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Teated
ÕPPETÖÖ

19.09 on kogu koolis lühendatud tundidega päevakava seoses kõigi
õpetajate ühise koostööajaga teemal "Kestliku arengu eesmärkide
rakendamine ainetundides, huvitegevuses ja ainegrupi töökavades"

 
19.09 12DP õpilastel Extended Essay Writing Day
19.09 rahvusvaheliste õpilasfirmade projekti Digiyouth esimene
kokkusaamine MHG 11. klassi õpilastele
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

 
ÕPPEKÄIGUD JA ÜRITUSED

16.09 – 4.a Tõraveres
16.09 kell 16.00 – MHG väitlusklubi näidisväitlus raamatukogus teemal:
"Lihtkultuuri (nt teleseriaal "Pilvede all") peaks maksustama kõrgkultuuri
(nt Arvo Pärdi heliteosed) toetamiseks"
17.09 – 4.a Tartu Tähetornis
17.09 kell 13.00–15.00 – MHG, Reiniku ja Forseliuse kooli ühisprojekti "Kestlik
Tartu?!" avaüritus Reiniku koolis. Osalevad 8. klasside õpilased ja meie
õpetajad
18.09 – kell 15.30 õpilasesinduse kogunemine ja presidendi valimine
18.09–20.09 – Rebaste ristimine
20.09 – 8.a õpilased koos Tartu Veeriku kooli 8.a klassi õpilastega Tallinna
Botaanikaaias projekti "Maailma rahvaste köök" raames

 
KOOLIVORMI TELLIMINE
Tänaseks on Norrison lisanud oma tellimiskeskkonda MHG sümboolikaga
pusad. Tooteid saab tellida septembri lõpuni, kooli jõuavad need novembri
teisel nädalal. Läbi aasta on võimalus Lõunakeskuse T-shirt STORE poes
endale ise kooli sümbolitega (kas logo, ikoon, pidulik ikoon või nn
kaheksakanna muster) särk valmistada lasta. Sobiliku särgi saab osta
kohapeal või ise kaasa võtta. Trükitud toote saab kätte kohe.
 
 



Täname

Tabula Rasa meeskonda, kes on saanud uue hingamise 10. klassi õpilase
Liisa Oksa eestvedamisel ning ootame põnevusega esimese numbri
ilmumist.
 
Rahvusvaheliste õpilasfirmade projekti Digiyouth juhendajaid Piret
Tänavat, Janika Kaljulat, Inge Lahtmetsa ja Tiiu Müüri, kes käisid Viljandi
Gümnaasiumis projektiga seotud koostööpäeval.
 
 
 

Õnnitleme

KOOLI TÖÖTAJATE SÜNNIPÄEVAD
Heikki Veinimäe – 16.09
Karmen Bobrova – 17.09
Markus Leppoja – 18.09
 
 
 

Kiidame

5.b klassi õpilast Kaspar Uibut, kes saavutas 14. septembril toimunud Äksi
Cupi motokrossivõistluste III etapil I koha ning pälvis ühtlasi Äksi Cupi
üldvõidu!
 
Õpetaja Tairo Talvist, kes tuli veteranide MM-ilt sõudmises tagasi kahe
kuldmedaliga!

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
 


