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VANALINNA HARIDUSKOLLEEGIUM


SELLE NÄDALA
SÜNNIPÄEVALAPSED:

ANNELI SALUMAA 19.3
ELO SEPP 19.3

MERIKE NIITSOO 19.3

ENE MOON-PINSEL 23.3

PILLE-RIIN KASE 23.3

RASMUS PUUR 23.3
PIRET ARRO 24.3

SILJA UHS 24.3

REIN SOKK 25.3

MERIT PAIST 26.3
TIIU RUMEN 27.3

NÄDALA MÕTE:
ASSISI PÜHA FRANCISCUSE PALVE

Issand, tee mind oma rahu tööriistaks:
seal, kus on vihkamine, aita mul külvata armastust,
kus on ülekohus – andestust,
kus on kahtlus – usku,
kus on lootusetus – lootust,
kus on pimedus – valgust
ja kus on kurbus – rõõmu.
Mu Jumal,
aita, et võiksin lohutada rohkem kui otsida lohutust,
mõista rohkem kui otsida mõistmist,
armastada rohkem kui otsida armastust.
Sest andes me võtame vastu,
andestades saame andeks
ja surres sünnime igavesse ellu.
Aamen.

6.T KLASSI OMALOOMINGUT
MARIUS PETERSONI TEKSTIRAAMAT
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Mina olen Mariuse tekstiraamat. Ma ei tea eriti, mida oma elust arvata. Vahepeal
kohtleb ta mind nagu oma kallikest, teinekord vedelen kuskil raamaturiiulis ja kogun
tolmu.
Minu vahel on palju A4 lehti, mille peale on kirjutatud loodetavasti mõistlikku teksti. Tagakaas on natuke paksem ja mattmust. Esimesele lehele on aga suurelt trükitud
„Iraani konverents“.
Marius on paljudesse kohtadesse harilikuga märkmeid kribanud ja teksti neoonkollasega värvinud, ilmselt selleks, et see paremini välja paistaks. Ma muidugi sooviks,
et teda huvitaks kogu tekst ja et kõik oleks kollane, aga kõike, mida soovid, ei saa.
Kui Marius neoonkollaseks värvitud teksti loeb, on ta väga keskendunud ilmega ja
pomiseb enda ette, aga vahel ta muheleb ja isegi naerab laginal ning näitab teksti oma
lastele ka. Siis on mul eriti uhke tunne!
Kui Marius mu sai, lappas ta mu lehed läbi ja viskas klaverile. Sel hetkel oli küll
nõme tunne. Ma tean, et klaver on imeline pill, millega imesid luuakse, aga see pole
minu koht. Mina tahaks olla Mariuse kotis, kus ta hoiab oma vajalikke asju. Ma olen
ju vajalik. No ja siis ta pere ka pahandas mu peale, et ma segadust tekitan. Mina aga
olen kunst, mitte segadus.
Ühel päeval pani Marius mu kotti ja ma olin väga elevil ja lootusrikas. Mõtlesin,
et nüüd pühendab ta mulle oma aega, aga ei, selle asemel sõitsin ma läbi mitu tuhat
kilomeetrit kuskil koti põhjas, selleks, et ta mu vaid korra avaks.
Kuid jaanuaris võttis Marius mu kätte ja veetis minuga väga palju aega, olin selle üle
väga rõõmus. Ta on minuga palju proovides käinud ja Zoomides osalenud ning see on
väga tore.
Praegu õpib Marius oma kollaseks värvitud teksti väga korralikult, sest teiseks veebruariks peab tal see juba peas olema. Lõppude lõpuks arvan ma, et Marius Petersoni
tekstiraamatuks olemine on üllas amet isegi siis, kui ta mind alati hästi ei kohtle.
Celia Peterson
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1. Palvus Ukraina ja kõikide kannatajate eest. Gümnaasium korraldab palvuse 23. märtsil kell 14.30 Peeter-Pauli
katedraalis. Osalejate arv piiratud kiriku suurusega, eelregistreerimine abituuriumist alates.
2. Gümnaasiumi vastuvõtukatsed. Reedel ja laupäeval toimunud katsete korraldus oli väga hea. Järgmises vanematekogus kinnitatakse katsed edukalt sooritanud kandidaatide
nimekirjad.
Vanematekogu tänab kõiki õpetajaid ja õpilasi, kes katsete
läbiviimises osalesid: Demi Viira, Isabella Luup, Liisbeth
Oras, Tristjan Lutter, Liisa Marie Mathisen, Elis Listra, Karl
Kristjan Orgse, ning teste kontrollivaid õpetajaid.

