
Vanalinna
Hariduskolleegium

18. 4.  2008

Teataja
nr. 404

nVanematekogu
Kolmapäeviti kell 8.30

SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

ILVAR SAAR  21.04

LEENI SIMM  22.04

JAANIKA KUUSK  24.04

ADOLFO MARTIN UTRILLA  26.04

����������������������������

Vanematekogu 16.04.08

nVene 31 katuse ehitaja on leitud, lähimal ajal
sõlmitakse leping ja läheb remondiks.

nVaadati läbi järgmise nädala kalender:

• 2008. a . Tööletulek pärast suvepuhkust: 15. augustil
juhtkond, 18. augustil ainesektsioonid ja 21. augustil
õpetajad (suveseminar).

• 28. augustil õppenõukogu. Koolilaat, õpikute
laenutamine.

• Aktused 1. septembril.

• 28. septembril mihklipäeva kontsert, samal ajal algab
ka TriaLogos.

• 3. oktoobril õpetajate päev.

• 7.-13. oktoobril poistekoor Poolas.

• Sügisvaheajal toimub ka 10. klasside reis Taizesse.

• Jõululaat 6. detsembril.

• 2009. a. Tööle 2. jaanuaril, õppetöö algab 5. jaanuaril.

• Lisavaheaeg 20.-24. veebruar.

• Mailaat 30. mail.

nAmetijuhendid

Preambula. Esmalt tuleb selgeks teha, millistele
õigusaktidele tuleb ametijuhendi koostamisel toetuda.
Alus peab olema ühtne. Töötaja õiguste osa tuleb
täiendada. Osakonnajuhatajad andsid ülevaate oma
osakonna ametijuhendite olukorrast. Juhtkonna kettal
on kataloog Ametijuhendid 2008_2009. Kõik
korrigeerivad oma ametijuhendeid vastavalt ühtsele
alusele ja salvestavad sinna.

nEkskursioonid

Vastuseks 6. klassi taotlusele sõita kruiisireisile
Stockholmi otsustati, et ekskursiooni loetakse
õppekäiguks (ehk siis kooli ajal toimuv, kooli poolt
organiseeritud ja vastutusel olevaks väljasõiduks) juhul,
kui on esitada põhjendatud  plaan, milliseid objekte
ja mis eesmärgil külastatakse.

nMÜ õppemaks

Eilsel MÜ juhatuse koosolekul otsustati, et järgmise
aasta MÜ keeltekeskuse ja arengukeskuse õppemaks
on 650 krooni kuus. Soodustust ja vabastust saab
avalduse alusel.

nTLÜ uuring

Otsustati lubada Tallinna Ülikooli üliõpilasel läbi viia
uuring noorte emade hulgas.

nOtsustati toetada Vaike Kureli ja Elo Toodo
osalemist erialasel koolitusel.

LIHTSUSEST

Tänapäeval kaebavad kõik, et elu on liiga keeruline. Kõik igatsevad
lihtsuse järele. Kuid on olemas vahendeid, kuidas oma ellu lihtsust tuua.
See kõik algab meie sisemusest. Intellektuaalsel tasandil võime algust teha
sellest, et vaatame Aquino Thomase imetabaselt lihtsat nõuannet. Ta
ütleb, et on olemas üksnes kolme liiki hüvesid: moraalne hüve, praktiline
hüve ning meeliülendav hüve (bonum honestum, bonum necessacium, bo-
num delicabile). Niisiis on ainult kolm head põhjust millegi tegemiseks:
kuna see on moraalselt hüveline (tegu, mis on kantud õiglusest, hoolivusest,
kangelaslikkusest või muudest voorustest), kuna see on praktiliselt vajalik
(näiteks söömine või elatise teenimine, et end ära toita), kuna see teeb sind
õnnelikuks. Ja ongi kõik. Kui palju asju me küll ette võtame, mida ei saa
lugeda ühegi alla neist põhjustest. Tehkem oma last siis kergemaks, kuna
laev on uppumas kogu selle lisakoormuse all.

