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LOOTUS

Kui keegi ütleks, et tuhandeid aastaid tagasi on avastatud „ajamasin”,
mis võimaldab meil reisida tulevikku, luues sellega kontakti ja seeläbi
muuta olevikku… Kes seda usuks? Tõeluses pole see „ajamasin” mitte
üksnes avastatud, vaid see on ka meist igaühe käes. Selle nimi on Lootus!

Lootusest kõnelevad meile ka ülestõusmispühad. Vaiksel nädalal ja eriti
suurel reedel meenutasime Kristuse kannatusi ja surma ristil armastusest
meie vastu ja kuulekusest Jumal Isa tahtmisele. Aga surmaga kõik ei
lõppenud, surma taga ootas ja ootab elu!

Lootus on soov, ootus, usk millessegi, mida me silmaga ei näe, aga mis on
hea ja võimalik, mille nimel me elame, ja mis tegelikult annab meile jõudu
ja rõõmu, et edasi minna ja endast parimat anda. Mõnikord võime
unustada, mille nimel me elame. Miks me käime koolis? Kui juhtume
seda unustama, kaotame sihi ning kaotame ka rõõmu. See oleks nagu
autosõit kaugele maale ilma kaardi ja bensiinita. Lootusetu reis.

Ülestõusmisepühadega on saabunud ka kevad. Lootuse aeg! Meil on veel
üks veerand suvepuhkuseni. See on hea aeg, et  taas avastada ja mõelda,
mille nimel me elame, õpime, õpetame, töötame...

On aeg „ajamasinaga” sõita. Aga kuidas lootusega tulevikku reisida?
Rebane ütles väikesele printsile: „Siin on minu saladus. See on väga lihtne:
ainult südamega näed hästi. Kõige tähtsam on silmale nähtamatu”.

Siin on üks soovitus. Rahulikult kodus olles võiksime avada oma südame
silmad ja kirjutada paberile lühiajalised eesmärgid, mida sooviksime
saavutada. Pärast mõelda ja vaadata veidi kaugemale. Lõpuks võime
püüda avastada või meelde tuletada kõige kõrgemaid ja kaugeleulatuvamaid
eesmärke, mis annavad meile igapäevaeluks jõudu ja rõõmu ning näitavad
kätte sihi.

Vanematekogu 12.03.2008

nAmetijuhendid. Osakonnajuhatajatel tuleb läbi
vaadata ametijuhendid, et need oleksid
andmekaitseseadustega kooskõlas.

nJärgmise aasta õppekorraldus. Selle arutelu vajaks
eraldi pikemat seminari. See toimub kolmapäeval, 26.
märtsil kella 8.30-15.00.

nMailaat läheneb – sel aastal neljapäeval, 1. mail.
2. aprilli vanematekogus arutatakse pikemalt. Kuna
korraldamine on väga suur töö, siis peab koostama
meeskonna.

nFoorum. Igal reedel kell 15.30 toimub Vene 22 III
korruse nõupidamisteruumis õpilasfoorum, kus
arutatakse kõikvõimalikke koolielu küsimusi. Ka
põhikoolis võiks olla midagi niisugust, et vähendada
võõrandumist. Õpilased peaksid tundma, et nad on
koolielu korraldamisel osalised.

nTunnikülastused. Otsustati, et enne aastavestlusi
külastab juhtkond vastava aine õpetajate tunde.

Õnnitleme õp. Kristi Ockbat POJA
sünni puhul 28. veebruaril!

∗ ∗ ∗

Õnnitleme õpetaja Jaanika Kuuske
(sünd. Terasmaa) abiellumise puhul!

Tulge reedel kõik õpilasfoorumisse asju arutama, sest
eelmisel nädalal sai teed ja kommi ja nalja ka. Lisaks
rääkisime veel tarka juttugi.

•tahaksime arendada fotoklubi, ootame osalisi ja
juhendajaid;

•luuleklubi on õp. Neeme peas juba kuju omandamas
ja varsti algab tegevus. Kõik kirjutama! Ning keda sõna
“luule” hirmutab, võib seda nimetada kirjandusklubiks;

•tahaks saada ka supi päevadel morssi, leiba ja salatit.
Salatit saab Mari juurest, tuleb vaid otsida;

•Maril oleks vaja õpilasi appi söögivahetundidel. Pidage
meeles, et kõik ei saa 11:30 süüa;

•raamatukokku ootame hea muusika plaate, mida
sööklas mängida, mängime ka mp3 formaati;

•kui kellelgi on üle 4 LCD monitori, andke koolile, siis
saab need alla kohvikusse panna ja nendega seal mängida.

