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ÖÖKOLL LAAGRIS

Spordipoisid salgakesi,
maale tulnud mehepojad
möllasid mererannassa.
Pärast pikka möllupäeva,
kaua kestnud spordipäeva,
väsitavat laagrilusti
tundsid väsimust kontides.
Lonkisivad vennikesed
magamise kamberiie.
Uni tuli, ullikene,
sangaritel lauge ette.
Rammu nendel enam polnud,
väsimus see võttis võimust.
Kaua ei saand poisikesed
unehõlmas uneleda.
Kostis koputus klaasile,
kõlin kõlisev, käskjalik.
Ehmusid siis spordimehed,
kartlikud kõvad rammukad.
Ei nad julgend peada tõsta,
kartsid kõige karmimat.
„Tondid, röövlid, kummitused,
kodukäijad, peletised
tulid meida tappemaie,
koledasti kiskumaie!“
Julge Jaanus ometigi,
raatsis astuda akna’alle,
ligineda tundmatulle.
Astus sammu, astus kaksi,
astus jupi kolmandaksi.
Nägu valge nagu lubi
seisab kohkund mehepoega,
ehmatanud poisikene,
silmad aknale liimitud.
Mis seal aknal nähtanekse,
nähtanekse, kuuldanekse?
Punasilmad punnitavad,
rohesilmad rohetavad.
Sädelevad tulelondid,
lõugadessa harvad hambad
irvitamas akna taga.
„Huu-huu-huu!“ käib üle kõige,

!

vägev möire, õudne röige.
See paneb kõiki kohkumaie,
kangeid kutte kartemaie.
Äkki Jaanus, mehepoega,
peenikene poisikene,
naerma pahvatas põrinal,
lõkerdas lausa laginal.
Järsku pistis punumaie,
tarest välja tormamaie,
saatmas poiste hirmusosin:
„Hullukene, ära mine!“
Väljast kostis kära, müra,
naer ja kolin, jooksumüdin.
Peagi seisis lävepakul;
mehike kui metsaline,
punnissilmi pilgutas,
laiu lõugu laksutas.
Siis aga tõstis peasta maski,
tõelist nägu näha laskis.
Mehepojad vakatasid,
läbisegi sajatasid,
pahal meelel pajatasid:
„Kurjavaimu vastik Martin,
tegid meile suure tünga,
ehmatasid üleliia
meida hilja õhtutunnil.
Sestap tuleb sul kunagi,
vastutasuks vaeva näha!“
Martin komberdas koikusse,
laskus laisalt lavatsille.
Sealt siis pomises poisike,
sõnu seadis sosinal:
„Hästi, hästi, olgu, olgu!
Nüüd ma vajan uneaega,
turvalista rahuaega,
poisid, sõbrad vellekesed,“
jõudis öelda sosinal,
juba magas norinal.
Teised poisid, vennikesed,
vaatasid pisut puhkajada,
kuni unehõlma vajus
kogu kohkunute kamber.

Sebastian Sild, 7. klass, Kreutzwaldi “Kalevipoja” eeskujul

SAVIKOJAST on leitud KOLM SÕRMUST: üks vaskne, üks laste- ja
üks kuldsõrmus. Kätte saab savikojast E–R 10.00–18.00.

!
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1. Gümnaasiumi vastuvõtt ja katsed. Chema tegi ülevaate katsete tulemuste kohta. Arutleti ka järgmise aasta katsete korraldusliku poole üle.
2. Klassikaraadios 15. märtsil kell 16.15 külas Vanalinna Hariduskolleegiumi Muusikakool. Esinevad 2.–12.
klassi solistid ja ansamblid.