Tahte, armastuse ja soovide tasandil on tähtsaimaks lihtsuse leidmise
printsiibiks see, et elul on vaid üks siht, otstarve, eesmärk, mõte ja täius
- nagu noole teravik. Ning üksnes siis, kui me sellest  eesmärgist teadlikuks
saame ja seda otsima asume, saame me olla selle noole sarnased ja märki
tabada. Üksnes siis, kui meil on üks suur armastus, saame olla üks
Suur Inimene. Kui meie armastus on hajali, oleme sellised ka ise.

Oli kord Marta, kes muretses ja vaevas ennast paljude asjadega. Talle
vastati, et tarvis on vaid üht... Milline imeline vabanemine!

“Sest mis kasu on inimesel sellest, kui ta võidaks terve maailma, aga
teeks kahju oma hingele?” Kas keegi on kunagi suutnud välja mõelda
midagi praktilisemat?

Meie kultuur teeb selle praktilisuse aga ebapraktiliseks, muudab selle
lihtsuse keerukuseks, heites meie üle oma üüratu ämblikuvõrgu. Ja kui
siis mõnel kärbsel õnnestub võrgusilmast pääseda, hüütakse talle järgi
nimesid “labaselt lihtne”, “piiratud” ning “fanaatiline” (see on kultuuri
F-sõna). Tegelikult ei ole ta neist ükski. Sest tegemist on lihsalt
õnnelikkusega - õnnega, mida kultuur kadestab, kuid ei oska säärast ise
mõista ega toota. Nõnda jääbki talle vaid irooniline muie.

(Lühendatud P. Kreefti raamatust “Before I Go”)



n Gümnaasium
IV perioodi 4. nädal

nMaja eest on hooles...

21.-25. aprillil on maja eest on hooles XI H klass (söökla,
puhvet, õu, koristamine, lauad võimlasse reede õhtul).

28.-30. aprillil on maja eest hooles X K klass

nToiduraha

Tuletame meelde, mai toiduraha on 380 krooni ja maksmise
viimane kuupäev on 25. aprill. Abituuriumil koolipäevi
mais ei ole va. riigieksamid.

nAbituuriumi viimane koolikell

Neljapäeval, 24. aprillil kell 12.00 abiturientide viimane
koolikell teatrisaalis.

nAbituuriumi lapsevanemate koosolek

Abituuriumi lapsevanemate koosolek 24. aprillil kell 17.00
auditooriumis. Arutame lõpetamisega seonduvat.

nAbituuriumi õppeaastat kokkuvõttev õppenõukogu

Abituuriumi õppeaastat kokkuvõttev õppenõukogu toimub
29. aprillil kell 15.30. Kursusehinded ja lõpuhinded
peavad olema välja pandud hiljemalt 25. aprilliks. Kes vajab
nõu lõpuhinnete panemisel e-koolis, pöörduge Mairi poole

nEtteteated

• ARVESTUSTE NÄDAL on 19.-23. mail.

• LISAÕPPE- JA ERIALANÄDAL on 26.-30. mail. Sel
nädalal toimuvad ka üleminekueksamid ning XI klassi
uurimuste kaitsmine.

n21. aprillil kell 16.00 Muusikamajas loeng-kontsert - T.
Grindenko ja Opus Posth;

n 23. aprillil kell 17.30-18.00 Muusikamajas Tiina
Pangsepa õpilaste kontsert;

n22. aprillil poistekooridel ühisproov Tartu Karlova
kooliga, Sisask;

n24. aprillil kell 17.00 Muusikamajas puhkpillide aasta-
kontsert;

n25. aprillil kell 16.00 Muusikamajas üldklaveri arvestus
(proov kell 14.00);

n25. aprillil kell 17.00 Muusikamajas üldklaveri eksam;

n26.-27. aprillil kell 14-17.00 Muusikamajas orelikursus.

Tatjana Grindenko ja ansambel Opus Posth

Eestisse saabub festivali Trialogos külalisena kontsertreisile
legendaarne viiuldaja Tatjana Grindenko ja tema ansambel
Opus Posth.

Tallinnas esinevad nad juba sel laupäeval, 19. aprillil kell
19.00 PÜHA KATARIINA KIRIKUS. (VHK õpilastele ja
töötajatele  pilet Theatrumi kassast 70.-)

Esmaspäeval, 21. aprillil kell 16.00 annavad nad loeng-
kontserdi MUUSIKAMAJAS (sissepääs prii).

