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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

ANU RANDMA   9.03
KADI MARIA VOOGLAID  10.03

AIME ESTONIUS   12.03.
PIRET KÕPPO   12.03

TATJANA TABAKINA  15.03

KRIISIST

Viimasel ajal oleme ehk selgemini aru saanud, et praegune
majanduskriis puudutab ka meid. Sellest kõneles meie president
vabariigi aastapäeval. Sellest räägivad ajalehed iga päev. Meil
on kindlasti lähedasi, kes on võib-olla töö kaotanud või kelle
sissetulekud on erinevatel põhjustel väiksemaks jäänud…

Loomulikult, igaüks meist on kutsutud mõtlema, kuidas saab
olukorra lahendamisele kaasa aidata. Samas teame, et meist
palju ei sõltu. Aga on siiski üks asi, mis on alati meie kätes:
valik, kuidas me tahame olukorda suhtuda. Kuidas soovime
rasket aega üle elada? Kuidas aitame teistel seda aega üle elada?

Kunagi ütles Inglismaa peaminister Winston Churchill: „Pessi-
mist näeb raskusi igas võimaluses. Optimist näeb võimalusi igas
raskuses.“ (“The pessimist sees difficulty in every oppor-
tunity. The optimist sees opportunity in every difficulty.”)

Raskusi ei tohi me eirata, aga ehk suudame näha neis uut
võimalust? Aga võimalust milleks? Võib-olla võimalust hinnata
rohkem seda, mis ei ole tegelikult majanduslikust olukorrast
tingitud, mis pole majanduse tulemus, milleks raha pole vaja.
Nüüd, kui paljudel on raskemad ajad, on meil kõigil võimalus
ja väljakutse olla sõbralikumad, teisi tähelepanelikumalt
kuulata, rohkem naeratada, rohkem niisama koos olla...

Meenutades õpetaja Tõnis Rätsepa vabariigi aastapäeva
tähendusrikka kõne mõtet - me seisame võimaluse ees üha uuesti
võita oma vabadus, nii et see kindlalt meiega püsiks. Seekord on
küsimus meie sisemises vabaduses. Meie võimes otsustada iga
päev, millise hoiakuga elada ja kuidas praeguses majanduslikult
keerulisemas olukorras teha teiste elu kergemaks, meeldivamaks!

Kriisiajast kirjutasid ka 1. klassi poisid - loe lk 4
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Vanematekogu 4.03.09

n Lahtiste uste päev. Ettevalmistused tehtud,
vanemaid teavitatud.

n Eelarvekärped. Linn vähendas kõigi koolide
eelarvet. Seetõttu tuleb kulusid kokku tõmmata, kus
vähegi võimalik. Alustatakse läbirääkimisi, eelkõige
lisatasude osas.

nKlassiekskursioonid. Pikemad reisid jäävad ära,
eelistatud on ühepäevased õppekäigud (või
kahepäevased matkad ööbimisega telkides). Odavam
on ise organiseerida, mitte võtta reisibüroode pakkumisi.
Järgmiseks vanematekoguks valmistada loodusainete,
kirjanduse ja ajalooõpetajate ainesektsiooniesimeestel
ette soovitused, mida ja mis klassis külastada, ja saata
Alarile. Seejärel klassijuhatajate ettepanekud. 25. märtsil
kinnitatakse klasside väljasõidud.

nVastuvõtukatsete meeskonnad. Katsed ja vestlused
4. aprillil ja 18. aprillil. Hetkel ei ole täpselt teada, kui
palju lapsi tuleb.

nLaulufestival. Reedel, 13. märtsil. Algklassid: 1.-2.
klass kell 10, 3.-4. klass kell 11.30. 5.-9. klass kell 13.00.
Õppetöö 5.-9. klassil kestab kella 13-ni.

nPaastuaeg. 10.H tahab minna ema Teresa õdede
juurde suppi jagama. Neljapäeviti kell 17 on kabelis
vesper, kolmapäeviti kell 15.30 Lembit Petersoni
vaimulikud lugemised kabeli taga olevas ruumis.

nVilistlastekogu põhikiri. Arutati vilistlaskogu
eesmärke, kuidas ja milles nad saaksid kaasa aidata.

nAbiturientide ball. Vanematekogu tänab 11. klassi
ja nende vanemaid suurepärase abiturientide balli
korralduse eest!

