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KOOLI SÜNNIPÄEV

29. septembril tähistasid VHK gümnaasiumi õpilased mihklipäeva, kooli 31. sünnipäeva,
ühislaulmisega hoovis. Nagu
vanarahval kombeks, lauldi mihklisantide
laulu ja uuemast repertuaarist Ruja “Õunalaulu”. Loomulikult toodi kuuldavale ka
koolihümn. Direktor Kersti Nigesen pidas
kõne, milles rääkis valguse olulisusest meie
teadmistele, et need püsiksid õilsate eesmärkide teenistuses.

Sellele järgneval esmapäeval, 2. oktoobril
toimus Kaarli kirikus juba traditsiooniks
saanud pidulik sõrmuste õnnistamine.
Abiturientidel oli võimalus ehtida uued
gümnasistid kooli sümboliseeriva sõrmuse
üleandmisega. Sellega said tänavu sügisel
VHK-sse astunud õpilased meie kogukonda
ja väärtussüsteemi pidulikul vastu võetud.
Rahu ja meelekindlust eelootaval teekonnal.
Andri Suga (XII H)
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1. GAG uus õppehoone. Õppeaasta alguse direktorite
nõupidamine toimus uues GAG õppehoones. Kersti
rääkis ja näitas pilte õppehoonest.
2. VHK visioon 2022. Arutleti ja tehti täiendusi esialgsesse VHK visiooni 2022. aastaks.
3. Kalenderplaan. Täpsustati lõpuaktuste aegu.
Põhikooli 9. klassi aktus on 19. juunil 2018, güm-

ÕPETAJATE PÄEV

5. oktoobri keskpäevaks seadsime me sammud Püha Miikaeli
Kooli 3. poiste klassi. Olime valmis pea kõigeks, ja see oli õige
tegu, sest korra hoidmine osutus tõepoolest väljakutseks,
aga tegelikult suutsid poisid meid väga positiivselt üllatada.
Pärast kiiret soojendusvõimlemist Eesti muusikaklassika
saatel jagasime nad gruppidesse ja tegime viktoriini erinevate
raamatute, filmide, multikate ja kõige muu sinna vahele jääva
peale. Punkte saadi palju rohkem, kui arvasime, mis tähendab,
et noorsugu on väga kultuuriteadlik. Sellele järgnes suur sõnaseletusmäng, mis oli nii meie kui (loodetavasti) ka nende jaoks
väga lõbus – huvitav ja kasulikki on kuulda, mis seoseid pidi
eri asjadeni jõutakse, eriti kui ise teistmoodi teeksid. Kogu tunnist jäi hea ja soe tunne sisse, tahaks seda teinekordki teha.
Aga mitte väga kaua järjest.
Erik ja Saara
Meie käisime 4. poiste klassis tundi andmas. Tunni teemaks
olid multikad, olulisemalt multikategelased. Võtsime
näidistegelaseks Käsnakalle Kantpüksi, kogu klass arutles
tema omaduste, elukoha ja harjumuste üle. Siis said poisid
oma fantaasia lendama lasta gruppides oma tegelast luues.
Pärast tutvustasid poisid oma tegelinskeid klassi ees. Välja
tuli palju huvitavaid tegelasi, peab tunnustama poiste ehedust ja huumorimeelt. Tunni lõpuks seisime silmitsi mitme
uudse maailma muutva prahitükiga, millele poisid olid osavalt elu sisse puhunud.
Joonas Veski, Johan Haldna ja Markus Kariis

naasiumi 12. klassi aktus 20. juunil 2018. aasta 1. septembri aktuste üle veel arutletakse.
4. Jõulumüsteeriumi ja jõulunäidendite tegijad on
selgunud: Margaret Sarv, Hardi Möller, Maria Kalmet,
Mia Maria Rohumaa.
5. Järgmises vanematekogus: Omaloomingukonkurss.

Rõõmus õpetaja Krista õpetajate päeval

MEENUTUS ESIMESEST KOOLIPÄEVAST

Mäletan, et ootasin esimest koolipäeva väga, sest mulle tundus, et siis ma saan suureks poisiks. Hommik oli täis põnevust. Valmis oli pandud pidulikud riided, isa heiskas lipu ja
õhus oli tunda ootusärevust.
Koolis võttis mind vastu minu esimene klassijuhataja, mäletan aukartust tema ees. Eks esimeses klassis on õpetaja justkui Jumal. Aktus toimus kirikus ja sinna viisid meid 12. klassi
õpilased. Nad tundusid nii suured ja targad. Aktusest jäi
meelde direktori kõne, mis rääkis üksteisest lugupidamisest,
tarkuse olulisusest ja headusest. Seejärel sain oma esimese
aabitsa ja direktoril kätt suruda.
Õhtul kodus ootasid mind vanavanemad ja me tähistasime
minu esimest koolipäeva. Ja ma uskusin siiralt, et edaspidi on
kõik sama lihtne kui sel päeval.
Marti Zupping, 6.B

ÕNNITLEME!

