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KÜMNENDIKE ÕPILASVAHETUSREIS ROOMA
21.–27. OKTOOBRIL
Elada nädal aega Roomas keset kõige
ehtsamat Itaalia kultuuri kõlab meiesugusele põhjamaalasele nagu unenägu.
Ja tõepoolest, kujuteldamatud arhitektuuri-imed absoluutselt kõikjal, kuhu
vaatad, kolmekäigulised õhtusöögid
peaaegu umbkeelsetes perekondades ja
naeratavad Papa Francescod iga nurga
peal (ja see, et itaallased käivad kodus
välisjalanõudega ringi!) panid mitu korda mõtlema, kas see kõik toimub ikka
päriselt. Ometi kripeldas aga terve reisi

aja tahtmine meile antud aega kordades
produktiivsemalt kasutada – me oleme
ju Roomas! –, sest kui me parasjagu ei
söönud, siis suurema osa ajast kas ootasime midagi või arvasime, et ootame,
kui tegelikult lihtsalt seisime. Natuke
liiga sageli tuli ette ka seda, et itaallase
südamlikule, kuid natuke arusaamatule
ettepanekule sai vastuseks närviliselt
naeratatud ja sõbralikult „yes, of course“
öeldud. Aga milleks kurta – kas sellist
itaallaslikkust saab ühestki turismipaketist?
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1. Jõulupeod: põhikoolil 17. detsembril, gümnaasiumil
ja PMK-l 22. detsembril. Põhikooli jõuluetendus toimub
kinos „Sõprus“.
2. T-särkide taaskasutusprojekt. Gümnasistid koos õpetaja Tiia Kaljuga käisid tutvustamas projekti – vanadest
T-särkidest kandekotid. Igaüks võib tuua vanu T-särke,
millest õmmeldakse kandekotid ja kaunistatakse. Kotte
müüakse jõululaadal. Laadal saab ise ka kotte kaunistada.
3. Jõulusõimede projekt. Vene tänava vaateaknad plaanitakse kaunistada jõulusõimedega. Üleskutse, mis läks
kõikidele Eesti koolidele, on tagasisidet saanud kuuelt
koolilt. Vaja oleks kaunistada 40-50 akent. Pooled neist
loodetakse kaunistada koos sõpruskoolidega. Toomkool
kaunistab oma hoone akna Apteegi tänaval. Koostöövalmidust on üles näidanud Kommunaalamet, kes toetab tänavavalgustusega. Kadrioru Park on lubanud tuua mõned jõulukuused ja -vanikud, mis pannakse Vene tänavale üles.
Helen Poll kujundab jõulusündmuse neljale algkooli aknale.
Mae Kivilo on lubanud valmistada taustad. Kunstnikest
lapsevanemaid kutsutakse üles jõulusõimede valmista-

GÜMNAASIUM

ÕNNITLEME!

Piibe Aikio 10.R klassist pälvis ühena neljast Eesti gümnasistist Tiina
Tammani fondi stipendiumi esseega
“Mina kui eestlane maailmas”.
Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri
Fond alla kuuluv Tiina Tammani fond

misel osalema. Valmis peaks need saama 29. novembriks.
4. Mardipäev laabus hästi. Sel aastal on korraldus veidi
teistsugune, mistõttu jäi rongkäigust ja Riigikogu külastusest teine mulje. Gümnasistid olid väga tublid, laulsid ja
võtsid sõna. Vanematekogu tänab muusikaõpetajaid laulude hea ettevalmistuse eest, deklaratsiooni tekstiloojaid
ja plakatite kujundajaid. Paljudel õpilastel olid rahvariided
seljas. Pärast rongkäiku toimunud simmanid olid toredad.
5. „Aiakese“ isadepäev. Reedel, 6. novembril korraldasid
lapsed oma isadele/vanaisadele peo. Meisterdati lindudele
söögimaju (talveks) ja pesakaste (mõeldes kevadele).
6. Õppereiside graafik. Vaadati üle graafik, mis on ka kodulehel üleval. Tehti ettepanek lisada laagrid, mis plaanis korraldada.
7. Loeng inimkaubandusest. Piret Pitk tutvustas väljapakutud loengut, milles räägitakse inimkaubandusest. Otsustati, et seda peaks kuulama 9. klassid ja gümnasistid.
8. Vaatluspraktika. 23. novembril lubatakse vaatluspraktikale tulla Tartu Ülikooli eripedagoogika üliõpilastel. Korraldab Aime Estonius.

