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1. Palverännak. Chema näitas videot palverännakust.
2. Uuring. Kersti jätkas uuringu ülevaatliku kokkuvõttega.
3. Uus arengukava. Aasta lõpuks peaks valmima VHK
uus arengukava järgmiseks viieks aastaks. Kersti tegi
ülevaate kavast, kuidas peaks arengukava uuendamine
toimuma.
4. Vilistlaste advenditeenistus. Võiks toimuda 2. või
9. detsembril Peeter-Pauli kirikus. Aeg täpsustamisel.
Pärast teenistust koosolemine.

MUUSIKAKOOL

5. PMK 3. klassid lähevad 29. novembril õppereisile
Kohilasse.
6. Jõululõuna. Ühise jõululõuna aeg ja koht täpsustamisel.
7. Koostöö Tallinna Ülikooliga. Hakatakse tegema
koostööd Tallinna Ülikooliga, et anda võimalus magistriõppes õppivatele füüsikaõpetajatest üliõpilastele võimalus koolis töötada. Lisaks sisustab ülikool kabineti,
kus on võimalik läbi viia füüsikatunde.

s15. novembril kl 17.00 Kloostriaidas Püha Miikaeli kooli laulufestival
s17. novembril kl 17.00 Muusikamajas muusikakooli õpilaste kontsert
s17. novembril kl 18.00 Okupatsioonide muuseumis õp Karmen Kääramehe õpilaste kontsert
s19. novembril kl 13.30 Muusikamajas õp Talvi Nurgamaa ja Ester Vainu
õpilaste kontsert
s19. novembril kl 14.00 Eesti Lastekirjanduse Keskuses õp Tiina Pangsepa
õpilaste kontsert

UUS KLAVER!

Tänu lapsevanem Hans H. Luige heldele toetusele saabus eile Muusikamaja 2. korruse klassi klaver Essex. Klaveri aitas välja valida Raivo Seersant ja IS Music Team, kohale tõi Ava-Express. Essex klaverid kuuluvad
Steinway & Sons perekonda, klaver kannab märki "Designed by Steinway
& Sons" ja seal on kasutatud mitmeid emafirma läbi aastate juurutatud
patente.

11. JA 12. R VÄLJASÕIT

Hilisõhtul kohtuti aga Räpina luuletaja
ja muusiku Aapo Ilvesega, kes igati väärt
kontserdi andis. Nii mõnestki reaalikast
sai lausa väikest viisi fänn.
Sanne Haab
Fotod: Sanne Haab, Arpad Joosep Kääramees.

Möödunud nädalavahetusel sõitsid 11. ja 12.
reaalklass lumisesse Lõuna-Eestisse, et lähemalt vaadata maaelu, erinevaid tootmisi kuplilisel Haanjamaal, imetleda Võru- ja Põlvamaa
loodust ja tutvuda pisut ka võru keele ning kultuuriga. Nopri talumeierei pere võttis pealinna
noori vastu väga innukalt, kõhud said headparemat täis, uudistati meiereid ja lehmalauta.
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4.P AKROSTIHHONID

Unikaalne asi
Norrast ilusam
Iseenda välja mõeldud paik
Saladus
Tegevus, mis sa soovid, et toimuks
päriselt
Unistused on tähtsamad kui arvuti
Soov
Sander

Unistavad poisid, et
Neil oleks auto
Isa ei luba
Siiski ema lubab
Tuli üks auto
Ukse ette
Siis juhtus üks pahandus
Henri Johannes

Unistada on nii tore
Nagu lendaks üle mere
Istun kodus arvutis
Searchin youtube‘i
Tuiskan maailmas ringi
Usun, et unistus mingi
Saabub mulle kunagi kingiks
Mikk

Unistused on väga head
Nende eest peab hoolitsema
Ilusad on nad kindlasti
Sest need on sinu välja mõeldud
Tõeks need võivad minna
Uhke oled teo üle siis
Sinu parim lugu nii.
Arian

Unistus on huvitav asi, see on
Niisugune asi, millest kõik
Inimesed mõtlevad
Sinul ja igaühel on unistusi
Temal on mingi
Unistus... näiteks ta tahab IPhone 7-t
Sinul on ka kindlasti unistus, mis see
on?
Villem