3. VHK 35. Juubeli tähistamiseks peaks veel tegema video
kooli ajaloost.
Juubelit tähistame ühiselt palverännakuga Pirita kloostrisse
enne Nelipühi, reedel, 3. juunil. Kell 12.00 toimub seal teenistus.
4. COVIDi-olukord. Õpilaste seas on haigestumisi väga vähe.
Siiski on õpetajaid, kes on haiged või peavad olema isolatsioonis. Uued testid ei ole väga kvaliteetsed, sellest informeerime ministeeriumi ja maaletoojat.
5. Ülestõusmispüha teenistused. Planeeritakse 19. ja 20.
aprilliks, sest ühele päevale ei mahu ära. Pille räägib kirikuga läbi.

TEATEID OLÜMPOSELT

• Kunstiolümpiaadi Tallinna piirkonnavoorus esindasid VHK-d väga tublilt Trino Arras (9.T), kes sai
põhikooli arvestuses IV koha, ja Ly Ann Kõllo (10.K), kes
sai gümnaasiumi astmes II koha. Mõlema juhendaja on
Külliki Tõnisson.
Sel aastal tuli kodus valmis teha arhitektuuriülesanne.
Põhikooli õpilastel tuli anda uus ilme ja kasutus mõnele
kodukandi hoonele ja gümnaasiumi õpilased kujundasid
oma kodu lähedale uue kunstigalerii. Kohapealne töö oli
inspireeritud renessansskunstist.
Palju õnne! Hoiame Ly Annile ja Trinole pöialt vabariiklikus voorus!
• 4. märtsil toimus XXVIII ajaloo-olümpiaadi lõppvoor.
VIII klassi arvestuses (teema: Rootsi suurriigi kujunemine ja aeg (1521–1721). Eesti Rootsi riigi koosseisus)
saavutas
1. koha Hanna Helena Kook (8.T),
4.-5. koha Richard Tupits (8.P)
Nende õpetaja on Kaja Uuspõld.
Gümnaasiumi arvestuses (teema: Islam ja araabia
maailm kesk- ja uusajal) saavutas
5.-6. koha Marie Teppart (10.H, õpetaja Kaja Uuspõld),
18.-19. koha Paul Abiline (10.H, õpetaja Ilvar Saar),
29. koha Joosep Matis Tõnisson (10.K, õpetaja Ilvar
Saar)
Õnnitleme silmapaistvaid ajalootundjaid!
• 15. märtsil toimus vene keele kui võõrkeele vabariiklik olümpiaad, kus Erik Zimin saavutas 4. koha! Soovime palju õnne Erikule ja õpetaja Marina Konovalovale!

Trino Arras

Ly Ann Kõllo

ÕNNITLEME NOORI MUUSIKUID

Käimas on Eesti Muusikakoolide Liidu konkursi „Parim noor instrumentalist 2022“ regioonivoorud, mis
seekord toimuvad videokonkursina. Akordionistide seas
saavutas IV vanusegrupis I koha ja eripreemia Roald
Mattias Robam (10.K), kelle õpetaja on Kristel Laas.
Kontrabassimängijatest pärjati IV vanuserühma A kategooria I kohaga Ingel Kaseste (10.A, õpetaja Marek Mere

ja klaverisaatja Lois Freire Caneda). Tšellokonkursil
saavutas Aleksandra Maria Tralla (3.T) I vanuserühma A kategoorias I koha (õpetaja Mart Laas, kontsertmeister Signe Hiis), ja Gustav Elias Põldmäe (5.P) II
vanuserühma B kategoorias diplomi (õpetaja Ruslan
Petrov ja kontsertmeister Anu Randma). Palju õnne ja
edu vabariiklikus voorus!

