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Oleme ka täpsusest rääkinud: 
jõuda kooli ja igasse tundi õigel 
ajal... Need asjad ei muutu ku-
nagi tühjaks rutiiniks, kui teeme 
neid armastusest teiste vastu ja 
näeme nendes võimalust kas-
vada hoolivaks ja vastutustund-
likuks inimeseks.
“Õnnis on rataskaevu ringi 
ajava eesli püsivus. Alati üht-
lase sammuga. Alati seesama 
ring. Üks päev ja teine – kõik 
on ühesugused. Kuid ilma sel-
leta ei küpseks viljad, ei vohaks 
köögiviljaaed ega lõhnaks lilled 
(...)”. (Tee, 998). Kuidas võiksime 
kanda selle mõtte üle oma ellu?

Maikuu on juba käes ja nüüd ei 
ole jäänud rohkem kui poolteist 
kuud kooli! Meil on ees välja-
kutse: lõpetada kooliaasta sama 
innustusega, kui me seda alusta-
sime. Võiks mõelda, et kunsti 
võlu saladus peitub detailides. 
Meie õppeaasta on selles mõttes 
ka kunstiteos. Oleme kõik selle 
jooksul kindlasti palju tööd 
teinud – nii õpilased, õpetajad 
kui ka vanemad. Meie ees seisab 
nüüd võimalus viia see suure 
hoolsusega lõpuni. Oleme aasta 
jooksul pööranud tähelepanu 
asjadele nagu riietus, kord klas-
sis, töölaual ja kodus oma toas... 

NÄDALA MÕTE: PÜSIVUS

VHK traditsiooniline kevadkontsert, sel aastal teemal 

"Põlvkonnad ja pärand", 

toimub 13. mail 2013 kell 18.00 Estonia kontserdisaalis.
Kontserdi sõnalismuusikalise kava teljeks on pärandiaasta

 ja põlvkondadevahelise silla märksõnad. 
Selle aasta omaloominguvõistluse teema oli „Kui ma oleksin väike. 

Kui ma oleksin suur“ ja selles kutsuti üles osalema ka vanemaid ja vana-
vanemaid, eriti oodatud oli eri põlvkondade ühislooming. Vanemale 
põlvkonnale andis see võimaluse liikuda oma mäletamistes tagasi lapse-
põlve, noorematele aga vaadata tähelepanelikumalt endast eakamate 

inimeste ellu, süveneda nende muredesse ja rõõmudesse, aga ka 
kujutada ette oma tulevikku.

Tänavuse kevadkontserdi kava sõnaline osa on koostatud laste ja 
vanemate-vanavanemate kirjatööde ja perelugude põhjal ning teisalt 

eesti kultuurile ja identiteedile olulistest tekstidest.
Kontserdi toimumist Estonia kontserdisaalis toetavad 
Hasartmängumaksu Nõukogu ja Eesti Kultuurkapital.
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SÜNNIPÄEVALAPSED
10.R       Kristel Danneberg            04.05
10.R       Kertu Kivisik                       05.05
12.R       Linda Karin                          05.05
12.H       Magdaleena Maasik       06.05
12.K       Maria Poll                            06.05
12.H       Anna-Liisa Talts                 08.05
11.H       Barbara Brigita Oja          09.05
KORRAPIDAMINE
6.–10. mail on korrapidajaks XI H 
klass.  13.–17. mail on korrapida-
jaks X K klass. 
MUUDATUSED TUNNIPLAANIS 
SEOSES INGLISE KEELE RII-
GIEKSAMIGA 7.–9. MAIL
Teisipäeval, 7. mail ei toimu X K 
ja XI K klassi tunde. Selle asemel 
osalevad nende klasside õpilased 

GÜMNAASIUM  V perioodi 2. nädal
Muinsuskaitse Seltsi korraldatud 
talgutel Sõjaväekalmistul 15.00–
17.00. Istutatakse lilli ja puhasta-
takse hauaplaate. Võimalusel enda 
töökindad kaasa võtta. Pakutakse 
sõdurisuppi. Klassijuhatajaga koh-
tumispaik kokku leppida! Kell 
13.45 peavad osalema tunnis ainult 
need õpilased, kes on valikkursusel 
“Ettevõtluse alused”.
7. mail ei toimu ka X H klassi tunde. 
Klass on väljasõidul.
Kolmapäeval, 8. mail  ja neljapäeval, 
9. mail on muudatused ainult ruu-
miplaanides, nende kohta on info 
õpetajate toas stendil.
«KATARIINA KLOOSTRI MINE-
VIK, OLEVIK JA TULEVIK»
Sarja kolmas seminar toimub nel-