on asutatud 2003. aastal eesmärgiga
toetada üliõpilasi ja gümnaasiumis
õppivaid noori, kel on loomulikku
annet ärksaks ja iseseisvaks mõttetegevuseks ning soovi ja tahtmist seda
arendada.
Marlen Harjot 12.K klassist tunnus-

KEHAKULTUURI ÕPPEDIIVAN

7.-8. novembril toimusid Tallinna
meistrivõistlused sportakrobaatikas.
EVA KUTMAN ja POLINA RICHTER saavutasid Noorteklassi tütarlaste paariskavades I koha ja ühtlasi
omistati neile Tallinna Meistri tiitel.
Eva Kutmanile omistati veel teinegi
Tallinna Meistri tiitel: ta saavutas
Juuniorklassi tütarlaste individuaalkavades I koha!
Eva ja Polina osalesid septembris
edukalt ka Euroopa Noorte MV-l
Saksamaal ning edestasid tempokavaga Soomet, Iirimaad, Itaaliat ja
Hollandit!
Järgmine tiitlivõistlus on neil juba
kevadel 2016: sportakrobaatika MV
noorte mängud Hiinas.
Õnnitleme ja soovime edu!
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tati Korp! Sakala seitsmendal abiturientidele suunatud esseekonkursil
teemal “Kas massiimmigratsioon
rikastab või ohustab Euroopat?”.
Marleni essee kuulub nelja parema
töö hulka, kokku saatis oma arutluse
54 noort.
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VAHETUSÕPILASENA 8. TÜDRUKUTE KLASSIS
Mul oli rõõm õppida eelmisel nädalal teie kooli 8. klassis. Kuulsin esimest korda, et koolivahetust saab teha ka Eesti-siseselt,
ühelt tüdrukult, kes läks ühte Lõuna-Eesti kooli. Mulle tuli idee,
et minagi võiks minna õpilasvahetusse, sest see tundus mulle
väga põnev ning huvitav.
Valisin VHK sellepärast, et mulle soovitati seda ja ma tahtsin
teada, kuidas teie koolis elu käib.
Kui sain teilt kindla vastuse, et ma saan teie koolis ühe nädala
õppida, siis tegi see uudis mu vaheaja lõpu palju ilusamaks
ning soovisin juba alustada uut veerandit.
Mulle väga meeldis teie kool, reedel oli lausa kahju lahkuda.
Meeldis see, et koolil on koolivorm, mis oli mulle täiesti uus asi.
Klass võttis mind väga ruttu omaks ja tüdrukud aitasid alati,
kui ma neilt abi küsisin. Paari tüdrukuga sain kohe jutule.

Klassi juures meeldis see, et kõik said kõigiga väga hästi läbi.
Alguses oli harjumatu, et klassis käib nii palju õpilasi ja kõik on
ainult tüdrukud. Minu klassis on 14 õpilast: kümme poissi ja
neli tüdrukut.
Õpetajad olid minu vastu väga sõbralikud ja vahetuspere hooliv
ning mõnus, sain oma muredega alati nende poole pöörduda.
Teile, kes te otsite oma ellu põnevust, uusi seiklusi, soovite õppida teises koolis ja kohtuda uute inimestega, soovitan minna
õpilasvahetusse.
See muudab teie elu ja te õpite tundma ka iseennast.
Aitäh, et mind vastu võtsite ja veelkord palju tänu Brita perele,
kes mulle nädal aega kodusoojust pakkus.
Teid tervitades ja meeles pidades
Birgit Vahemets Märjamaa Gümnaasiumist