KAAREL

n Foorum



n Gümnaasium

n Arvestuste nädal. Arvestuste nädala plaanid on
kättesaadavad alates esmaspäevast kooli koduleheküljelt
(sisse logides) õppeinfo kaustas.

nTeisipäeval, 27. märtsil kell 14.00 Mustpeade majas
Novgorodi folklooriteatri "KUDESÕ" etendus-kontsert
XII klassi vene keele gruppidele. Pilet 30 krooni. Ka
teistel võimalus osaleda, kui samal ajal pole arvestust. Selle
folklooriteatri tegevust on tunnustuanud ka UNESCO.

nTänud! Õp. Tatjana Tabakina palub tänada kõiki, kes
aitasid vene keele päevi korraldada: Marit, kes tegi toidud,
kunstiõpetajaid, õp.Tõnis Rätsepa! Meie täname õpetaja
Tatjanat kogu kava ettevalmistamise eest!

n Proovieksamid. Neljapäeval teevad XII klassid
matemaatika proovieksamit (kokku 17 õpilast). Reedel
on teine proovikirjand.

nArvestuste nädalal alustame ka XI klasside ekspert-
hinnangute vestlustega.

nKokkuvõtted III õppeperioodist. Õppenõukogu toimub
kolmapäeval, 2. aprillil. Õpetajatel tuleb kursusehinded
välja panna hiljemalt esmaspäevaks, 31. märtsiks, et
klassijuhatajad jõuaksid kokkuvõtted teha.

NB! TÄHELEPANU ÕPILASED JA ÕPETAJAD: III
perioodi puudumised tuleb e-kooli kanda hiljemalt 17.
märtsiks, samaks päevaks on õpilastel viimane võimalus
esitada puudumiste põhjendusi.

PÕHJUSETA PUUDUMISED. Lapsevanematele ja
õpilastele tuletame meelde, et kui õpilasel on põhjuseta
puudumisi (need kajastuvad e-koolis P-tähena või
kriipsuna) III perioodi jooksul rohkem kui 20, toob see
kaasa käskkirjalise hoiatuse või noomituse.

Õpetajad esitavad õppenõukogus ettepaneku arvestada
tundides osalemist kursusehinde väljapanemisel,
täpsema reegli kohandamist järelvastamiseks ning tasuta
konsultatsioonideks. Olukord on muutunud õpetajatele
äärmiselt koormavaks kui õpilane puudub ning õpetaja peab
leidma suurele hulgale paindliku järelevastamise võimaluse.
Peame arvestama sellega, et meie kõigi aeg on hinnaline.

nKlasside korrapidamise graafik

IV periood

1. nädal 31.03 - 4.04 XII H klass
2. nädal 7.04 - 11.04 XI K klass
3. nädal 14.04-18.04 XI R klass
4. nädal 21.04 - 25.04 XI H klass
5. nädal 28.04-2.05 X K klass
6. nädal 5.05-9.05 X R klass
7. nädal 12.05-16.05 X H klass

Korrapidamise nädalal on vaja lisaks muudele vajalikele
töödele korraldada abi kohvikus, sööklas, hoovis.

nInfoks abituuriumile

Eksamiperiood algab 24. aprillil. Selle ajani toimuvad
tunnid IV perioodi tunniplaani järgselt ning nimetatud
kuupäevaks pannakse välja kursusehinded ka siis, kui need
kursused ei jõua toimuda täielikult.

nFoorum. Õpilasfoorum toimub ka arvestuste nädalal.
4. aprill on päevakorras teema: õppekorraldus - kas
vajaksime neljandat aastat? kumb on parem - neli või viis
õppeperioodi jm.