japäeval, 9. mail kell 12.00–17.00 
Katariina kirikus. Õpilased on 
oodatud kuulama, aga osalemine 
tuleb klassijuhatajaga kokku lep-
pida. Vt kava lk 3.
MAILAAT
toimub laupäeval, 25. mail.
RIIKLIK MATEMAATIKA KATSE-
TÖÖ XI KLASSILE
toimub 30. mail. 
ÕPPEAASTAT KOKKUVÕTTEV 
ÕPPENÕUKOGU
Õppenõukogu toimub neljapäeval, 
13. juunil kell 15.00. Selle päeva 
hommikuks peavad kõik hinded ole-
ma välja pandud.
X JA XI KLASSI AKTUS
X ja XI klassi aktus toimub 
teisipäeval, 18. juunil kell 10.00.

KUNSTIMAJA

ÕNNITLUSED

Vanalinna Hariduskolleegiumi Teatrikooli 2013. a. diplomilavastus

     Tõlkija Georg Meri
     Lavastaja Lembit Peterson
     Kunstnik Maarja Naan
     Liikumisjuht Tiina Mölder

Mängivad VHK Teatrikooli õpilased:
   Johanna Aus, Magdaleena Maasik, Mona Mi Mikkin, Merilin Reede, Karoliina Saatpalu, Anna-
     Liisa Talts, Kaisa Kattai, Eike-Johanna Raielo, Sander Roosimägi, Mattias Kuppart, Joonas Mattias 
     Sarapuu, Priit Põldma, Kaspar Sellin, Oskar Punga, Leander Meresaar, Henri Otsing 
ning 
     Helvin Kaljula (Theatrum), Tarmo Song (Theatrum), Kristjan Üksküla (Tallinna Linnateater) ja Jaak    
     Johanson.

Esietendus 22. mail 2013. a. Püha Katariina kirikus. Kavas veel 23., 24., 25., 27., 28, 30., 31. mail  
ning 3. ja 4. juunil. Piletid (10/7 eurot) müügil Theatrumi kassas (E-R 12-17, tel 6446 889, theatrum@
theatrum.ee), Piletilevis, Piletimaailmas, Statoili jaamades. Vabade kohtade olemasolul ka tund enne 
etenduste algust kohapeal.

10. K  klassi õpilane Agnes Grünberg saavutas Baltimaade saksa keele olümpiaadil 5. koha! Palju õnne!
VHK õpilane Hans Johannes Kark on Harjumaa parim laulupoiss aastal 2013! 27. aprillil toimus võistlus “Harjumaa Laulu-
laps 2013”, kus Hans Johannes Kark saavutas 7–9 aastaste vanusegrupis poiste arvestuses I koha. Õnnitleme!

  William Shakespeare,
“Palju kära ei millestki”
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ALGKOOL

MUUSIKAKOOL
l6. mail kell 19.00 Mederi saalis VHK MK ja GAG MK ühis-
kontsert
l6. mail kell 18.30 Muusikamajas IX klassi kontsert
l7. mail kell 17.00 Muusikamajas TASEMEEKSAM
l8. mail kell 17.30 Muusikamajas TASEMEEKSAM
l9. mail kell 09.00 Pühavaimu 8-s 7. klassi solfedžoeksam
l9. mail kell 17.00 Muusikamajas TASEMEEKSAM, üld-
klaveri lõpetajate eksam
l9. mail kell 17.00 Olevimäe teatriklassis kitarriosakonna 
kontsert
l10. mail kell 16.30 Muusikamajas TASEMEEKSAM, puhk-
pillide aastakontsert
l11. mail kell 10.00 Muusikamajas Monika Pulleritsi loo-
mingustuudio kontsert
l11. mail kell 16.00 Muusikamajas õp. Inge Biltse õpilaste 
kontsert

Esmaspäeval, 6.mail kell 8.20–12.00 on mudilaskoor väl-
jasõidul Laagris,  külastatakse Kasekese lasteaeda.

