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TEATAJA
VANALINNA HARIDUSKOLLEEGIUM

SELLE NÄDALA
SÜNNIPÄEVALAPSED:

TÄNU

28.5 EVE PADAR

29.5 MARET ALANGO

29.5 MARIA VOOGLAID

30.5 AIVAR BERZIN
30.5 MAREK MERE

TÄNU

TÄNU

21. mail Estonia kontserdisaalis toimunud VHK ja PMK kevadkontsert õnnestus igati!
Aitäh kontserdi lavastajatele Kristjan Ükskülale ja Mirko Rajasele!
Aitäh kõigile õpilastele ja õpetajatele, kes laval ja lava taga olid!
Väga suur tänu kõigile, kes saalis ja kodudes esinejaid toetasid!
VHK hoolekogu
PMK nõukogu
Kallis koolipere, head sõbrad!
Vaatamata suvisele ilmale, mis ilmselt nii mõnegi inimese linnast ära meelitas, leidsid paljud siiski tee Vene tänavale ning Miikaeli Ühenduse heategevuslik Mailaat on lustlikult ühele poole saanud!
VHK ja PMK majades toimunud laadaga kogusime kokku 14 577 eurot,
sellest 8035 VHK-s ja 6542 eurot PMK-s. Kogutud rahaga toetame koolimajade mööbli uuendamist.
Laada peakorraldajad olid nii VHK-s kui PMK-s 1. klasside pered, keda toetasid VHK 10. klasside õpilased. Aitäh teile kõigile!
8. klasside keraamika

2.6 JOHANNA AUS

TÄNU

Head lapsevanemad ja armas koolipere!

31.5 MAIE TALTS

2.6 HILLE POROSON

TÄNU

SELLES NUMBRIS

Vanematekogu 23.05.2018
Raamatukogu teated.....
Kehakultuuri õppediivan
Loeng-kontsert-etendused
Muusikamajas..................
Reisikiri Peterburist......
Kunstimaja teated.........
Omalooming.............

VHK MUUSIKAKOOLI KEVADKONTSERT
2
2
2
2
3
3
3

MÄNGIME ELU ILUSAKS
29. MAIL KELL 18.00 MUSTPEADE MAJAS

Kelli Niitsoo. 7.T

Tänades
laadatoimkonnad siin ja seal majas
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TEATAJA

VANEMATEKOGU

23. 05. 18

1. Vanematekogu tänab kõiki kevadkontserdi korraldajaid ja esinejaid ilusa kontserdi eest.
2. Seminarid (vene keel, inglise keel, usuõpetus): arutati
seminaride kava; kes koordineerivad, kes teevad ettekanded jne.
3. Vanalinna Päevade raames on õpetaja Eneken Laugen koostanud giidituuri „100 sammu kooliteel“, giidi-
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deks 10. ja 11. klasside õpilased.
Muusikamaja saalis peab 30.-31. mail ja 2. juunil ettekandeid Jüri Kotchinev – MarienAsyl, Revel, Põhjasõda.
Esinevad VHK Muusikakooli õpilased.
1. juunil Raekoja platsil laulufestivali lõppkontsert kell
16.00

UUT GÜMNAASIUMI RAAMATUKOGUS

1. Ahi, Eda (2017). Sadam.
2. Hurwic, Józef (2011). Maria Skłodowska-Curie and
radioactivity.
3. Ibsen, Henrik (2017). Peer Gynt: dramaatiline
poeem.
4. Kagge, Erling (2018). Vaikus müraajastul: rõõm end

maailmast välja lülitada.
5. Lee, Harper (2017). Mine, pane vahimees välja.
6. Radinger, Elli H. (2018). Huntide tarkus.
7. Stanislavski, Konstantin (2017). Näitleja töö rolliga: materjale raamatu jaoks.
8. Tungal, Leelo (2018). Seltsimees laps.

VHK raamatukogud tänavad rahalise toetuse eest raamatute ostmisel
perekond Volli!
Tänu kõikidele, kes on raamatukogule raamatuid kinkinud!

KEHAKULTUURI ÕPPEDIIVAN

Korvpalli Eesti Meistrivõistluste U-16 noormeeste finaalturniirilt VHK-sse 4 medalit

G4S Noorteliiga U16 noormeeste
hooaeg
kulmineerus
möödunud
nädalavahetusel finaalturniiriga Raplas. Pühapäevases finaalis kohtusid
TTÜ Korvpallikool (võistkonnas Märten
Hallismaa) ja KK Viimsi/Kesklinna KK
(võistkonnas HUGO TOOM, MIHKEL
EESMAA ja SIIM LUKAS LOKOTAR).

Finaal kujunes kahjuks ühepoolseks.
Juba kolmandal minutil teenis Viimsi/
Kesklinna üks liidritest Hugo Toom, kes
poolfinaalis Rapla vastu tegi korraliku
kaksikduubli – 27 punkti ja 10 lauapalli
–, oma kolmanda vea ja võeti puhkama. Kogu hooaja vältel ainult võite tunnistanud TTÜ haaras sealt maalt selge

initsiatiivi ja läks oma teed. Lõpptulemuseks 99:68 võit TTÜ Korvpallikoolile.
VHK poisid pälvisid seega ühe kuldse
medali ja kolm hõbedast. Õnnitlused ka
õpetaja ALARI PÕLLULE, kes oli Hugo,
Mihkli ja Siim Lukase esimene treener!