nTekstülesannete koostamise võistlus. Täpsem info
võistluse kohta Tiigrihüppe koduleheküljel. http://
www.tiigrihype.ee/?op=body&id=8&art=93

nÜleskutse kõigile: teeme Eestimaa puhtaks! Pikemalt
Põhikooli rubriigis. Uuri järele: http://www.teeme2008.ee/

n ÜLESTÕUSMISPÜHADE TEENISTUSED
esmaspäeval, 24. märtsil:

10:00 Algkool
11:00 Gümnaasium
12:00 Põhikool

nREEDE, 28.03 PÕHIKOOLIS. Seoses Laulufestivaliga
lõpevad tunnid põhikoolis kell 12.45. Kell 13.00 algab
Muusikamajas põhikooli laulufestival.

nIII VEERANDI KOONDHINDED peavad olema e-
koolis 2. aprilli õhtuks. Õppenõukogud toimuvad
järgmiselt: 3. aprillil põhikool, 4. aprillil algkool.
Tunnistused antakse lastele esmaspäeval, 7. aprillil.

nPõhikool

III perioodi vaheaeg ja arvestuste nädal

n EESTIMAA PUHTAKS! Teeme Ära 2008 kutsub kõiki
Eestimaa kooliõpilasi ja õpetajaid osalema 3. mai
koristuspäeval. Õpilased osalevad koristuspäeval koos oma
peredega. Koostöös kohaliku omavalitsuse Teeme Ära 2008
poolse kontaktisikuga leitakse õpilastele jõukohased tööd
parkide, haljasalade, randade jne. koristamisel.

4. mail toimub Puhta Eesti Pidu Tallinnas, Tartus ja Narvas,
kus tänatakse koristuspäeval osalenuid.

Loe täpsemalt: www.teeme2008.ee

nKoostöös lasteportaaliga Lastekas.ee ning ETV lastesaatega
“Saame kokku Tomi juures” toimub unejuttude
kirjutamise võistlus “PUHTA EESTI UNEJUTT”, mille
kirjutamiseks soovime ärksat fantaasialendu mõtlemaks välja
huvitavaid seiklusi erinevate tegelastega, kuid mis unejutule
omaselt lõppeks positiivselt. Jutte ootame kuni 18. aprillini
aadressil unejutt@teeme2008.ee. Lisada autori nimi, kool,
klass ja telefoninumber. Parimad jutud lindistatakse ja neid
saab kuulata edaspidi portaalist www.lastekas.ee. Võitjatele
vahvad auhinnad! Vaata: www.teeme2008.ee.

nKutse



nTäname õpetajaid abi eest sisseastumiskatsetel!

Head õpetajad! Tänavune aasta tõi ettearvamatult suure
hulga sisseastumiskatsete sooritajaid - üle neljasaja noore
sooviks õpinguid jätkata meil.

Suured tänud kõigile, kes laupäeval, 15. märtsil ladusa
korralduse juures abiks olid: Külli Jõe, Urmo Uiboleht,
Ilona Lille, Neeme Põder, Anu Aero, Irja Tuus, Kristel
Üksküla, Tiia Kalju, Piret Pitk, Triinu Tamm, Kadri
Prisk, Kristiina Reiter, Pille Raitmaa, Gerda Pitk,
Jevgenia Tšigulina, Liia Hunt, Ilme Aas, Reet Kroon
ja gümnasistid Kaarel Roostar, Evert Nõlv, Jaan Kekišev!

Tänud ette ka tööde parandajatele: eesti keel - Krista,
Neeme ja Priit ning Külli. Matemaatika Helen, Pilve,
Reet ja Tatjana ning inglise keel Piret, Anne, Evely,
Maria, Kadri!

ANU

nKatrini tänu Chicago Latin Schooli vastuvõtmise eest!

Tänan kogu südamest kõiki noori ja veidi vanemaid VHK-
st ja MÜ-st, kes kaasa aitasid ameerika suurinvasiooni, ehk
Latin School of Chicago noorte muusikute ja õpetajate
külaskäigu õnnestumisele! Uskuge või mitte, aga nemad ei
suutnud kuidagi uskuda, et tegelikult ka selline kool ja nii
lahked inimesed olemas on. I owe you one, a big one ;)

KATRIN

nÕnnitleme riikliku emakeeleolümpiaadi võitjat
Mirjam Parvet!

