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SELLE NÄDALA
SÜNNIPÄEVALAPSED:

5.2 MARGARITA SAAR

6.2 KÜLLI VAINO

6.2 NICOLAS ROUSSEAU

7.2 KAJA UUSPÕLD

8.2 ANDRES MAIMIK

9.2 KAAREL KUUSK

10.2 ELLA MAIDRE

26.-27. jaanuaril käis VHK keelpilliorkester dirigent Rasmus Puuriga Võrus,
Otepääl ja Põlvas ning andis kontserte eesti keelpillimuusikast. Kavas oli muusika Tõnu Kõrvitsalt, Heino Ellerilt, Ester Mägilt, Veljo Tormiselt, Villem Kapilt ja
teistelt. Osalejate muljeid:
Heihopsti!
Eilne päev möödus meil tegusalt. Väljusime Tallinnast kell 10 ja esimese kontserdi
andsime hiljuti renoveeritud Võru Gümnaasiumis kell 14.45. Pärast kontserti saime
teada, et oleme esimene orkester, kes seal on esinenud.
Teine esinemine oli Otepää kultuurikeskuses, kus meid võttis vastu väga soe publik
ning pärast kontserti oli kõigil tuju laes. Päeva lõpuks jõudsime Põlvasse Pesa hotelli,
kus lisaks meile ööbisid ka mäekõrgused mehejurakad käsipallurid Valgevenest, kes
mütsuval sammul sokkide ja plätudega mööda maja ringi tatsusid.
Enne magamaminekut rääkisid I ja II viiul meile Võrust ja Otepääst huvitavaid legende ning arutasime koos, kuidas päev üldiselt möödus. Uni saabus pehmete voodilinade vahel ruttu.
Teie tšellod Linda, Katariina, Oskar ja Alexandra
Mis on õnn?
See on lörtsine pillikast
Vastu tõttavat selga
Kultuurikeskuse poole jooksev
Elevil kuju.
Avab kasti,
Avab maailma,
Kogeb ja jagab
Lahkub kallistustega
Suu šokolaadist magus
Ja meel hea.
– see on õnn.
((õnnepaik ja kontserdi asupaik: Põlva kultuurimaja – armas publik, neli lavatagust
ruumi.
Juhuslik fakt: me saime palju linnupiimakomme ja Põlva järves on palju isaseid sinikaelparte ))
Meie vioolarühmalt: Eliisabeth, Maria, Marta, Arpad
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1. Kohtumine Haridusametis. Kersti Ja Kristel kohtuvad täna Haridusameti ametnikega, et rääkida koolide
rahastamisest.
2. Vastuvõtt I klassidesse. Arutelud toimuvad 15., 19.
ja 20. veebruaril.
3. Rahvatantsuring. Gümnasistid soovivad kokku kutsuda rahvatantsu rühma, et osaleda 2019 toimuval lauluja tantsupeol. Vanematekogu toetab head algatust.
4. EV 100. Korraldav toimkond kutsub osalema õpetajaid, õpilasi 19. veebruari ühisüritusel. Piret teavitab
gümnaasiumi õpetajaid ja õpilasi.
5. Kontserdid. Ansambel „Mosaiik“ esineb 8. märtsil
Lindi lasteaias-algkoolis. 10. märtsil osaletakse Kaunase rahvusvahelisel muusikapäeval „Laudate pueri“.

KEHAKULTUURI ÕPPEDIIVAN
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16.–18. märtsil viibitakse Norras, kus antakse „Eesti
100“ raames Eestit tutvustav kontsert.
Muusikute fond PLMF kutsel osalevad VHK Muusikakooli õpilased 5.–13. veebruaril XI Tallinna Talve-festivalil.
Iga kontserdi avab ühe VHK Muusikakooli õpilase esinemine. Tänavune talvefestival kogub raha VHK Muusikakooli erivajadustega õpilaste õppe toetamiseks.
6. Õppereiside korraldamine. On tekkinud vajadus
konkreetse protseduurireeglistiku järgi. Reeglid peaksid sisaldama reisi eesmärki, õpetajate ja lapsevanemate
vastutusala, turvalisust, HEV õpilaste osalemist.
7. Klassiõhtu. PMK 5.T klassiõhtu toimub 2. veebruaril
kell 15.00–17.00.
8. Järgmistes vanematekogudes. 21. veebruaril kinnitatakse vastuvõtunimekirjad.