Kolm loeng-kontsert-etendust VANALINNA MUUSIKAMAJAS:
Kõneleb ajaloolane Jüri Kotchinev ning mängivad Miriam Peterson ja Emili Rohumaa (VHK muusikakool) ning
Jaak Johanson ja Krista Citra Joonas.
Kolmapäeval, 30. mail kell 21.00 Marien-asyl
Neljapäeval, 31. mail kell 21.00 Mitmekihiline Reval
Laupäeval, 2. juunil kell 21.00 Põhjasõda
Jüri Kotchinev on nii Vene Keisririigi kui balti-saksa aadelkonna päritolu. Tema esivanemad ida poolt sattusid Eestisse
just revolutsiooni tõttu,100 aastat tagasi. Eesti, ning selle haldajate-valdajate ajalugu näeb ta paljuski reljeefsemalt ning
mastaapsemal foonil, kui me enamasti ise näha oskame …
Vanalinna Muusikamaja, Uus tänav 16. oli teatavasti Aleksander III ja Nikolai II aegu, osalt hiljemgi, aadlidaamide pansionaat (hooldekodu): Marien-asyl.
Jüri Kotchinev kõneleb Reveli ja Tallinna lugu ... ja Emili Rohumaa ja Miriam Peterson mängivad klassikat … kolmandal
õhtul liituvad Jaak Johanson ja Krista Citra Joonas.
Äsja ilmus Jüri Kotchinevil eesti keeles ka raamat “Põhjasõda”.
Õhtud on kergelt-delikaatselt teatraliseeritud …

TEATAJA
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MULJEID KUNSTIKOOLI ÕPPEREISILT
Kunstikooli kevadine õppereis toimus seekord suursugusesse Peterburgi. Ilm oli päikesepaisteline ja kevadiselt soe. Piiriületus läks üllatavalt kiiresti ja ladusalt. Paljude jaoks oli sedasorti dokumentide ja nägude
kontroll uus kogemus, sest Euroopa piires reisimine on
tänapäeval lihtne ja teise riiki sisenemine teinekord isegi
märkamatu. Bussisõidu ajal Venemaa kultuuripealinna
täitsid õpilaste poolt ettevalmistatud ettekanded Venemaast, nende valitsejatest ja kunstnikest, kes on olnud
Venemaaga seotud.
Esmalt külastasime Peeter I suveresidentsi parki Peterhofis. Purskkaevud ning loss särasid päikesepaistel ja
vett lendas kümnete meetrite kõrgusele. Peeter I armastas oma pargis patseerivaid külalisi naljaviluks üllatada
ootamatult pritsivate veejugadega. Selleks oli põõsaste
varju peidetud nn. purskkaevuvaht, kes sobival hetkel
pedaalile vajutades peened külalised märjaks pritsis. Ka
meie saime salapurskkaevusid tunda, kuid kuna ilm oli
soe, siis ei olnud märjakssaanud riietest suurt lugu.
Kroonlinna, mida Peeter esimene hakkas Kotlini saarele
Peterburi eelkindlusena rajama 1703. aastal, viis tee üle
mere ja mere alt tunnelist. Omamoodi suurejooneline
teekond ja tee, mis lõikab kuuerealise lindina ühenduse
avamere ja Soome lahe kõige idapoolsema nurga vahel
ära, häirib lahe loomulikke hoovusi.
Kroonlinnas, kus elas ja suri ka meie armastatud poetess Liidia Koidula, oli kõige elamusterohkemaks paigaks

Merekirik – oikumeeniline pühakoda, mis restaureeriti
alltes mõned aastad tagasi ja kus kõik meremehed, sõltumata religioossest kuuluvusest, enne meresõitu endale turvalist teekonda palumas käisid ja käivad ehk
siiamaani. Väidetavalt on võimas bütsantlik Merekirik
omamoodi vähendatud koopia Istanbuli Hagia Sofia kirikust. Kahjuks ei olnud palju aega Merekiriku imeliste
mosaiikide nautimiseks ja väga erilise rahu tunnetamiseks, sest pidime end õigeks ajaks registreerima öömajale noortehotellis Graffiti. Esimene päev Venemaal oli
muljeterohke ja tore!
Reisikiri jätkub järgmises Teatajas.

KUNSTIMAJA

Reedel, 1. juunil toimub VHK Kunstikooli lõpunäituse avamine kell 18.00 Olevimäe hoovis. Näitust saab vaadata
Olevimäe koridorides ja klassides.
Kunstiklassi lõputööde kaitsmine toimub esmaspäeval kell 10.00–13.00. Olete oodatud nii kaitsmisele kui näitust
vaatama!

KEVADIST OMALOOMINGUT

Kevadest
Mia Kukk, 5. klass
Kullakarva päike pistis oma esimesed hommikused kiired mere tagant välja. Üks erekollane liblikas tõusis koos
päikesega, lendles mu silme eest läbi ja läks oma teed. Mere äärest edasi jalutades jõudsin tumerohelise majani, mille kõrval vulises jõgi. Karge, värske õhk tungis kopsudesse. Maja kõrval märjal murul seistes kuulasin
vee vulinat ja kevadist linnulaulu.
Sain aru, et kevad on saabunud ja sumedad suveõhtud pole kaugel.
Sinililled
Romi Leen Niimann, 5. klass
Kevadel puhkevad puudel esimesed pungakesed. Lumi sulab ning esimesed sinililled pistavad pea rohetava
muru seest välja. Ilusad väikesed sinised õiekesed turritavad maakodu õuel punase liivakasti kõrvalt välja. Päike
paitab lillede siniseid mütsikesi. Väikesed pungakesed ei ole enam üldsegi väikesed. Nüüd algavad võistlused.
Kes sirgub ilusaimaks sel aastal? Kõik imeilusad siniste kübaratega daamid ootavad reas mudilasi. Näe, säält
nad tulevadki! Tulevad noppima kevadrõõmu, sinililli!