10.R klassi õpilane MIRJAM PARVE võitis riiklikul
emakeeleolümpiaadil keskmises vanuserühmas I koha!

Emakeelepäeval, 14. märtsil autasustati Tartu Ülikooli aulas
2008. aasta riikliku emakeeleolümpiaadi lõppvooru
parimaid. Selle aasta olümpiaaditeema oli “Keele
muutumine”. Lõppvooru kutsuti piirkonnavoorude ning
uurimistööde põhjal 80 õpilast.

Õnnitleme ka Mirjami juhendajat õpetaja Krista Nõmmikut!

Olümpiaadil esinesid tublilt ka REELI VIIKBERG (13. koht
vanemas vanuseastmes) ja KÄRT SÕBER (15. koht
keskmises vanuseastmes).

nÕnnitleme Kaarel Roostarit (12. H) rahvusvahelise
väitlusturniiri võidu puhul! Reportaaþi turniirist loe lk. 5!

nPüha Miikaeli Poistekoor pärjati kuldmedaliga!

Tšehhis, Olomoucis toimunud koorikonkursil võitis Püha
Miikaeli Poistekoor gregooriuse laulu kategoorias
kuldmedali, koori dirigeeris Kadri Hunt!

12.-18.03 osales Miikaeli Poistekoor Olomoucis Tšehhi
Vabariigis festivalil MUSICA RELIGIOSA OLOMOUC
2008, mille raames toimus ka kooride konkurss. Püha
Miikaeli Poistekoor võistles gregooriuse laulu kategoorias.
Püha Miikaeli Poistekoor on praktiliselt ainus poistekoor
Eestis, kes gregooriuse lauluga süstemaatiliselt tegeleb,
konkursiprogrammis osalemisega oli suurepärane võimalus
õpitut realiseerida. Lisaks konkursikavale astuti festivali
raames üles ka iseseisva kontsertprogrammiga, kavas
peamiselt eesti vaimulikud rahvalaulud ja keskaegsed
instrumentaallood.

Konkursil osales koore 6 riigist (Tšehhi, Iisrael, Leedu,
Poola, Valgevene, Eesti). Tagasiteel Eestisse anti kontsert
ka Poolas Varssavi Dominikaani kirikus.

Kontsertreisi toetasid Tallinna Haridusamet, Eesti
Kultuurkapital ja EV Suursaatkond Varssavis.

nHelen Kaasik sai professor Gerhard Rägo mälestus-
medali silmapaistvate teenete eest kooli-matemaatika
edendamisel!

TÜ matemaatika-informaatika teaduskond ja Eesti
Matemaatika Selts annavad igal aastal välja prof. Gerhard
Rägo mälestusmedali neile, kel on silmapaistvaid teeneid
koolimatemaatika edendamisel.

2007. aastal sai selle autasu Tallinna Reaalkooli ja Vanalinna
Hariduskolleegiumi matemaatikaõpetaja HELEN KAASIK.

Õnnitleme armastatud õpetajat väärika tunnustuse puhul!

Intervjuud Helen Kaasikuga saab lugeda viimasest
Õpetajate Lehest (7. märts 2008)

nÕnnitlused nTänud!

SEB Ühispanga galeriis näitavad oma loomingut Vanalinna
Hariduskolleegiumi õpilased. Käesolevate „Mälumaastike”
näituste töid on inspireerinud lapsepõlv, mälu ja mälestused,
isiklikud läbielamised ja loomulikult Eesti Vabariik 90.

Ühispanga galeriis on esitatud valik maalidest ja
assamblaaþidest. Alles oma isiklikku suhet mälestuste, ajaloo
ja vabariigiga mõtestada püüdvad noored kunstnikud on
kasutanud oma tundmuste visualiseerimiseks kõiki
maalikunsti vahendeid.

