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TEATAJA
VANALINNA HARIDUSKOLLEEGIUM

SELLE NÄDALA
SÜNNIPÄEVAD:

JAAN TOOTSEN 14.10
LY JÕESAAR 14.10

EVELYN IVASK 17.10

KRISTIINE KIKAS 17.10
MARIS MIKKUS 18.10

KONTSERT „ORELILOOD”

Laupäeval, 10. oktoobril 2015 kell 11.00 esinevad Tallinna Metodisti kirikus Eesti Klavessiinisõprade Tsunfti eestvedamisel toimuva noorte koolitusprojekti “Ronime oreli sisse VIII” osavõtjad Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi
Muusikakoolist ja Georg Otsa nimelisest muusikakoolist.
Kontserdil kõlavad orelilood läbi mitme sajandi.
Kontserdil esinevad:
Mihkel Vesingi, Sofija Poluškina, David Robert Khvichia, Elenor Pihlak,
Ingmar Kiviloo, Tuudur Jürgen Utt, Villem Vesingi, Sofia Khvichia, Eva Kutman,
Emma Kutman, Piibe Maria Talen, Teele Möldre ja Ronja Soopan.
Kontserdile sissepääs vaba.

LIINA VASSILJEV 18.10

SELLES NUMBRIS

Vanematekogu 7.10.15
Gümnaasiumi teated.....
Muusikakool...............
Mihkli Gildi teade...........
Kehakultuuri õppediivan
Põhikooli raamatukogu
otsib kadunud ajakirja....

2
2
2
2
3
3
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Muusikakursus „RONIME ORELI SISSE” sai alguse orelimängija Ene Salumäe ja
VHK Muusikakooli klavessiiniõpetaja Ene Naela mõttest tutvustada klahvpilliõpilastele rikast Eesti orelimängukultuuri ja oreleid, mida leidub pea kõigis Eestimaa linnades ning maakohtades.
Esimesest kursusest sai märkamatult teine ja nii olemegi jõudnud sel sügisel juba
kaheksanda korrani. Tänaseks on kursus kasvanud juba välja Vanalinna kooli piiridest ja nii on meil osalejateks olnud ka klavessiiniõpilased Tallinna Muusikakeskkoolist, Rakvere Kauri koolist ja Viljandi Muusikakoolist.
Kursust on juhendanud õp. Ene Salumäe ja alates 2010. aastast on kursus toimunud õp. Kristel Aeru juhendamisel. Orelikursuse lõpetab kontsert ühel Eestimaa
kaunil orelil.
Täname Eesti Kultuurkapitali, Tallinna Metodisti kirikut, EELK Usuteaduse
Instituuti, VHK Muusikakooli ja Vanalinna Muusikamaja.
Pildil on kursuse „Ronime oreli sisse I“ osalised ja õpetajad.
Kursuse korraldaja Ene Nael.
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VANEMATEKOGU

7.10.15

1. Mardipäev 10. novembril. Kell 12 algab rongkäik, 12.15
jõutakse Toompeale. Gümnasistide abi teretulnud (pillid,
mardilaulud). Muusikamajas 1. klasside simman, programmi juhid Tuuli, Enel ja Eve.
2. 9. klasside lapsevanemate koosolek 29. oktoobril kell
17. Gümnaasiumi erialade tutvustus (erialade esindajad,
üldtutvustus Chema ja Piret).
3. Jõulusündmuste kalender. Täpsustati jõuluaja kalendrit. Järgmiseks korraks on teada jõulupidude kohad, siis

GÜMNAASIUM

MULJEID ÕUESÕPPEPÄEVAST

Käisime Kundas tsemendimuuseumis
ja -tehases. Muuseumis oli tore see, et
seal sai kõike katsuda. Kätt tsementi
pannes tundsin ülevoolavat rõõmutunnet. Sisenesime ka pöörlevasse
tuppa, st väikesesse tsemendiahju, kus
hakkas tõesti pea ringi käima.
Tehase territooriumil saime kahjuks
sõita ainult bussiga. Natuke meenutas
see kõik ulmefilmi. Siiski oli bussis istudes raskem keskenduda ja giidi juttu
kuulata. Nad võiks seal rohkem kaitsekiivreid varuda, et ka 30 õpilasega
klass pääseks masinate vahele jalutama.
P.S Kõik Kunda inimesed olid uhked ja
õnnelikud, et nüüd on nende muru roheline, mitte hall nagu vene ajal.
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täpsustub.
4. Teenistused. Kõigi pühakute päeva ja hingedepäeva teenistused 2. novembril: kell 9.00 PMK, kell 10.00 algkool,
kell 11.00 5.–8. klass, kell 12.00 9. klass ja gümnaasium.
Advenditeenistused 30. novembril samadel aegadel.
5. Verge koolitus. Otsustati lükata koolitus veebruari,
täpsem kuupäev selgub.
6. Praktikandid. 26. oktoobrist tuleb põhikooli 4 eesti
keele praktikanti.

