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PILLE KALEVISTE 12.2

ANU LÄÄNE 13.2

MARET NURKLIK 13.2

EVELYN SONG 15.2

LJUBOV SUHHANOVA 15.2
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LI LANGEBRAUN 16.2
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NÄDALA MÕTE: SÕPRUS

14. veebruaril tähistame valentinipäeva või meie traditsioonis rohkem levinud sõbrapäeva. Paistab, et seda päeva
oodatakse õhinal. Mõnesse põhikooli
klassi on näiteks ilmunud südametega
kaunistatud karbikesed, kuhu saab
jätta sõpradele südamlikke või miks
mitte ka pisut humoorikaid sõnumeid.
Ja need karbikesed täituvad kiiresti....
Aga olenemata sellest, kas meile
meeldib nn sõbraposti kasutada või
mitte, on sõbrapäeva tähistamine
igal juhul ilus komme, sest sõprus on
mõistagi üks tähtsamaid asju inimese
elus. Juba tuhandeid aastaid tagasi teati
öelda, et „ustav sõber on võimas kaitse,
kes leiab selle, leiab varanduse. Ustav
sõber on asendamatu ja miski ei kaalu
üles tema väärtust“ (Srk 6:14–15).
Siiski on päris selge, et üks päev ega ka
tuhanded sõbraposti kirjad ei ole piisavad väljendamaks, mida sõbrad meie
jaoks tähendavad. Milline oleks elu ilma
sõpradeta? Mida me teeksime ja kuidas
end tunneksime?
Selleks, et meil oleks sõpru, tuleb
olla teistega sõbralik. Sõbralikkus ei
ole lihtsalt omadus, nagu vahel arvame.
On tõsi, et mõni inimene on loomult
avatum ja seltsivam, lahkem ja suuremeelsem kui teine. Aga sõbralikkus on
midagi, milles igaüks saab kasvada, sest
see on seotud armastuse voorusega,
olles üks armastuse vorme. Tõeline
sõber armastab siiralt oma sõpru. Püha
Paulus, ilmselt kõige ilusama armastusest kõneleva kirja autor, on oma
sõpradele (ja ka meile) kirjutanud:

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...
Kui me nüüd asendaksime katseks
sõna „armastus“ oma nimega, saaksime
aimu, kuidas on lood meie armastusega. Mida rohkem kasvame armastuses,
seda enam kasvame sõpruses. Tõeline
sõber, kui püha Pauluse sõnu ümber
öelda, on truu ja kannatlik, ei suurusta
ega uhkelda, ei käitu teistega halvasti,
on suuremeelne, annab rahu, annab
andeks, toetab, armastab meid nii,
nagu me oleme, innustab ja jääb meie
kõrvale. Ning mis kõige tähtsam – aitab
meil käia tõeteed.
Niisiis oleme vist mõistnud, et sõber
ei ole lihtsalt tuttav, keegi, kellega nauditakse ühist ajaveetmist (ehkki ka see
kuulub sõpruse juurde). Sõprus on midagi palju sügavamat. See on midagi,
mis aitab meil leida teed tõelise õnne
juurde; midagi, mis meid pühitseb ja
aitab muuta elu kergemaks ja meeldivamaks. Sõbrapäeva lähenedes on hea
kogu südamest tänada, et meie elu on
õnnistatud sõpruse anniga; olla tänulik
kõigi oma sõprade eest ja neid eriliselt
meeles pidada ning mõtiskleda sellest,
kuidas võiksime olla veel paremad sõbrad veel rohkematele inimestele.
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1. COVIDi-olukord koolis. Haigestumine väheneb kõikides
vanuseastmetes. Samuti on haigestumine vähenenud
õpetajate seas. Jätkame testimisega 2 korda nädalas.
2. Augusti tööplaan: kalendrisse on sisestatud plokid erinevate seminaride aegade ja eesmärkidega. Nüüd saab koos
osakondade juhatajatega hakata välja töötama detailsemat plaani. 30. augustil on plaanis korraldada aasta alguse
teenistus ja tänuüritus õpetajatele.
3. 23. veebruaril on lühendatud tööpäev. Peale aktust
tunde ei toimu, ringid toimuvad alates 12.30. Lapsevanematele saadetakse kiri, et selgitada välja, kas päevakeskust
on vaja. Meie juubeliaastal on aktusel kõnelejaks direktor
Kersti Nigesen.
4. 25. veebruar – projektipäev ja tervisepäev. Kõigi VHK
klasside õpilasi kutsutakse üles õues liikuma. Jagame
terviseradade algatust põhikooli ja gümnaasiumi klassidega. Põhikooli 5.–9. klassid võivad valida ka projektipäeva
teemal „Sugupuu“. PMKs on klasside kaupa eri projektid.

TEATEID OLÜMPOSELT

VHK õpilased olid edukad prantsuse keele olümpiaadi piirkonnavoorus! Olümpiaadi teemaks oli Korsika, Moodle’i
keskkonnas tuli vastata kultuuriteemalistele küsimustele
selle piirkonna ajaloost, arhitektuurist, geograafiast, dialektidest, kohalikest kuulsustest, toidukultuurist jpm, ning
demonstreerida üldist keeleoskust.
B-/C-keele tasemel saavutas 3. koha Säde Veevo (12.H), 4.
koha Rahel Reinumägi (11.K), 5. koha Eke Madis Habakuk
(11.K), 6. koha Mihkel Mets (11.R), 7. koha Mette Lemmik
(11.M), 8. koha Angelina Rose Abolrous (11.K) ja 9. koha
Lenna Lemmik (10.H). Kõigi õpetaja on Eva Koff.
Piirkonna seitse parimat on kutsutud ka vabariiklikku vooru,
mis toimub 7. märtsil Tallinna Ülikoolis või Zoomi keskkonnas
(vastavalt hetkevõimalustele). Palju õnne ja edu!

