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SÜNNIPÄEVALAPSED:

HELENA RUMMO 3.4

SUSANNA LIISA ONOPER 5.4

SÄNNI NOORMETS 5.4

HELENA VOOGLAID 6.4

KRISTEL ÜKSKÜLA 6.4

MALLE-REET HEIDELBERG 6.4
MARIT FINNIE 7.4

KELLY ANIJÄRV 8.4
MARGIT RÜSSE 8.4

ERIK AARNA 9.4

TÕNU KÕRVITS 9.4

KERTTU PIHKVA 10.4
KRISTEL LAAS 10.4
TIINA MÄE 10.4

RÕÕMSAID ÜLESTÕUSMISPÜHI!

ARMASTUSE ÜLEMLAUL

Kui ma räägiksin inimeste ja inglite
keeli,
aga mul ei oleks armastust,
siis ma oleksin kumisev vasknõu või
kõlisev kuljus.
Ja kui mul oleks prohvetianne
ja ma teaksin kõiki saladusi
ja ma tunnetaksin kõike
ja kui mul oleks kogu usk,
nii et ma võiksin mägesid teisale tõsta,
aga mul ei oleks armastust,
siis poleks minust ühtigi.
Ja kui ma kõik oma vara ära jagaksin
ja kui ma oma ihu annaksin põletada,
aga mul ei oleks armastust,
siis ma ei saavutaks midagi.
Armastus on pika meelega,
armastus hellitab,
ta ei ole kade,
armastus ei kelgi ega hoople,

ta ei käitu näotult,
ta ei otsi omakasu,
ta ei ärritu.
Ta ei jäta meelde paha,
tal ei ole rõõmu ülekohtust,
aga ta rõõmustab tõe üle.
Ta lepib kõigega,
ta usub kõike,
ta loodab kõike,
ta talub kõike.
Armastus ei hääbu kunagi. /.../
Praegu me näeme aimamisi nagu
peeglist,
siis aga palgest palgesse.
Praegu ma tunnetan poolikult,
siis aga tunnetan täiesti,
nagu minagi olen täiesti tunnetatud.
Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus,
need kolm,
aga suurim neist on armastus.

(1Kr 13:1-8; 12-13)

ISA PHILIPPE’I TERVITUS

Vaata isa Philippe’i pühadetervitust kooliperele:
https://youtu.be/hMD6oojJEvs
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1. Õppekorraldus.
Vabariigi Valitsus pikendas piiranguid kuni 25. aprillini.
Põhikool – mõned õpilased kasutavad võimalust kontakttundideks koolis. Õpetajad on kohal olemas. HEV õpilased,
kes vajavad tuge, käivad paaril päeval nädalas koolis.
Gümnaasium – samuti paar õpilast kasutavad võimalust õppida kaks korda nädalas kooli raamatukogus.
Arutati mais-juunis konsultatsioonide/õppelaagrite korraldamise võimalusi.
PMK – kõik õpilased distantsõppel.
Algkool – kõik õpilased distantsõppel, v.a üks, kes vajab tuge.
Kohila – kontakttunde saab umbes 10 õpilast. Sel aastal I
klassi õpilaste vastuvõtu tulemused head ja klasside täituvus
samuti hea.
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• Uku Gross (6.P) on kolmekordne EML vabariikliku konkursi
„Parim noor instrumentalist 2021“ laureaat!
Uku osales kolme erineva instrumendiga Eesti Muusikakoolide Liidu konkursil “Parim noor instrumentalist 2021“ ja
saavutas saksofoniga I koha (õp. Krista Joonas, Olavi Kasemaa, kontsertmeister Tiiu Jürma), plokkflöödiga I koha (õp.
Tõnis Kuurme, kontsertmeister Ene Nael) ja oboega II koha
(õp. Aleksander Hännikäinen, kontsertmeister Maila Laidna). Palju, palju õnne Ukule, kõikidele õpetajatele, kontsertmeistritele ja perele!

