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Täname südamest
Pille Lille Muusikute fondi ja lapsevanem Heidy Eskor-Kivilood,
kes aitasid XI Tallinna Talvefestivaliga meie muusikakoolil võimaldada erivajadustega
lastele senisest rohkem tugiisikute poolt toetatud muusikaõpet!
Annetati 25% kogu festivali piletitulust.
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VANEMATEKOGU

TEATAJA

18. 03. 18

1. Vastuvõtt gümnaasiumisse. Vaadati üle ja kinnitati
10. klassi vastuvõetute nimekirjad.
2. Külaline vanematekogus. Anu Nigeseni töövarjuna
viibis vanematekogus Juuru kooli direktor Kalle Kõiv, kes
rääkis pisut Juuru koolis toimuvast.
3. Kavandatud arendustegevused. Koostamisel on
tegevuskava arengukava jätkuna aastateks 2018–2020.
Kersti tegi ülevaate, osakonniti täiendatakse veel lähemal ajal. Eelnevast lähtuvalt on plaanis uuel õppeaastal
korraldada 160-tunnine eripedagoogika kursus õpetajatele. Eestvedajateks on Kristel Üksküla ja Ketter Üksküla,
abistavad Anu Nigesen ja Ruth Raudsep.
4. Koostöö Eesti Tantsuagentuuriga. Jätkatakse siiani
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väga hästi toiminud koostööd. Koostööprojekti koostamisel soovitakse kohtuda nii kehalise kasvatuse kui ka
teatripoole inimestega ning arutada, millised võiksid olla
vastastikku kasulikud ühisprogrammid ning milliseid tehnilisi vahendeid nende läbiviimiseks vajatakse.
5. Kunstikooli õppereis Peterburgi toimub 10.–14.
mail. Anul paluti konkreetselt määrata, milline õpetaja
vastutab milliste õpilaste eest.
6. Poistekoori laager ja reis. Laager toimub 30. aprillist
1. maini Illukal, Jõhvi Mihkli kirikus antakse ka kontsert.
Poistekoor osaleb 4.–9. mail Watous toimuval rahvusvahelisel gregoriaani festivalil.

Hea koolipere!
esmaspäeval, 21. mail
olete oodatud

EMADEPÄEVA KONTSERDILE!
Toetuskaart maksab 10 eurot. Õpilastel ja
vanaemadel-vanaisadel on võimalik soetada sooduskaart hinnaga 5 eurot.
Nagu ikka, on oodatud ka suuremad annetused, kuldkaart algab 50 eurost.
Toetuskaartide eest saab maksta ülekandega EE791010220032807012 (MTÜ Miikaeli Ühendus),
märksõna "emadepäev".
Sularaha eest on toetuskaarte võimalik osta alates 3. maist VHK gümnaasiumi valvelauast, PMK
õpetajate toast ja Aiakesest.

UUED RAAMATUD PÕHIKOOLI RAAMATUKOGUS
Põldmäe, Asta (2018). Murulauk
Parvela, Timo (2016). Ella merereisil
Lee, Harper (2017). Mine, pane vahimees välja
Keränen, Mika (2017). Fantoomrattur: salaselts Rampsu
üheksas juhtum
Stout, Rex (2017). Fer-de-lance: [Nero Wolfe’i juhtumid]
Schmitt, Eric-Emmanuel (2006). Oscar ja Roosamamma:
[jutustus]
Tungal, Leelo (2017). Teeleht: valik luuletusi 1963–2017
Di gong an: algupärane 18. sajandi Hiina detektiivromaan (2015)
Widmark, Martin (2017). Ujulamõistatus

Cline, Ernest (2017). Valmistub esimene mängija
Sortland, Bjørn (2017). Kepler62
Ehala, Martin (2018). Identiteedimärgid: ühtekuuluvuse
anatoomia
Pullman, Philip (2017). Inglite torn
Tungal, Leelo (2017). Halloo! Luuletusi lastele
Dahl, Roald (2017). George’i imeline arstirohi
Moroney, Trace (2018). Kurbus
Hinrikus, Kadri (2017). Katariina ja herned
Piiri, Reet (2018). Eesti kihelkondade värvid: kodukohavärvid Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks

Avaldame kaastunnet
Tereza Šmerling-Heinsaarele
isa
surma puhul.
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ÕNNITLEME

sVHK muusikakooli keelpillimängijad on olnud edukad
erinevatel konkurssidel! Palju õnne muusikutele, õpetajatele, klaverisaatjatele ja peredele!
X Eesti noorte keelpillimängijate konkurss-festival:
ARP EERIK REINDLA (viiul I vanuserühm) – diplom
õp. Katrin Talmar, klaverisaatja Maila Laidna
“Parim noor instrumentalist 2018”:
OLLE ILMAR JAAMA (kitarr III vanuserühm) Grand Prix
ja I koht
õp Kirill Ogorodnikov
KÄRT SUURLAHT (kannel IV vanuserühm) I koht, EMTA
eripreemia, Eesti Kandleliidu eripreemia
õp Ella Maidre
LIIS LAPSANIT (kitarr II vanuserühm) II koht, eripreemia
kohustusliku pala harmoonilise esituse eest
õp Vahur Kubja
MIA KUKK (kannel II vanuserühm) III koht
õp Tuule Kann
MIA MATILDA LEMBA (kannel III vanuserühm) III koht
õp Tuule Kann
AADAM TOOTSEN (kitarr I vanuserühm) diplom
õp Kirill Ogorodnikov
VHK muusikakooli noored pianistid osalesid Skrjabini
nim. Pariisi konservatooriumis toimunud rahvusvahelisel konkursil XVIII Concours International de
Piano.
MARIA KATARINA LJUTJUK saavutas 7-8-aastaste
vanusegrupis II koha, SOFIA AGNESA KIRSIMAA
9-10-aastaste grupis II koha ja MARGUS MÖLLER samas
kategoorias III koha. Kõikide laste õpetaja on Jekaterina Rostovtseva. Rahvusvahelisse seitsmeliikmelisse
žüriisse kuulusud pianistid ja pedagoogid Prantsusmaalt, Kazahstanist, Venemaalt, Leedust, zürii esimees
oli professor Igor Lazko.
Osalesid noored pianistid Venemaalt, Slovakkiast, Austriast, Saksamaalt, Horvaatiast, Portugalist, Kreekast,
Leedust, Hispaaniast, Itaaliast, Prantsusmaalt, Hiinast,
Kazahstanist ja Eestist.

Neljapäeva õhtul Pärimusmuusika Aidas peetud noorte
pärimusbändide konkursi võitis Duo Ruut, mis koosneb KATARIINA KIVIST ja ANN-LISETT REBASEST. Teist
korda toimunud Pärimusbändide konkursi finaalis oli
üheksa osalejat. Peapreemia koosneb 500€ Eesti Kultuurikapitali stipendiumist, otseteest Noortebänd 2018
finaali, esinemisest XXVI Viljandi pärimusmuusika festivali pealaval ning mentoriks saab võidubänd Eeva Talsi.
Žürii (Maili Metssalu, Janne Suits, Kulno Malva, Ilmar
Kald ja Mati Tubli) jõudis pika arutelu tulemusena üksmeelele, et just kandleduo on peapreemia vääriline.
“Duo Ruut võlus meid sellega, kuidas nad lähenesid
muusikale ja muidugi nende meeletu potentsiaal, mis
voolas üle lava ääre kõikide südamesse. See, kuidas kaks
tüdrukut ühel kandlel suudavad tekitada atmosfääri, on
lihtsalt külmavärinaid tekitav. Kui lisada veel valemisse
Eeva Talsi, tekib kooslus, mille suhtes tasub kindlasti silmad-kõrvad lahti hoida!” kommenteeris žürii liige Mati
Tubli.
Duo Ruut koosneb kahest tüdrukust, kes mõlemad mängivad väikekannelt, laulavad ja eksperimenteerivad
muusikavallas tohutu kire ja avatud meelega, kaotamata
sealjuures sidet pärimusega.

sFestivali Koolitants 2018 Eesti tantsu kategooria 6.–9.
klassi laureaadiks said Leesikad tantsuga „Metsavaht“,
tantsu autor Karel Vähi, juhendajad Kristiina Siig ja Karel Vähi. Leesikates tantsivad ka 9. klassi poisid KAAREL
SAAR, TORM THOR NIIMANN ja OSKAR RAUDNE.