Maal on piisavalt paindlik vahend, et edasi anda nii nostalgiat
kui ka segadust, mis noori minevikule mõeldes valdab. Kunst
on nende jaoks püüe emotsioonidesse korda luua, ennast
mõista ja mõistetavaks teha. Korduvad ja kummitama
jäävad erinevad pisiesemed, portreed ja suure tähendusega
kujundid nagu Lauluväljak.

nKunstimaja

Vanalinna Hariduskolleegiumi õpilaste loomingu
näitus

MÄLUMAASTIKUD

SEB Ühispanga Galerii 26. märts - 11. aprill

Näituse avamine 28. märtsil kell 16.00



n20. märtsil Nõmme MK tšelloõpilaste konkursi lõppvoor;

n26. märtsil kell 18.00 Mustpeade Majas Laulufestivali
päev: Perelaulud;

n27. märtsil kell 17.00 MM muusikakooli õpilaste kontsert;

n28. märtsil kell 13.00 MM Laulufestivali päev: 5.-8. klass;

n28. märtsil Nõmme MK kitarriõpilaste konkursi lõppvoor;

n29. märtsil Nõmme MK viiuliõpilaste konkurss - lõppvoor;

n 29. märtsil kell 16.00-18.00 Eesti Lastekirjanduse
Keskuses VHK MK klaveriosakonna ja H.Elleri nimelise
MK ühiskontsert;

n29. märtsil kell 11.00-15.00 Toomkirikus kursus "Ronime
oreli sisse";

n30. märtsil kell 13.00-16.00 MM kursus "Ronime oreli sisse".

nParandus! Eelmisest Teatajast jäi eksimuse tõttu välja
oluline informatsioon. Tartu tšellofestivalil saavutasid
auhinnalised publiku lemmiku tiitlid  VHK tšellistid
RASMUS ELTS (õp. Leho Karin) ning JOHANNES
PEETER SARAPUU (õp. Aare Tammesalu). Tänu kõigile
lapsevanematele toetuse eest!

nKonkurss. 9.-11. märtsini toimusid Tallinnas vabariikliku
muusikakoolide vahelise konkursi regionaalsed voorud
viiuli-, kandle-,  kitarri- ja tšelloõpilastele.

TULEMUSED:

Viiul

PEETER  MARGUS - II koht (II vanuserühm). Õp. Tiina
Pangsep, klaverisaatja Ingrit Vooglaid

EMELI HURT  - kiituskiri ( I vanuserühm). Õp. Karmen
Kääramees, klaverisaatja Kristel Aer

STINA-SIMONA EPNER - kiituskiri (IV van.r.). Õp. Eva
Punder, klaverisaatja Inga Arro

Kannel

ANETT DEMJANOV - I koht (I van.r.). Õp. Ella Maidre

TEELE PÄRN - III koht (III van.r.). Õp. Tuule Kann

MIRJAM PARVE - II koht (IV van.r.). Õp. Tuule Kann

Kitarr

PÄÄR-JOONAP KEEDUS - II koht (II van.r.). Õp. L. Jõeleht

MATTIAS KUPPART - II koht (III van.r.). Õp.Arne Rütter

KAROLIN SAAR - kiituskiri (I van.r.). Õp. Lauri Jõeleht

Tšello

KIRKE GROSS - II koht (I van.r.).Õp. Ardo Väsrtrik,
klaverisaatja Anu Randmaa

JOHANNES SARAPUU - I koht (IV van.r.).Õp. Aare
Tammesalu, klaverisaatja Karin Suss

Üleriigiline lõppvoor toimub alates 20. märtsist

PALJU ÕNNE!!!

nEtüüdide konkurss "Kiiruse Viirus"

7. märtsil toimus pianistidele etüüdide konkurss "Kiiruse
Viirus". Lisaks VHK mk õpilastele võtsid võistumängimisest
osa Keila ja Tallinna Muusikakooli ning Otsa kooli õpilased.
Kokku võistles üle 40 õpilase. Õnnitleme kõiki osavõtjaid
ja õpetajaid! Üritust aitasid läbi viia Muusikamaja kollektiiv
eesotsas Aive Sarapuuga. Üritust toetasid ettevõte
"Maiasmokk" ja "Marmiton". Palju tänu kõigile!