2. Vanemate tagasiside distantsõppe kohta. Esmaspäeval
saadetakse 5.–9. klasside lapsevanematele ja 1.–9. klasside
õpilastele distantsõppe kohta küsimustik. Vastuseid oodatakse 12. aprillini. Tagasiside lubati edastada ka õpetajatele.
3. Aet Miklil lubatakse oma magistritöö raames läbi viia intervjuud VHK, PMK ja Kohila Mõisakooli õpetajatega.
4. Haridus- ja Teadusministeeriumi ning liitude ühispöördumine õpilaste vaimse tervise hoidmiseks tuleb täna
välja kogu riigis pressiteatena. See saadetakse laiali ka huvikoolide õpetajatele. Üldhariduse osas tehakse omapoolne
pöördumine.
5. Võeti vastu Reaalkooli ettepanek osaleda (esialgu 10. septembriks 2021 plaanitud) Reaalkooli 140. sünniaastapäeva
puhul korraldatud malevõistlustel. Osalema oodatakse 50
maletajat.
• Palju õnne, Ingmar Erik Kiviloo, kahe tunnustuse puhul!
Viiulimängija Ingmar Erik sai Montrealis (Kanadas) rahvusvahelisel online konkursil „2021 Grand Metropolitan International Music Competition“ noorte vanusegrupis 94
punktiga 100st kuldmedali. Rahvusvahelisel videokonkursil New Yorgis „Viva-Music International Competition of
classical music“ saavutas ta II preemia. Palju õnne, Ingmar,
pere, õpetaja Tereza Šmerling-Heinsaar ja kontsertmeister
Susanna Liisa Onoper!

