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TEATAJA
VANALINNA HARIDUSKOLLEEGIUM

SELLE NÄDALA
SÜNNIPÄEVALAPSED:

21.5 HANS JOHANNES PREEGEL

22.5 ANNA-THERESIA OLDROYD
22.5 MARI PREKUP

23.5 HELENA ULEKSIN

25.5 JOONAS JÜRGEN KISEL
26.5 KAUPO KANGUR

Laadategevused toimuvad VHK ja PMK majade ees, sees ja ümber. Kavas on
õnneloos ja oksjon, mitmed töötoad ja müügiletid, tegutsevad kohvikud ja
saab kuulda-näha erinevaid esinejaid.

KEVADIST OMALOOMINGUT

Kevadine loodus

Elisabet Roosimaa 5. klassist

SELLES NUMBRIS

Vanematekogu 16.05.2018 2
Kontserdikuulutus........ 2
Sündmustekroonika...... 2-3

Kelli Niitsoo. 7.T

8. klasside keraamika

27.5 RIIVO SINIJÄRV

Mailaat tuleb taas!

Avan silmad, tunnen, kuis päike mind silitab ja õue kutsub. Ma ei suuda vastu
panna ja ruttan päikesele järele. Nii imeliselt soe on, õues on tunda kevade lõhna.
Kogu õu on värviline lillemeri: õrnad, valged ja päikeselised nartsissid, sinised
ja lillad sinililled, hääletult kõlisevad krookused ja kellukad. Lillemeri lainetab
tuulepuhangute käes. Seal õõtsuvad ka mõned laevad, õunapuud, mis aegamisi
ja uniselt oma siidiseid õisi avavad. Vaatan seda ilu lummatult, taustal laulmas
linnud. Siis lendab kuldnokk oma tähnilises kuues õunapuule ja hakkab soleerima,
teised linnud taustalauljateks taga. Jooksen oja äärde. Päike sillerdab veepinnal,
kiired mänglevad voogudes. Kevad on nii imeline aeg!
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1. Kristlik laulupäev. Tehti ettepanek kutsuda kokku
kristlikud koolid, teha kokkuvõte möödunust ja seada tulevikuks uued plaanid.
2. Esmaspäeva, 21. mai õppekorraldus seoses kevadkontserdiga: 1.–9. klasside koolipäev algab kell 10.00,
päevakeskus alustab 8.00. Teisipäevaks ei tohi jätta
kodutöid ega kontrolltöid, v.a 6. klassi matemaatika riiklik tasemetöö valimis olevatele õpilastele. Gümnaasiumi
10. teatriklass tuleb kooli 21. mail kell 10.00.
3. Suur õppenõukogu toimub 18. juunil kell 10.00.
Teemad: 1) kokkuvõte aastast, 2) A. H. Tammsaare.
4. Ruumid. Kersti tegi ülevaate võimalikest uutest ruu-
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midest, mis tuleksid meie kasutusse.
5. Usuõpetuse seminar 4. juunil kell 14.00. Osalevad
algkooli õpetajad, liituda võiks kunsti- ja muusikaõpetajad.
6. 10. klasside nimekirjad. Õpilaste arvud jagunevad
järgmiselt: reaal 34, majandus 24, keel ja teater 34, muusika ja kunst 26.
7. 12. juuni aktuste ajad: 10.00 1.–4. klass; 11.30 5.–8.
klass; 13.00 PMK .
8. TERA külastus. Reedel külastasid algklasside õpetajad,
PMK ja KOMK õpetajad Tartu Erakooli. Saadi uusi mõtteid
ja ideid ellu viimiseks.

19. mail kell 13.00
Eesti Lastekirjanduse Keskuses (Pikk tn. 73)
TIINA PANGSEPA VIIULIKLASSI

KEVADKONTSERT

JUBA LINNUKESED...
Esinevad:
Marie Ingrid Tamm, Edvard Laimets, Elsa-Hirte Epner,
Sofia Komissarov, Roosi Ann Lehtla, Laur Vesingi,
Georg Jakob Salumäe, Kristiina Jõeleht,
Jakob Tüür, Laura Teresa Jõeleht.
Klaveril:
Marianne Haljas, Milena Borissevitš

SÜNDMUSTEKROONIKA
s8. mail korraldas Haridus- ja Teadusministeerium Soome suursaadiku
Kirsti Narinenile ametiaja
lõppemise puhul tänuürituse. Koosviibimisel võtsid sõna minister Mailis
Reps ja kantsler Tea Varrak.
Meie kooli õpilased Maria
ja Robert Ridbeck kaunistasid üritust muusikaga.

sTallinna päeva puhul 14. mail kinos Kosmos toimunud
etteütlusel osales kokku 348 noort ja täiskasvanut. Tänavu dikteeris etteütlust meie õpetaja Igor Kaasik.
Tallinna päeva etteütluse traditsioon, kus ühiselt pannakse proovile oma kirjakeeleoskus ja õpitakse alati
midagi uut, sai alguse 2013. aastal.