MÜÜA METT!
0,7-liitrised purgid (umbes 1,2 kg),
purgi hind 6 €.
Info Virgelt: virge@vhk.ee; 56 660 100
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MULJEID PMK 5.T JA 5.P ÕPPEKÄIGUST RIISA RAPPA JA
KANUUMATKAST SOOMAAL 17. APRILLIL

Käisime klassiga Soomaal. Kell 8:00 väljus buss ja kell 10:00
jõudsime kohale. Siis läksime Riisa rappa, kus me kõndisime
umbes 2,5 kilomeetrit. Seal saime teada mõned taimenimed ja
rohkem soode ja rabade kohta. Me saime seal korjata pohli ja
mõõta vee temperatuuri, vee happelisust ja sügavust. Siis läksime sööma.
Seejärel läksime kanuudega sõitma, see oli väga tore. Sõitsime
kokku neli kilomeetrit. Alguses sõitsime tasase jõe peal, pärast
aga üsna kiirevoolulisel jõel.
Mulle meeldis kõige rohkem kanuudega sõita.
Pärast sõitsime bussiga tagasi ja jõudsime kell 18:05 kohale.
See matk oli tore!
Liisa
See oli mu kõige lemmikum klassireis. Mulle ei meeldinud, et
alguses vihma sadas. Kõige rohkem meeldis mulle kanuumatk.
Olin ühes kanuus Eloise ja Lauriga. See oli nii tore ja naljakas,
kuid samal ajal ka hirmus, kui nad vaidlesid. Eloise siples ja vingerdas ees ja mul oli tõesti tunne, et see kanuu läheb küll ümber.
Me saime üksteisega väga hästi läbi ja rääkisime palju, mis oli
tore. Laur oli hea tüürimees. Leonardi kanuu sõitis meile pidevalt sisse. Meie kanuu jõudis teisena tagasi bussi juurde. Tahaks
juba tagasi. Loodan, et lähme tulevikus veel kanuumatkale :)
Inger

Illustratsiooni autor on Liisa

Käisime Riisa rabas 2,5 km. Ma õppisin sealt, et rabas ei kava
kuuski. Õppisin ka palju erinevaid taimi. Saime ka käia järve ääres
(need, kes tahtsid). Mina ei tahtnud. Sõime ka jõhvikaid/mürgimarju. Peatusime rabas erinevates kohtades ja saime kasutada sammalt švammina.
Tegime ka peatuse ühes
kohas, kus oli suurem veekogu. Mõõtsime seal temperatuuri ja happelisust.
Enne kanuumatka mängisime
konnapuutekulli.
Kanuumatk oli väga tore,
kuigi me sõitsime kogu
aeg kuhugi kõrkjatesse ja
kaldasse. Me üritasime
kogu aeg nii-öelda võita
ja teistest ette saada.
Tavaliselt oli nii, et just
siis, kui me hea hoo sisse
saime, oli kahe sekundi
pärast ikka kellegi kanuu
risti üle jõe meil ees. Sain
üsna märjaks ja saapad
läksid poriseks. Mulle
meeldis väga kanuumatk
ja ootan kindlasti järgmist
korda.
Uma

Me õppisime, mis taimi kasvab rabas: kanarbik, sookail,
pohl, samblikud, hanevits, sookask, mänd. Kuusk ei kasva
seal, sest tal on laiad juured. Me saime juua laukavett, sest
see on väga puhas. Vaatasime ka, kui soe on vesi: 11°C.
Tagasi tulles sõime pohli.
Me saime ka teada, et enamik soodest tekkis jääaja
tagajärjel. Me teame seda, sest spetsialiseerunud inimesed
kaevavad raba sisse augu ja siis vaadatakse, milline põhi
seal on. Soo etapid on soo, siirdesoo ja kõrgsoo ehk raba.
Älve oli nagu vesiliiv. Sinna võid sa sisse vajuda. Et aru
saada, kus älve asub, pead sa vaatama, kas seal kasvab
puid. Kui puid ei kasva, on älve seal.
Kanuumatk: Meie saime Liisa ja teejuhiga ühte kanuusse.
Tema nimi oli Kasper. Me kanuutasime suhteliselt kiiresti.
Ma aerutasin nii tugevasti, et mu käsi valutas. Me tegime
ka pidevaid peatusi, sest ta pidi ütlema esimestele, et nad
ootaksid, aga sellest ei olnud kasu. Teises pooles me pidime
kopra pesast paremale keerama. Teejuht rääkis, et ainult
saarmad saavad pesale ligi, sest uks on vee all. Me jäime
kõige viimaseks peaaegu, aga sellel oli oma põhjus: me
rääkisime jääajast ja arutasime, et viimane jääaeg kestis tuhandeid aastaid. Me arvasime, et jääajal elas Eestis
väga vähe inimesi. Jääajal võis jää olla isegi 1 km paks.
Me rääkisime ka fotosünteesist ja Pulli asulast. Lõpetuseks
ütles teejuht: „Inimesed teevad iga päev kõik selleks, et me
välja sureks.“ :) Kokku sõitsime kolm tundi ja neli kilomeetrit. Kogu ekskursioon oli superlahe ja huvitav!
Gerda