VHK Muusikakooli õpilaste tulemused:

Vanuserühm I-II klass

Diplomid: FILIPP KOLOSOV, I klass (õp. I.Biltse)

LUUKAS HEINRICH VÕRNO, II klass (õp. I.Biltse)

III koht - MARGARET HOOK, II klass (õp. A.Tanksimäe)

ANDREE PREES, II klass (õp. I. Arro)

Vanuserühm III- IV klass

Diplomid: ANNI MARIE REA, IV klass (õp. K.Suss)

JOEL ANTSON, III klass (pillistuudio H.Poroson)

JOHAN KROON, III klass (õp. A.Tanksimäe)

III koht - KERTU AER, IV klass (õp. I. Arro)

ANNI MARI PREES, IV klass (õp. I.Arro)

Vanuserühm V-VI klass

Diplomid: GÄROL LEPIK, VI klass (õp. A.Tanksimäe)

KRISTINA MIRJAM VILLAND, VI klass (õp. I.Arro)

III koht - LAURA LOTTA LAGLE, VI klass (õp. K.Suss)

II koht - ANNA HIOB, VI klass (õp. A.Tanksimäe)

Vanuserühm VII klass ja vaheaste

III koht - PEEP RINNE, vaheaste (õp. I. Biltse)

MAARJA LEPAMETS, X klass (õp. K. Suss)

I koht - JOHAN-EERIK KÕLAR, VII klass (õp. K.Suss)

JOONAS MATTIAS SARAPUU, VII klass (õp. K. Suss)

Peapreemia "VIRTUOOS 2008" JOONAS MATTIAS
SARAPUU!

nPuhkpillikonkursil Maria Ehrenberg I koht ja Kaspar
Mänd II koht, Kaspar Mänd - kooriühingu eripreemia
dirigeerimiskonkursil!

9. märtsil toimus Tartus Eesti keskastme muusikakoolide
vaheline puhkpillimängijate konkurss. Vanemas vanusegrupis
saavutasid MARIA EHRENBERG I koha ja KASPAR
MÄND II koha. Õnnitleme Maria Ehrenbergi, tema
erialaõpetajat Raivo Peäsket ja kontsertmeistrit Jana Peäsket!
Õnnitleme Kaspar Mändi, tema erialaõpetajat Aleksander
Hännikäist ja kontsertmeistrit Anneli Tanksimäed!

7. märtsil toimus Tallinnas Matkamajas traditsiooniline 3
kooli vaheline (Muusikakeskkool, Otsa kool, Elleri nim.
Muusikakool) koorijuhtimise eriala konkurss. Kuna VHK
MK ei ole veel selle konkursiga liitunud, osales KASPAR
MÄND konkursil külalisena ja teda hinnati kooriühingu
eripreemiaga. Õnnitleme veelkord Kasparit ja tema
erialaõpetajat Hirvo Survat!

nMuusikakool



AMEERIKLASED TALLINNAS

Esmaspäev. Kell 18.00 hakkas Viimsi koolis proov Chicago kooli
noortega. Ma jõudsin pärale veidi hiljem, õnneks vabandusega. Tänu
lahkete teejuhtide abile leidsin tee Viimsi koolini ning sisenedes ootas
mind suures saalis umbes 100 -- kui mitte rohkem -- noort
koorilauljat ning umbes 60 orkestriliiget, kes laulsid ja mängisid
eesti keeles laulu “Ärkamisaeg”. Koori moodustasid lauljad kolmest
koolist: Viimsi kool, Chicago Latin School ja meie oma armastatud
Vanalinna Hariduskolleegium.

Laulmine edenes nagu lepase reega. Planeeritud 3-4 tunni asemel
lõpetasime proovi kella kaheksa paiku ja olime vabad. Loomulikult
ei lahkunud me kohe peale proovi, hakkasime aga ameeriklastega
suhteid looma. Ameeriklased olid väga sõbralikud ja avala olemisega,
tegid aina komplimente ja rääkisid uskumatuid lugusid Ameerikas
toimuvast.

Pärast pooletunnist vestlust ja tutvumist otsustasime, et kuna
järgnevaks koolipäevaks tuleb õppida, läheme ära koju. Lubasime
vastastikku, et näeme ka teisipäeval, kuid teisipäevaks oli nende
jaoks planeeritud Vanalinna uurimine, Tallinna ja Eestiga
tutvumine ning kaks esinemist Viimsi koolis. Nõnda ei kohtunud
me proovijärgsel päeval kordagi. Kolmapäeval aga ei olnud meil
taaskohtumisest pääsu, sest just sel õhtul oli meil ühiskontsert, suur
finaal Tallinna Metodisti kirikus.

