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VEEBRUARI ALGUSE SÜNNIPÄEVAD:

TERJE RINNE  1.02
VLADIMIR GUDÕM  2.02
KÜLLIKI TÕNISSON  3.02

RISTO PAJU   4.02

Vanematekogu 29.01

n Alustati VHK organisatsiooni ja juhtimise
kvaliteedi hindamist. Esmalt analüüsitakse
organisatsiooni kui tervikut.

Leiti, et edasi tuleb tegeleda infrastruktuuriga, pöörata
rohkem tähelepanu õpetajatele, sisehindamisele ja
tunnustamisele.

nArutati sel nädalal suurt vastukaja tekitanud minis-
ter Maimetsa haridusosakute ideed. Kritiseerijate
põhiargument on, et see suretab välja väiksed
maakoolid. Tegelikult ei saa eeldada, et ühe seadusega
on võimalik lahendada nii haridus- kui
regionaalpoliitilised probleemid.

nParandused kalenderplaanis

Gümnaasiumi katsed 22. märtsi asemel 25. märtsil

n 28.-29.02. (laup. ja pühap.) toimub Miikaeli
Poistekoori laager  Otsustati lubada esmaspäeval, 1.03.
nendel poistel koolist puududa.

Õnnitleme INGRIT ja TOOMAS
VOOGLAIDU poja

ning
PEETER KLAASI tütre sünni puhul!

TALLINNA KUNSTIKOOLI
KÜLALISNÄITUS

VHK Põhikooli sööklas

3. ja 4. kursuse (umbes 16 a.) õpilaste komposit-
sioonitunnis valminud tööd.
Osa on Roy Liechtensteini töödega  seoses sündinud
autoportreed, osa õpilaste katsetused �tõlkida� enda
poolt välja valitud gooti maali popkunsti keelde.
Juhendaja Leena Kuutma

nKunstimaja

nMiikaeli Ühendus
Kolmapäeval, 28. jaanuaril toimus Miikaeli Ühenduse
ÜLDKOOSOLEK.

nIngrid Meister andis ülevaate Miikaeli Ühenduse
eelmise aasta tegevusest. Ühiselt arvati, et möödunud
aastat võib lugeda väga edukaks. Finantsaruanne valmib
juunis.

nArutati kolmanda sektori osatähtsuse suurenemist
ja kaasarääkimise vajadust hariduspoliitikas. See tingib
ka MÜ laienemise vajaduse.

nOtsustati Miikaeli Ühenduse liikmeks vastu võtta
Lembit Peterson, Taniel Kirikal, Kristel Üksküla, Anu
Nigesen ja Tiina Veismann.

nÜldkoosolek valis MÜ juhatuse uuteks liikmeteks
Anu Nigeseni, Kristel Üksküla ja Tiina Veismanni.

2. VEEBRUAR ON KÜÜNLAPÄEV

Rahvakalendris on küünlapäev oluline südatalvine tähtpäev,
mis lõpetab pika pühadeperioodi. Päeva on nimetatud ka
viimaseks jõulupühaks.
Kirik tähistab küünlapäeval Kristuse templisse toomise päeva.
Juudi tava kohaselt ei võinud ema poega pühakotta tuua enne,
kui lapse sünnist oli möödas 40 päeva.
Püha nimetatakse ka Maarja puhastumise päevaks. Kui Maarja
vastsündinuga kirikusse astus, süttinud küünlad seal iseenesest
põlema.

Laupäeval toimus Tallinna Metodisti kirikus
KÜÜNLAPÄEVA MÜSTEERIUM  - V. Martõnovi
TÄHELAPS.
Kavalehelt: �Müsteerium on üks hilis-keskajal levinud religioosse
draama vorme, mis kujunes välja liturgilisest draamast ja mida
etendati suurte pühade aegu kirikuesistel platsidel ja
linnaväljakutel. /.../
Müsteeriumid olid eranditult moraalse tõe ja Jumaliku
tegelikkuse väljendamise ja selgitamise vahendiks. Kuna nad
avasid inimolemise kõige sügavamaid saladusi, pakkusid nad
huvi praktiliselt kõigile ning hingestasid inimestevahelisi suhteid
kõigil elu tasandeil.�
Tänu osalejate pühendumisele ja kaunile muusikale kujunes see
hingeülendavaks sündmuseks ka nüüd, aastasadu hiljem.



nMuusikamaja

nGümnaasium

nLiitume õnnitlustega Ingrit ja Toomas Vooglaiule poja
ning Peeter Klaasile tütre sünni puhul.

n Kolmapäeval, 4. veebruaril kell 19.00
KAMINAMUUSIKA.