TÕLKEVÕISTLUS
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5. Kunstimaja avab 15. veebruaril Kullo galeriis seitsme
kooli õpilastööde ühisnäituse.
6. Venekeelsed klaviatuurid. Vene keele tasemetöödeks
on õpilastel vaja kasutada venekeelseid klaviatuure. KMK
jagas oma kogemust rakendusest, mida õpilased kasutada
saavad. Tasemetööde tegemiseks klassides on pigem vaja
mikrofonidega kõrvaklappe. Uuritakse ostmise võimalusi.
7. Gümnaasiumi katsed KMK, PMK, Toomkooli ja VK
õpilastele toimuvad 11. märtsil. Eri päevadel eri gruppides
katsete läbiviimine tagab hajutatuse.
8. Vilistlasel Sven Kukel lubatakse läbi viia küsitlus magistritöö jaoks. Teema on „Poistekooris laulvate häälemurdeeas
poiste laulmise toetamine“. Lapsevanematelt tuleb küsida
nõusolekut.
10. Jalgrattaparklad VHK hoonete juures. Juhtkond on palju
aega ja energiat kulutanud, et kohti juurde saada. Lapsevanemad peaksid sel teemal ise palvega linna ametite poole
pöörduma, et need ekspertidena lahenduse leiaksid. Nende
sõnal on rohkem kaalu.

ÕNNITLEME

• 3. veebruaril 2022 toimus taas vabariikliku õpilasetlejate konkursi Tallinna eelvoor. Traditsioonilisel kombel olid konkursi korraldajateks Tallinna 32. Keskkool ja
Tallinna Haridusamet. Ebatraditsioonilisel kombel toimus
aga tänavune ilulugemise võistlus, nagu mullunegi, veebipõhiselt: osalejatel tuli saata tähtajaks video ning žürii andis
tagasisidet ja teatas tulemused veebikohtumisel. Õpilased
võistlesid kolmes vanuseastmes: 4.–6. klass, 7.–9. klass ja
10.–12. klass.
Etlejaid hindas žürii koosseisus Maarja Mitt-Pichen, Henessi
Schmidt ja Toomas Lõhmuste.
Meie koolist pärjati laureaatideks Linda Liis Kannukene 6.
klassist ning Simone Süvari 9. klassist. Õnnitlused!
• Eesti noorte meistrivõistlustel iluuisutamises saavutas
Arlet Levandi II koha punktisummaga 221,77. Palju õnne!

Käimas on kuues noortele ilukirjanduse tõlke huvilistele suunatud tõlkevõistlus, mida korraldab Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate
sektsioon koostöös Eesti Kultuurkapitali ja ajalehega Postimees. Võistluse eesmärk on julgustada võõrkeeli õppivaid gümnasiste ja praeguseid ja endiseid tudengeid tõlkimisega tegelema, anda neile võimalus ennast tõlkijana proovile panna ning
saada tehtud tööle tagasisidet kogenud tõlkijatelt.
Võistlusel on osalema oodatud gümnasistid, üliõpilased ja kuni 30-aastased noored, kellel ei ole trükis ilmunud tõlkeraamatut. Tõlkeid saab esitada neljal suunal: inglise-eesti, vene-eesti, ungari-eesti, vanaheebrea-eesti. Vanusepiirang ei kehti
tudengitele, samuti mitte neile, kes tõlgivad vanaheebrea ja/või ungari keelest. Osaleda võib ka mitmel suunal. Tõlge tuleb
teha iseseisvalt, kuid kasutada võib sõnaraamatuid, teatmeteoseid ning kõiki muid lisa- ja abimaterjale.
Valmis tõlge tuleb esitada hiljemalt 21. veebruariks 2022. Vaata tõlkimiseks antud tekste ja täpsemaid reegleid siit: http://
www.ekl.ee/tolkijad/sundmused-koolitused/tolkevoistlus/
Tõlkevõistluse tulemused kuulutatakse välja aprillis 2022. Iga keele puhul selgitatakse välja parimad, kellele on ette nähtud
auhinnad. Žüriid hindavad tõlkeid kahes voorus. Teise vooru pääsenud tööd saavad personaalset tagasisidet.
Toimetatud ja kommenteeritud tööd saadetakse võistlejatele tagasi aprilli lõpuks. Maikuu esimesel nädalal toimub igal keelerühmal eraldi tagasisideseminar ja ühine aktus, kuhu on oodatud kõik osalejad.
Olete oodatud osa võtma!
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TALLINNA TOOMKOOL

E–R 10.00–18.00
15.02–4.03

KULLO LASTEGALERII KUNINGA 6
15. veebruaril kell 16.00 avatakse Kullo Lastegaleriis Vanalinna Hariduskolleegiumi,
Püha Miikaeli Kooli, Tallinna Toomkooli, Püha Johannese Kooli, Kristiine Gümnaasiumi,
Rocca al Mare Kooli ja Kohila Mõisakooli õpilastööde näitus.
Lisaks koolide erinevatele väljapanekutele saab näha ka omaloomingukonkursile
esitatud töid! Olete oodatud!

Teatajat toimetab Mirjam Parve
teataja@vhk.ee
Nädala mõtteid kirjutab Johanna Aus
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TALLINNA KRISTIINE GÜMNAASIUM

ROCCA AL MARE KOOL

PÜHA JOHANNESE KOOL

KOHILA MÕISAKOOL
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