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NÄDALA MÕTE: KUTSUMUS
Tihti on meil igapäevaelus nii
kiire, et unustame enda käest
küsida: miks ma teen seda, mida
ma teen? Millised on motiivid,
mis annavad tähenduse igale
minu päevale? Mis paneb mind
tegelikult igal hommikul voodist
välja hüppama?! Seda, mis annab
meie elule tähenduse, jõu, rõõmu,
nimetatakse ka kutsumuseks,
missiooniks, elu mõtteks...
“Igaühel on elus oma eriline kutsumus, missioon. Igaühele on
antud kindel ülesanne, mis vajab täitmist. Selles ei saa teda
keegi asendada, ega saa keegi ka
oma elu uuesti elada, seega on
igaühe ülesanne sama unikaalne
nagu tema võimaluski.” (Viktor
Frankl)
Ükskord nägi väike laps tsirkuseelevanti, kes pandi pärast etendust väga peene köiega ühe
pisikese puu külge. Laps imestas väga, miks nii suur ja tugev
loom seda nõrka köit katki ei
rebi ja ennast ei vabasta. Elevant
ei tei-nud tegelikult üldse mingit
pingutust, et ennast vabastada.
Laps oma imestuses otsustas
küsida tsirkuse direktori käest,
kuidas selline asi võimalik on.
Too vastas: „See on väga lihtne:

juba lapsepõlvest peale on ta
olnud kinni sellesama nõrga
köiega ja samasuguse väikese
puu küljes. Sellel ajal ta ei olnudki võimeline ennast vabaks
tegema, praegu aga ei saa ta
aru, et nüüd võiks ta seda vabalt
teha. Ta mäletab, et ei suutnud
põgeneda ja sellepärast ei ürita
ta seda nüüd ka.”
Nii võib ka meiega juhtuda. On
teatud asjad, meie iseloomuomadused, nõrkused, harjumused või välised takistused,
mida oleme alati pidanud
ületamatuteks. Oleme ehk kasvanud nendega või kaua nendega elanud, ja me ei püüagi enam
neid ületada. Aga... ehk võime
uuesti üritada, tehes väikese otsuse ja arvestades teiste abiga...
Lühiajalised eesmärgid, aga
eriti kaugeleulatuvad eesmärgid
annavad meile palju jõudu
veelkord üritada! Kooliaasta
on varsti möödas. Veel on meil
neli nädalat pingutada, pidades
meeles kõiki neid häid soove,
millele mõtlesime kaheksa kuud
tagasi! Ja äkki on ka midagi veel
sügavamat ning kaugeleulatuvamat, mis paneb meid endast
kõike andma...
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VANEMATEKOGU

25. 4. 12

GÜMNAASIUM

V perioodi 3. nädal

lArutati ruumiprobleemide lahendusvõimalusi.
lOhutusalaste tööde kalender. Kasvavate ohutusalaste eeskirjade täitmine nõuab suuri investeeringuid ja linn ei näe praegu võimalust eriti toetada. Seega tuleks koolidel see raha leida pearahast
ehk õpetajate palkade arvelt. Anu Reidak andis ülevaate töödest, mida selle aasta jooksul on vaja
teha: põhikooli elektrisüsteem, ATS-i korrastamine
põhikoolis (maikuus); Pühavaimu 8 teise evakuatsioonitee väljaehitamine ( juunis),
Pühavaimu 8
pööningu puhastamine rämpsust, Vene 15 I korruse
ventilatsioonisüsteemi väljavahetus ( juunis), Vene
22 piksekaitse kontroll. Otsustati selleaastane mailaada tulu kasutada majade ohutusnõuetega vasta-

SÜNNIPÄEVAD
12.R

Siim Brazier

28.04

Kaisa Kattai

02.05

12.R

Märten Pajunurm

10.H

Margaret Touart

12.K

11.H

Tiit-Rein Viitso

KORRAPIDAMINE

29.04

01.05

04.05

30. aprillist 4. maini on korrapidajaks X H klass. 7. – 11. maini on
korrapidajaks X R klass.

