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SELLE NÄDALA
SÜNNIPÄEVALAPSED:

ANNA-THERESIA OLDROYD 22.05

MARI PREKUP 22.05

HELENA ULEKSIN 23.05
JELENA ZUKOVA 23.05
ARNO UUTMA 25.05

VALGEVENE-REISI GALERII

Vaata reisimuljeid lk 2-3

Vaade Rahvusraamatukogu katuselt

KAUPO KANGUR 26.05

EVE PADAR 28.05

Stseen klaasitehases

SELLES NUMBRIS
Vanematekogu 17.5.2017
Teated olümposelt........
Muusikakool................
Muljeid Valgevene reisist I
Lauamänguprogramm..
Muljeid Valgevene reisist II
Kontserdiprogramm.....
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Miri loss. Arpad Joosep Kääramehe fotod.
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1. Augusti tööplaan. Täpsustati ja täiendati augusti
tööplaani.
2. Matemaatika õpioskuste küsitlus 2017. SA Innove
teeb kõikidele soovijatele, nii õpilastele kui ka õpeta-

jatele, 9. klassi matemaatika õpioskuste küsitluse. Alar
tegeleb sellega.
3. Mailaat. Arutati võimalusi laada sujuvamaks laabumiseks.

s22. mail kell 17.30 Muusikamajas muusikakooli õpilaste
tasemeeksam
s23. mail kell 9.00 Muusikamajas XII klassi solfedžoeksam
s23. mail kell 18.00 Muusikamajas muusikakooli õpilaste
tasemeeksam
s24. mail kell 11.30 Muusikamajas õp Talvi Nurgamaa ja Ester Vainu õpilaste kontsert
s24. mail kell 18.00 PMK saalis kitarriosakonna ansamblite
kontsert
s25. mail kell 17.00 Muusikamajas muusikakooli õpilaste

kontsert
s27. mail kell 12.00 Muusikamajas õp Karin Sussi õpilaste
kontsert
s27. mail kell 13.00 Nõmme muuseumis õp Anneli Tanksimäe õpilaste kontsert
s27. mail kell 14.00 Muusikamajas õp Inge Biltse õpilaste
kontsert
s28. mail kell 12.00 Muusikamajas Katri Rebase kontsert
s28. mail kell 17.00 Teaduste Akadeemia saalis muusikakooli
kevadkontsert

MUUSIKAKOOL

REAALKLASSIDE REIS VALGEVENESSE

10.–13. mail käisid 10. ja 11. reaalklassi õpilased igakevadisel
õppereisil. Seekord käidi külastamas Valgevenet, mis oli väga
eriline just seetõttu, et tegemist on riigiga, kus valitseb range
kord ning turistid peavad aktsepteerima teatud eripärasusi.
Reisi alustasime kolmapäeva varahommikul. Plaan oli jõuda kohale õhtu viimasteks tundideks. Seega oli meil vaja
arvestada pika teekonnaga, kuid vaatamata paarile lühipeatusele ja väikesele jalutuskäigule Riias, läks bussisõit üllatavalt kiiresti. Isegi Leedu-Valgevene piiripunktis, mille kohta
õpetajad – Tiia, Sanne ja Igor – olid rääkinud hirmu- ja õuduselugusid mitmetunnistest ootamistest, läks kiiremini, kui
keegi oleks osanud oodata. Valgevenes võttis meid esimesena vastu eestlastele juba harjumuspärane lumetuisk. Poes
käies ehmatasid ka soodsad hinnad, mis alguses tundusid samad mis Eestis, kuid siis tuli meelde naljakas tõsiasi, et kõik
hinnad tuleb ju jagada kahega.
Teisel päeval võtsime eesmärgiks külastada Valgevene
vaatamisväärsusi, mille hulgas oli ka imeilus Miri loss. Õhtupoolikul läksime kõik koos ooperisse, see osutus rikkalikult
dekoreeritud teatrihooneks. Ooper “Turando” esitati itaalia