3. “Võlukeeled“ USA-s. Ansamblil “Võlukeeled“ lubatakse osaleda 16.–30. märtsil Eesti päevadel USA-s Floridas.
4. Töötajate puudumine. Tuletatakse meelde, et töölt
puudumisele (v.a töövõimetusleht) eelneb töötaja avaldus osakonna juhatajale.

s21. märtsil kell 18.00 Muusikamajas keelpilliosakonna II
klassi aastakontsert
s22. märtsil kell 18.00 Muusikamajas muusikakooli õpilaste
tasemeeksam
s23. märtsil kell 17.00 Muusikamajas muusikakooli õpilaste

kontsert
s25. märtsil kell 12.00 Muusikamajas õp Ene Salumäe ja Elo
Toodo õpilaste kontsert
s26. märtsil kell 14.00 Muusikamajas õp Anastassia Obili
õpilaste kontsert

MUUSIKAKOOL
ÕNNITLEME

s Õnnitleme Mirjam Nuterit, keda pärjati III kohaga kirjutiste võistlusel „Heategu läbi minu silmade“. Võistlus
toimus rahvusvahelise Lions Klubide Organisatsiooni
Eesti piirkonna ning Haridus- ja Teadusministeeriumi
koostöös teist korda ning selle eesmärk oli suunata õpilasi mõtlema heategudele enda ümber.

KEHAKULTUURI ÕPPEDIIVAN

TEATEID OLÜMPOSELT

sÜleriigilisel eesti kirjanduse olümpiaadil „Eesti kirjandus võrdlevas kontekstis”võitis esikoha Saara Liis
Jõerand. Saara sai ka hea tulemuse üleriigilisel emakeeleolümpiaadil: 8. koha üldarvestuses, teise tulemuse
11. klasside arvestuses. Palju õnne Saarale, tema perele
ning õpetajatele!

Vanalinna Hariduskolleegiumi korvpallipoisid Tallinna
Koolinoorte meistrid
16. märtsil Tallinna Saksa Gümnaasiumis lõppenud põhikooli
korvpalli finaalturniiril jäi võitmatuks Vanalinna Hariduskolleegium, kes alistas esikohamängus Tallinna Reaalkooli 40:30.
Kuldses Vanalinna Hariduskolleegiumi korvpallimeeskonnas
mängisid MIHKEL EESMAA, MÄRTEN HALLISMAA, HUGO
TOOM, SIIM LUKAS LOKOTAR, KARL JOHAN HERODES,
IOAN ALFRED KIRSIMAA, KARL KILLING, RALF KOMPUS,
JAAKOB LAMBOT, KARL PERENS, JOHANNES REMELKOOR
ja RASMUS VESKI. Kokku osales meistrivõistlustel 31 koolivõistkonda. Õnnitleme poisse ja nende juhendajat ALARI
PÕLLUT!

VHK 30:

NOPPEID EELMISE SAJANDI TEATAJATEST

TEATAJA NR 21, 17. MÄRTS 1997

SOOVITUSED
õpetajatele, õpilastele ja kooli töötajatele vaimse tervise ja
ihulise jõu säilitamiseks õppeaasta lõpuni:
s vaata taevasse päikese poole ja naerata – on kevad, linnud laulavad ning õhus on tunda elu tärkamise lõhnu;
stänuavaldus Tallinna Linnavalitsusele, kuna tänavad on
liivast puhtad – hinga linnakevade kosutavat õhku, millele
ajalooline vanalinn pakub omalt poolt võrratuid nüansse;
ssöö värskeid juur- ja puuvilju, joo mahlu ja nektareid ning
võta energiasüsti saamiseks vitamiine ja mineraale, mis
aitavad säilitada vaimuerksust ja tähelepanuvõimet;
sammuta jõudu ning puhast energiat loodusest, loomin-

