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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:
KARMEN KÄÄRAMEES 30.03
LEENI-HELEN FREUDENBERG 30.03
TIIA-RUTT ANDRE 1.04
MARIN NOONI 1.04
ILONA VAHER 2.04
ARNE RÜTTER 5.04


n Vanematekogu
Kolmapäeviti kell 8.30

Vanematekogu 25.03.09

n Tagasiside Hispaania palverännakust. Reis
õnnestus hästi, õpilased jäid rahule. Tutvumine vana
kultuuriga oli rikastav. Hispaanias on veel säilinud
traditsiooniline eluviis, loomulik kristlik vaimsus.

n27. märtsil algab lapsevanemate koolitus First Steps.
nMailaat. Toimub 30. mail gümnaasiumi majas. Võiks
taotleda mailaada lisamist vanalinnapäevade programmi,
see tagab reklaami. Kuna emadepäeva kontsert Estonias
jääb ära, siis võiks pärast laata toimuda Katariina kirikus
emadele pühendatud kontsert. Suurem osa
vanematekogu liikmetest on nõus laadakorraldusele
kaasa aitama. Jagati ülesanded.

nKoria koolist Soomes soovib paar inimest külastada
VHK-d.

nTutvusuuringute meeskonnad. Kinnitati 1. klassi
vastuvõtukatsete meeskonnad.
n 26.03 on koolis kultuuriväärtuste ameti

HOOLI SELLEST, MIDA ARMASTAD!

väljasõiduistung VHK-s, teemaks traditsiooniliste
väärtuste edastamine hariduses.

Kunagi elas noor ja rikas daam, kellel oli kõik, mida inimene
võiks endale soovida: imeline abikaasa, väga armsad lapsed,
meeldiv ja hästi tasutud töö, ühtehoidev perekond... Kahjuks ei
suutnud ta kõike seda kokku sobitada. Töö ja muud tegevused
nõudsid palju aega, mida ta leidis alati, jättes tahaplaanile need
inimesed, keda ta armastas - oma mehe ja lapsed.
Ühel päeval kinkis tema isa, kes oli väga tark mees, talle ühe
taime. See ei olnud tavaline taim, vaid hästi kallis ja haruldane
lill, millest oli maailmas tegelikult ainult üks eksemplar. Ta
ütles: „Tütar, see taim aitab sind väga, rohkem kui praegu arvata
oskad. Sinul tuleb seda ainult aeg-ajalt kasta ja mõnikord temaga
vestelda. Ta tasub sulle imepärase lõhna ja kaunite õitega.“
Tütar oli väga liigutatud, sest taim oli tõepoolest võrratult ilus.
Aga aeg möödus, vanad probleemid jätkusid ja tekkisid uued
ning töö täitis kogu tema aja. Nii juhtus, et tema elu, mis oli
endiselt kaootiline, ei lasknud tal oma ilusa taime eest hoolitseda.
Jõudes koju, vaatas ta lille poole ja nägi, et taim oli alati oma
kohal. Taim ei näidanud ka kahjustumise märke, oli alati ilus
ja lõhnav.
Ühel päeval suri taim aga ootamatult ära. Naine oli koju jõudes
väga ehmunud, nähes, et taim on täielikult ära kuivanud. Isegi
juured olid elutud. Ta nuttis palju ja rääkis oma isale sellest,
mis oli juhtunud. Isa vastas: „Ma aimasin, et midagi sellist
juhtub... aga ma ei saa sulle uut taime anda, sest maailmas pole
teist samasugust, ta oli unikaalne... nii nagu su lapsed, abikaasa
ja perekondki. Nad kõik on õnnistused, mis sa oled saanud,
aga sa pead õppima nendest hoolima ja neile tähelepanu pöörama,

nPresidendiprouad VHK-s. Seoses Läti presidendi
Eesti-visiidiga külastavad 8. aprillil VHK-d Läti ja Eesti
presidendiprouad. Tutvuvad majade ja kunstiõpetusega.
n Tasemetööd. Kinnitati põhikooli matemaatika
tasemetööd: 13.05 6. kl riiklik tasemetöö, 12.05 8. ja 7.
klassid, 13.05 5.klassid, 15. mail 9.kl proovieksam. 18.22.05 inglise k kooli tasemetööd.