Meie kooli õpetaja Margit Rüsse pälvis tunnustuse Teadus- ja Haridusministeeriumi korraldatud konkursil
"Eestimaa õpib ja tänab". Pidulikul vastuvõtul Raekojas
anti talle tunnustus Tallinna aasta õpetaja 2017 kategoorias. Palju õnne!
Rohkem pilte õpetajate päevast ja kooli sünnipäevast VHK
kodulehe pildigaleriis.
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RAHVUSVAHELINE MUUSIKAPÄEV
Tähistasime 2. oktoobril põhikoolis rahvusvahelist muusikapäeva.
Külla oli kutsutud helilooja ja dirigent Rasmus Puur. Algkoolile rääkis Rasmus muusika tähendusest inimese elus.
Seejärel tutvustas Helena Uleksin erinevaid harfe.
Muusikamajas toimus VHK keelpilliorkestri kontsert Rasmus Puuri dirigeerimisel.

KEHAKULTUURI ÕPPEDIIVAN

KADARIK, ERIK TOOMET-BJÖRCK, ISAK LAMBOT, FREDERIK
Väike vihm ei takistanud tublisid spordipoisse ja -tüdrukuid VILMS-JAMSA, JOHANNES REMMELKOOR, JAAKOB LAMvõtmast Järve metsas üksteiselt mõõtu murdmaateatejook- BOT ja MOOSES LEINŠTREP.
sudes. Esikolmikusse jõudis sellel aastal kaks VHK võistkonda.
4. klassi tüdrukud ROOSI BRIGITTA TOOM, ULLA TUULE UNT,
ELEANORA VAKS, EMILY HANG ja HEDI ANDRE saavutasid
II koha. Hõbemedalid said kaela ka 6.-7. klassi poisid KARL
JOHANNES HELLRAND, EKE MADIS HABAKUK, OTT ALEKSANDER RAUD, OLLE ILMAR JAAMA ja MARK METSA. Esikuuikusse
jõudsid ka 4. klassi poisid (5. koht), 5. klassi poisid (5. koht) ja
6.-7. klassi tüdrukud (6. koht). Tublid olid kõik teisedki, kuid
Kesklinna tugevas konkurentsis ei ole heade kohtade saavutamine lihtne. Kuid tähtsam kohtadest on endast parima andmine, ja sellega said ka seekord suurepäraselt hakkama kõik!

Kesklinna koolide 3.-7.klasside spordimängud.

Tallinna koolinoorte meistrivõistlustel murdmaajooksus põhikooli võistkonnale I koht ja gümnaasiumi
võistkonnale III koht!

Üsna sügisestes ilmaoludes peetud murdmaajooksuvõistlustel jooksid VHK-lased väga hästi. Kuigi individuaalselt jooksis
ennast esikolmikusse ainult TEELE TELGMA gümnaasiumi neidude 1 km jooksus (2. koht ajaga 3.38), siis keskmine tase oli
meil niivõrd hea, et kokkuvõttes tulid suisa uskumatud tulemused.
Põhikooli võistkond: EVA KUTMAN, EMMA KUTMAN, LIISBET SAAR, LUISA LOTTA TEREP, LAURA JÕELEHT, OLLE ILMAR
JAAMA, TUUDUR JÜRGEN UTT, FREDERIK MUSTONEN, MIHKEL EESMAA, KAAREL SAAR ja THEODOR SAMMUL.
Gümnaasiumi võistkond: TEELE TELGMA, KATARIINA KIVI,
KARL PERENS, IOAN ALFRED KIRSIMAA, KAAREL JAAN
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ÕUESÕPPEPÄEV
12. H ESNAS

Käisime 12. humanitaarklassiga Esna mõisas korrastustöid
tegemas. Peamiselt ladusime
puid. Oli tore korraks linnast välja
saada ja värsket õhku hingata.
Külastasime ka kohalikku kabelit, mis oli hoolimata oma kõrgest
east säilitanud oma unikaalse
vaimu. Mõisa perenaine oli sõbralik ja hoone ruumid avarad ja
vanaaegsed. Oli imeline päev looduses ja arvame, et selliseid päevi
tuleks tihemini korraldada!
Lennart Leedu

12.H Esnas

12.R JA S VARGAMÄEL

Sombusel
oktoobrihommikul
käisid 12.R ja 12.S Vargamäel
Tammsaare sünnikodu ja kodusood vaatamas. Mõnetunnise
ringivaatamise sisse mahtusid
Tammsaare taluga tutvumine,
rabamatk, Järva-Madise kiriku
külastus ja Albu mõisakooli giidituur.
Saime värske õhu mürgituse ja
taliujumist proovida ning nii palju
jõhvikaid, et kolm aastat oleme
terved nagu purikad. Loodame
meeleolu edasi anda piltides.
Kristel Serg, Johanna-Aurelia
Rosin, Anna Katariina Nigesen

12.R ja S rabas

10.M LOOMAAIAS

10.M klassi õuesõppepäev toimus Tallinna loomaaias. Õpilastega olid päeva veetmas õpetaja
Liina ning klassijuhataja Jaana.
Tallinna loomaaed pakub aktiivselt haridustegevust ning seal
on hulganisti õppeklasse. Ühes
neist õppeklassidest algas ka
meie päev. Loomaia turundusjuht rääkis meile, kuidas toimib
loomaaed kui organisatsioon, kuidas seda rahastatakse ja kuidas
turundatakse. Seejärel viis õpetaja Liina läbi meeskonnatreeningu.
Lõpuks mindi giidiga loomaaeda
ringkäigule, giid rääkis põnevaid
fakte loomade elust ja suhetest
loomamaailmas.
Jaana Kalmus

Tammsaarega
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ÕUESÕPPEPÄEV ( JÄTKUB)

Loomaaias
11. H käis samuti õuesõppepäeval. Seekord olid sihiks mõisad Vasalemmas, Väänas ja Laitses.