nAvaldused. 9. märtsil toimub 8. klassi õppekäik
Coca-Cola vabrikusse. 5. klassid soovivad 12. märtsil
teha klassiõhtu. Probleem selles, et pole vaba ruumi.
8.T klass soovib 27. märtsil teha klassikontserdi
gümnaasiumi teatrisaalis. 11. klass soovib korraldada
tantsukursuse.

nTeatrisaali kasutamisest. Otsus: kui keegi paneb
kinni teatrisaali, tuleb see sisse kanda gümnaasiumi
valvelauas asuvasse märkmikusse ja teatada kindlasti
ka teatriprogrammi listi, et keegi teine samaks ajaks
proovi vm ei planeeriks.

nPraktikal. Meie vilistlane Egle Matetski on 2.-27.
märtsil VHK-s eripedagoogika praktikal.

nEttepanek. Kunstimaja ettepanek seoses lahtiste uste
päevadega: filmiharu õpilased võiksid koolitööna teha
kõiki erialasid tutvustava õppefilmi.



n Gümnaasium nPõhikool

ALGKOOL

n9. märtsil toimub emakeelepäeva teemaline kogunemine,
kus antakse üle ilukirjavõistluse ja Kuldpliiatsi
auhinnad. Vt lk 3 auhinnatute nimekirju.

nLaulufestival algklasside õpilastele toimub 13.03.
Kell 10.00 - 1.-2. klassid
Kell 11.30 - 3.-4. klassid

n2.A ja 2.p klass lähevad 11. märtsil Estonia Kontserdisaali
kuulama- vaatama kontsertetendust "Siil Felix teeb bändi".
Lahkume koolist 11.30, tagasi 13.30.

PÕHIKOOL

n9. märtsil kogunemised peegelsaalis
Omaloomingukonkursi auhinnad

kell 8.15 5. ja 6. klassid
kell 13.30 8. ja 9. klassid

nLaulufestival reedel, 13. märtsil. 5.-9. klass kell 13.00.
Õppetöö 5.-9. klassil kestab kella 13-ni.

n23. märtsil kogunemised gümnaasiumi teatriklassis
Emakeelepäeva tähistamine

kell 8.15 5. ja 6. klassid
kell 11.00 7. klassid
kell 13.30 8. ja 9. klassid

nVeerandi lõpp põhikoolis

•Kuigi III veerand lõpeb 3. aprillil, võiks suurema osa
kontrolltöödest ära teha enne vaheajale minekut (vaheaeg
on 16.-22. märts). Kaks vaheajajärgset nädalat jääks varuks
järeltööde sooritamiseks. See ei tähenda, et vaheajalt tulles
on kontrolltööde tegemine keelatud. Oluline on, et lapsed
saaks vaheajal puhata ja ei peaks töödeks õppima. Palun
jälgige tööde planeerimisel ka e-koolis olevat kontrolltööde
graafikut.

•III veerandi koondhinded peavad olema e-koolis 1.aprilli
õhtuks. Õppenõukogu toimub 2. aprillil. Tunnistused
antakse lastele esmaspäeval, 6. aprillil.

•NB! Vaheaeg on kevadiste eksperthinnangute täitmise
aeg ja see  toimub läbi kooli andmebaasi (nii nagu sügisel).

IV perioodi 3. nädal

nSünnipäevalapsed
12.H  Grete Villemi        6.03
12.R  Kristjan Vendelin   6.03
10.H  Elisabeth Peterson 16.03
11.E   Maria Kase          18.03
12.R   Hannes Aus         18.03
12.R   Agnes Kangur      20.03
12.K   Kristjan Velbri      21.03
10.K   Silver Ausma        23.03
11.H   Diana Lõhmus      23.03
11.R   Georg Johan Elm  23.03
12.K   Nele Langebraun   23.03
12.R   Helina Puusepp     23.03
11.R   Joonas Hendrik Kokamägi  25.03
10.K   Saara Mildeberg    27.03
11.K   Sigrit Õispuu         28.03

nKolmapäeval, 11. märtsil
Ootame Hispaaniasse palverännakule tulijaid
kokkusaamisele kolmapäeval kell 17.30. Koguneme
õpetajate toa juures.

nNeljapäeval, 12. märtsil
Abitutuurium kirjutab proovikirjandit. Sel päeval tunde ei
ole, aga õpetajaid, kel sel päeval abituuriumiklassides tunnid,
palutakse appi. Kokku leppida õp. Neemega või Mairiga.

nLaupäeval, 14. märtsil
Laupäeval, 14. märtsil sisseastumiskatsed väljastpoolt
VHK-d kandideerivatele õpilastele. Vajame väga appi
õpetajaid. Palume teada anda Mairile mairi@vhk.ee. Samuti
ootame appi õpilasi, kes pärast katsete lõppu aitaksid
materjale sorteerida.