VHK ÕPETAJATE JA LAPSEVANEMATE SEGAKOOR
HARJUTAB HOOLEGA

VHK õpetajate ja lapsevanemate segakoor laulab dirigent Ayaka Ueda juhatusel Zoomis taas igal teisipäeval. Igaüks laulab
omas kodus, ja kui laul selge, saadab selle dirigendile kuulamiseks ja parandamiseks. Suur aitäh, armas Ayaka, see on suur töö
ja me püüame jaapani viisakuskombeid õppides veel paremini laulda.
Koori tähtsaim eesmärk on osaleda Eesti Vabariigi ja Jaapani Keisririigi diplomaatiliste suhete 100. aastapäeva programmis.
Ayaka algatusel esitame koos Jaapani kooriga Baltu (dirigentide Ayaka Ueda ja Taku Sato juhatusel) kolm laulu, mida Eestis ja
Jaapanis praegu korraga harjutatakse.
Kavas on eestikeelne „Ta lendab mesipuu poole“ (Peep Sarapik / Juhan Liiv) ning jaapanikeelne ja sealsest telesaadetest tuttav „Ashita-ga aru-sa“. Kahes keeles lauldav „Yuuyake koyake, Otsuki-sama“ („Päikeseloojang ja Kuu“) on RAMiski laulnud
jaapanlase Hideyuki Nishimura jaapanikeelsest laulust „Päikeseloojang“ (S. Kusakawa / U. Nakamura) ja meie Tuudur Vettiku
„Kuust“ kokku seatud meeskoorilaulu segakooriseade (Ayaka Ueda). Tegemist on segakooriseade maailma esiettekandega.
VHK õpetajate ja lapsevanemate koor alustas tegevust 2008. aasta sügisel. Kokku tulemise otsene ajend oli soov pääseda
üldlaulupeole, laiem eesmärk laulda koos heas seltskonnas ja oma lauluoskust arendada.
Ayaka õpetusel on meie koori kontserdikavas varem olnud ka jaapanikeelne laul „Kajakas”.
Üles kirjutas
Epp Alatalu
Esimene alt
Vaata VHKÕL segakoori ja sõpruskoor Baltu tervitusi Youtube’ist:
https://youtu.be/2DUoLU2V_B8
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4.T KLASSI KÕNENURGAKE
Lugupeetud mannapuder!
Oleme kogunenud siia hommikusöögilaua äärde koos lusika, kausi ja sinuga, et arutada jälle selle teema üle, miks
osale sa meeldid ja osale mitte. Mul on kahju teatada, et
Margitile sa ei meeldi. Kuid hea uudis on see, et sa pole
ainuke – ka Nutella ei meeldi talle. Aga sellest teine kord.
Rõõmuga saan öelda, et minule ja mu vennale sa meeldid
ja ka moosile meeldib sinuga koostööd teha.
Tänan tähelepanu eest!
Eliise Kirt
Armsad puud!
Kätte on jõudnud see päev, kus tuleb teha otsus, kes teist
jääb metsa kasvama ja kes tuleb minuga kaasa.
Pajukene, sinu koor on põtrade poolt ära näritud. See
tähendab, et sa tuled minuga kaasa.
Armas mänd, sinu latv on tuulte ja tormide käes saanud
räsida. Sinu võtame ka kaasa. Järgmiseks võtame kuused.
Teil on kasvamiseks liiga vähe ruumi. Harvendame teid
natukene.
Tänaseks piisab. Teie, kes te minuga kaasa tulete, ärge
muretsege. Teie jääte paariks aastaks puuriita puhkama,
kus päike ja tuul teid paitavad ja seejärel olete küpsed, et
inimeste tube soojaks kütta. Teile, kes te metsa jääte, soovin ma tugevaks kasvamist! Kohtumiseni järgmisel aastal!
Ma tänan teid!
Mirtel Oroperv
Kallis Zlatan!
Mul on kõrini sellest, et sa mu kardinaid kriimustad. Nad
nutavad iga päev sinu kriimustuste pärast. Sa pead vabandama selle eest, et sa tihase ära sõid ja pärast suled välja
kakasid. Kui sa maha ei rahune, mida ma tegema pean? Su
ise ära sööma? Ma ei saa sinust aru. Sa lõhud emme lilli,
kaevad mulla potist välja, hüppad mu papa plaadimängija peale. Varsti on see ka katki.
Õpi lõpuks käituma!
Sinu omanik
Elli Hoyer
Kallid kanad!
Aitäh munade eest!
Me oleme teie munadest teinud väga mitmeid toite, näiteks
omletti, pannkooki, kooki. Ma saan aru, et munad, need
on teie lapsed, aga meie peame ka sööma.
Teie munad on kõige paremad!
Aitäh, kallid kanad!
teie kasvataja
Johanna Holm
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Kallid põrandad!
Teid tülitab põrandamopp. Annan teile teada, et tulen teid
varsti puhastama. Võibolla isegi homme.
Eelmine kord olite väga porised ja mustad ja kõigele lisaks on nüüd veel see koroonaviirus! Üks hea asi selle
halva olukorra juures on see, et enam ma pole üksi. Minu
kaaslaseks on nüüd ka desinfitsaator. Olge siis mõistlikud
ja pidage ikka vastu!
Tänan tähelepanu eest!
Põrandamopp
Sofia Savisaar
Kõne lõikelauale
Täna oleme kogunenud siia, et rääkida lõikelaua raskest
ja kohutavast elust. Iga päev togivad inimesed teda nugadega ja lömastavad tema peal tomateid ja kurke. Vastik, ma tean! Raske see on, aga keegi peab ju seda tööd ka
tegema. Mõtleme päevas kasvõi korra lõikelaua raskele ja
kohutavale elule.
Sellega ma lõpetan.
Tänan!
Mia Marie Videvik
Kallis vesi!
Tänane kõne on sulle. Ma pean teavitama, et mul on janu...
Ja selleks ma pean sind kasutama.
Loodan, et sulle see sobib, sest kahjuks sa ei saa iseseisvalt
vastata. Ja ma võtan vaikimist kui nõusolekut...
Planeet Maa on 70% sinuga kaetud. Ja ka iga inimese sees
on sind umbes 65%, inimesi aga on maailmas kokku ligi 8
miljardit... See tähendab, et sind on päris palju. Seepärast
usun, et sa ei pahanda, kui võtan väikese lonksu.
Kui teada tahad, oled sa ausalt öeldes mu lemmikjook ja
sellepärast ma joongi sind iga päev.
Tegelikult peaks iga inimene jooma sind iga päev, sest sa
oled üks kõige tähtsamatest ainetest Maal...
Aitäh!
Mirjam Olop
„Maailm kodus”, Simona Rehepapp, PMK 4.T
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