Kogunesime jällegi proovideks, mis nüüdseks ei olnud enam kohustus,
vaid lõbu. Mis võiks olla toredam kui laulda koos inimestega, kes
naudivad muusikat sama palju kui sina? Kella kahe paiku hakkas
suur viimane proov. Harjutati ameeriklaste välja pakutud laulu
“When You Believe” vapustavast “Prince of  Egypt’i” muusikalist.
Selle lauluga sai ka kõige rohkem nalja - laulus oli nimelt
heebreakeelne osa, mida ameeriklased olid juba pikka aega
harjutanud. Mõned neist olid isegi heebrea keelt õppinud.

Kuid üllatus-üllatus – meie ei mõistnud seda keelt ÜLDSE.
Pooleldi veerides, samal ajal naerdes ja juhendajat vaadates laulsime
laulu siiski edukalt lõpuni. Hiljem võtsime ameeriklastelt heebrea
keele kiirkursuse, mille lõpetasime tõsiste teadlastena… Vähemalt
selle laulu osas!

Omapoolset abi saime pakkuda ameeriklastelegi eestikeelse
“Ärkamisaja” häälduse osas. Niimoodi teineteist aidates ja ka
omi laule harjutades lõpetasime proovi ja ootasime suure ärevusega
õhtutundi, mil meie suur (aga kahjuks viimane) kontsert koos
kaugelt tulnud sõpradega nende külaskäigule puntki paneb.

Kell kuus alustas Chicago suurepärane orkester, mis koosnes
puhkpillidest ja trummidest, bongodest ja muudest löökpillidest,
esitades paar tuntud lugu. Jätkasid Ameerika koorid ja seejärel
Viimsi kool ja meie enda oma. Esinemised läksid ülimalt hästi,
ameeriklased mainisid, et see oli nende reisi parim kontsert. Jäime
kõik rahule. (Loo lõppu loe järgmisest Teatajast!)

PILLE-RIIN KARRO, 10 K

REPORTAAÞ: Väitlusturniir Tallinn Open 2008

Eelmisel nädalavahetusel leidis Tallinna Inglise Kolled•is aset
rahvusvaheline väitlusturniir, kus osales 27 meeskonda viiest
riigist. Väideldi teemadel “Organizations should place more
women in senior positions” ja “The European Union should
not continue its enlargement process”.

Oma võhikupilgu heitis turniirilie ka allakirjutanu, olles
arusaadavatel põhjustel algusest peale kallutatud meeskonna
Loogiline Oksüümoron poole: ühe kolmandiku moodusta
nimelt meie oma Kaarel Roostar ja ülejäänu samaväärselt
kõneosavad ja võluvad noormehed Tallinna Reaalkoolist,
Uku Talmar ja Viktor Nikonov.

Ebakompetentsusest tingituna ei saa antud kirjutise autor
kommenteerida väitluse tehnilist külge ja väitlejate taset,
kohtunikud aga leidsid üldise reeglina eesti meeskondade
taseme külaliste omast kõrgema olevat: 1.-4. kohani hõivasid
eestlased.

Finaalvoorule järgnesid ärevad minutid, mil arutati elavalt
võimaluse üle, et kohtunikud, sarnaselt pööblile, ei mõistnud
Kaarli meisterlikku metafoori, milles juust sümboliseeris
demokraatiat, vorst islamiriiki ja juustuvorst Türgit.

Need kartused aga osutasid siiski alusetuiks ning, nõustudes
allakirjutanu tagasihoidliku arvamusega, krooniti turniiri
võitjateks Kaarel, Uku ja Viktor. Auväärse teise koha sai
tasavägises võitluses Sütevaka meeskond kAnal Invaders.

Jääb vaid soovida edu Loogilisele Oksüümoronile 5.-6.
aprillil Viljandis toimuvaks keskkooli Eesti meistrivõistlusete
lll etapiks ning teada anda, et Kaarel soovib, et nüüdsest
kasutataks tema poole pöördumisel tiitlit-lisanime
“Tšempion”.

Alla kirjutanud: Loogilise oksüümoroni fännklubi isehakanud
president, ehk a woman in a senior position.

MARIA EHRENBERG
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