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SÜNNIPÄEVALAPSED:

MARIUS JÄRVI 1.09
ANU REIDAK 2.09
ANU AIMLA 3.09
KRISTEL TIRMASTE 4.09
MARGOT KASK 5.09
TUULE KANN 5.09
MIHKEL VOOGLAID 5.09
ALEKSANDRA ILVES 5.09
MILENA BORISSEVITŠ 7.09
UKU LANGEBRAUN 10.09
HANNO PADAR 10.09
MERLE SUURKASK 11.09
MEELIS PETERSON 12.09
AIVAR SAAR 13.09
TIIT KIIK 14.09
TRIINU TAMM 14.09
GUDRUN KAUKVER 14.09
MERLE JÜRISON 14.09
IRJA TUUS 16.09
TIIA EVARDT 16.09
PEDRO CERVIO 16.09
EDMUNDS ALTMANIS 16.09
AHTI SAARES 17.09
SIRJE VOITKA 18.09

SELLES NUMBRIS

Vanematekogu 7.09.2016
Esseekonkurss................
Muusikakool................
Muusikameri...................
Kaminamuusika...............
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Septembriõhtu
Kui ma päikeseloojangul oma toa akna avan, tungib tuppa veel suviselt soe õhk.
Päikese roosad kiired võimendavad aias küpsevate ploomide värvi veelgi. Õues paitab
õrn tuuleiil värskelt niidetud muru, mis lõhnab nagu muretu suvi, koolivaheaeg ja unetud ööd. Taevas meenutab merd ja pilved merevahtu mu pea kohal hõljumas. Meelde
tulevad öised jalutuskäigud mere äärde ja sisemuses tekib seesama soe tunne, kui ema
tehtud piparmünditeed juues. Värvid on justkui laenatud mõnelt impressionistlikult
maalilt. On tunne, nagu oleksin pehme teki sees ja upuks sinna.
Linda Morel, 8. kl

11. KLASSI ÖKOMATERJALIDE-VÄRVIKEEMIA VALIKKURSUS

2. septembril pärast spordipäeva kogunesime Safrani poes, et kuulata loengut ja katsetada KreideZeit lubikrohvil ise pigmentidest värvi segamist ja laseerimistehnikas
maalingu tegemist.
30. augustil ja 31. augustil värvisime taimede ja peitsidega lõngu, segasime kaseiinvärvi ja tegime shabloontrükki.
Näitus on üleval gümnaasiumi vahesaalis ja täieneb keemiavalemitega.
Õp Tiia Kalju ja õp Reet Reidak
Kodutütred – alati valmis!
Alates eelmisest sügisest on VHKs jälle kodutütarde rühm. Kuna uusi liikmeid on alati
vaja, siis loodan, et sel sügisel VHK rühm kasvab.
Kodutütred on Kaitseliidu noorteorganisatsioon, mis tegutseb juba 85 aastat. Liituda
saavad 7–18-aastased tütarlapsed. Põhiline õppevorm on koondus, mis toimub kord
nädalas. Koondustel õpime sõlmi, kodutütarde põhitõdesid, matkatarkusi ja järke.
Peale koonduste toimuvad ka mitmed põhjalikud õppepäevad, väljasõidud, laagrid,
matkad jne. Kindlasti on see hea võimalus saada uusi tuttavaid ja sõpru. Liitumine ja
üritustest osavõtmine ei maksa midagi.
Koondused viib läbi VHK gümnasist Grete-Kai Saar, kes on olnud organisatsioonis juba
kaheksa aastat. Koondused toimuvad üks kord nädalas koolimajas, täpsem aeg ja koht
selgumisel.
Huvi korral kirjutada: gksaar@gmail.com
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1. Koosolekute ajad.
Esmaspäev: 11.00 PK tervisenõukogu; 12.00 PK juhtkond; 14.00 psühholoogid.
Teisipäev: 9.00 sekretariaat; 11.00 algk + algk VK
tervisenõukogu; 12.00 PK VK tervisenõukogu.
Kolmapäev: 9.15 Vanematekogu; 12.00 MÜ juhatus;
13.00 gümn. tervisenõukogu.
Neljapäev: 9.00 algk õpetajad; 10.00 gümn juhtkond;
11.00 PMK tervisenõukogu.
Reede: 9.00 muusikaprogramm.