TOIDURAHA

Kellel ununes maksta toiduraha,
palume seda teha selle nädala
jooksul! X-XI klassil on mais toiduraha 33,6 €. Vajalikud rekvisiidid leiate VHK kodulehelt.

NB! MUUDATUSED ÕPPEPÄEVADES

Esmaspäev, 30. aprill
Eesti keele riigikeksami tõttu on
suur osa ruumidest hõivatud ja
õpe on ümber korraldatud.
XI klassi õpilastele, kes sooritavad ühiskonnaõpetuse riigieksamit toimub eksamikursus 9.3013-30 Okasroosikeses. XI R klass
13.45 matemaatika 136 klassis.
Tunde ei toimu. Geograafia konsultatsioon on 15.00 214 klassis.
X klassi õpilased:
X R kell 10.00 muusikajalugu teatrisaalis, kell 12.00 matemaatika
136 klassis
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vusse viimiseks.
lUus õppeaasta jaotus. Järgmises vanematekogus kinnitatakse ettepanekud, seejärel viiakse
lapsevanemate ja gümnasistide küsitlus internetti.
lVäljasõidud. Mudilaskoor läheb 24.mail Käsmu
meremuuseumisse; geograafia õuesõppepäevad:
7. mail 8.T, 18. mail 7.A ja 7.T, 21. mail 8.P. Poistekoor on 16.-21. mail Belgias kontsertreisil.
lEsmaspäeval, 14. mail on emadepäeva kontsert, mis lõpeb kell 21. Sellega seoses otsustati,
et põhikoolis algab 15. mail koolipäev kell 10.
Teisipäevaks ei tohiks ka õppida anda.

X H kell 10.00 matemaatika, 12.00
kultuurikorraldus teatrisaalis.
X K kell 10.00 matemaatika (Tatjana 136 klass, Reet 214 ja Marge
302), kell 12.00 kultuurikorraldus teatrisaalis muusikarühma
õpilastele
Teisipäev, 1. mai
Kevadpüha – tunde ei toimu
Kolmapäev, 2. Mai
XI klassi õpilastele, kes sooritavad
ühiskonnaõpetuse riigieksamit,
toimub eksamikursuse loeng,
tunde ei toimu.
X klasside tunnid toimuvad
Neljapäev, 3. mai
XI klasside õpilastele ühiskonnaõpetuse eksamiks valmistumise
päev. Tunde ei toimu.
X klasside tunnid toimuvad.
Reede, 4. mai
XI klasside õpilased sooritavad
ühiskonnaõpetuse riigieksamit.
Tunde ei toimu.
X klasside tunnid toimuvad.
Häiritud on tunniplaanijärgne
õpe ka teisipäeval, 8. mail seoses
inglise keele riigieksamiga.
X K ja X H klass sõidavad õppekäigule ja neil tunde ei toimu.
Seoses
Eksamikeskuse
poolt
korraldatava
proovieksamiga
matemaatikas X klassile, ei toimu
X klassi tunde kolmapäeval, 16.
mail.

XI KLASSIDELE SISSEJUHATUS
KURSUSESSE
“SOTSIAALSE
UURIMUSE ALUSED”

Sissejuhatus kursusesse “Sotsiaalse uurimuse alused” toimub vahemikus 4.-7. juuni. Täpsed ajad
selguvad. Palun mitte planeerida
esialgu sellele ajale kooliväliseid
tegemisi!

B-KEELE ÕPE XII KLASSIS

Õpilased, kes soovivad jätkata Bkeele õpet XII klassis, peavad täitma sellekohase avalduse hiljemalt
mais. Neil, kes avaldust ei täida, Bkeele õpe XII klassis ei jätku.
Avalduse leiad VHK kodulehelt.

2012/2012 ÕA MÄRKMIKUD

Kes soovib järgmiseks õppeaastaks
head
väikest
koolimärkmikku
(10x15 cm), kaanel kooli nimi ja
vapp (sisaldab gümnaasiumi aastakalendrit ja muud vajalikku kooliga seonduvat infot (+Mendelejevi
tabel!)), esitage tellimus Mairile.
Maksumus 6.50€ (sularahas). Tellimus läheb arvesse raha maksmisel ja
raha kogume juuni alguseni.