n27. mail elamuspäev?
n 2.-3. juuni ekskursioonipäevad, 4. juunil PK
spordipäev.

sest nii nagu sinu taim, võivad ka tunded surra.
Harjusid nägema, et sinu taim oli alati olemas, alati
ilus, alati lõhnav, ja unustasid tema eest hoolitseda.
Hooli nendest, keda armastad!“
Paar nädalat tagasi, mõeldes praegusele
majanduskriisile, pöörasime tähelepanu sellele, mis on
meie elus tähtsaim ja mis pole majandusest tingitud. Ja
nii alustasimegi paastuaega, mõeldes sellele, mis on
tõeliselt tähtis. Sellel nädalal peatume oma mõtetes
eriliselt nendel, keda armastame ja kes meid
armastavad... et nendega ei juhtuks kunagi nii, nagu
meie tänase loo taimega. Vastupidi! Et nad oleksid
nagu taim, kes kasvab alati tugevamaks, ilusamaks
ja lõhnavamaks tänu meie pühendumusele!

n Gümnaasium

n Põhikool

IV perioodi 5. nädal
n Sünnipäevalapsed
10.K
Saara Mildeberg
27.03
11.K
Sigrit Õispuu
28.03
12.K
Hanna-Liisa Kappel
1.04
10.H
Jette-Krõõt Keedus
4.04
11.K
Mari Tammesalu
5.04
11.R
Liis Tammesalu
5.04
nMuutunud ekool
Ekool läbis meile kõigile ootamatult muundumisprotsessi
ja on toonud kaasa üksjagu segadust. Saadan teile lingi, mille
kaudu ehk leiate küsimustele vastused.
http://help.ekool.ee/wiki/index.php/Teadmusbaas
nArvestuste nädal
IV perioodi arvestuste nädal on lähenemas, palun õpetajatel
kanda planeeritud arvestused ekooli ning anda neist ka Anule
meilitsi teada (anu.nigesen@vhk.ee).

ALGKOOL
n 30.03 on algklasside kogunemine, kus autasustatakse
laulufestivali parimaid.
n Järgmisel nädalal toimuvad kesklinna koolide
rahvastepallivõistlused:
• 3. klasside võistkond (10 poissi ja 2 tüdrukut) mängivad
1. 04 kell 13.30. Lapsed lahkuvad koolist õp. Aivariga
kell 12.30.
• 4.T (9 tüdrukut) võistlevad 31.03 kell 12.00. Tüdrukud
lahkuvad koolist kell 11.00, saadab õp. Gudrun.
• 4.P (9 poissi) võistlevad 2.04 kell 12.00. Poisid lahkuvad
koolist kell 11.00, saadab õp Aivar.
nEsimesed klassid lähevad esmaspäeval, 30. märtsil kell
12.00 Draamateatrisse vaatama Rakvere teatri etendust
"Onu Remuse lood".
n3.T klass läheb 31. märtsil kell 15.00 tutvuma "Estonia" teatri lavataguse maailmaga. Kooli juurest lahkume kell
14.30 ja tagasi koolis oleme umbes kell 16.30.
PÕHIKOOL
n Kiitus ja tänu 9. klassi õpilastele, kes tegid
emakeelepäeva tähistamiseks toreda filmi “Ärkajad”.
n Järeltööde klassis saab teha töid esmaspäeval, 30.03
kell 15.30-17.00 ja teisipäeval, 31.03 kell 15.00-17.00
Klass on suletud 1.04 - 14.04
nIII veerandi hinded pannakse välja kolmapäeva, 1.04
õhtuks.
n Õppenõukogu toimub neljapäeval, 2.04 kell 14.00.
Õppetöö toimub kuni 13.45
NB! Kooritunnid toimuvad tunniplaanijärgselt!
nIV veerandi hindelised arvestused ja tasemetööd:
Eesti keel: 6.klassid 5.05 riiklik tasemetöö
Matemaatika: 13.05 5.klassid; 6.klassid (riiklik tasemetöö)
12.05 7. klassid; 8.klassid (üleminekueksam)
15.05 9. klassid - proovieksam
18.05 Valikaine tasemetöö 6.klassidele inimeseõpetus
Inglise keel: 5.T 19.05; 5.P 20.05; 6.T 18.05; 6.P 21.05;
7.T 20.05; 7.P 19.05; 8.T 22.05; 8.P 19.05
Palun kõikidel õpetajatel arvestada, et tööd on mahukad ja
nendele päevadele teisi arvestuslikke töid mitte planeerida!