Kavas on itaalia ja vene barokkmuusika, ning muusika
kaasaegsetelt heliloojatelt: A. Corelli, D. Scarlatti, B. Galuppi,
D. Bortnjanski, E. Fomin, J. Xenakis, P. Glass, V. Martõnov,
P. Karmanov.

KUNSTIMAJA KOOSOLEK toimub esmaspäeval kell
11.00 KM õpetajate toas. Päevakorras on:

• mailaadale õpilastega kingituste tegemine,

• järgmise aasta näitustegraafik,

• õpilaste tööde pildistamine,

• suvised õppelaagrid.

REIS LOURDES’i

Jaan Männik (Viljandi Jaani kogudusest) organiseerib sõitu
Prantsusmaale, Lourdes’i 28. juulist 10. augustini. See
on kohe peale Viljandi Folgifestivali. Lourdes’i palve-
rännakutekoht tähistab oma 150. aastapäeva. Sõit läheks
läbi Poola ja Saksamaa. Kohad, kus teel olles ka peatutakse,
on: Czestochowa, Dresden, Augsburg, Ulm, Colmar,
päevake Taizés, Carcassonne, 1,5 päeva Lourdes’is,
Rocamadour. Kõik kohad on nii või teisiti seotud kirikutega.
Reisi orienteeruv maksumus on 5500.-, mis sisaldab bussi
ja öömajasid.

Kui on huvilisi, siis palun võtta ühendust: jajaan@gmail.com
Telefon: 5808 2834 või 4335 283 (õhtuti).

Õpilasfoorumis arutati järgmisi asju:

nVABA LAVA toimub 8. või 9. mail, korraldajateks Taavi
ja Kristiina;

nSuitsetamine on probleem, naabrid on kooli peale kurjad.
Kokku tuleb kutsuda suitsetajate foorum;

nTunnid on rasked ja ei kaasa õpilasi;

nInglise ja vene keelega on ikka veel probleeme.

nMuusika

nKunstimaja

nMuusikakool

nTeater

23. aprillil kell 18.00 Kirjanike Majas VHK Teatrikooli
abiturentide lavakava “KUI LEIAD TEE SIIS TULE”.
Juhendaja Tõnis Rätsep

n Foorum

nTeadaanne



nKehakultuuri õppediivan

KESKLINNA KOOLIDE 3.-5. KL SPORDIMÄNGUD.

Lõppenud on rahvastepalli mängud. Finaalturniirile ehk 6.
parema hulka jõudsid 4. ja 5. klassi poiste võistkonnad ja 3.
klassi ühisvõistkond. Pingelises konkurentsis saavutasid 4.
ja 5. klassi poisid 4. koha. 3. klassi võistkond saavutas 5.
koha.

TALLINNA KOOLINOORTE SPORDIMÄNGUD.

Noormeeste võistkond osales võrkpalli 2. liiga
alagrupiturniiril Ehte Gümnaasiumis. Avamäng Pirita
Majandusgümnaasiumile kaotati 0:2. Teises kohtumises
Ehte G. vastu suudeti üks geim küll võita, kuid mäng kaotati
1:2. Viimases mängus võideti Juhkentali Gümnaasium 2:1.
Mängisid SILVER PALUMAA, JOONAS TARAS, PRIIT
STRANDBERG, VELI VALENTIN RAJASAAR,
MARKUS DVINJANINOV, JAAN KEKIðEV, KAUR
JOOSEP EISEL, JOHAN HUIMERIND.

Male meistrivõistlustel saavutati 5. koht. Oma alagrupp
võideti ja finaalturniirile mindi medalimõtetega, kuid 5. koht
ilma UKU VALNERITA oli isegi hea tulemus. Lisaks Ukule
mängisid ANN KULASALU, RASMUS KAAREL KILP,
JAAGUP KÜMMEL, KAAREL ROOSTAR ja UKU
LANGEBRAUN.

Sõudeergomeetritel sõudmise võistkondlikel
võistlustel saavutas kool kokkuvõttes 8. koha. Distantsiks
oli 500 m. Põhikooli tüdrukud saavutasid ajaga 1.59,0
(võistkonna liikmete keskmine aeg) 9. koha (17 kooli).
Sõudsid GETTER SAAR, PAULA HIIEMÄE, LAURA
REITER ja HANNA MARIA AAVIK.

