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Teated
 
KOOLI ALGUSAEG
2019. aasta kevadel küsisime MHG lapsevanemate ja 7.–12. klasside õpilaste
arvamust kooli alguskellaaja kohta. Vastused jagunesid järgmiselt:

1.–4. klassidest  kell 8.00 - 22 ja kell 8.30 - 52 vanemat
5.–9. klassidest kell 8.00 - 48 ja kell 8.30 - 30 vanemat
Gümnaasiumist kell 8.00 - 16 ja kell 8.30 - 13 vanemat
7.–12. klassidest kell 8.00 - 205 ja kell 8.30 - 102 õpilast

Kell 8.00 algavaid tunde toetati enamasti põhjendusega, et trennid ja
huviringid toimuvad peale kooli ning õhtud veniksid liiga pikaks, kui kool
lõpeb hiljem. Samuti sõltuvad paljud vanemate kell 8 algavast tööpäevast või
rongiliiklusest. Kuna enamus küsitletutest pidas kell 8.00 algavaid tunde
mõistlikuks, jätkame käesoleval õppeaastal samamoodi.
 
KOOLIVORMI TELLIMINE
Septembri lõpuni saab Norrisonilt tellida kooli kodulehe kaudu logoga
tekleid, kudumeid ja polosärke. Lähipäevil lisanduvad tellimiskeskkonda ka
pusad. Tooted saab kätte novembri teisel nädalal.
Hea uudis on see, et kesknädalast alates saab Lõunakeskuse T-shirt STORE
poes endale ise kooli sümbolitega (kas logo, ikoon, pidulik ikoon või nn
kaheksakanna muster) särgi valmistada lasta. Sobiliku särgi saab osta
kohapeal või ise kaasa võtta. Trükitud toote saab kätte kohe.
Nokamütse hetkel tellida ei saa. 
 
LASTEVANEMATE KOOSOLEKUD 
8.10 kell 17.30 – 1.–4. klassi vanemate koosolek, järgnevad klassikoosolekud
9.10 kell 17.30 – 5.–9. klassi vanemate koosolek, järgnevad klassikoosolekud
10.10 kell 17.30 – 10.–12. klassi vanemate koosolek, järgnevad klassikoosolekud
 
ÕPPETÖÖ
*Varasemate ja kooliväliste õpingute arvestamine kooli õppekava täitmisena
7.–12. klassi õpilastele – avalduste esitamise tähtaeg 25.09
*TÜ Teaduskooli kursustele saab registreeruda kuni 20.09. MHG tasub oma
õpilaste õpingute eest teaduskoolis ning arvestab teaduskooli kursuseid
gümnaasiumi valikainetena
 
 



Täname

6.09 olid meie koolis külalised (kooli juhtkond ja keeleõpetajad) Stockholmi
Euroopa koolist. See kool asub Stockholmi vanalinnas, on pöhikool (1.-9.
klassini), kallakuks on neil keeled, eriti inglise keel ja nad järgivad IB
õppeprgrammi. Aitäh õpetaja Sigrid Butlersile, kes külaliste vastuvõtu meie
poolt korraldas ja läbi viis.
 
Inglise keele õpetajat Heiki Puuseppa inglise keele õppematerjalidega
tegelemise eest. 
 
 

Õnnitleme

KOOLI TÖÖTAJATE SÜNNIPÄEVAD
 
Ene Mett – 10.09
Kaia-Maria Ellik – 11.09
Tairo Talvis – 15.09
 
 

Kiidame

5.b klassi õpilast Kaspar Uibut, kes saavutas 2019.a. Olerex Eesti Noorte
Motokrossi Meistri- ja Karikavõistluste sarja kokkuvõttes teise koha ning
2019.a. Külgkorvide & Quadide Karikasarja kokkuvõttes esimese koha.
 
Õpetaja Tairo Talvist, kes osaleb Eesti koondise koosseisus World Masters
Regatta'l (veteranide MM sõudmises).
 

LOODUSKLASSIDE remont jätkub klassides 202 ja 208. 
Kasutuses on klassid 205 ja 207. 
 
ÕPPEKÄIGUD
13.09 – 4.b külastab Tähetorni



Kiidame

 
2019. aasta kevadel sooritasid MHG 9., 10. ja 11. klasside õpilased edukalt 
DSD I eksami. Vastavalt sellele said keelediplomi DSD I (Deutsches
Sprachdiplom, Stufe I) järgmised õpilased (NB! klass eelmisel õppeaastal):
 

Eneli Mossin, 11. klass 
Tiina Ütt, 11. klass

Isabel Mõistus, 10. klass
Hugo Kadak, 10. klass
Markus Kaha, 10. klass

Gabriele Eensoo, 9. klass
Oliver Mõttus, 10. klass

Maare Karmen Oras, 9. klass
Liis Siigur, 9. klass

Jago Kadak, 10. klass
Markus Lemberg, 9. klass

Kaur Kangur, 9. klass
Helena Kullas, 9. klass

Karl Kristjan Puusepp, 9. klass
Kaspar Sepp, 9. klass
Rasmus Kiili, 9. klass

Joosep Tamm, 9. klass
Anton Laidmets, 9. klass
Karl Valter Oja, 9. klass

 
DSD (Deutsches Sprachdiplom) eksam on Saksamaa Välishariduskeskuse
(ZfA) poolt ettevalmistatav ja läbiviidav rahvusvaheline saksa keele eksam,
mida tunnustavad saksakeelsed maad vajalike keeleteadmiste ja -oskuste
tõendina. Eksamit saab sooritada ZfA poolt tunnustatud koolides terves
maailmas. Aastast 2010 on Miina Härma Gümnaasiumil vastavalt Saksamaa
Liitvabariigi liidumaade haridusministrite konverentsi keskkomitee
otsusele ametliku DSD-kooli staatus. 
 
 