n Kuldpliiats 2009
14. märtsil tähistasime emakeelepäeva. Sel puhul on VHKs tavaks viia läbi õigekirjavõistlus “Kuldpliiats”.
Tänavuaastased parimad õigekirjatundjad on:
Algklassid:
SVEN CRISTIEN ARTUR SAMYN, ALEKSANDER
KOLGA, IRIS EELMAA, CAMILLA SANDRA PAAS,
MATTIAS BOBKOV, MAIYA GAWLEY, ADRIAN
KIRIKAL, SASKIA PUUSAAR, LOORA GRÜNVALD,
JOONAS JÜRGEN KISEL
Põhikool
5. klass: PIIBE MARIA TALEN,
JOOSEP ROALD VÕRNO
6. klass: MARIE HELENE LAAS,
MARKUS KILDEMAA
7. klass: PIPA SAUTER – veatu töö
ANNA KRISTIN PETERSON - veatu töö
ELIISABET HEIN - veatu töö
PÄÄR-JOONAP KEEDUS
8. klass: IDA MARTA METSIS
TÕNIS RAND
ALEKSANDER URKE
9. klass: SASKIA MURUMAA - veatu töö
MARKUS LOIDE
Gümnaasium
KÄRT SÕBER - gümnaasiumi parim
KARMEN OTU, LISANNA PERTENS, MIRJAM
PARVE, NOEMI KOKLA, SIIRI KUMARI, KAILY
MURDOJA, ROSINA SAVISAAR, LEIKA LEEMETS,
JAAK ERIK LAJA, JOHANNA KAHUR

n Kroonikat
FILMIKLASSI MONTAAZHIKOOLITUS
Kinoklassi õpilastele toimus hiljutisel arvestuste nädalal
montaazhikoolitus, mille jooksul õpilased tutvusid erinevate
programmidega nii heli kui pildi monteerimiseks. Igaüks sai
omal käel lahendada montaazhiülesandeid ja omandas
taustateadmisi meediakunstist ja filmimontaazhist. Koolitus
toimus koostöös visuaalsete helide festivaliga Plektrum.
Lektoritena EKA õppejõud ja Eesti Meediakunstnike
Ühingu liikmed. Iseseisva tööna peavad õpilased kevadsuvel meisterdama muusikavideod, mis suure tõenäosusega
leiavad väljundi sügisesel Plektrumi festivalil.

n Eksperthinnangud

n Muusikakool

nALGKLASSID

n 30.03 Nõmme Muusikakoolis VABARIIKLIKU

E 30.03 11.00 1.T Maris/ Mirjam
T 31.03 9.00 4.P Tuuli/ Mirjam
11.00 4.T Margit/ Mirjam
N 2.04 9.00 1.P Anne/ Mirjam
10.00 3.P Kita/ Mirjam
11.00 1.A Kristiina/ Piret
R 3.04 9.00 2.P Kati/ Mirjam
10.00 3.T Kerli/ Mirjam
11.00 2.T Piret/ Mirjam
Eksperthinnangud toimuvad päevakeskuses.