Põhikooli poisid olid ajaga 1.36,5 kuuendad (18 kooli),
kusjuures TONY-PEETER HAAV sõudis välja põhikooli
poiste päeva parima aja – 1.27,5. Veel sõudsid MARKUS
PROMMIK, UKU LANGEBRAUN ja HENDRIK
JOHANNES TERRAS.

Gümnaasiumi neiud koosseisus PILLE-RIIN KARRO,
LIINA LAUL, KAROLIINE KAARE ja ELISE NASSAR
saavutasid 5. koha (15 kooli) ajaga 1.52,0. Gümnaasiumi
noormehed saavutasid 6. koha (17 kooli), aeg 1.32,0. Kooli
esindasid TAAVET PÄRENSON, RENE VÄLI, MARKO
JOHANI BELZETSKI ja RENE VÄLI.

Sulgpalli võistkondlikel meistrivõistlustel saavutas VHK
võistkond III koha!!! Mängisid GETTER SAAR, KAISA
SIMON, MARTIN SAAR ja KAIT KARU. Neiud
saavutasid A-liigas kindla esikoha ning noormehed olid B-
liigas kolmandad. Võistkondlik paremusjärjestus selgitati
neidude ja noormeeste tulemuste kohapunktide liitmisel.

Tegemist on ajaloolise tulemusega, sest kunagi varem ei ole
VHK õpilased jõudnud võistkondlikult Tallinna koolinoorte
meistrivõistlustel poodiumile!!! Individuaalvõistlusel
krooniti GETTER SAAR Tallinna koolinoorte meistriks,
jättes hõbedale KAISA SIMONI.

Põhikooli poisid saavutasid jalgpalli meistrivõistlustel 7.-
8. koha. Ülelinnalisel poolfinaalturniiril, mis toimus Mustjõe

Gümnaasiumi staadionil, viigistati Arte Gümnaasiumiga 1:1,
kaotati Saksa Gümnaasiumile 1:2 ja võideti Nõmme
Gümnaasium 2:0. Kesklinna turniirilt olid kaasas 0:8 kaotus
Reaalkoolilt ja 1:0 võit Humanitaargümnaasiumi üle. Kokku
andis see alagrupis 4. koha. Alagrupist pääsesid nelja
parema hulka Reaalkool ja Arte. Mängisid (vähem või
rohkem) DAN TÕNUS, KARL HENRI REBANE,
ANDREAS LEPAMETS, TOM GREGORI BRAZIER,
KARL SAAR, KARL IVAR MAAR, HANS TIITSMANN,
HANS JOHANNES PREEGEL, KARL-EERIK
LUIGEND, SIIM BRAZIER, MARKUS PINT, KARL
ALLIKA, MARIO ILVES, LAURI LEND, LAUR
NURKSE, JOONAS OROPERV, SANDER MATSINA,
KRISTIAN KUPPART, UKU LANGEBRAUN ja
JOHANNES PEETER SARAPUU.

nMõtisklus

TERE KALLIS LUGEJA!

Minule meeldib palju lugeda. Minu lemmikraamatud on põnevad,
seiklusrikkad, lõbusad ja mõnikord ka õudsad. Soovitan ka oma
vennal põnevaid raamatuid lugeda, aga ega talle need raamatud nii
väga meeldi. Mõnikord olen emale ja isalegi raamatuid soovitanud,
näiteks “Sandra poni”.

Loen arvutist oma meile ja saadan ka teistele, et nemad lugeda
saaksid. Mõnikord toob ema mulle mõne kirjaniku raamatu
käsikirja ja mina pean selle läbi lugema ja ütlema, kas see käsikiri
sobib. Minu meelest on alati sobinud.

Loen ka luuletusi. Luuletused on mõnusad, sest luuletusi saab rahulikult
lugeda. Minu lemmikautor on Doris Kareva, aga on ka teisi.

Mõnikord on lugemise juures ka mõni häiriv isik, näiteks vend.
Teinekord peab kõige huvitavama koha peal koristama hakkama,
see on vastik.