gulisest tegevusest, kehakultuurist ja headest inimestest;
svanalinna kirikud pakuvad Sulle vaikusehetki enesega olemiseks – kuula, mida Jumalal on Sulle öelda;
skontrolli enda käitumist, hoia ennast ja inimest enda kõrval – me kõik vajame viisakust, sujuvaid töösuhteid ja tunnustust enda hästi tehtud tööle, selleks et edasi tegutseda
ja elada;
stegele enda asjadega ja ettevõtmistega ning ära näita üles
ebatervet uudishimu teise inimese suhtes – saavutad enda
töös paremaid tulemusi.
Nii jõuame kõik üheskoos õppeaasta võiduka lõpuni. Suvi on
vabaduse aeg!
Urve Siipsen
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UUDISKIRJANDUS GÜMNAASIUMI RAAMATUKOGUS
Bryson, Bill (2016). Üks suvi: Ameerika 1927.
Enders, Giulia (2016). Võluv soolestik: kogu tõde ühe
alahinnatud elundi kohta.
Kaplan, Matt (2016). Teadus maagia taga: Pühast Graalist armujookide ja üliinimesteni.
Kuhu lähed, Maarjamaa? = Quo vadis, Terra Mariana? (2016).
Laar, Mart (2017). Eesti suured armastuslood.
Laur, Mati (2016). Maailma ajalugu II. Keskaeg. Varauusaeg.
Laustud sõna lagub: valik eesti vanasõnu (2017). LR
nr 1-2.
Maailma ajalugu. III, Islamimaailm. Lõuna-, Ida- ja SiseAasia maad. Ameerika muistsed tsivilisatsioonid. Aafrika
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rahvad ja riigid. (2016).
Mutt, Mihkel (2017). Mõtted. LR nr. 6-7.
Olesk, Sirje (2017). Palat nr 6. : kaks artiklit „Loomingu
Raamatukogu“ ajaloost. LR.
Pullat, Raimo (2016). Tallinlase asjademaailm valgustussajandil.
Zalasiewicz, Jan (2015). Planeet ühes kivikeses. : reis sügavale maakera ajalukku.
Tomasi di Lampedusa, Giuseppe (2017). Jutustused. LR
nr. 3-4.
Toussaint, Jean-Philippe (2017). Tung ja kannatlikkus.
LR nr. 5.
Õim, Asta (2017). Fraseoloogiasõnaraamat.

PÜHA MIIKAELI KOOLI ÕPILASTE KIRJANDUSE
ERIAUHINNAD OMALOOMINGUKONKURSIL

SOFIA FE SOE – tänukiri ilusaks raamatuks vormistatud "Liise põnevate lugude" eest ja vanaema kaasamise eest omaloomingukonkursile
MATILDA PITK – tänukiri oskuse eest kujutada südametunnistuse teemat südamlikult ja lastele arusaadavate olukordade kaudu
UMA LAUR – tänukiri Muia Veetamme luuletuse "Õunad" toreda ja omanäolise interpreteeringu eest
KAISA LAIDOJA, ITI PINSEL, SIGNE TRIIN SASSI, HELENA JÄRG – tänukiri vahva mängu väljamõtlemise eest teemal "Kes
ma olen?"
LIISA KUKK – tänukiri väikeste olendite märkamisele kutsuva luuletuse "Ole tasa, siis sa kuuled" eest
ALEKSANDER LAASIK – tänukiri koolipoisi olemust hästi tabava luuletuse "Mina olen" eest
MARTA LIISE DEMJANOV – tänukiri ilusa meeleoluga luuletuse "Ole tasa, siis sa kuuled" eest
GERDA NÄREP – tänukiri terase ja targa tähelepaneku eest, et inglid võivad olla meile inspiratsiooniallikaks

EMAKEELEPÄEV ALGKOOLIS

Algkool tähistas 14. märtsil emakeelepäeva. Iga klassi parimad etlejad esitasid peegelsaalis luuletusi teemal "Laste rõõm",
vahepaladeks kuulati muusikapalu omaloomingukonkursi võitjatelt. Jagati aukirju parimatele õigekirja tundjatele ja ilukirja viljelejatele. Külas olid lastekirjanik Kairi Look, kes tutvustas oma vahvaid lasteraamatuid ning pärimusmuusik Maili
Metssalu, kellega koos lauldi regilaulu.

