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TEATAJA
VANALINNA HARIDUSKOLLEEGIUM

SELLE NÄDALA
SÜNNIPÄEVALAPSED:

JANA PERENS 8.05

ANNA MAZURTŠAK 8.05

KRISTJAN VEERMÄE 8.05

KRISTEL AER 9.05

OTT KADARIK 9.05
SIIM TÕKKE 9.05

KARIN SUSS 10.05

TAAVI REMMEL 10.05

SIRJE ROHTLA 12.05
ALARI PÕLLU 13.05

Vanalinna Hariduskolleegiumi
ja
Miikaeli Ühenduse

heategevuslik

Mailaat 2017
Laupäeval, 20. mail kell 11-15
Vene 22 majas, hoovis ja õues, põhikooli hoovis ja Vene 31
majas ja õues; tegevust jätkub ka tänavale.
Huvilisi ootavad
põnevad töötoad ja tegevused,
õnneloos,
oksjon,
kohvikud,
grill,
teater, laul ja pillimäng

SELLES NUMBRIS
Vanematekogu 3.05.2017
Muusikakool..............
Teated olümposelt........
Kehakultuuri õppediivan
Talendikonkurss........
Võistumängijate muljed
Kontserdikutse..........
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Laada tulu kasutame VHK, Püha Miikaeli Kooli ja Kohila
Mõisakooli klassimööbli uuendamiseks ja VHK 30. aastapäeva
kultuuriprogrammi toetuseks.

KOHTUMISENI LAADAL!
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1. I klasside juhatajad on Margit Rüsse ja Kati
Metsaots.
2. Vastuvõtt gümnaasiumisse. Nimekirjad on
põhimõtteliselt koos. Kindlasti toimub veel äraütlemisi
ning muid muudatusi ja gruppide vahelisi liikumisi.
3. VHK hooned. Toimus remonditeemaline koosolek,
kus viibisid kesklinna valitsuse, Tallinna Haridusameti,
Muinsuskaitseameti ja VHK esindajad.
Remondirahad eraldatakse Pühavaimu 8 osale eeldatavasti aasta lõpul, Muusikamaja remont algab kõige
varem 2018. Vene 22 hoone vajumise põhjuste väljaselgitamiseks tehakse uuring.
Kohila Mõisakoolis jätkuvad ruumide korrastamised
õpperuumideks.
4. Täiendav vastuvõtt põhikooli klassidesse. Sel
nädalal toimuvad arutelud, kui palju saab juurde võtta
uusi õpilasi vaheklassidesse.

MUUSIKAKOOL

s8. mail kell 15.15 Muusikamajas klaveriosakonna II klassi
aastakontsert
s8. mail kell 16.30 Muusikamajas klaveriosakonna III klassi
aastakontsert
s8. mail kell 18.30 Muusikamajas õp Johan-Eerik Kõlari ja
Jakob Teppo õpilaste kontsert
s9. mail kell 18.00 Muusikamajas klaveriosakonna IV klassi

5. Kalenderplaan.
MÜ aastakoosolek toimub 14. juunil kell 9.00.
Suur õppenõukogu (suveseminar) toimub 15. juunil:
kell 9.00 põhikooli ja gümnaasiumi õppenõukogu; 10.00
jätkatakse suveseminariga; 13.00 Muusikakooli õppenõukogu.
1. juunil plaanitakse ühist jalutuskäiku 5.–7.klassidele
algusega Piritalt. Lõpetatakse Raekoja platsis VHK juubelikontserdil.
5. juunil kell 9.00 põhikooli õppenõukogu (1.–8.klass);
10.30 loengud õpilastele kooli ajaloost ja nelipühadest.
12.00 Nelipüha teenistus Toomkirikus.
6. Mailaada tulu. Laadatulu kasutatakse koolimööbli ostmiseks ning juubeliürituste kultuuriprogrammi
läbiviimiseks.
7. Vanematekogu tänab õpetaja Külliki Tõnissoni huvitava ja põhjaliku kunstiõppereisi korraldamise ja läbi
viimise eest koolivaheajal.

aastakontsert
s10. mail kell 18.00 Muusikamajas keelpilliosakonna VI klassi
aastakontsert
s11. mail kell 17.00 Muusikamajas tasemeeksam
s12. mail kell 9.00 Olevimägi 8: 7. klasside solfedžo eksam
s13. mail kell 12.00 Teatri- ja Muusikamuuseumis õp Tiina
Pangsepa õpilaste kontsert

TEATEID OLÜMPOSELT

sAprillis toimus Tartus loodusteaduste olümpiaadi lõppvoor, kus meie kooli 8. klassi õpilane ELISABETH UNDRITS
pääses oma tublide tulemustega nende kuueteistkümne
õpilase hulka, kellest moodustub suvises teaduslaagris Eestit
esindav võistkond.
sLingvistikaolümpiaadi lõppvooru võitis JOONAS JÜRGEN
KISEL (12.R).