Unistus istus
Nunnade kirikus
Istus ja mõtles
Sellest väikesest poisist
Tiit tema nimi
Usklik oli ta
Siis tema unistas ja unistus täitus ka
Kaur

Unes nägin ühel ööl
Nõiduslikku Bugattit
Ilmus minu ette
Sõitma kutsus kohe
Tuiskasime läbi lume
Uskumatult kiiresti
Siiski kahjuks ärkasin
Tristan

Unistan olla suur
Nähtav tugev, tugev
Ilves, kes sööb
Saia suure isuga
Tahan küüni
Ulualust ja
Saksa keele õpetajat
Rando

Uus aasta tuleb varsti
Nimeks tal 2017
Iga päev on uus ja huvitav
Suured plaanid kõigil meil
Tuleb vahva kevad, suvi
Ujumine – kindel huvi
Selge – tuleb tore aasta!
Jakob

Unistus on üks asi
Nagu tahaks kõigile
Isale ja emale
Sõbrale ja vennale
Tahaks tunda rõõmu sellest, sest
Unistusest lahti ei saa
Selline asi see on
Arlet

Unistan asjadest
Nahisen voodis
Igav mul ei ole
Siin on jumalik olla
Tass teed kapilaua peal
Unistused on ägedad
Siin on jumalik olla
Jaan

Unistus on väga tore
Nagu minu kodugi
Isa aitab alati
Sinul samamoodi on
Tubli on ta alati
Unistades salatist
Sinu isa alati
Juljus

Ustavad unistused on ägedad
Naljakad või kurvad
Isegi pöörased
Satud sinna sisse
Tuleb lõbus päev
Unistustele meeldivad
Suurepärased külastajad
Ruuben

Unistada on väga hea
Näiteks autos või bussis
Isa unistus tuleb endast
Süda on unistuste pesa
Tuba on täis mu mõtteis
Uued ja vanad kõik koos
Süda annab unistust
Rafael

Uus ja hea on mu telefon
Nõrk mälu, aga ikkagi hea
Igavad mängud on mu telefonis
Saan mängida ainult kaht mängu
Tunnen, et ma olen väsinud
Uhkelt jäin ma magama
Seitse tundi unistasin uuest telefonist
Oliver
Uniselt kooli kõik jõuavad
Ninad kõigil külmast on punased
Istume klassis edasi tagasi
Siia ja sinna õpetajad sebivad
Tulevad lapsed kodutööga
Uskumatult targaks saanud ööga
Suurel kiirusel kõik nüüd koju
Valter
Ust on raske avada
Nüüd proovin tugevamini
Ikka ei saa lahti
Saag peaks asja ära ajama
Tuppa peab ju sisse saama
Ust ei saagi lahti
Susi mind söögu!
Jaan Villem
Ustav sõber väga hea
Nii abivalmis ja hooliv
Iga kell
Siiski vahel meil
Tülisid on ikka
Uskuge või mitte
Selline üks sõber olema peab
Luukas
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KONTSERT MUUSIKAMAJAS 19. NOVEMBRIL KELL 18.00
Mõtluskontserdi Meelekeeled eesmärk on tutvustada üha urbaniseeruvas ja digitaliseeruvas keskkonnas elavatele eestimaalastele rahvaluulet ja looduspärimust
neid kõnetaval ja arusaadaval moel. Kuulajatele lähenetakse läbi nende enda meeleseisundite, tuues heli, visuaalse pildi ja sõnadega teadvuse tasandile alateadvuse
sõnumid ehk looduse tajumise ürgfenomenid. Eestimaa taimeteadmised saavad
sügavalt individualiseeritud kuju, mis äratavad kuulajas huvi looduse ja inimese
sünergia tugevdamise vastu Kontserdis on ühendatud regilaulud Meelika Hainsoo
esituses ja loodus- ning taimetarkused Irje Karjuse (Metsamoori) esituses.
Pilet 12 eurot (saadaval Piletilevis ja enne algust kohapeal).

VANALINNA
HARIDUSKOLLEEGIUM

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