nEvangeeliumilugemised ja arutelud
Lembit Peterson ja Chema kutsuvad õpilasi osa saama
evangeeliumi lugemisest ja mõtisklusest. Kuulutus
täpsema infoga on koolis tulbal. Grupi suurus on 6 inimest.
Huvilistel teada anda Chemale chema@vhk.ee

nToiduraha
Toidupäevi on aprillis 21 ja toiduraha seega 525 krooni.
Abiturientidel 375 krooni (õppepäevad kuni 22. aprillini
k.a). Toiduraha tuleb üle kanda enne 25. märtsi.

nAvatud uste päev Tallinna Tehnikaülikoolis
Reedel, 13. märtsil on TTÜ uksed valla kõigile huvilistele.
Sisukas päev saab alguse juba kell 10 hommikul, kui TTÜ
aulas avatakse erialasid ja teaduskondi tutvustav minimess
ning oma tervitussõnad tulevastele sisseastujatele lausub
TTÜ Üliõpilasesinduse esimees Heiki Beres.

nKunstimaja

n13. märtsil algavad kunstikooli tunnid kell 13.00
6. klass, 5.klass, 9.klass, 8.klass
Vabastatud on ainult need, kes osalevad laulufestivalil!

nPüha Miikaeli kool

n13. märtsil Laulufestivali päev Muusikamajas:

•kell 10.00-11.30 1.E klass laulufestivalil (NB!
Muusikatund kl 9.05 jääb ära!)

•kell 11.30-13.00 2.-3. ja 4. klass laulufestivalil

•Põhikooli huvilistel võimalus minna vaatama laulufestivali
alates kella 13-st kokkuleppel õpetajaga. Teistel tavatunnid
(NB! 8.kl. matemaatika kell 14 jääb ära).



nPalju õnne ja suur kiitus  AKSEL HAAGENSENILE ja
KARL ALLIKALE 9. poiste klassist, kes võitsid 5. märtsil
toimunud inglisekeelse mälumängu "Braintwister".
Mälumäng oli 9. klasside õpilastele, kust osa võisid võtta
kõik Eesti koolid.

nÕnnitleme Riia rahvusvahelisel pianistide konkursil
"Noor Virtuoos" osalejaid!
25. -28. veebruaril toimus Riias rahvusvaheline pianistide
konkurss "Noor Virtuoos".
Konkurss toimus neljas vanuserühmas ja Eesti delegatsioonis
olid ka Tallinna Muusikakeskkooli õpilased ja õpetajad.
VHK Muusikakooli esindasid: KERTU AER, ANNI-MARI
PREES, JOHAN-EERIK KÕLAR, JOONAS SARAPUU
koos oma õpetajate INGA ARRO ja KARIN SUSSIGA.
Tulemused:
JOHAN-EERIK KÕLAR - III koht ( III vanuserühmas)
õp. Karin Suss
JOONAS SARAPUU - diplom (III vanuserühmas), õp
Karin Suss
KERTU AER - diplom (II vanuserühmas) õp Inga Arro
ANNI-MARI PREES - väga tubli!
Õnnitleme õpetajaid ja õpilasi!
Suur tänu toetuse eest Eesti Kultuurkapitalile ja lapsevanem
Felix Mägusele!

n28. veebruaril toimus Heino Elleri nimelises Tartu
Muusikakoolis IX Eesti Noorte Tðellistide Festival.
Seekord oli registreerunud üle 90 osaleja kõikjalt Eestist,
kuigi esinema oli saabunud veidi üle 80 pillimängija. VHK
muusikakoolist osalesid tänavu ALEKSANDRA PÄRN,
RASMUS ELTS, KAAREL JAAN KADARIK, MATHIAS
ARE, ERIK RICHARD SALUMÄE, UKU JULIAN
TARVAS, JÜRI SAIMON KUUSEMETS, KIRKE
GROSS ning JOHANNES PEETER SARAPUU. Klaveril
sekundeerisid neile Anu Randma ning Anastassia Obili. Nagu
tavaks saanud, valiti ka publiku lemmikud: nooremas
vanuseastmes tunnistati III preemia vääriliseks RASMUS
ELTS, keskmises vanuserühmas hinnati III preemiaga
KIRKE GROSSI ning II preemiaga JÜRI SAIMON
KUUSEMETSA esitusi. Õnnitlused kõikidele noortele tubli
esinemise puhul!

