meie armsad Krista ja Jaak!
Juhhei ja palju õnne!

2
VANEMATEKOGU

TEATAJA

8. 04. 20

1. Videotundide ülevaade gümnaasiumis. Irja pani Trellosse
üles gümnaasiumi tundide toimumise ülevaate. Peale vaheaega vaadatakse tundide koormused üle.
2. Tervisenõukogu tagasiside. Kristel rääkis, et tervisenõukogu koosolekud toimuvad jätkuvalt. Ülevaade õpilaste
käekäigust on olemas. Paaril lapsel on ainult probleeme pilliõppe tundidega, kuna pilli pole kodus.
Praegusel perioodil on ainesektsioonide koosolekuid palju
läbi viidud.
3. Huvihariduse ülevaade. Trellos on ülevaade MÜ huvikoolide tööst.
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Varesele valu?
Viimasel ajal luuran tihti akna ees. Olen kui uudishimulik
vanaproua, kellele on täpselt teada, kes läheb ja kust tuleb.
Elades ise aga kõrgemal, on mul lisaks prügi välja viivatele inimestele ka hea vaade elule puudelatvades ja taeva all. Õhulinnades ja pilvetänavates lendavad sealsed elanikud, keda
minul on väga huvitav jälgida. Paabu-, jaana- või jäälinde
ei ole ma siin veel kohanud, need kuninglikud linnud jäävad
linna piiridest kaugemale. Sellegipoolest olen tutvunud lähemalt vareste, kajakate, pääsukeste ja tihastega. Isegi mõni
harakas on julgenud end näidata.
Tavaliselt toitu näppavad kajakad on inimestele nuhtluseks ja
kõik oma haigused, valud ja mured on juba ammusest ajast
edasi antud harakatele ning varestele. Neid halle ja tolmuseid
vareseid ei pane paljud isegi mitte tähele, kuid tuleb välja, et
varesed on ühed targimad nii lindude kui ka loomade seas.
Saksa ja Briti teadlased viisid läbi katse, et teada saada, kas lisaks tööriistade kasutamisele, mida varesed juba varasemalt
olid tõestanud, saavad nad hakkama ka nende valmistamisega. Varestes ei pidanud teadlased pettuma. Selgus, et hallvares on oma intelligentsuselt võrdväärne pärdikutega. Mi-

VHK huvikoolide tundide eest eriolukorra ajal lapsevanematele arveid ei esitata.
4. Gümnaasiumi vastuvõtu korraldamine. Ootame ära Haridus- ja teadusministeeriumi seisukoha, mis peaks lähipäevadel tulema. Kõik sõltub sellest, millal tullakse taas kooli.
5. Eksperthinnangud. Aega on täita õpetajatel alates vaheajal kuni 10.maini. Gümnaasium praegu toimetab.
6. Põhikooli muusikatunnid. Õpetajad võivad soovijatele ülesandeid anda.
7. Koolilõuna. Täna jagatakse 100 pakki. Järgmine kord on
võimalik toidupakk saada 17. aprillil.
nagi olen tihti näinud, kui osavalt varesed prügikastist süüa
otsivad või kuidas nad reageerivad lähenevale koerale.
Meie tänavatel on näha tihemini hallvarest, ladinakeelse nimega Corvus cornix. Erinevalt tuvidest ja paljudest teistest
varese liikidest ei ela hallvares kolooniates. Üksildase eluviisiga varestel on palju valjem laul, meile tuttav kriiskav
kraaksumine, millega kehtestatakse enda territooriumi
teistele varestele. Sarnaselt inimestele on noorte ja kogenumate vareste hääled ning kehtestamise viisid erinevad.
Nende kohta rohkem uurides, sain teada, et praegune aeg
on just kõige parem nende vaatlemiseks. Just eile hommikul
nägin õhus võitlust kahe varese vahel, kes paarilise pärast
kaklesid. Aprilli jooksul peaksid valmima pesad, et juba juunis
noored varese pojad pesast välja saaksid lennata. Seda aega
ootan suure huviga.
Kokkuvõtteks arvan, et nood targad linnud ei vääri meie põlgust ja tuntud rahvaluulevärssi: ,,Varesele valu, harakale haigus, mustale linnule muu tõbi, minu laps saab terveks!”
Täna mõtlesin ma varestele.
Trino Arras
7.T VHK

erandkorras interneti vahendusel, evõistumängimise nime all. Konkursil osalemiseks saatis eelnevalt oma video 68
sStefan Ilves (õp. Maigi Pakri) saavutas
noort pärimusmuusikut, kes olid jagatud
Lätis Daugavpilsis toimuval Oskar Stroki nierinevatesse vanuse- ja pilligruppidesse.
melisel rahvusvahelisel noorte pianistide
Žüriisse kuulusid Villu Talsi, Maarja
konkursil A2 kategoorias I koha. Konkurss
Soomre, Krista Sildoja, Kadri Lepasson,
toimus video teel. Konkursil osales 144
Katariin Raska, Martin Müller, Timo
muusikut Eestist, Lätist, Leedust, Soomest,
Steiner, kes valisid saabunud videote järVenemaalt, Ukrainast, Valgevenest ja Poogi välja parimatest parimad.
last. Võistlus toimus kahes kategoorias ning
Edu saatis ka VHK noori muusikuid:
viies vanuserühmas. Stefani vanuserühmas
Eripreemia artistliku ja vaba mängu ning
osales 31 pianisti.
kandlemängu traditsiooni mitmekülgPalju õnne Stefanile, õpetaja Maigile ja perele!
suse hoidmise eest: Kertu-Liis Õnnis
s2020. aasta prantsuse keele olümpiaadi
(VHK 7.T, õpetaja Tuule Kann)
vabariiklik voor toimus interneti vahenduAvatud klass (kõik muud pillid, nt flööt,
sel (suuline osa zoomis) 6. aprillil.
plokkflööt, saksofon jne) III: Kärt Pihlap
VHK gümnasistidest osalesid B/C-keele kategoorias
(VHK XI K)
Elisabeth Egel (4. koht) ja
TÜ Viljandi kultuuriakadeemia stuudioAnna Lotta Karu (13. koht)
Mõlemad väärivad kiitust ja äramärkimist – Anna Lotta puhul on ka 13. päev: Kärt Pihlap
koht väga tubli tulemus, sest ta õpib prantsuse keelt alles teist õppeaastat. Männiku Metsatalu perepreemia: Saale
Iti, Triin ja Kärt Pihlap.
Palju õnne ka õpetajatele Eva Koffile ja Nicolas Rousseaule!
s17. aprillil toimus suur üleriigiline võistumängimine, mis seekord oli Palju õnne!
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