Mulle meeldib riiulist võtta lauluraamat ja seda lugeda. Postimees
on ka põnev, eriti koomiksid. Kui otsin raamaturiiulist raamatuid,
loen ju ka pealkirju. Loen tänavanimesid ja kohanimesid nagu
Emmaste, Mammaste ja teised. Loen ka Tähekest ja toiduretsepte.
Poes loen toiduainete nimesid ja uurin, millest toiduained koosnevad.
Loen sahtlite pealt nimesid ja teiste põnevaid lugusid. Klassis on meil
alati midagi tahvli peal kirjas.

Mulle meeldib lugeda  onnis, mis on mul puu otsas. Mõnikord aga
kuulen  õues kohutavaid sahinaid ja kardan natuke. Loen ka
raamatuid loomadest ja lindudest, näiteks “Linnuaabitsat”.

Loen, mida õpetaja viiulitunnis on päevikusse kirjutanud. Loen
plakateid, loen õpikutest ja vihikutest, isegi pliiatsi pealt loen väikest
kirja. Autoakendel ja autode peal on ka mingisugused embleemid.
Reklaamid kutsuvad tööle ja sööma ja... jah, ma ei jõuagi kõike
üles kirjutada, mida nad soovitavad! Loen telekast reklaame ja
subtiitreid, loen teesiltidelt, kui palju on veel sõita kodust Tallinnasse.
Igal juhul meeldib mulle lugeda.

NB! Tavaliselt on koolis laua peale ka midagi kirjutatud, sedagi on
põnev lugeda.

MADLEEN MARIA KIRJA 5. T



Tütarlastekoori õppe- ja kontsertreis Brüsselisse

8.-10. aprill

Kaheksandal aprillil lendas tütarlastekoor Brüsselisse. Alustan oma
jutuga sealt, kus kõigile tuttavad (hilineva) lennuki ootamine,
õhkutõusueelne sagin, lennu ja maandumisega kaasnevad iseärasused
on juba läbi. Kaleva Traveli buklett väidab, et Brüsselisse saabusime
19.05, tegelikkus oli muidugi pisut teistsugune. Olles siiski õnnelikult
lennujaamast välja jõudnud, tegelesime pikast istumisest kangestunud
lihaste ergutamisega kesklinna viivasse rongi sisenemisel sooritatud
jõu-ja ilunumbrite teel, vehkides oma väärtuslikke koorikleite
sisaldavate kohvritega.

Mõne aja pärast võis Brüsseli hämarail tänavail kuulda kümnete
kohvrirataste meloodilist raginat, mis võttis suuna Rue des Croisades’i
poole, kus iga väsinud kohver suundus koos omanikuga tuppa, kas
siis magama või midagi lõbusamat tegema.

Üheksanda aprilli hommikul oli Hotel des Colonies’is vähemalt
kaks üsna uimast tütarlast, kuid maitsva hommikusöögi toel saadi
unest võitu ja varsti väljus hotellist oma kleidikottidega üsna reipalt
vehkiv jõuk. Tee europarlamendini oli ootamatult pikk ja võttis
mõnel uute kingadega indiviidil lausa kannad verele, aga 12.30
paiku olime siiski võidukalt parlamendihoone turvakontrollid läbinud
ja seisime ümmargusel laval, tehes proovi algava kontserdi jaoks.
Ka sellele leidus rahvarohkes europarlamendis publikut ja saime
isegi väikese aplausi osaliseks.

Kontserti kuulasid mitmed tädid ja onud, nende hulgas muidugi
Eesti MEP-id (europarlamendi liikmed), kuid tundus, et nad elasid
meile kaasa. Esitasime Eesti muusikat - Cyrillus Kreek, Veljo
Tormis, Ester Mägi, Urmas Sisask, Olav Ehala jt. Kontsert oli
(vaatamata mitte kõige parematele akustikaoludele) õnnestunud,
ka väikeste viperuste puhul  õnnestus professionaalse näoga teeselda,
et need olidki ette nähtud (loodetavasti uskusid seda ka teised peale
kooriliikmete). Kontserdile järgnes paar lühikest sõbralikku
sõnavõttu ja mahla-, vee- või muu joomine ning kartulilaastude
söömine.

Olles kostüümid tavariietuse vastu vahetanud, kuulasime ja vaatasime
loengut europarlamendi tööpõhimõtetest ja ka Euroopa Liidust
üldiselt. Marianne Mikko rääkis meile oma MEP-i-elust, Andres
Tarand poliitikast ja muudest maailma asjadest, näiteks
kurikuulsast gaasitorust, illustreerides oma juttu värvikate
näidetega.