Meie koolist kirjutasid etteütlust 9. klassi tüdrukud, kelle
sõnul oli tegu igati vahva päevaga.

Sündmustekroonika jätkub lk 3

TEATAJA
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SÜNDMUSTEKROONIKA JÄTKUB
sVeel enne vaheaega toimus majandusklassidel ettevõtluspäev. Kõneks tuli palju, mis nii mõnegi majandusklassi
õpilasel vere kiiremini käima pani. Aga avaldati ka tõdesid, mis lähevad korda laiemale publikule. Esiteks peaks
välja tooma, kes esinemas käis. Oma teadmisi jagasid
Karin Rask, kes on erialalt näitleja ning hobi poolest stilist; Hans H. Luik, kes on väga oluline majandustegelane;
Sander Allmere, kes askeldab tegusalt kohvikus Röst; Merit
Raju, kelle ajakiri Hingele Pai on mitmetel hooaja lemmikperioodika ning Gert Kristjan Rungi, kes rääkis noortele,
kuidas hulljulgus võib suuresti ära tasuda.
Kõikide nende esinejate pealismõte oli üks: eduka ettevõtte
rajamiseks peab armastus oma tegevuse vastu olema nii
suur, et oleks motivatsiooni üle saada ka suurimatest
raskustest. Vahepausil toimus 11. majandusklassi tüdrukute korraldatud küpsisetordivõistlus, kus kõik said suu
magusaks. Võitjateks osutusid seekord Marit Raatma ja
Maarja Krooni võistkond. Päeva lõpus läksid loosi võimalused minna esinejatele töövarjuks. Nii said õnnelikud
õpilased, kellele loosiõnn naeratas, näha süvitsi, milline on
tegelikult tegusa ettevõttejuhi elu.
Victoria Mägi (10.M)

s11. mail käis 5. ja 6. klassi tüdrukutel külas kirjanik
Märt Saar, kes tutvustas meile oma esimest lasteraamatut
„Mann ja Roosa Rott”.
Autor rääkis, et sai inspiratsiooni inimestelt enda ümber
ja ka oma viielt tütrelt, lugedes neile õhtuti ette raamatu
alles valmivaid jutte. Animestiilis pildid tegi raaamatusse
autori sõber Sander Tulk.
Kohtumisel jutustas Märt Saar meile oma elust ja ka kirjutusvahendite ajaloost. Saime teada nii mõndagi ka raamatu kohta.
Aga teile ei saa me sellest eriti rääkida, sest peate seda ise
lugema. Kuid võime öelda, et raamatus on tüdruk nimega
Mann ning ta saab endale kauaoodatud lemmiku.
Trino Arras, Romi Leen Niimann 5. klassist

s4.–9. maini osales Püha Miikaeli poistekoor Belgias
Watou XIII rahvusvahelisel gregoriaanifestivalil.
Nelja päeva jooksul anti kontserte Antwerpeni, Brüsseli,
Grimbergeri ja Koksijde katedraalides. Koori dirigeerisid
Kadri Hunt, Karin Veissmann ning Jana Perens.
Watou gregoriaanifestival toimub iga kolme aasta tagant.
Miikaeli Poistekoor on ainsana Eesti amatöörkooridest
osalemiskutse saanud ja seda juba kolmandat korda.
Püha Miikaeli Poistekoor keskendub tavapärase
koorimuusika kõrval ajaloolisele kirikumuusikale ja
gregooriuse laulule, mida õpitakse nii kvadraat- kui
neumakirja põhjal.

s„Võlukeeled“ andsid Hollandis üleeuroopalisel noorte
muusikafestivalil At Watergate kolm kontserti.
9.–11. maini toimus Lõuna-Friisimaal Sneekis 13. üleeuroopaline noorte muusikafestival. Osales üle 200 kollektiivi 20 riigist, kokku 6000 noort, kes andsid kolme päeva
kestel ühtekokku üle kahesaja kontserdi. Esinemispaigad
olid nii õues kui tubased, nii vee peal kui maa peal, nii Sneekis kui lähilinnades. Ühtekokku 30 lava. Mõnes mõttes meenutas At Watergate festival meie laulupidu – vahetustega
söömised ja ühisproovid hõlmasid suuri gruppe korraga.
„Võlukeelte“ kontsertgrupp alustas festivalist osavõtuks
ettevalmistustega juba eelmisel talvel, mil esitasime korraldavale meeskonnale oma dokumendid ning kontsertide kavad. Kuna „Võlukeelte“ repertuaar on avar, saime
pakkuda kolme eripalgelist programmi: Ijlsti kirikus
klassikakava, Lewinski salongis popmuusikat ning Sneeki
vabaõhulaval erinevate rahvaste lugusid. Leidsime oma
ansamblile nii Itaaliast kui Hispaaniast kui ka siitsamast
Eestistki tulnud poolehoidjaid. See oli meie esimene festivalikogemus, võin öelda, et õnnestunud.
Ansambli suvelaagrid on tulekul. Uued festivalid ka.
Ingmar Kiviloo