Head sõbrad,
Selle aasta viimane ikoonimaali intensiivkursus vana-
linna ateljees toimub 25. JUUNIST 1. JUULINI. Kursus 
on mõeldud algajatele ja edasijõudnuile. Umbes 40 
tunni jooksul valmib bütsantsi stiilis ikoon. Praktilist 
tööd saadavad loengud ikonoloogiast ja ikooni sümboo-
likast. Kohtume 9.30–17.00 iga päev, v.a. pühapäeval, 
30. juunil. Protsess koosneb üksteisele järgnevatest 
etappidest, seetõttu on iga päev kohalviibimine vajalik.
Kursuse hind on 190 eurot (sisaldab materjale) või kok-
kuleppel.
Soovist osaleda palume teada anda enne 31. maid. Kur-
susel osalemiseks saate registreerida end aadressidel     
nikitandr@gmail.com  või maret.kaarma@gmail.com.
Kursus toimub, kui osalejaid on üle kaheksa. Grupi suu-
rus on kuni 14 inimest.
Ateljee asub Tallinna vanalinnas, Vanalinna Hariduskol-
leegiumi keldrikorrusel Vene 22. Sissepääs läbi suure 
värava, mis viib sisehoovi. Värav jääb peasissepääsust 
vasakule, püha Nikolai õigeusu kiriku poole. Palun mitte 
siseneda läbi kooli peaukse. Väravast sisehoovi astudes 
minge palun üle hoovi paremale, keskmise ukse poole. 
Sisenege, minge trepist alla keldrikorrusele ja üle me-
tallist silla, mis viibki ateljeesse.

IKOONIMAALI KURSUS

SA Meie Pärand kutsub osalema seminarisarja 

“Katariina kloostri
minevik, olevik ja tulevik”

kolmandal seminaril
9. mail 2013 kell 12–17

Püha Katariina kirikus 
(Vene tn 12/14)

Seminarisarja eesmärk on teadvustada Katariina 
kloostri tähendust ja kohta nii Eesti kultuuriloos kui 
ka tänapäeva haridus- ja kultuurielus ning luua ühine       

visioon kloostrikompleksi arendamiseks.
Kava:
12.00 
Avasõnad:
Abilinnapea Mihhail Kõlvart
Linna nägemus kloostrikompleksi tulevikust
Boris Dubovik, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet
12.30
Muinsuskaitse eritingimused kloostri kinnistule:
Kalli Holland, OÜ Vana Tallinn
13.00 
Ajalooliste kirikute kaitsest ja kasutusest 
rahvusvahelises kontekstis:
Anneli Randla, Eesti Kunstiakadeemia
13.00–14.00
Kohvipaus
14.00 
Rooma-Katoliku Kiriku nägemus 
kloostrikompleksi tulevikust:
piiskop Philippe Jourdan
14.30 
Kultuurikvartalist loomeklastriks?
Külliki Tafel-Viia, Silja Lassur, 
TLÜ Eesti Tuleviku-uuringute Instituut
15.00 
Praeguste  kasutajate nägemused 
kloostrikompleksi tulevikust
16. 00 
Arutelu
Modereerib Marika Valk

Korraldaja SA Meie Pärand,
seminari korraldamist toetab Tallinna Linnavalitsus.

Südamlik kaastunne VHK perelt
Maris Sisaskile isa surma puhul



            
            
            
   
  