2. Teenistused. Täpsustati õppeaasta teenistuste kava
ning kellaaegu. Teenistute ajad nähtavad Google kalendris.
3. Mailaat otsustati korraldada 20. mail 2017.
4. VHK juubeliüritused. Koos Kesklinna Valitsuse esindajatega arutati ürituste korraldamisse puutuvat.
5. Ringidesse registreerimine. Selle aasta uuendused
toimisid hästi.
6. Info „Teatajasse“. Täpsustati kes millist infot Teatajasse saadab.

ESSEEKONKURSS TALLINNA GÜMNAASIUMIÕPILASTELE
TAASISESEISVUNUD EESTI VABARIIK 25:
“TULEVIK ON MEIE KÄTES”

Konkurss kutsub pealinna gümnasiste kirja panema oma mõtted veerandsada aastat tagasi iseseisvuse taastanud riigi
tulevikust ja iseenda rollist selles. Essee teema „Taasiseseisvunud Eesti Vabariik 25: tulevik on meie kätes“ peaks konkurssi
korraldava Rahvarinde Muuseumi juhataja Helen Lausma-Saare hinnangul olema piisavalt avar, võimaldamaks siduda igaühe huvide ja arusaamade kohaselt omavahel eilset, tänast ja homset päeva.
„Kaks nädalat tagasi tähistasime taasiseseisva Eesti Vabariigi 25. aastapäeva pidulike kõnede, üle Eesti toimunud kontsertide ja suuremate või väiksemate vastuvõttudega, mille eesmärk oli tunnustada neid, kes alustasid kord tundmatut teed,
et Eesti saaks jälle vabariigiks,“ selgitab Lausma-Saar. „25 aastat hiljem õpivad gümnaasiumides noored, kes on sündinud
juba aastatuhande vahetuse paiku. Kui palju teavad nemad veerand sajandit tagasi toimunust? Või küsigem, millisena
näevad noored meie riigi ja iseenda tulevikku. Seda on oluline küsida, sest kes siis veel, kui mitte tänased gümnaasiumiõpilased kujundavad meie tulevast ajalugu.“
Muuseumijuht Lausma-Saar soovitab siduda essee kirjutamise eesti keele, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse tunniga. Konkursitöö tuleb kirjutada eesti keeles ja selle tähemärkide arv peab jääma vahemikku 8000 – 10 000 (koos tühikutega).
Essee salvestatuna formaadis .doc autori nimega (essee_eesnimi.perekonnanimi.doc) saata e-kirjaga pealkirja all „TEV25
essee“ 2. detsembriks 2016 e-aadressile rrmuuseum@rrmuuseum.ee. Kirjale lisada ka autori ees- ja perekonnanimi, e-posti
aadress ja telefoninumber, juhendaja ja kooli nimi ning klass.
Parimate esseede autoreid ja juhendajaid ootavad rahalised auhinnad: esimese koha eest 400 eurot õpilasele ja 200 eurot
juhendajale; teise ja kolmanda koha eest vastavalt 200 ja 100 eurot. Lisaks antakse välja eriauhindu.
„Jääme ootama sisukaid, loomingulisi, samas ühiskonnakriitilisi ja arvamustihedaid kirjatükke,“ ütleb Helen Lausma-Saar.
„Konkursi võitjad kuulutame välja detsembri keskpaigas pidulikul autasustamisel Rahvarinde Muuseumis.“
RAHVARINDE MUUSEUM
VABADUSEVÄLJAK 9, TALLINN
RRMUUSEUM@RRMUUSEUM.EE
+3726448193

Avaldame kaastunnet
Kaja Postile, Samuel ja Silvia Butlerile
isa ja vanaisa surma puhul.

Mälestame heldet annetajat, Miikaeli Ühenduse
Vanavanemate Fondi loojat
MADIS HABAKUKKE.
Avaldame kaastunnet Ivetale lastega
äia ja vanaisa surma puhul.
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MUUSIKAKOOL

Muusikakooli traditsiooniline iganädalane õpilaste kontsert toimub neljapäeviti kell 17.00 Muusikamajas.