TALLINNA KOOLINOORTE SPORDIMÄNGUD

VHK põhikooli korvpallipoisid jõudsid 4 aastat järjest medalikolmikusse. Kui alustati kolmandate kohtadega ja eelmisel
aastal tõsteti võidukarikas peakohale, siis sellel aastal oli
ka karikas põhimõtteliselt olemas, aga spordis juhtub... Kui
peamine mäng Reaalkooli poiste vastu võideti 7 punktiga
(Reaal oli võitnud Järveotsa Gümnaasiumi poisse 8 punktiga), siis tundus, et Järveotsa poisse peaks ju ka võitma. Ent
kahjuks nii ei läinud ja me oleks võinud isegi kaotada 5 punktiga. Ühel vastaste poisil oli selline viskepäev, et lihtsalt kõik
kukkus sisse. 3,5 sekundit enne mängu lõppu oli meie kaotus 7 punkti. Õpetaja Alari võttis mõttepausi ja suudeti välja
mängida ka vaba viskekoht, ent... vise ei tabanud ning kolme
võistkonna vahel tekkinud „surnud ringis” kuulus esikoht
Reaalile, 2. koht VHK-le ja 3. koht Järveotsa poistele. Võistkonda kuulusid HUGO TOOM, MIHKEL EESMAA, MÄRTEN
HALLISMAA, SIIM LUKAS LOKOTAR, MATTIAS HÄNNIKÄINEN,
JAN ERKO KELDRIMA, TRISTAN CONNOR FERLAND, MARKUS
KONT ja THEODOR SAAR. Poisse juhendas Õp Alari.
Teateujumise meistrivõistlustel (10x50 m vabalt) tegid ajalugu VHK noormehed, kes pääsesid kooli rekordiga 4.51,95
esmakordselt eelujumisest kaheksa kooli vahel peetavasse
finaali. Finaalis parandati rekordit veelgi (4.50,22) ja saavutati 8.koht. Võistkonnas ujusid TOOMAS KALJUVEE-O´BROCK,
KRISTJAN PAUL KADARIK, JOONATAN PEETER TOMBU, OLIVER SUKK, ISAK LAMBOT, FREDERIK VILMS-JAMSA, GABRIEL
MILEIKO, KAAREL JAAN KADARIK, JULIUS HENRIK TARAND ja
JOHANNES KUNDLA (eelujumises MIKK SAARD).

TEATEID OLÜMPOSELT

26. jaanuaril toimunud emakeeleolümpiaadi piirkonnavoorus
esinesid suurepäraselt järgmised õpilased:
Saara Liis Jõerand, 12. klass – 1. koht
Eva Pajusaar, 12. klass – 10. koht
Matilde Kivisilla, 10. klass – 1. koht
Mari-Ann Raun, 9. klass – 2. koht
Kadri Keiu Ilves, 8. klass – 4.-5. koht
Lotte Triin Ugandi, 8. klass – 8. koht
Palju õnne! Tänusõnad õpetajatele ning toetavatele peredele!

VHK pere avaldab kaastunnet
Mirko Rajasele
armsa isa surma puhul
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VABAD KOHAD KUNSTIMAJA RINGIDES

1 vaba koht keraamikas kolmapäeval kell 14.00
1 vaba koht keraamikas neljapäeval kell 14.00
1 vaba koht kokanduses reedel kell 15.00
Mõned vabad kohad on veel tekstiilis neljapäeval kell 15.00, origamis neljapäeval kell
14.00, muinasjuturingis kolma-päeval kell 14.00 ning metallitööringis neljapäeval kell
15.30 ja reedel kell 15.00.

TUULEVIIULID POOLAS

18.–22. jaanuaril osales ansambel Tuuleviiul III Krakowi Suzuki päevadel Poolas.
Ansambli kutsusid külla Marcin ja Magdalena Türschmid Krakowi Suzuki koolist
“Twinkle, twinkle”. Korraldajate palvel olime palutud õpetama ja tutvustama Eesti
pärimusmuusikat Poola õpilastele. Eesti muusikat tuvustav kontsert toimus reisi
eelviimasel päeval, mille publik väga soojalt vastu võttis. Lisaks toimusid iga päev
pärimusmuusika õpitoad, kus õpiti selgeks neli uut Eesti pärimuslikku pillilugu ja
laulu. Neist kolm tulid esitamisele lõppkontserdil ja eesti keeles kõlas laul “Kuhjalooja”.
Tuuleviiuli liikmetel oli suurepärane võimalus osaleda klassika õpitubades ja
individuaaltundides, mida juhendasid õpetajad nii Poolast, Eestist, Saksamaalt ja
Prantsusmaalt. Õpetajateks olid Anna Podhajska, Gino Romeron Ramirez, Cedrik
Allard, Kristi Alas, Barbara Plaza, Maria Michalska, Marcin ja Magdalena Türschmid.
Kristi Alas oli tegev nii klassika- kui ka pärimusõpetajana. Tunnid algasid kell 9
ja lõppesid 19.00 ajal. Kokku sai tehtud 10 individuaaltundi, 4 pärimusmuusikatundi ja 4 klassikatundi. Kristi õpetada olid lapsed vanuses 4–15. Õpilased olid individuaaltundides äärmiselt tublid ja väga hea pillimängutehnilise tasemega. Eriti
positiivselt hakkasid silma poognakäed. Pärimusmuusika tunnid olid nii menukad,
et Poola lapsed kogunesid juba tundide vaheajal neid lugusid mängima. Vahva oli
seik, et kui meie, eestlased, tundi jõudsime, siis Poola lapsed olid juba vähemalt
pool tundi Eesti lugusid mänginud. Muljetavaldav südamlikkus ja vaimsus vanemate, õpetajate, õpilaste poolt.
Suur tänu meie toetajatele Eesti Kultuurkapitalile ja Krakovi Suzuki koolile “Twinkle, twinkle”, kelle abil sai teoks suurepärane kontsert- ja õppereis Krakowisse!
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