Saaremaalt tuleb külla TIIT PAULUS oma kitarristuudio
õpilastega.

Sissepääs prii.

n OMALOOMINGU KONKURSS - Esmaspäev,
2.veebruar on loomingu esitamise tähtaeg (v.a. kunst ja
käsitöö, mis tuleb esitada 16.veebruariks)

n1.veebruaril toimus V Rahvusvahelise Fr. CHOPINI
KONKURSI  LAUREAATIDE galakontsert  Estonia
Kontserdisaalis, kogutud annetustega toetatakse puuetega
laste õpinguid VHK-s.

Aive

nMuusikakool

nKehakultuuri õppediivan
III PERIOODI 5. NÄDAL

nESMASPÄEV

XI KLASSID - Palun sisestage oma eksperthinnangud ja
hinnangud õpetajatele - kellel see veel tegemata!

KOGUNEMINE
14.00 - X klassid kogunemine
14.00 - XI ja XII klassid klassijuhataja tund
14.20 - XI ja XII klassid kogunemine
14.20 - X klassid klassijuhataja tund

nKULTUURIAJALUGU

XI klass - muusikaajalugu. Õpetaja Karin Veissmann. Teema
- keskaja muusika.
NB! Teises tunnis on kontrolltöö - keskaja muusika.
Küsimused on olemas õpetajate toas kultuuriajaloo sahtlis.
Kuulamisküsimuste muusikalised näited kuulatakse
esimeses tunnis üle!

XII klass - reedel kunstiajalugu. Teema: Eesti XX sajandi
arhitektuur.

nSTUUDIUM
Neljapäeval, kell 15.30. Kokkuvõte inspekteerimisest.

n2.-7. veebruar OMALOOMINGULISTE PALADE
ESITAMINE JA LINDISTAMINE (registreerimine
muusikakooli kantseleis, 6996 170)

n 5.veebruaril kell 17.00 Muusikakooli õpilaste
KONTSERT Muusikamajas

n6.veebruaril kell 16.30 TÐELLODE tehniline arvestus
Muusikakoolis

nÕnnitleme Ingritit ja Toomast poja sünni puhul!

n15.-16. jaanuaril osalesid VHK noormehed Eesti
Koolispordi Liidu A-klassi korvpalli meistrivõistluste
Meistriliiga alagrupiturniiril Haapsalus.

Saadi üks võit (Kuressaare Gümnaasium) ja neli kaotust
(Haapsalu G, Lasnamäe Üldgümnaasium, Märjamaa
Gümnaasium ja Saaremaa Ühisgümnaasium).
Kokku andis see kuue meeskonna hulgas 5. koha. Reaalne
oleks olnud koguda kolm võitu, kuid EDWARD KRIMMI
jalavigastus juba teise kohtumise alguses andis järgmistes
kohtumistes kõvasti tunda. Ent sellegipoolest suutsid poisid
näidata korralikku korvpallimängu. Võistkonda kuulusid
veel TÕNIS LILL, RIIVO NAURITS, VILJAR SINIMERI,
SANDER RIIS, KARL TOOMET, JUSS HAASMA, MAR-
TIN REBANE ja REIJO SPATAR.

nKolmapäeval, 28.jaanuaril osalesid Gümnaasiumi
noormehed Tallinna Koolinoorte meistrivõistlustel
10x50 m teateujumises.
Kesklinna 10 kooli konkurentsis saavutati 6.koht ajaga
5.15,51. Ülelinnalisse finaali ehk 8 parema kooli hulka
oleks viinud aeg 5.13,4. Eelmise aasta aeg ujuti üle 45
sekundiga! Kooli esindasid: ANDRE TÄLLI, TANEL
TÄLLI, SILVER KÜNGAS, VILJAR SINIMERI, KARL
ANNUS, JANNO VIIKLEPP, JUHAN HÄRM,
CHRISTOPHER ALANGO, JUSS HAASMA ja REIJO
SPATAR.

nReedel võistlesid 3.-5.klasside õpilased Kesklinna
koolide kombineeritud teatevõistlustel.

