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TÄNU

29. septembril tähistasime mihklipäeva piduliku kontsert-teenistusega Kaarli
kirikus. VHK koorid koos Eesti Kaitseväe Orkestri ja segakooride HUIK ja

Head Ööd, Vend ning ansamblite Vox Clamantis ja Heinavanker lauljatega esita-

sid Mikk Üleoja juhatamisel Margo Kõlari Maarjamaa vespri. Sama teos tuli samas
koosseisus ettekandele ka 27. septembril Maarjamaa 800. aastapäevale pühendatud kontserdil, mille korraldas Eesti Kirikute Nõukogu. Suur tänu kõigile esinejatele, õpetajatele ja kontserdi korraldajatele hingetoitva elamuse eest!

Maarja Soonel sündis poeg.
Õnnitlused emale ja kogu perele!
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1. Kooli aastapäev – mihklipäev. Vanematekogu tänab kõiki teenistuse korraldajaid, esinejaid ja osalejaid ilusa teenituse eest. Kuna Kaarli kirik on suur, siis tehti ettepanek korraldada mihklipäevateenistus Kaarli kirikus, jõuluteenistus
Jaani kirikus.
Plaanis on „Maarjamaa Vesper“ lindistada ja anda välja
plaat.
Järgmises vanematekogus moodustatakse toimkond, kes
hakkab järgmisel aastal kooli sünnipäevaüritusi korraldama.
2. Õpetajate päev. Kõik gümnasistide tunnid põhikoolis on
korraldatud.

GÜMNAASIUM

KÜMNENDA KLASSI ÕPILASTE
MULJED MIHKLIPÄEVA TEENISTUSEST JA KOOLISÕRMUSTE
ANDMISEST

Kirikus tekkis harukordne tunne: saime
erilise kogemuse, mida me iial ei unusta.
Kanname uhkusega õnnistatud sõrmust
ning seda nähes meenub meile kaunis
kontsert ja pühalik õhkkond. Oleme õnnelikud, et saame olla osake VHK-st!
(Birgita Siim ja Annabel Matkur)
Tseremoonia oli väga pidulik ja Margo
Kõlari teos võimas. Orkester kindlasti
vaid võimendas muusikapala. Tore
oli seegi, et kohal oli nii palju inimesi.
Kõigest hoolimata suutis M. ikka kuus
korda magama jääda.
(anonüümne)
VHK sõrmust kandes meenub alati, kus
ja kuidas selle sain. Kooride ühislaulud
olid väga ilusad ja võimsad. Kaarli kirik
oli ideaalne koht selleks tseremooniaks.
(anonüümne)
Hundil, kes mulle sõrmuse andis, oli veel
üks rebane ja selle tõttu pidin tseremoonia ajal seisma keset poolvõõrast klassi.
Sellele vaatamata oli Mihklipäeva teenistus väga ilus ning mõtlen sellele iga
kord, kui vaatan oma sõrmust. (Siiski
pole mul õrna aimugi, millises sõrmes
oleks seda sõrmust kõige mõistlikum
kanda. Pean hundilt järele küsima.)
(anonüümne)

… JA VEEL MULJED
NOOR–VHK-LASTE VASTUVÕTUST

Tahaksime klassiga südamest tänada
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3. Kalenderplaan. Täpsustati jõulupidusid ja jõululõuna
toimumise aegu. Täpsustamisel on jõululõuna toimumise
koht.
4. Eksperthinnangud. Vaheajal alustatakse taas eksperthinnangute sisestamisega, nüüd juba Stuudiumisse. Plaanitakse valmistada videojuhend.
5. Mardipäeva rongkäik. Toimub 10. novembril. Toompeale lähevad 2. ja 3. klass. 1. klassid jooksevad vastastikku
marti. Järgmises vanematekogus vaadatakse üle mardipäeva mudel.
6. Praktikandid. Põhikooli lubati vastu võtta praktikandid.

kõiki kaheteistkümnendikke, kes jaksasid vaeva näha ja muuta meie gümnaasiumisse astumise erakordselt
meeldejäävaks. Laupäevaõhtused toad
olid väga meisterlikult läbi mõeldud
ning näha oli, kui palju aega ja vaeva
nendele oli kulunud. VHK-st paremat ei
leidu, aitäh teile!
(Marie Tombu)
Laupäeva hommikul olid kõik rebased
koomilise välimusega ja see tekitas
ühtekuuluvustunde. Mängud, mida tol
päikesepaistelisel hommikul mängiti,
olid lõbusad ja kaasahaaravad. Õhtu
koolis oli meelierutav ja väga hästi organiseeritud.
VHK ristimine jääb mulle veel kauaks
meelde.
(Marleen Leemets)
Minu hundid olid kõige ilusamad ja
paremad. Teised pidid huntidele süüa
viima, aga mulle tõi hunt ise meekooki.
Mängud olid väga vinged, kuigi hundid
oleksid võinud meid rohkem pureda.
Etendus oli parim.
(anonüümne)
Minu arust olid septembri sündmused
ülimalt hästi korraldatud. On väga armas, et abituriendid koolitöö kõrvalt
ka rebaste ristimisele nii palju vaeva
ja aega pühendasid. Elamus oli suurepärane. Ka sõrmuste kättesaamine
mihklipäeval oli väga võimas kogemus,
millest jääb kindlasti mälestus kogu
eluks.
(Eva Pajusaar)

KEHAKULTUURI
ÕPPEDIIVAN

26. septembril toimus Serbias,
Belgradis WDSF maailmakarika
etapp, mille raames toimus
võistlus ka laste vanuserühmale.
Kokku osales 11 tantsupaari
kuuest erinevast riigist ning
tantsupaar Aleksander Tuudor
Kappet (2.P) ja Merinel-Izabelle
Õunpuu
saavutasid
LadinaAmeerika tantsudes 3. koha.
Õnnitleme!