nMeie põhikooli õpilased esinesid tublilt ülelinnalisel
Nuputa võistlusel
•3. märtsil toimunud 7. klasside Nuputa võistlusel saavutas
VHK põhikooli võistkond 38 kooli hulgas igati tubli 6. koha.
Nupukad olid ALARI ERIK TORK, MAGDA HELENE
JÄRVSOO, ELIISABET HEIN.
•5. märtsil toimunud Nuputa 5.-6. klassile piirkonnavoorus
VHK põhikooli võistkonnale samuti  6. koht. Võistkonnas
olid: SASKIA BALTIN, ERIK SUITS 5.-test ja AETHRA
MARIE RAABE, HERMAN KLAS RATAS 6.-test
klassidest.

nTallinna koolide 5. ja 6. klasside õpilugude võistlusel
osales 78  kirjatööd. 6. märtsil pärjatakse Õpetajate Majas
võitjaid, kelle hulgas on järgmised meie kooli õpilased:

n Saavutused II koht
KAROLIINE-LISETTE KÕIV, 6. kl
Eripreemiad:
Parim eneseületamise lugu:
MADLEEN MARIA KIRJA, 6. klass
Parim spordilugu:
GRETE LISETTE NÕMMISTE, 6. klass
Äramärgitud töö:
AGNES GRÜNBERG, 6. klass.
Tänu lapsevanematele nende jätkuva toetuse eest!

n Saabuva emakeelepäeva puhul toimus algklassides
ilukirjavõistlus Kiri sõbrale.  Parimad  kirjutajad olid:
1. klass - ELISABETH REIMAN, EMILI ROHUMAA,
ALEXANDRA PÄRN, JOHANNA  PETERSON,  ES-
TER VALDMETS, OLIVER  ILD,  SIIM TOHVER,
HANNES HENDRIK KISEL,  JULJUS VÄLJA
2. klass - LAURA PRIYA MODY, MARIE TAMM,
HANNA-LIISA REBANE, PASTIAN LUKA, MARCUS
LEPIK, RALF PÕLDOJA, KARL KUKK, TAIGI GREPP,
ALBERT SAAR
3. klass - OLIVIA TAMMISTO, KAROLIN SAAR,
SASKIA  PUUSAAR,  MARKOS LILL,  RASMUS BAR-
ROW,  ERIK SALUMÄE
4. klass - PAULA FRIZE, MARITE OROPERV, DORIS
JÄRVSOO, RAIT TOOMING, GEORG BAMBUS,
RUDOLF JAAKSOO

nKuldpliiatsit väärivad sel aastal: SVEN CRISTIEN
ARTUR SAMYN, ALEKSANDER KOLGA, IRIS
EELMAA, CAMILLA SANDRA PAAS, MATTIAS
BOBKOV, MAIYA GAWLEY, ADRIAN KIRIKAL,
SASKIA PUUSAAR, LOORA GRÜNVALD, JOONAS
JÜRGEN KISEL

nKehakultuuri õppediivan

nTallinna koolinoorte spordimängud.

Selle aasta lumine talv võimaldas korraldada eelmisel nädalal
koolidevahelise suusavõistluse. Kolmapäeval, kui taevas
säras kena päike, olid kavas individuaaldistantsid. Põhikooli
(6.-9.klass) poiste 4 km sõidus olid VHK poiste kohad ja
ajad 83 võistleja hulgas järgmised: 12. JOHANNES
KÜMMEL 13.44, 27.-28. MATTHIAS KALEV ja ALVAR
ANDRES VIRKUS 14.41, 39. MARKUS MALM 15.26,
47. JAAGUP KÜMMEL 16.06.
Gümnaasiumi noormeeste sama pikal distantsil saavutas
JOONAS JÕGI 12.koha ajaga 11.56 ja SILVER AUSMA
ajaga 16.14 56.koha (70 võistlejat). Neljapäeval sõidetud
teatevõistluste päeval oli ilm sootuks teine, sadas lund, lörtsi
ja  pisut isegi vihma, oli „Veerpalu“ ilm. VHK-st osales vaid
põhikooli poiste 3-liikmeline teatemeeskond koosseisus
JOHANNES, MATTHIAS ja ALVAR ANDRES. 17
võistkonna hulgas saavutati väga tubli 7.koht. Põhikooli
poiste suusatamise kokkuvõttes saavutasid poisid 369
punktiga 6. koha!!! (20 kooli).