KEHAKULTUURI ÕPPEDIIVAN

MAIRON MOISTO (3.P) saavutas oma esimesel rendžu EM-l
kolmanda koha ja sai medali kaela.

Õpilane! Kandideeri Tulevikutalendi tiitlile ja stipendiumile!
Gabriel Mileiko, “Lend kõrgustesse”
Õpetaja, lapsevanem! Maxima kutsub Sind üles märkama andekaid noori ja
innustama neid osalema konkursi “Tulevikutalent” seitsmendal hooajal.
Gabrielkandideerimiseks
Mileiko, “Lend kõrgustesse”
Tulevikutalendi tiitlile ja kuni 1500-eurosele stipendiumile
tuleb esitada taotlus konkursi kodulehel www.tulevikutalent.ee või posti teel hiljemalt
15. mail 2017.
Taotlusi oodatakse 5.–12. klasside õpilastelt, kes on andekad mõnes neljast stipendiumikonkursi kategooriast: teadus, sport, kultuur ja ettevõtlikkus;
Kandideerimiseks on vajalik õpetaja või juhendaja soovituskiri, lapsevanema volitus,
motivatsioonikiri- või video, saavutuste loetelu ja kooli kinnitatud hinneteleht. Vaata
täpsemalt www.tulevikutalent.ee!
Küsimuste korral võtke julgesti ühendust Maxima Eesti avalike suhete juhiga Katja Ljubobratets, helistades tel 55566740 või saates kirja e-postile tulevikutalent@maxima.ee.
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VÕISTUMÄNGIJATE MULJED

IV klassi tüdrukud Mia Kukk ja Kertu-Liis Õnnis ning
Ekke Madis Tombu VI klassist osalesid 28. aprillil Viljandi Pärimusmuusika Aidas toimunud suurel üleriigilisel
võistumängimisel. Kertu-Liisile oli see juba teine kord
võitlustulle astuda. Üldiselt oli päevakord sarnane eelmise
aastaga. Huvitav oli see, et sai tasuta plaate kaasa võtta,
nimelt oli ansambel Paabel teinud seekord toreda
žesti, mis rõõmustas nii osalejaid kui ka pöidlahoidjaid! Ekke Madis saavutas oma 11-keelsel kandlel
eripreemia nobedate näppude eest. Kertu-Liis sai
eripreemia päkarauakandle traditsiooni jätkamise
eest. Kertu-Liis selgitab, et päkarauakannel on päris
Eesti oma kannel ja seda mängitakse päkarauaga ning
see ei ole üldse seotud varba päkaga, vaid hoopis
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pöidlaga. Jõuti kaasa elada nii kannelde kui poogenpillide võistlusele. Lõõtsalised, vilelised ja igasugu näppepillid võistlesid teises saalis. Peale kosutavat kehakinnitust toimus õpituba, mida juhendas Mati Tubli. Õpiti ära
kaks laulu, millega esineti hiljem Aida suures saalis vahetult enne autasustamistseremooniat. Pillide kuningaks
sai taas lõõts ja peapreemia läks Rasmus Kadajale. Žüriist
tunti ära Meelika Hainsoo, Juhan Uppin, Villu Talsi jt.
Kertu-Liis ja Mia julgustavad kõiki, kel huvi rahvamuusika
vastu, järgmisel aastal osalema! Kohe võib hakata otsima
pärimuslugu oma kodukandist, sest see on üks võistumängimise nõue.
Kertu-Liisi ja Miaga tehtud intervjuu põhjal kokku kirjutanud õpetaja Tuule Kann

ÕNNITLEME

22. aprillil Riigikogu lahtiste uste päeval peetud
mälumängus „Eesti ja Euroopa Liit“ teadis kõige
rohkem õigeid vastuseid Riigikogu II võistkond.
Koolivõistkondadest oli parim Vanalinna Hariduskolleegium koosseisus Jürgen Luus, William Straus, Mari Poom ja Harald Kristjan Reemets, kes olid üldarvestuses teised, edestades
Riigikogu I võistkonda!