ETTETEATED:
EMADEPÄEVA KONTSERT

Traditsiooniline
emadepäeva
kontsert toimub esmaspäeval, 14.
mail kell 18.00. Täpsem info varsti koduleheküljel.

MAILAAT

toimub 19. mail.

TEATAJA
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MUUSIKAKOOL

2. mai kell 17:30 Muusikamajas TASEMEEKSAM
2. mai kell 9:00 Pühavaimu 8 VII klasside muusikaloo eksam
3. mai kell 16:30 Muusikamajas keelpilliosakonna V-VI
klassi aastakontsert
3. mai kell 10:00 Pühavaimu 8 XII klassi harmooniaeksam
4. mai kell 16:00 Muusikamajas üldklaveri lõpetajate kontsert-eksam
5. mai kell 11:00–14:00 Muusikamajas õpetaja Maret
Nurkliku ja Nõmme muusikakooli õpilaste kontsert
5. mai kell 15:00 Muusikamajas õpetajate Ivi Tiviku ja Tiina
Pangsepa viiuliõpilaste kontsert
5. mai kell 19:00 Muusikamajas Minna Nappari, sopran
(Soome) ja Elina Heinonen, klaver (Soome), Kavas: Brahms,
Kuula, Nyström / 5.-

ALGKOOL

l30. aprillil toimub algkoolil (1. P, 1. T, 1. E, 2. T, 2. A, 3. T,
3. P, 4. T, 4. A, 4. E ) ühine teatrikülastus, vaadatakse
etendust “Tuhkatriinu” Vene teatris.
Õpilased lahkuvad koolis 11.30, koolis ollakse tagasi
13.30.

VHK õpilase Mari Segeri
keraamiliste skulptuuride näitus

OTSIDES...
Mihkli Gildi Keraamika töökoja
galeriis 25.aprill– 08.mai
Avamine 24.aprillil kl .17.00
Olete palutud!

KEHAKULTUURI ÕPPEDIIVAN
lTubli tulemuseni jõudsid VHK 3.–5.klasside ujujad 21.
koolis toimunud 8 x 25 m teateujumises, kus 10 kooli
konkurentsis saavutati väga tubli III koht! Kooli esindasid EMMA DARJA KONZE, ANETTE AAS, KATARIINA
KIVI, ELIISE LIND, KAAREL JAAN KADARIK, KRISTJAN
PAUL KADARIK, JOHANNES KUNDLA ja KARL JOHAN
HERODES. 6.-7.klassi tüdrukud saavutasid 5 x 50 m

TEATEID OLÜMPOSELT

lÕnnitleme Kristjan Kongast, kes saavutas
matemaatikaolümpiaadi lõppvoorus Tartus põhikooli vanuseastmes esikoha ja sai I järgu diplomi! Selle
tulemusega on ta arvatud 2012. aasta rahvusvahelise
matemaatikaolümpiaadi võistkonna kandidaadiks.
Olümpiaad toimub Argentiinas. Enne tuleb tal veel
läbida Tartus toimuv valikvõistlus.
Palju tänu isale ja juhendajale, Olav Kongasele!
l12.R klassi õpilane Heido Trofimov võitis vabariiklikul filosoofiaolümpiaadil 3. koha! Palju õnne!
5.−8. aprillini korraldas TÜ teaduskool Tartus riikliku filosoofiaolümpiaadi lõppvooru vabas vanuserühmas, kust võisid osa võtta kõik 1989. aastal või hiljem
sündinud noored filosoofiahuvilised. Olümpiaadi võitis Heiki Ojasild Hugo Treffneri gümnaasiumist.
Eelvoorus osales 21 õpilast, kellest lõppvooru kutsuti kümme. Kõigepealt läbisid õpilased Tartu ülikooli
filosoofia osakonnas väitlus-, loogika- ja esseekirjutamise koolituse, siis kirjutasid Herbert Masingu
koolis võõrkeelse essee, tegid loogika- ja teooriatesti
ning väitlesid omavahel.
Võitjad Heiki Ojasild ja Märt Belkin esindavad Eestit
16.−20. mail Oslos toimuval rahvusvahelisel filosoofiaolümpiaadil.
Olümpiaadil mälestati ka 2007. aasta olümpiaadivõitjat ja läinud aasta jaanuaris traagiliselt hukkunud Diana Aitaid. Diana mälestusauhinna eelvooru
parima essee eest pälvis Ethel Pruss.