TEATAJA
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MUUSIKAPÄEV ALGKOOLIS JA AIAKESES
2. oktoobril, rahvusvahelisel muusikapäeval, toimusid algkooliõpilastel meeleolukad kogunemised. Õpetaja Tereza
Šmerling Heinsaar innustas lapsi läbi rütmi ja muusika võõrkeeles lustima. Õpetaja
Kadri Hundiga lauldi omaloomingulist
regilaulu erinevatest instrumentidest.
Lisaks esinesid väikese kontserdiga Kalli
Toater, Roosi Mari Kivi, Arian Müürisepp ja Jaan Raabe. Algkooli lapsed said
koolipäevale tänu toredatele külalistele ja
etteastetele väga mõnusa hoo sisse. Aitäh
kõikidele!
Aiakesel käisid muusikapäeva hommikul külas Tuule Kann koos muusikakooli
kanneldajatega. Koos lauldi ja tantsiti ning
kuulati kandlemuusikat.
Aiakese lapsed ja õpetajad tänavad Tuulet
ja kandlelapsi väga kaasahaarava
muusikapäeva hommiku eest.

MUUSIKAKOOL
t6.

oktoobril kell 19.00 Muusikamaja saalis esinevad Johannes Sarapuu
(tšello) ja Johan Randvere (klaver).
Kavas Rannap, Tubin, Piatti, Martinu,
Bach.
t8. oktoobril kell 17.00 Muusikamaja
saalis muusikakooli õpilaste kontsert
t10. oktoobril kell 14.00 Muusikamaja
saalis õp Tereza Šmerling-Heinsaare
õpilaste kontsert

MUUSIKAPÄEVA KONTSERDID

Muusikapäeva hommik algas VHK Suzuki-ansambli
Viiulikeeled liikmetele kell 8.35 Vikerraadios. Maria
Ridbeck, Emma Kutman, Carolin Alas, Arpad Kääramees
ja mina saime olla osalised saate tegemisel. Mängisime pilli ja ajasime juttu. Kui saade oli läbi, pakkisime
pillid kokku. Kui Raadiomajast väljusime, küsis üks
vastutulija meie käest, kas need olime meie, kes just
äsja Vikerraadios viiulit mängisid. Ta oli kuulanud meid
autos ja talle väga meeldis. Olime ise ka nii elevil ja vastutulija meeldiv kommentaar lisas sellele veel vürtsi!
Muusikapäev oli alanud toredalt!
Kell 13.30 esinesime juba kõigi ansambli liikmetega
Omnivas.
Omniva peakontori suur trepihall Pallasti tänaval on
eriline koht esinemiseks. Ruumil on kõrgust peaaegu
nagu Jaani kirikul, aga esinejad ei ole mitte põrandal,
vaid poole ruumi kõrgusel trepimademel. Pooletunnisel kontserdil esitasime lugusid klassikutelt, aga kõlas
ka erinevate rahvaste kaasaegne ja rahvamuusika. Kuulajaid oli umbes 100 ja vastuvõtt väga soe.
Järgmiseks kontserdipaigaks oli Jaani kirik. Kontsert

algas kell 15.00. Esinesime sama kavaga, mis Omnivas.
Kontsert läks tõesti hästi. Viiulilapsed olid väga tublid!
Kuulajaid enam keegi kokku lugeda ei jõudnud. Publiku
vastuvõtt oli veel soojem. Saali vaadates peegeldus inimeste nägudelt rõõm. Inimesed tulid pärast kontserti
tänama. Ja tänajaid oli palju. Üks vene muusik ütles,
et see oli tema kõige kaunim muusikapäeva elamus!
Keegi kuulaja oli tahtnud kuulata Ellerheina kontserti
ja sattus kogemata meie kontserdi ajaks kirikusse. Ta
ütles, et meie kontsert oli talle suureks elamuseks. Oli
inimesi, kes küsisid millal meil järgmine kontsert toimub. Keegi küsis üle mõne loo nime. Keegi tõi lastele
šokolaadi. Rafaellolt said esinejad komme ja Omnivast
toodi šokolaaditahvlid. Vahva!
Tore ja uhke oli olla osaline muusikapäeva kontsertidel.
Rõõmsad ja õnnelikud olime meie esinejatena ja tundus, et ka kuulajad rõõmustasid! Midagi ilusat sündis
sel päeval muusika kaudu inimestesse. Hea, et meil on
muusika ja muusika õppimise võimalused! Nii saame
kaunima südame!
Karmen Kääramees
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VHK õpetajate ja lapsevanemate segakoor
ootab uusi lauljaid
kõikidesse häälerühmadesse!
Koor harjutab neljapäeviti kell 16.30–18.30
gümnaasiumi majas Vene 22 teise korruse auditooriumis.
Ettelaulmine toimub kahel neljapäeval:
1. oktoobril ja 8. oktoobril.
Täiendav info telefonil 53421000 (Liina).
Oleme ootel!

KUTSE NÄITUSELE
Põhikooli neljandal
korrusel on väga tore
õpilastööde väljapanek!

„Viljad“

„Joonistused taimedest“

Õpilasi juhendas
õpetaja Reet Reidak
Tulge vaatama!

VANALINNA
HARIDUSKOLLEEGIUM

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