3.klassi võistkond (MERILIN REEDE, CARMEN
KARJAHÄRM, BIRGIT VALGEMÄE, KRISTIIN
HELEEN UUEMÕIS, JAANIKA LÜÜS, MARKUS
KADASTU, MATTIAS KUPPART, KARL HENRI
REBANE, KARL SAAR, ALEKSANDER MERESAAR ja
LEANDER MERESAAR) saavutas 10 kooli konkurentsis
väga tubli 4. koha. Eespool olid vaid Westholmi G, GAG
ja Prantsuse lütseum..

4.klassi poisid ja tüdrukud (KETTER ORAV, ALICE
REMMEL, ELIZABETH SOOSAAR, MERILIN TAIMRE,
CATHY TOMSON, KENNETH PERT, HANS
JOHANNES PREEGEL, KARL-IVAR MAAR, KARL-ERIK
LUIGEND, HANS TIITSMANN, MARKUS PROMMIK)
olid 12 kooli hulgas 8-ndad. Parema koha rikkus ära ühe
teatevõistluse ebaõnnestumine, aga tegijatel ikka juhtub.

5.klassi kohta võiks öelda, et alguses ei saa vedama ja pärast
pidama. Esimese teatevõistluse uimasuse kadudes saavutati
teatevõistluse kokkuvõttes 11 kooli konkurentsis 6.koht,
kuid 4. ja 5. kohale kaotati lõpuks vaid ühe kohapunktiga.
Kooli esindasid KATRIN ELERI ENGEL, JETTE-KRÕÕT
KEEDUS, SYLVIA KÖSTER, LEIKA LEEMETS, GETTER
SAAR, SOHVI VIIK, UKU LANGEBRAUN, LAUR
NURKSE, JOHANNES-PEETER SARAPUU, KRISTJAN
KUPPART, JOONAS JÕGI ja JOONAS OROPERV.

Kõik olid väga tublid. Märkida tasuks veel, et eelmisel aastal
samal võistlusel oli 3.klass 8., 4.klass 10. ja 5.klass 9.



Kuidas VHK Ameerikas käis - part 2
Chicago- windy city.

Selle sain ma teada
muidugi siis, kui ülikooli
vastu võetud ja piletid
olemas. Nojah, mis siis
ikka. Kõigile, kes arvasid,
et täitsa loll, oleks siis
Florida või California
valinud, vastasin, et ma
lihtsalt ei näe bikiinides
enam nii hea välja, et seal
rannal patseerida. Mul aga
ei olnud aimugi, et ega pikas aluspesus, kolmes
kampsunis, käpikutes, silmini sallis ja paksus mütsis
pole kah suurem asi väljanägemine. Just sellised on
inimesed, kes siin tänavatel praegu ringi liiguvad. Minagi
ostsin lõpuks mütsi, sest -22-25 C ja tugev "mere"tuul
murrab kangemaidki. Telekas muudkui räägitakse, kui
külm parajasti on ja selle tuultelinna tuule jaoks on
eraldi ilmastikukirjeldus - wind chill, mida mõõdetakse
õhutemperatuurist erinevalt. Usu veel raamatuid, kus
öeldakse, et keskmiselt -12, pole viga ilmastik, nagu meil
koduski. Kodune lumetorm tuleb täna veel lisaks.

Sellele vastandiks olen keeranud kinni kõik radiaatorid
oma uues kodus siin südalinnas, muidu oleksin keema
läinud. Toasooja hoidmiseks piisab seintes olevatest
torudest. Olen äärelinnast kolinud tagasi elustiili
juurde, mis kodust tuttav - kõik on ümber nurga. Ainult
alustan päeva 11 korrust kõrgemalt, imposantsete
pilvelõhkujate keskelt. Kodu on väike, aga armas -
üliõpilastel aitab kodu sisustada kohalik Päästearmee.