ujumises 5. koha ja poisid 7. koha. Õnnitleme!
lLAURABELL KABRITS (6. T) osales 18.–23.04.2012
rahvusvahelisel Super Cup´i iluvõimlemise võistlusel,
mis toimusid Ungaris Budapestis. Osales umbes 30 riiki.
Laurabell võistles kahe kavaga juuniorite grupis (1997.1998. a. sündinud). Pallikavas saavutas ta auhinnalise II
koha ja kurikakavas III koha. Eesti saavutas selles võistluses meeskondliku III koha. Palju õnne!

KEVADKONTSERT
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LINNALAAGER TULEKUL

Sellel aastal toimub Vanalinna Hariduskolleegiumi ja Miikaeli Ühenduse
linnalaager 11.–19. juunil kell 9–17 (v.a laupäeval ja pühapäeval). Laagrisse ootame 6–11 aastasi lapsi. Tegevus toimub rühmades, mida juhendavad meie kooli algklasside õpetajad koostöös inglise keele, kunsti-,
käsitöö- ja kehalise kasvatuse õpetajatega.
Täpsem päevakava tehakse teatavaks juuni esimestel päevadel.
Laagri maksumus on 70 eurot, VHK lastele 50 eurot. Hinna sisse on
arvestatud ka lõunasöök.
Oma osalemissoovist palume teatada hiljemalt 21. maiks registreerumislingi kaudu, mis on leitav VHK kodulehel.
28. mail saadetakse teile arve, mille alusel tuleb tasuda kogu summa arvel
näidatud kuupäevaks.
Pärast arve tasumist lisatakse laps laagri nimekirja.
Küsimuste korral pöörduda tuuliko@vhk.ee
“Kvaliteetinimesed oskavad kõike ilma kunagi
midagi õppimata.”
(Jean-Baptiste Poquelin ehk Molière)

Molière’i “Kvaliteetinimene”
Lavastus on kavas 15., 16., 18., 22., 23., 25., 30. mail ja 5., 6., 11. juunil 2012
kell 19.00 Theatrumi saalis.
Vanalinna Hariduskolleegiumi Teatrikooli diplomilavastus. Tõlkija Lauri Leesi. Lavastaja Maria Peterson. Kunstnikud Maarja Naan (EKA stsenograafiaüliõpilane) ja Andri Luup. Liikumine Tiina Mölder. Muusikaline kujundaja
Eva Eensaar. Kõlab Jean-Baptiste Lully originaalmuusika.
Osades: VHK Teatrikooli abituriendid Indrek Jõe, Jonathan Peterson, OttHenrik Raidmets, Teele Pärn, Lota Viik, Saskia Murumaa, Lea Kolde,
Keiti Roosimägi, Saara Huimerind, Karmo Nigula, Karl Koppelmaa,
Mihkel Matkevicius, Karl Arnold Kommel, Kati Ots, Sebastian Talmar
ja VHK Teatrikooli õpilased Anna-Kristin Peterson ja Maria Netti Nüganen.
“Kvaliteetinimene” (Le Bourgeois Gentilhomme, 1670) on viievaatuseline
komöödia-ballett, kus mängitakse, lauldakse ja tantsitakse. Näidend saavutas
kohe suure menu ja seda peetakse siiamaani üheks Molière’i olulisemaks teoseks. Eestis on seda mängitud nimega “Kodanlasest aadlimees” 1990. aastal
Draamateatris, Lembit Petersoni lavastuses.
Piletid (9/6) saadaval Theatrumi kassas (E–R 12–17), Piletilevi ja
Piletimaailma müügipunktides maismaal ja internetis, Statoili jaamades. Info
ja broneerimine tel. 6446 889, theatrum at theatrum ee.

VANALINNA
HARIDUSKOLLEEGIUM

www.vhk.ee
VENE 22
TALLINN 10123
TEL: 6996 100
Toimetaja:
Mirjam Parve
teataja@vhk.ee