4.T TEATRIFESTIVALIL

Laupäeval, 11. märtsil toimus kümnendat
korda algklassiõpilaste teatrifestival KRÕF.
Esmakordselt osales 16 Tallinna kooli hulgas ka VHK, keda esindasid säravalt 4.T
klassi tüdrukud etendusega “Loomarahva
imepärased juhtumised”. Markus Saksatamme lastejuttudel põhineva lustliku näidendi kirjutas, seadis ja lihvis lavaküpseks
õpetaja Külli Kaasik, muusikaliselt kujundas
Katri Rebane. Väärtusliku meeskonnatööning lavakogemuse ja marulise aplausi said
kõik etenduses osalenud 18 tüdrukut, kes
tõsteti diplomiga esile nakatava mängulusti
ning vahvate kostüümide eest! Eripreemia
muheda Mutionu rolli eest teenis Grete
Mänd! Palju õnne tüdrukutele ja nende
juhendajale Küllile!
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VELJO TORMISE MÄLESTUSKONTSERT
9. märtsil toimus VHK Muusikamajas
Veljo Tormise mälestusõhtu “Mälupildid”.
Esinesid VHK keelpilliorkester Rasmus
Puuri juhatamisel ja VHK vilistlane
Johannes Sarapuu tšellol.
Dirigent Rasmus Puur jutustas iga loo
ette midagi helilooja elust ja esitamisele
tuleva loo sünnist. Killud Veljo Tormise
elust ja heliloojaks kujunemisest olid
väga värvikad ja lisasid kontserdile intiimselt sooja mõõtme.
Nagu Rasmus Puuri puhul ikka, mõjusid
nii tema jutukesed kui ka valitud kava ja
muidugi muusika ise väga inspireerivalt.
Kindlasti olid inspireeritud ka orkestrandid, kes pika koolipäeva lõpetuseks
Muusikamajja kogunesid ja tund aega
kestvat nõudlikku kava pühendunult
esitasid. 1964. aastal kirjutatud „Sügismaastikud“ viisid publiku põnevale rännakule Eestimaa sügisesse. Kuna lood on
kirjutatud Lõuna-Eestis, võis muusikas
ära tunda just sealse maastiku värve ja
vorme. Väga huvitav oli Rasmus Puuri
seatud lugu „Viimane laev“, mille Veljo
Tormis on meeskoorile kirjutanud 1981.
aastal. Lugu lõpeb justkui udupasunat
meenutava kontrabassi poognatõmbega, mis mõjus saalis ootamatult lummavalt. Kontrabassi mängis orkestris VHK
vilistlane Hanna Aavik, kes lõpetas
paar aastat tagasi Georg Otsa Muusikakooli ja praegu õpib Tallinna Kõrgemas
Tervisekoolis ämmemandaks! Vaatamata järsule erialavahetusele pole Hanna
kontrabassi maha jätnud, vaid mängib
seda veel mitmes koosseisus. Huvitavad

olid ka tuntud lauludele loodud nostalgilised palad nagu „Meil aiaäärne tänavas“, „Kui mina alles noor veel olin“ jt.
Kaks lugu – „Annekene, õnnekene“
(1950) ja „Lauliku lapsepõli“ (1966) – oli
dirigent seadnud orkestrile ja tšellole.
VHK vilistlase ja praegu Berliinis tšellot
õppiva Johannes Sarapuu osalus sellel
kontserdil oli tõeline boonus. „Lauliku
lapsepõli“ oli sedavõrd võluv, isegi meditatiivne, et loo lõppedes oli saalis tükk
aega vaikus, mille katkestas pikk ja kirglik aplaus.
Rasmus Puur oma sarmi ja pedagoogilise meisterlikkusega on suutnud VHK
keelpilliorkestrit nii palju kasvatada, et
pool Muusikamajast oli esinejaid täis!
Kuuldavasti ei pea enam keegi orkestris
käima sundkorras, pigem ei ole kõigile tahtjaile seal ruumi ja orkestrisse
saamiseks tuleb oma pillimängu oskust
pidevalt täiendada. Kindlasti on üheks
orkestri edu võtmeks dirigendi valitud
muusika. Noortele sobivalt on Rasmus
Puur valinud kaasaegse muusika ja eriti
eesti heliloojate loomingu.
Nagu mängijad, nii nautis ka publik Veljo
Tormise muusikat ja seda, kuidas terve
kava oli üles ehitatud! Aitäh! Loodame
peatset taaskohtumist!
Kerttu Soans, VHK lapsevanem
***
VHK keelpilliorkestri kontserdil laekus
annetusena 221.20 eurot, mida koguti
orkestri laulupeo riietuse tarvis.
Suur tänu lahketele
kuulajatele-annetajatele!
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