MUUSIKAMERI

Just sellist Merekultuuriaastale kohast pealkirja kandis
kontsert, mis toimus 27. augustil Juuru Mihkli kirikus ja lõpetas järjekorras seitsmeteistkümnenda ajalooliste klahvpillide ja orkestrimuusika suvelaagri ning oli ühtlasi ka X
Juuru orelisuve lõppkontsert. Kavas oli nii vanamuusika,
pärimusmuusika kui ka kaasaegse muusika teoseid soolonumbritena ning ansamblite ja orkestri esituses.
24.–27. augustini toimus Juurus taas kord Eesti Klavessiinisõprade Tsunfti eestvedamisel suvine laager, mis tõi
kokku pea 60 toredat noort muusikut, kellest suurem osalejaskond oli Vanalinna Hariduskolleegiumi Muusikakoolist,
lisaks Tallinna Muusikakeskkoolist, Lasnamäe, Juuru, Rapla,
Lihula, Kose ja Tartu valla muusikakoolidest.
Laagris õpetasid Imbi Tarum, Kristiina Are, Saale Fischer,
Kristel Aer klahvpilliõpetajatena, Reet Sukk puhkpilliõpetajana ja Eva Punder, Tiina Pangsep, Kristi Alas ja Ardo Västrik
orkestriõpetajatena. Orkestrit dirigeeris Eivin Toodo.
Noorte õpetajatena said ennast proovile panna VHK MK vilistlane Teele Möldre ja Otsa kooli akordionieriala õpilane
Meeri Kraas.
Suvelaagri õpetajad on oma ala parimad, kes oma nõudlikkuse ja suure mõistmisega innustavad ja õpetavad kõiki
laagris olevaid noori muusikuid andma endast parimat.
Pidulik lõppkontsert sai publikult suure ja sooja vastuvõtu

ning Juuru kirikuõpetaja Kalle Kõivu sõnul oli see meeliülendav hetk, sest nii palju noori ei kohta Juuru kirikus just
iga päev. Traditsiooniliselt sai meie ühine rahvamuusikalugu „Loomine“ õpetaja Kristi Alase juhendamisel ka nii suure väe, et lõppkontserdi hommikuks jõudis Juuru kohale
tõeliselt puude latvu sasiv tuul.
Harjutamisest vaba aja laagris sisustasid nii viktoriin
Eesti teemal, merelaulud vabal laval kui ka kohtumine
kandlemängija Kristi Mühlinguga, kes rääkis nii oma pillist
kui ka põnevatest kontsertreisidest üle maailma.
Rõõm on ka sellest, et meie kohalolekut Juurus on alati nii
positiivselt märgatud ja toetatud. Juba teist korda sai laagriperele osaks võimalus osa võtta Juuru kogukonna päevast,
tänutäheks korraldaja sõnad, et muusikalaager on võetud
vastu kogukonna perre. Rääkimata sellest, et meid on alati
lahkelt oodatud esinema Juuru kirikusse ning harjutama,
ööbima ja sööma Juuru koolimajja. Laagripere on selle eest
väga tänulik!
Tänu ka lastevanematele, kes meie Juuru laagri tegemisi
toetavad ja kaasa elavad!
TÄNAME samuti Eesti Kultuurkapitali, EV Kultuuriministeeriumi, Raplamaa Ekspertgruppi, Rahvakultuuri Sihtkapitali
ja Hasartmängumaksu Nõukogu.
Ene Nael, VHK MK klahvpilliõpetaja ja suvelaagri projektijuht
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KRISTLIKE KOOLIDE PALVERÄNNAK

8. septembril, ussimaarjapäeval toimus kristlike koolide II palverännak. Osalesid
Kaarli kool, Kohila mõisakool, Püha Johannese kool, Toomkool ja Püha Miikaeli kool.
Palverännuteekond sai alguse Tallinna toomkirikust, kust lapsed saatis teele EELK
peapiiskop Urmas Viilma. Palverännaku lõpetas Pirita kloostri varemetes piiskop
Philippe Jourdan palvusega.

KAMINAMUUSIKA
17. septembril 2016 kell 17:00
VANALINNA MUUSIKAMAJAS

VANALINNA
HARIDUSKOLLEEGIUM

www.vhk.ee

K O N T S E RT
põhjala meeleolud
Rebecka Karlsson – viiul (Rootsi)
Marju Riisikamp – klaver (Eesti)
Liia Lüdig-Algvere – akvarellid (Hiiumaa)
Kontsert toimub VHK, Kultuurkapitali ja Miikaeli Ühenduse toetusel
Vaba annetus

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