LAUAMÄNGUPROGRAMM

Peagi on algamas pikk suvevaheaeg ning on oluline, et lapsed
ei veedaks seda ainiti nutiseadmetes passides. Seetõttu kutsub Goldmerk õpilasi hakkama Goldmerk Gamesi saadikuks!
Programmi eesmärk on panna lapsi päris mänge mängima
ning koos ühiselt aega veetma.
Kõik lapsed, kes registreerivad end programmi enne 31.
maid, saavad endale tasuta Goldmerk Games lauamängu. Ainus tingimus on, et nad peavad ühe kuu jooksul korraldama
vähemalt ühe lauamänguõhtu, kus osaleb vähemalt kaks
sõpra. Kui tingimus saab täidetud, pikeneb saadiku staatus
automaatselt ning juulikuu alguses saadame lapsele juba
uue mängu, ikka tasuta. :) Vaata lähemalt: http://www.goldmerk.ee/et/n/hakka-goldmerk-games-saadikuks

keeles ja ainsaks vihjeks laval toimuvast olid venekeelsed
subtiitrid. Etendus ise rääkis ühest keerulisest armastusloost
nagu ooperid ikka.
Uuel hommikul, kõhud täis, suundusime 32. keskkooli, kus
meid ootas imekspandavalt viimistletud ja soe vastuvõtt,
õpilased tutvustasid hästi ette valmistatud esitlustega oma
kooli. Eestlased vastasid kahe kodumaise lauluga. Pärast
menukat Valgevene koolielu nägemist seadsime sammud
kohalikule turule. Tegu oli tohutu hoonega, mis oli täis ringi
sibavaid inimesi. Sealt võis leida kõike alates veristest lihakamatest, lõpetades arvutite ja lilleseemnetega.
Märkamatult jõudis kätte viimane hommik ja teekond kodu
poole võis alata. Tagasiteel saime ka kõik kotid piiripunktis
ette näidata, õnneks seekord kelleltki pipragaasi ei leitud
ning saime probleemideta koduteed jätkata.
Kuigi tegime lõunapausi Vilniuse kaubanduskeskuses, läks
teekond taas kord väga kiiresti. Kodumaa pinnale jõudsime
tagasi pikast bussireisist väsinuna, kuid samas rõõmsate ja
rahulolevatena, sest reisi käigus saadi lähedasemaks oma
koolikaaslastega ja jälle oldi ühe kogemuse võrra rikkamad.
Marie Tamm ja Teele Telgma, 10.R

Avaldame kaastunnet
Tatjana Galutvole
armsa ema
surma puhul.
VHK pere
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X JA XI REAALKLASSID MINSKI 32. GÜMNAASIUMIS
10. ja 11. reaalklass said suurepärase võimaluse külastada
Valgevenet ning ka sealset kooli.
Väga entusiastlikud võõrustajad võtsid meid Eesti ja
Valgevene lipukeste ning kõrvuni naeratustega rivis vastu
ning piduliku avakõnega kingiti meile kui külalistele uhke pirukas. Tundsime end ääretult teretulnuna, mida väljendas ka
tore silt teadete ekraanil: “Teretulnud”.
Seejärel juhatati meid aulasse, kus jätkus programm. Õpilased
laulsid, tantsisid ja esitlesid omi vaatepunkte ka keskkonnakaitse teemadel. Tekkis déja vu tunne, sest olime täpselt
nendel teemadel ka keskkonnaökoloogia tunnis diskuteerinud.
Kõik etteasted olid perfektsuseni lihvitud ning pakatavat ja
lõpuks ka nakatavat slaavi energiat oli kogu saal täis.
Pärast suurejoonelist kontserdikava jagati meid gruppidesse
ning saime osaleda inglise keele tunnis, mis oli väga põnev
kogemus. Ühes grupis tegid õpilased esitlusi, teises aga
kõneldi dialoogides erinevatel teemadel. Valgevenelased
tundsid suurt huvi ka Eesti, meie kooli ja eluolu kohta. Nii
mõnigi asi tundus neile harukordsena, mis meie jaoks on
igapäevane – näiteks Tallinna vanalinn ja fakt, et meie ei
käi koolis laupäeviti, nagu nemad seda teevad. Meie jaoks
oli seevastu üllatav, et nende koolisüsteem on meie omast
vägagi erinev. Valgevenes tehakse üks olulisemaid valikuid