nPÕHIKOOL
E 6.04 10.00 Igor 6.P/Urve
11.00 Siiri 5.T/ Kulla
13.00 Alar 7.P/Kulla
14.00 Irja 9.T/Kulla
T 7.04 9.00 Kaja 5.P/Kulla
10.00 Aivar 9.P/Kulla
11.00 Tiina 8.T/Urve
14.00 Reet 7.T/Kulla
N 9.04 9.00 Krista 6.T/Urve
10.00 Sirje 8.P/ Urve
Eksperthinnangud toimuvad gümnaasiumi majas III
korrusel, gümnaasiumi juhataja kabinetis

n Õnnitlused
n Õnnitleme VHK 5. KLASSI TÜDRUKUTE
VÕISTKONDA, kes tunnistati Tallinna koolide õpilaste
moevõistluse
eelvooru
"Sedamoodi
2009"
NOMINENDIKS nooremas vanuserühmas kollektsiooniga
"VIRU TÄNAVA LILLEMÜÜJAD".
Suur tänu õpetaja SIRJE ROHTLALE ning õpilaste
vanematele igakülgse abi eest!

nKoolivaheajal toimus Narvas VIII Vabariiklik noorte
pianistide instrumentaalkontserdi konkurss, kus
JOHAN-EERIK KÕLAR ja õp. KARIN SUSS võitsid II
koha! Eelvoorus esineti kahel klaveril, lõppkontserdil mängis
Johan-Eerik Narva Linnaorkestri saatel. Palju õnne!
nEmakeelepäeval, 14. märtsil autasustati Tallinna Ülikoolis
24. üleriigilise emakeeleolümpiaadi võitjaid.
VHK 12.K klassi õpilane ROSINA SAVISAAR saavutas
vanemas vanuserühmas esikoha, MIRJAM PARVE 11.R
klassist sai teise koha.
Palju õnne tublidele noortele ja nende juhendajatele KRISTA
NÕMMIKULE, PRIIT KRUUSILE ja NEEME
PÕDERILE.

nVeebruari alguses Saaremaal toimunud XIII üleriigilisel
noorte solistide ja duettide konkursil "SÜG 2009" esitas
KAROLIINA SAATPALU (8.T) omaloomingulise laulu
"Maybe" ja võitis 7.-9. klasside vanuserühmas I koha!

KONKURSI II VOOR - plokkflöödid

n 31.03 kell 17:00 Muusikamajas TASEMEEKSAMI
sooritamise võimalus

n 2.04 kell 15:00-15:45 Muusikamajas EMTA üliõpilased
tutvustavad oma kooli kontsertkooride ja teatriõpilastele
n 2.04 kl 17:00 Muusikamajas KLAVERIOSAKONNA
LÕPUKAVADE kuulamine

n 4.04 Põhikoolis I KLASSI VASTUVÕTT ja
muusikakatsed

n 5.04 Mustpeade Majas MUUSIKAKOOLIDE
KONKURSI LÕPPKONTSERT

n 5.04 kell 15:30 MM II-III kl POISTEKOORI
LISAPROOV laulupeo lauludega ja kell 17:00 kontsert koos
ÕPETAJATE JA LAPSEVANEMATE SEGAKOORIGA

n Kunstimaja
n KUNSTIKOOLI

ÕPPENÕUKOGU
esmaspäeval, 30. märtsil kell 9.30

toimub

n Põhikooli sööklas on eksponeeritud PORTREEDE
NÄITUS.

nAatriumi galeriis Harju tn.6 avatakse 2.04 kell 18.00
12. KLASSI LÕPUTÖÖDE NÄITUS
Olete oodatud!
VHK kunstikooli õpilaste näitus

“KUNSTIKIINDUMUS”
avatud 25. märtsist 17. aprillini
SEB panga galeriis
galeriis, Tornimäe 2, V korrus

Tallinna Lastemuuseumis (Kotzebue tn.
16) saab vaadata Kunstimaja
origamiringi väljapanekut
"HEIDI JA SÕBRAD"
Näha saab 7-10aastaste laste paberist
volditud lilli, loomi, putukaid, karbikesi,
autosid. Näituse naelaks on 10-aastase
Heidi Hmelnitski vanadest moeajakirjadest
volditud 400 kurge. Origamiringi juhendab
Jaana Jüris.
Ühtlasi saab tutvuda ka muuseumi
püsiekspositsiooni ja mängukarude
näitusega "Mõmmiga on mõnus".
Tallinna Lastemuuseum on avatud:
K - P kl. 10.30 - 18.00. Kassa suletakse kl.
17.30
E,T muuseum suletud