TEATAJA     nr 5684

VANALINNA 
HARIDUSKOLLEEGIUM

VENE 22
TALLINN 10123
TEL: 6996 100

Toimetaja:
Mirjam Parve
teataja@vhk.ee

www.vhk.ee

Veni creator spiritus

Vene õpilaste muljeid eesti koolist:
“Viiendal aprillil ärkasin väga heas tujus, 
sest ma ootasin koolipäeva Vanalinna 
Hariduskolleegiumis. Kui me jõudsime 
VHK-sse, võeti meid väga soojalt vastu. 
Meile näidati kabinette, raamatukogu, 
tualette ja poiste klassi. Mulle väga 
meeldis, et neil õpivad tüdrukud ja poisid 
eraldi. Iga tüdruku jaoks, kes meie koolist 
tuli, oli kaks tüdrukut, kes tutvustasid 
meile VHK-d. Armas daam, kes meid klas-
si juhatas, õpetas tüdrukutele vene keelt. 
See tund oli väga huvitav. Me laulsime 
venekeelseid laule ja harjutasime verbide 
pööramist. Mulle väga meeldis VHK-s! 
Ma loodan, et tulevikus saan ma veel 
seda külastada!”
“VHK vene keele õpetaja tegi meile koo-
lis väikese ekskursiooni. Pärast kooliga 
tutvumist läksid tüdrukud oma klassi ja 
meie, poisid, oma klassi. Esimene tund 
oli eesti keel. Meile anti ristsõnad ja me 
pidime neid lahendama. Aga teine tund 
oli matemaatika. Vaat seal saime hiilata: 
lahendada ülesande esimesena ja saada 
selle eest kolm kommi!!!”
“Mulle meeldisid kõik tunnid, aga kõige 
huvitavamad olid vene keel ja loodusõpe-
tus. Loodusõpetuses esitati meile huvita-
vaid küsimusi. Aga veel kirjutas õpetaja 
tahvlile “tere” erinevates keeltes ja me 
pidime ära arvama, mis keeles need on. 
Tunni lõpus saime diplomid ja šokolaadid. 
Minul oli seal koolis väga huvitav! Mulle 
meeldis! :)” 
Eesti õpilaste muljeid päevast vene koolis:
“Vene koolis oli tore. Esimene tund oli 
inglise keel. Seal joonistasime pilte oma 
koolist ja siis tegime töölehte. Järgmine 
tund oli eesti keel. Nad õppisid seal arvu-
tis ja see oli nii lihtne.  Siis oli söögivahe-
tund. Toit oli hea, aga hapukurk oli liiga 
hapu.”
“Mulle meeldisid kõik tunnid. Me õp-
pisime natuke uusi asju eesti keeles ja 
loodusõpetuses. Vahepeal oli natuke aru 
saada vene keelest. Aga oli ka palju uusi 
sõnu. Õpetajad olid lahked.”
“Minule kõige rohkem meeldis loodus- 
õpetus, sest seal juhtus naljakas asi. 

Nimelt üks tüdruk oli valmistanud ette 
teksti polaaröökullist. Tüdruk luges, et po-
laaröökull kaalub 1,5 kg, aga õpetaja hak-
kas temaga pahandama, sest tema kuulis, 
et tüdruk räägib polaarkarust. Õpetaja 
ütles, et ta kaalub 1,5 TONNI: Tüdruk oli 
kohkunud ja mõtles, et kuidas saab po-
laaröökull kaaluda 1,5 tonni, aga ta luges 
edasi. Ta luges, et polaarkarul on tiivad ja 
sulestik, sest õpetaja ütles, et ta räägib po-
laarkarust. Ma mõtlesin, et ma olen hulluks 
läinud, sest tüdruk luges, et karul on tii-
vad. Kui tüdruk oli teksti lõpetanud, hakkas 
õpetajal alles pea tööle, sest varem ta noo-
gutas iga asja peale. Õpetaja arvas, et 
tüdruk räägib mitmest loomast, aga tüdruk 
seletas õpetajale ära, mida ta tegelikult 
rääkis. Minule meeldis vene koolis ja loodan, 
et venelastele meeldis meie koolis ka.”
Vene õpilaste muljeid eesti õpilastest vene 
koolis:
“Ärkasin 5. aprillil rõõmsana, sest meie kooli 
pidid külastama eesti lapsed Vanalinna 
Hariduskolleegiumi koolist. Meie õpilased 
näitasid neile, kus miski meie koolis asub. 
Loodusõpetuse tunnist said nad hästi aru, 
sest see oli eesti keeles.”
“Ühel ilusal aprillipäeval tulid meile seitse 
inimest (neli poissi ja kolm tüdrukut) Vana-
linna Hariduskolleegiumist. Nad jõudsid 
teiseks tunniks, milleks meil oli kunst ing-
lise keeles. Meie klassi õpilased tegid küla-
listele ekskursiooni. Õpetaja viis läbi väga 
huvitava ja arusaadava avatud tunni. Kõige 
enam jäi mulle meelde eesti keele tund. 
Õpetaja andis väga palju huvitavaid üles-
andeid. Oli ülesanne arvata ära loomi, 
kelle nimi oli antud vene keeles, aga meie 
pidime kirjutama eesti keeles. Eesti las-
tel oli raskem kui meil, sest meie saime 
aru, mis seal kirjas oli, aga nemad mitte.  
Mulle meeldis see õpilasvahetuse päev, sest  
me kasutasime külalistega suhtlemiseks 
kogu oma eesti keele oskust. Tahaks, et sel-
liseid tegevusi oleks rohkem.”
“Mulle jäi meelde matemaatika tund eesti 
õpilastega, kus me õppisime murdusid. Nad 
ei teinud tunni jooksul ühtegi viga. Mulle 
meeldis nende õpilastega koos õppida, ta-
haksin, et selliseid  päevi korraldataks veel.”

ÕPILASVAHETUSE PÄEV TALLINNA 
KESKLINNA VENE GÜMNAASIUMIS JA 
VANALINNA HARIDUSKOLLEEGIUMIS