nMuusikakool
n 8.09 Tütarlastekoori lisaproov kell 16.00 - 18.00
Muusikamajas

9.-14.03  LAULUFESTIVALI NÄDAL:

n 9.03 kl 19:00 Muusikamajas MM laulustuudio
laulufestivali kontsert (proov 17.15)

n10.03 kl 11:00 Muusikamajas Aiakese laulufestivali
kontsert
n10.03 kl 14:00-17:30 Salme Kultuurikeskuses Vanalinna
Hariduskolleegiumi Gümnaasiumi kammerkoori II
eelproov+ ettelaulmine

n11.03 kl 14:00-17:30 Salme Kultuurikeskuses Vanalinna
Muusikamaja tütarlastekoori II eelproov+ ettelaulmine

n12.03 kl 17:00:00 MM MK keelpilliosakonna kontsert

n 12.03 kl 16:30:00 Lastekirjanduse Keskuses MK
kitarriosakonna kontsert
n13.03 Muusikamajas Laulufestivali päev

nUued ajakirjad põhikooli raamatukogus:
Täheke 3/2009
Hea Laps 3/2009

nUued ajakirjad gümnaasiumi raamatukogus:
Pere ja Kodu  Nr.3/2009  (intervjuu Igor Kaasikuga)
Tarkade Klubi Nr.3/2009 ja kaasas BBC
populaarteaduslik film "Ookeaniodüsseia"

Tule tutvu!

VHK Laulufestival 2009
Vanalinna Muusikamajas

 10. märtsil kell 11.00
Mudilaste lauluhommik

esinevad Aiakese ja Aiakese Eelkooli lapsed

 13. märtsil kell 10.00 algab
VHK Suur Laulupäev

25. märtsil kell 18.00
Perekontsert Elutuba 2

 Vali endale meelepärane laul!
Palu appi pereliikmed, klassikaaslased või

muusikaõpetaja!
Tule osalema!

 Registreerimine alates 26. veebruarist
põhikooli õpetajate toas ja Muusikamaja

valvelauas.
nRaamatukogu

n Looming

1. klassi poisid kirjutasid teemal “Kui ma oleksin
eesti president”. Õigekiri muutmata.

♦Ma oleksin hea presitent ja ma teeksin kõikidele

head. Ja ma aitaksin inimestel kriisist lahti saada ja

kodust ilma jäänud inimestele kodu leida. (Karl

Markus)

♦Kui mina oleksin presitent siis ma kuulutan välja et

pentsjonile minakse 100-aastaselt. Ja ei ole mingeid

probleeme. Ja ei ole mingeid vaidlemisi Eesti ja

Venemaa vahel. (Kristjan)

♦Siis ma oleksin Eesti kõige tähtsam inimene. Siis

ma käiksin veel välismal ja peaksin kõne. Käiksin

alati vabariigi aastapäeval lipuhõiskamist /vaatamas/

ja siis veel valitseksin oma riiki ka ning käksin

nõupidamisel. (Karl Hans)

♦Ma annaksin enda raha natuke riigile! Ja panen

kõik ikka tööle tagasi. Sest mõni inimene ei saa siis

süüa osta! Sest palka ei ole! Aga kui kõik inimesed

töötavad siis savad nad ka palka! Ja siis saavad

kõik inimesed ka süüa osta. (Hannes)

♦Siis ma annaksin kõigile inimestele töö ja ma

mõdleksin ise välja selle töö. Ja ma annaksin nendele

inimestele kellele ma töö mõdlesin lihtsalt natuke

raha kaa et nad saaksid endale süüa osta. (Joonas)

♦Siis ma annan kõne et aidake tööta inimesi ja

kodutuid ja ärge raisake raha kui sa pead kellelegi

mõnikord maksma ja mõnes töökohas bossid ärge

võtke assja liiga karmilt. (Johannes)

E.9.MÄRTS 2009         Vanalinna Muusikamajas 
KELL 19.00      Uus 16. 

Elo Toodo 

LAULUSTUUDIO 
… JÄLLEGI TUNNIKE SOOJAS … 

 
Katrin Eleri Engel 

Johanna-Henriette Kerge 
Aleksandra Kirikal 

Ulla Simone Möldre 
Johanna Münter 

Kreete Mi Rand 
Maarja-Liis Reilson 
Anna-Liisa Talts 

Helena Märtinson 
Mari-Liis Hallik 

Jaan-Peeter Stern 
Toomas Pruunsild 

+ 
Tõnu Laikre klaver 

Heikko-Joseph Remmel bass 
Oliver Rõõmus trummid 

Toetuskaardid 30.- 50.- 100.- 


