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TEATAJA
VANALINNA HARIDUSKOLLEEGIUM

SELLE NÄDALA
SÜNNIPÄEVALAPSED:

KADRI HAAGEN 12.9
AIVAR SAAR 13.9
GUDRUN KAUKVER 14.9
KRISTJAN-JOEL VÄLJA 14.9
MERLE JÜRISON 14.9
TIIT KIIK 14.9
TRIINU TAMM 14.9
EDMUNDS ALTMANIS 16.9
IRJA TUUS 16.9
PEDRO CERVIO 16.9
TIIA EVARDT 16.9
AIRE PUUSEPP 20.9
ELERI VIINALASS 20.9

SELLES NUMBRIS

Kunstikooli näitus............ 2
Kehakultuuri õppediivan 2

NÄDALA MÕTE:
JUMALA VÄIKE ELEKTRON

Minor hõljus õhus. Nii elektronid vahel
teevad, kuigi nad tavaliselt vuhisevad
hirmsa hooga ringiratast. Aga täna ei
tahtnud Minor ringiratast kihutada. Ta
hõljus, pea kummargil, ja ohkas sügavalt. Jumal kuulis seda ja küsis:
„Mis on juhtunud, väike Minor? Miks sa
pole liikvel nagu tavaliselt?“
„Ma ei taha. Mis kasu on ringiratast
vuhisemisest, mina olen ju vaid väike
elektron.“
„Mis siis sellest, et oled väike?“ imestas
Jumal.
„Aga ma olen nii väike, et mind isegi ei
nähta!“
„Mina näen sind! Ja pealegi, elektronid
ei olegi suuremad.“
„Miks ei?! Mina tahan olla midagi
suurt, millel on tähendus, mitte ainult
pisikene ning kihutada ringiratast. Mis
kasu sellest on?“
„Tule, ma näitan sulle midagi,“ ütles
Jumal. „Looduses kuulub kõik kokku ja
ma olen mõelnud igale pisiasjale, nii et
kogu loodus korrapäraselt toimiks.“
Äkki Minor märkas, et ta liugleb üle
mere. Kuigi ta oli kõrgel, nägi ta kõikjal ainult vett. Oi kui suur ja võimas oli
meri ja Minor tundis ennast veelgi väiksemana.
„Näed sa seda suurt laeva seal all?“ küsis Jumal.
Minor vahtis nii hoolega merd kui suutis.
„Ei, näen seal ainult väikest täppi.“
„Just seda ma mõtlesingi,“ ütles Jumal.
„Tule!“
Minor liugles alla mere ja selle valge
täpi poole nii kiiresti, et kõhus tõmbus
kokku. Hämmastunult märkas ta, et
mida lähemale ta tuli, seda suuremaks
täpp muutus. Laeva kohale jõudes
hüüdis ta imestunult:
„Vau, kui suur laev! Sinna mahub tuhandeid inimesi!“

„Ja veel mõnisada autot ning veoautot.“
„Vau!“ ütles Minor uuesti.
„Tule!“ ütles Jumal.
Ja äkki olid nad komandosillal, kust
laeva juhiti.
„Oi kui palju nuppe ja hoobasid!“ hüüdis
Minor innustunult.
„Näed sa seda väikest rooliratast?“ küsis Jumal. „Sellega juhitakse laeva.“
„Selle väikesega või?“ ebales Minor.
„Just. Ja mis juhtuks, kui seda poleks?“
„Laev oleks tuulte käes triivida ja võiks
minna ei tea kuhu.“
„Nii-nii. Taipad sa, kui tähtis on see
väike rooliratas suurele laevale, mis
sõidab ookeanil?“
„Arvan, et hakkan mõistma, mida sa
tahad mulle öelda. Et kõiki, ka väikesi
rooliratta osi on väga vaja. Aga mida
tähtsat mina siis teen?“
„Kas sa näed seda väikest kruvi, millega
rooliratas on kinnitatud?“
Minor noogutas.
„Tule!“
Ja nad läksid kruvi juurde. Selle sisemuses vilises aatomeid ja igaühe ümber neist vuhisesid elektronid kohutava
kiirusega. Äkki kuulis Minor selja taga
tuttavaid hääli.
„Hei, Minor, kus sa olid?“
Seal olid tema elektronidest sõbrad ja
Minor märkas, et on kodus.
„Oota nüüd,“ ütles Minor Jumalale,
„mõtled sa nii, et ilma meieta, elektronideta, kruvi ei püsiks roolirattas ja see
murduks katki? No siis me oleme küll
väga tähtsad!“
„Ei ole tähtis, kui suur sa oled, vaid missugune sa oled ja mida teed!“
Äkki hakkas Minoril kiire.
„Tulge,“ ütles ta oma sõpradele, „me
peame tegema seda, mida kõige paremini oskame. Vuhiseda ringiratast! See
on tõesti tähtis!“
Ja Minor suhises rõõmsana oma teele.
Raamatust „Tulevikumaa”
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Okasroosikeses lossi I ja III korrusel on vaatamiseks välja pandud Kunstikooli suvepraktika joonistused
ja maalid loomaaia asukatest, Vabaõhumuuseumi arhitektuurist ja Nelijärve kaunitest maastikest.
Tööd on teinud Kunstikooli 6.–12. klassi õpilased. Olete oodatud!