KOLM TÖIST PÄEVA LUXEMBOURGIS
15.–17. oktoobril
toimus Luxembourgis konverents
„European Hearing: Inclusive Education : Take Action!
Luxembourg Recommendations“, mille korraldasid Euroopa
Eriõppe ja Kaasava Hariduse Agentuur ning Euroopa Liidu
eesistujamaa Luxembourg. Konverentsi teema oli
puuetega õpilaste haridus tavakoolis.
Ürituse auditoorium koosnes Euroopa Komisjoni ja Euroopa
Parlamendi liikmetest ning osalejateks olid õpilased vanuses
14–15 a ja haridusametnikud 32 riigist.
Eesti osales sellel neljandat korda toimuval konverentsil
esmakordselt, meie delegatsiooni kuulusid allakirjutanu ja
Emili Rohumaa 8. klassist ning õpetaja Merike Kaljujärv.
Eri riikidest olid esindatud erinevad puuded: liikumis- ja
nägemispuuded, kurdid, autistid jt.
Õpilased said töörühmades omavahel arutada, mismoodi
nad saaksid üksteist koolis rohkem toetada ning mida saaksid koolid puudega õpilase jaoks veel paremini teha. Seisukohad, milleni töörühmades jõuti, kanti ette õhtusel plenaar-

istungil ning ka mul õnnestus meie töörühma järeldused ette
kanda.
Töörühmade põhiseisukohtadest koostatakse 24. novembriks dokument, mis esitatakse Euroopa Liidu liikmesriikide
haridusministeeriumitele soovituslikuks täitmiseks. Üks
olulisematest seisukohtadest oli see, et klassides võiks olla
vähem õpilasi ning et ühte puudega õpilast oleks hea lugeda
kolme tavaõpilase eest. Positiivsest küljest rõhutati koolikiusamise puudumist ja õpetajate abivalmidust.
Istungid olid tõlgitud kõikidesse osalevate maade keeltesse.
Eesti delegatsioon sai tutvuda teiste riikide kogemustega
kaasavas hariduses ning palju uusi ideid, mida saab kooliski
rakendada. Saime praktiseerida oma inglise ja prantsuse
keele oskust, näha sünkroontõlkide igapäevatööd ja leidsime
toredad sõbrad Rootsist ja Islandilt.
Järgmine konverents peaks toimuma nelja aasta pärast.
Elisabeth Egel
8. T klass

MUUSIKAKOOLI KROONIKAT

7. novembril toimus G. Otsa nimelise
Tallinna Muusikakooli saalis kontsert
„Kitarripalavik”. Kontserdi idee autor
ja eestvedaja on meie kooli kitarriõpetaja Vahur Kubja. „Kitarripalavik”
on Eesti noortele kitarristidele suunatud kontsert, kus on võimalus esineda suure ja asjatundliku publiku
ees. Kontserdil ei jagata kohti, vaid

piisab sellest, et mängid hästi.
Enim esitatud helilooja kontserdil oli
Kuubas elav Leo Brouwer ja populaarseim ajastu 19. sajand. Kolmekümne esineja seast valis žürii välja
kaheksateist, kes pääsevad edasi
Klassikaraadio kontsertsalvestusele
Hopneri maja kammersaalis, mis toimub 5. detsembril. Kontsert salvesta-

takse ja kõlab eetris jõuluajal.
Kontsertsalvestusel mängivad VHK
muusikakooli õpilastest Ekke Gross
(õp Vahur Kubja), Reno Kasser (õp
Lauri Jõeleht), Olle Ilmar Jaama (õp
Kirill Ogorodnikov) ja Anete Altrov
(õp Vahur Kubja).
Palju õnne kõikidele osavõtjatele ja
nende tublidele õpetajatele!

MIHKLI GILDI savikojas on avatud 8. klassi õpilaste keraamikanäitus
VAASID
9.–29. novembril E–R kell 10.00–18.00
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