edasise elu ja õppimissuuna suhtes juba 4. klassis ning kogu
nende keskharidustee kestab aasta vähem kui meil – 11
aastat.
Inglise keele tunnile järgnes Valgevene riiki ning tublisid
ja ka laias ilmas tuntud inimesi tutvustav ettekanne ning
seejärel vabas küsimuste-vastuste vormis kõnelus kõigi kohalolijate vahel. See viis omakorda välja kahe kooli
lauluduellini, lõõritasime võõrustajatele eesti rahvaviise ja
nemad meile vastu oma populaarseimat, sõjavõitudele pühendatud laulu “Katjuša”. Kuna Minski 32. gümnaasium on
väga tehnoloogiasõbralik kool, siis loodi meie sõprussuhete
säilitamiseks ka Facebooki leht – Belarusian friends.
Lõpetuseks kostitati meid veel ka piraka mahlase moosipiruka ning mesimagusa teega.
Kogu kohtumine kulmineerus ühispiltide, heade soovide
ja sõprussidemete loomisega. Nii väikesed kui ka suured
valgevene kooliõpilased soovisid eksootiliste eestlastega paar endlit klõpsata ning tekkis tunne, nagu oleksime
kuulsused.
Sellised suurepärased ja meeldivad kohtumised erinevate
rahvuste vahel on väga ühendavad ja südant soojendavad.
Minski naerusuised noored andsid meie reisibussi päikese
kaasa.
Annabel Matkur & Birgita Siim

Foto: Arpad Joosep Kääramees
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VHK Muusikakooli kontserdid mais ja juunis 2017
27. mai kell 12:00

Vanalinna Muusikamaja

õp. Karin Sussi õpilaste kontsert

27. mai kell 13:00

Nõmme Muuseum
Jaama 18

õp. Anneli Tanksimäe õpilaste kontsert

27. mai kell 14:30

Vanalinna Muusikamaja

õp. Inge Biltse õpilaste kontsert

28. mail kell 12:00

Vanalinna Muusikamaja

õp. Katri Rebase õpilaste kontsert

28. mai kell 17:00

Teaduste Akadeemia saal

Muusikakooli kevadkontsert

31. mai kell 18:00

Lasnamäe Muusikakool
Punane 69

õp. Kristi Alase õpilaste kontsert

31. mai kell 20:00

Vanalinna Muusikamaja

"VHK 30 - Me tuleme renessansist"
"Süda" – Kersti Nigesen, Ülo Vooglaid, Taivo Niitvägi,
Lembit Peterson ja sõbrad koos laste ja lastelastega
Õhtut juhib Jaak Johanson

1. juuni kell 13-21:00 Raekoja plats

VHK 30 - Esinevad praegused ja
endised õpilased ja õpetajad

1. juuni kell 17:00

Tallinna Keskraamatukogu
saal

õp. Saale Fischeri (Euroopa Kool) ja õp. Ene Naela
(VHK MK) klahvpilliõpilaste kontsert

1. juuni kell 20:00

Vanalinna Muusikamaja

"VHK 30 - Me tuleme renessansist"
"Tagasipeegeldus" – oma mälu jagavad 90.ndatel
ja hiljem vanalinna koolides hariduse saanud
noored pop-, jazz- ja folkmuusikud ning näitlejad
Õhtut juhib Jaak Johanson

2. juuni kell 14:00

Teatri- ja Muusikamuuseum õp. Ene Naela klahvpilliõpilaste kontsert

2. juuni 20:00

Vanalinna Muusikamaja

"VHK 30 - Me tuleme renessansist"
"Tantsuklubi" – Tuule Kann, Leanne Barbo,
Celia Roose, Meelika Hainsoo, Lauri Õunapuu,
Siim Sarv, sõbrad ja praegused pärimusmuusikud
Õhtut juhib Jaak Johanson

3. juuni kell 14:00

Vanalinna Muusikamaja

Muusikakooli lõpuaktus

3. juuni kell 20:00

Vanalinna Muusikamaja

"VHK 30 - Me tuleme renessansist"
"Muuilmamuusika" – vennad Johansonid
(Jaak, Mart, Ants ja Kärt Johanson),
Kiigelaulukuuik koos oma praeguste ja endiste
õpilastega jt
Õhtut juhib Jaak Johanson

4. juuni kell 14:00

Vanalinna Muusikamaja

VHK keelpilliorkestri ja vilistlaste
kontsert, dirigent Rasmus Puur

4. juuni kell 17:00

Vanalinna Muusikamaja

VHK gümnasistide kontsert "Metsas on ilu"

5. juuni kell 12:00

Tallinna Toomkirik

Nelipühi teenistus, kogu kooli ühine
droonifoto ja peale seda õpilastele kook
ja jook Vene tänaval

6. juuni kell 20:00

Peeter-Pauli katedraal

VHK 30 - Ivan Monighetti tšello

10. juuni kell 18:00

Estonia kontserdisaal

VHK 30 (eelregistreerimisega)
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