Peale külma räägitakse pidevalt Oscari nominentidest,
suur õhtu on 29. veebruaril. Pean nüüd üles leidma
kohalikud kinod ja ühinema tuhandetega, kes enne
mehikeste jagamist filme üle tahavad vaadata - "Cold
Mountain", "Lost in Translation" jt. Mina olin
üllatunud, et Lars von Trieri "Dogville" välisfilmina ei
kandideeri, aga küllap siin on mingid telgitagused
asjaolud mängus.

Enne Oscari-galat toimub aga sel pühapäeval Super
Bowl, kui ma õigesti aru saan, siis on see ameerika
jalgpalli kohalik tippvõistlus ja kogu maa kavatseb seda
vaadata. Kes vaheajal esineb ja kes mida sel päeval sööb
on väga olulised küsimused. Et kohalikust elust aru
saaks ja oskaks kaasa rääkida, peaksin ennast vist kah
homseks külla seda vaatama sokutama, muidu ei saa
tõtt öelda veel suurt aru, mis nad seal väljakul rüselevad.

Tarbitud hamburgerite arv on jäänud ühe peale, olen
püüdnud kappidesse varuda terasid ja värsket, sekka
kiiret toitu kah. Pereisa oli gurmaan - pardirinnast,
hanest vaarikakastmes ja hiidkrevettidelt on raske üle
minna lihtsale üliõpilase menüüle. Üks leide on olnud
spinat, mis minus kulinaaria klassikutele toetudes
(Viplala vist, kui ma ei eksi) alati võõristust tekitas.
Kuumast peast pole suurem asi, roheline ollus, aga
värskelt suurepärane ja pealegi rauda ja muud kasulikku
kraami paksult täis. See peab asendama Mari peedisalatit,
mida hulgal ajal enam süüa ei saa.

Et nüüd asjast valet muljet ei jääks, pean kinnitama, et
ma käin ikka koolis ka vahepeal, kui aega saan.
Lehekülgede hulk, mida nelja kursuse jaoks eri
raamatutest lugeda tuleb, on aukartustäratav. Ja
hullemgi veel - mitte ainult läbi lugeda, vaid aru saada
ja mäletada tuleb kah kõike seda. Sünteesida ja
analüüsida, need on kaks peamist ülesannet.

Uurimismeetodite sissejuhatus on mul pea täiesti segi
ajanud, püüan siis näpuga järge ajada Ülo koostatud
kursuse materjalides, lootuses, et emakeeles mingi selgus
saabuks. Võrdleva rahvusvahelise hariduse raames
võtame järjest läbi kõik vead, mis koolikorralduses eri
riikides tehtud on. Ma pean nüüd kähku vaatama, mis
seisus Eestis see koolikassa ja koolide isemajandamise
ja muu hariduserefomimise plaan on, siis saan
raamatust järele vaadata ja ette ära öelda, kuhu kraavi
kõik veereda võib.

Laupäeva hommikuid, ja loomulikult siis reede õhtuid
täidab antiikfilosoofia. Juba neli sajandit enne Kristuse
sündi rääkis Sokrates, et "Ükski õpetus, mis omandatud
sunduse läbi, ei jää mälusse püsima." See käib teadmiste,
mitte kommete kohta. Nii et eelkõige tuleb panna kõik
väänikud tahtma õppida, et neile midagi meelde kah
jääks!

Hariduse sotsioloogias murrame pead sellega, et iga
asja kohta saab küsida kas fakti, väärtushinnagu või
kontseptsiooni aspektist - keeruline värk jälle.  Aga ma
pusin edasi, küllap saabub selgus ka kunagi. Mind
innustab avastamisrõõm, kui palju tarkust ja kogemusi
maailmas leidub, mille uurimiseks enne aega pole olnud.
Ja ka õiglustunne, millele mu lapsed aeg- ajalt viitavad
- meid ajad küll siia ja sinna õppima ja harjutama, aga
sa ise? No ma nüüd siis proovin jälle ise kah. Päris
huvitav, soovitan teistelegi. Ja ainult õppida on
muidugi luksus, kummardus neile, kes minu eest praegu
rabelevad.

Olge kõik seal kodus terved!

Teie,

Katrin

nErikorrespondent Chicagos