Kooritütarlapsed said palju huvitavat infot - kui palju sellest ka
kinnistus, näitab aeg, kuid kindlasti populariseeris see loeng
kalanduskomisjoni ja andis vastused mõnele vastamata küsimusele.
Ka neile kooriliikmetele, kes tulevikus ooperilauljaks ei hakka, on
nüüd tulevikuväljavaade olemas - me hakkame Eestisse sisse tooma
eestistatud Euroliidu mehi ja eesti rahva iivet kasvatama. Ühtlasi
selgus ka, et kogu tütarlastekoori peale ei leidunud ühtegi tulevast
poliitikut… kuid kes teab, mida tulevik tuua võib.

nKroonikat Vaba aja veetis igaüks vastavalt soovile, siis aga sõime õhtust koos
Andres Tarandiga. Kogu ettekantud toidukoguse hävitamine nõudis
kangelaslikke pingutusi, milleks vähemalt allakirjutanu ja tema
lauakaaslased võimelised polnud.  Liiguvad aga ka kuulujutud,
nagu oleks mõned vaprad (Hispaanias treenitud?) sellega siiski
hakkama saanud. Söömaaja lõpus laulsime toolil seisva Maarja
juhatusel René Eespere “Ärkamise aega”.

Kolmanda, lühikeseks jäänud päeva nael oli Muusikamuuseumi
külastamine. Igaüks leidis omad lemmikud. Plokkflöödimängijad
seisid pisut kauem puhkpillivitriinide ees, kandlemängijad heldisid
Soome kandle kõlast, aga kõiki rõõmustas kindlasti katkend meile
tuttavast Claudio Monteverdi “Orfeusest”.

Pärast omapäi läbielatud seiklusi linnas, mille hulka soovituslikult
kuulus kuulsa ja kauni katedraali külastamine, veeresime oma
hindamatuid koorivorme sisaldavate kohvritega taas rongile,
sooritasime vajalikud võimlemiskavad, veetsime lõbusalt aega
lennujaama põrandal istudes ja varsti oligi juba lennukiaknast näha
koduse Eestimaa kutsuvaid tulesid. Taas kord võis Vanalinna
Muusikamaja tütarlastekoor Maarja Soone, Andres Lemba,
Kristel Üksküla ja teiste truude sõpradega öelda: veni, vidi, vici.

MIRJAM PARVE

n Õnnitleme Rosina Savisaart II koha puhul
lingvistikaolümpiaadil!

Vabariiklikul lingvistikaolümpiaadil (11.-12. aprillil Tartus)
sai II koha VHK 11. klassi õpilane ROSINA SAVISAAR,
tublilt esinesid ka NELE LANGEBRAUN (7. koht) ja
MIRJAM PARVE (28. koht). Õpilasi juhendas õpetaja
Krista Nõmmik.

nÕnnitleme Joonas Mattias Sarapuud ja Johan-Eerik
Kõlarit!

11.-15. aprillini toimus Tartus VI Eesti Noorte Pianistide
konkurss (toimub kolme aasta tagant). VHK Muusikakoolist
osalesid tihedas konkurentsis ANNI MARI PREES ja
KERTU AER nooremas vanuserühmas (õpetaja Inga
Arro), JOONAS MATTIAS SARAPUU keskmises
vanuserühmas ja JOHAN-EERIK KÕLAR vanemas
vanuserühmas (õpetaja Karin Suss).

Kõik meie lapsed mängisid väga tublilt ja kõiki tõsteti esile
kui väga suure potentsiaaliga muusikuid.

Finaalvooru valiti KERTU AER, JOONAS-MATTIAS
SARAPUU ja JOHAN-EERIK KÕLAR.

JOONAS MATTIAS SARAPUU saavutas keskmises
vanuseastmes III koha ja JOHAN-EERIK KÕLAR
vanemas vanuseastmes diplomi.

Palju õnne noortele pianistidele ja nende õpetajatele!

Osalejad paluvad tänada põhikooli õpetajaid mõistva ja
toetava suhtumise eest ettevalmistusperioodil!

nÕnnitlused