MULJEID VHK TUTVUMISPEOST

Vanalinna Hariduskolleegiumis korraldati üks vahva tutvumispidu. See oli
uute gümnasistide jaoks suurepärane
võimalus ka vanemate klasside õpilastega tutvust teha.
Üritus algas õpilaste valmistatud
etteastetega Muusikamajas. Mõni
klass oli rohkem vaeva näinud, aga
mõnel tuli see-eest viimasel minutil
mõni geniaalne idee, iga etteaste oli
omanäoline. Vaatamata sellele, et inimesi oli palju rohkem, kui saali mahtunud oleks, millest omakorda tekkis
ruumis ka õhupuudus, valitses rahulolev meeleolu.
Peale etteasteid juhatati kõik gümnaasiumi majja, mis oli väga maagiliselt kaunistatud. Erilist tähelepanu
pälvis kindlasti raamatukogu! Kui

MUUSIKAKOOL

t12.

oktoobril kell 18.00 Muusikamajas õp Tuule Kanni ja Ella
Maidre õpilaste kontsert
t13. oktoobril kell 17.00 Muusikamajas muusikakooli õpilaste
kontsert
t14. oktoobril kell 17.30 Olevimägi 8 kooriklassis kitarriosakonna kontsert
t14. oktoobril kell 19.00 Nõmme Rahu kirikus õp Kristi Alase
õpilaste kontsert
t15. oktoobril kell 17.00 ja 18.15 Muusikamajas muusikakooli
õpilaste kontserdid

Tunneme kaasa
Virge Kadarikule
armsa isa surma puhul.
Koolipere

üldse millegi üle nuriseda, siis toidu.
Räägiti, et kuskil olevat peale küpsiste
veel midagi pakutud, kuid see võis ka
müüt olla. Aga olgem ausad, me ei
olnud sinna sööma tulnud! Olime tulnud hoopis väga lustaka bändi saatel
tantsu vihtuma ja heas seltskonnas
aega veetma. Peo kõige meeldejäävam osa oli kindlasti tutvumismäng,
kus igaüks sai ühe sedeli, kuhu oli
mõni eriskummaline käsk kirjutatud. See mäng andis ka äsja rebasekarvad maha raputanud gümnasistidele rohkem julgust uute inimestega
tutvust teha. Kuid kõik hea saab kord
otsa ja nii ka VHK tutvumispidu, mis
lõppes võimlas veidi hullumeelsete
tantsuliigutustega
amatöördiskori
saatel.
Loora Kaubi (10K)

Head vanemad!
Ka sellel õppeaastal korraldab Mihkli Gild savitöö
ja metallitöö kursusi täiskasvanutele, laste sünnipäevi, üritusi asutustele ja seltskondadele.
Tuleme oma töötubadega kohale ka firma
üritustele ja sünnipäevadele.
Võtame vastu tellimusi ja teostame ka Teie ideid.
See on suurepärane võimalus teha ainulaadne
kingitus endale, oma kaasale, lapsele,
sõbrale, jõuluvanale.....
Vaata lisaks:
http://www.vhk.ee/index_html/mihkligild
Olete oodatud!
Tiina Niitvägi
Mihkli Gild

TEATAJA

3

nr 643

KEHAKULTUURI ÕPPEDIIVAN
tTallinna koolinoorte XXXIV spordimängud
Murdmaajooksu meistrivõistlused 30. septembril olid meie
õpilastele päris edukad. Koolidest saavutati põhikoolide hulgas
4. koht ja gümnaasiumite seas 5. koht. Individuaalselt jõudsid
esikümnesse järgmised õpilased:
PV 3000 m I FRANK ABNER
II LAUR LILIENBERG
PN 1000 m III KAAREL Jaan KADARIK
PN 2000 m 4. JAAKOB LAMBOT
PV 1000 m 5. TAAVET BOROVKOV
TV 500 m 6. LAURA-MARIA VAHIMETS
TV 1000 m 8. ANNABEL MATKUR
Põhikooli võistkonnas jooksid veel LIISBET SAAR, HELENE LIISI
KEIS, IOAN ALFRED KIRSIMAA, JOHANNES REMMELKOOR,
KARL JOHAN HERODES, JOONAS KOFF, RALF KOMPUS, JOHAN
KRISTJAN AIMLA ja JAAN ALEKSANDER KONZE.
Gümnaasiumi võistkonda kuulusid veel LOORA KAUBI, JOHAN
MARKUS OLL, CHRISTOPHER KALEV, RUDOLF PAUL KORP, JÜRISAIMON KUUSEMETS, FREDERIK VILMS-JAMSA.
tKesklinna koolide 3.–7.klasside murdmaajooksu teate-

Palju õnne tublidele sportlastele!

võistlused.

Järve metsas 7. oktoobril toimunud võistlusel toodi kaks võidukarikat ka VHK-sse. Esikoha saavutasid 5. klassi poisid (SAMUEL BUTLER, ANTON UIBO, MARTIN PELLE TEREP, OLLE ILMAR
JAAMA ja MARK METSA) ning 6.-7. klassi tüdrukud (LAURA
JÕELEHT, ALESSIA SARACENO, EVA KUTMAN, EMMA KUTMAN ja LIISBET SAAR). Esimese kuue hulka jõudsid ka 4. klassi
tüdrukud (4. koht) ning 4. klassi poisid, 5. klassi tüdrukud ja
6.-7. klassi poisid saavutasid 5. koha.

t3.

oktoobril toimus Ukrainas, Dnepropetrovskis, Ukraina,
Küpros ja Eesti riigi tantsupaaride vaheline võistlus, mille
raames toimus võistlus ka laste vanuserühmale ning kus
tantsupaar ALEKSANDER TUUDOR KAPPET ja MerinelIzabelle Õunpuu saavutasid standardtantsudes 3. koha ja
Ladina-Ameerika tantsudes 4. koha. Õnnitleme!

!

Palun tagasta põhikooli raamatukokku
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