KONKURSI „NOOR
HELILOOJA“ 2020
FINAALKONTSERT

12. septembril kell 16.00 toimub Tartus E. Tubina
saalis konkursi „Noor helilooja 2020” finaalkontsert, kus kõlavad II vooru pääsenud kaheksa autori helitööd. VHKd esindavad KÄRT PIHLAP (õp.
Marianna Liik), MARIANN RAUN (õp. Tõnu Kõrvits) ja vilistlane MERILYN JAESKI.
Elenor Pihlak, 10.K

Palju õnne!

KEHAKULTUURI ÕPPEDIIVAN

TV 10 olümpiastarti 49. hooaeg

Eelmise aasta detsembris alanud hooaeg ei ole siiani lõppenud. Juba juunikuus toimuma pidanud finaaletapp toimub
alles järgmisel nädalavahetusel Tartus ning finaaletappi
pääses võistlema ka Vanalinna Hariduskolleegiumi võistkond! 33 võistleva kooli hulgas ollakse enne finaaletappi 8.
kohal. Finaaletapis võisteldakse kergejõustiku mitmevõistluses, kuhu pääses suurte koolide arvetuses 14 paremat
kooli. Eelnevas neljas etapis võisteldi üksikaladel. 4. etapi
jooksul jõudsid esikümnesse järgmised VHK õpilased:
TV (2006-2007 sündinud) 600 m jooks 1. HEDI ANDRE,
1.38,54
PV pallivise 3. JOONAS RÜÜTEL, 73.64
TN (2008-2009 sündinud) 600 m jooks 5. PAULA PÄLLIN,
1.54,55
PV kõrgushüpe 7. HANS OSKAR KÜTT, 1.65
PV kuulitõuge (3kg) 7. JOONAS RÜÜTEL, 12.62
TV kõrgushüpe 8. HEDI ANDRE, 1.53
Veel andsid oma panuse kooli punktidesse ENDEL PÄLLIN,
KUTT KAAREL KARNER, FRIIDA TREFFNER, GRETE MÄND,
MARON MANGUSSON, LILIAN ELISABETH KAURIT. Tänud
ka kõikidele vanematele ja edu lastele finaaletapiks!

Algkooli spordipäev

8. septembril toimus 1.–4. klassi spordipäev juba traditsiooniliselt Pirita Spordikeskuses. Võistlesime köieveos ja
mängisime erinevaid osavust, kiirust ja mõtlemist nõudvaid mänge ning lõpetuseks said lapsed end proovile panna
murdmaajooksus. Oli vahva päev!
Jooksude parimad klasside kaupa:
1.T
2. OTTO RÕÕS
1. MARII MÕTTUS
3. VILLEM VILLAK
2. ELLI NIINEMETS
2.T
3. EVA MARIA TALTS
1. ELIISE KIVI
1.P
2. MAGDALENA HAAB
1. KARL SANDER AEDLA
3. MAYA PANDENABOYANA

2.P
1. MATTHIAS KONTUS
2. JOONAS PIHKVA
3. JAKOB PÕDER
3.T
1. NOORA LUISE PÕDER
2. JULIE VARBLANE
3. PIIA RAATMA
3.P
1. DOMINIC MISHA MONTES

2. MORTEN MÕTTUS
3. LUI PUIK
4.T
1. AMANDA ALLAS
2. MIRJAM OLOP
3. REESI KANGUR
4.P
1. JAKOP VÄHK
2. TORMI RAJASAAR
3. KALEV GUSTAV REINDLA

