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Teated
 
ÕPPETÖÖ

29.10 – 12. klasside õpilastele karjäärinõustamised
30.10 – matemaatikaolümpiaadi koolivoor 10.–12. klassidele

 
ÕPPEKÄIGUD JA EKSKURSIOONID

29.10 – 4.b klass Viljandis vaatamas etendust "Vai-vai Vargamäe"
30.10 – 2.b külastab TÜ Muuseumi
31.10 – 10.b klass Tallinnas Filmimuuseumis ja teatris
31.10 – 2.a külastab TÜ Muuseumi

 
ÜRITUSED

31.10 – Halloween (kostüümivõistlus ning kohvik 3. ja 7. vahetunni ajal)
1.11 – 9.b klassiöö

 
MUU INFO

28.10–01.11 toimub MHG ja Variku Kooli 7.–9. klassides õpilasvahetus.
Projekti kohta saab rohkem lugeda kooli kodulehelt:
https://miinaharma.ee/opilasvahetuse-pohimotted/

 
MHG on üks suuremaid Tartu Ülikooli õpetajakoolituse praktikabaase.
Oktoobrist alates on koolis vaatluspraktikandid. Novembris-detsembris
lisanduvad põhipraktikandid, kes õpilastele ka tunde annavad. 

 
Norrisoni e-poest on nüüd võimalik tellida kõiki koolivormitooteid. NB!
Müügil on ka mõned vana sümboolikaga tooted, olge tellimisel
tähelepanelikud!https://norrison.ee/et/144-tartu-miina-harma-
gumnaasium

 
Miina Härma Gümnaasium liitus projektiga Roheline Kool, mille eesmärk
on tõsta haridusasutustes keskkonnateadlikkust.  Selle tarvis loome
koolisisese Keskkonnatöörühma. Registreeruda saab Stuudiumis selle
nädala lõpuni (7.-12. klassi õpilased). Projekti juht meie koolis on Reio
Praats.

 
 



Õnnitleme

Kooli töötajate sünnipäevad
Merike Tammi – 28.10
Maarja Puniste – 02.11

Täname

Tugistruktuuri töötajaid Regita Saksingut, Eleriin Käod ja Maili Tirelit, kes
aitasid MHG-s korraldada Tartu Haridusfestivali raames vaimse tervise
teemalisi loenguid. 
 
11DP õpilasi Agnes Tuule Nöpsi ja Niks Kazenkot, kes tutvustasid
rahvusvahelise projekti DigiYouth osalejatele Tartu linna.
 
Vilistlane Hanna Stiina Kangurit, kes esitas kooli sünnipäeval 10. klasside
õpilastele Hamleti monoloogi.
 
113. lendu kooli sünnipäeva korraldamise eest. Samuti väga sümboolse
kingituse eest koolile – ühiselt istutati kooli sisehoovi 113 tulbisibulat, mille
ilu saame näha juba kevadel.
 
 
 
 

ÜLESKUTSE
Meie koolis alustas sellel õppeaastal improteatriring, kuhu ootame veel
osalejaid, sest grupid ei ole täis!
 
Mida annab improteatriring noortele?
– oskuse nautida avalikku esinemist
– oskuse näidelda ja reageerida ootamatutes olukordades
– teha nalja ja lihtsamini suhelda inimestega
Ringide juhendaja on Karoliina Tiigimäe, kes on ise aktiivne Ruutu10
impronäitleja. Koduleheküljelt leiad infot ringi aegade kohta!
 



Kiidame
10.a klassi õpilast Liisa Oksa ja kogu Tabula Rasa toimetust selle õppeaasta
esimese ajalehenumbri ilmumise eest! 
 
Inglise keele õpetajat Erika Puusempi Eesti Inglise Keele Õpetajate Seltsi
sügiskonverentsi “English matters” korraldamise eest Miina Härma
Gümnaasiumis.
 
5. oktoobril toimunud üleriigilisel keemiaülesannete lahendamise võistlusel
olid nooremas vanuserühmas (kuni 10. klass) meie parimad: 10.c õpilane Liis
Siigur (2. koht), 9.b õpilane Kristjan-Erik Kahu (3. koht), 10.a õpilane Mikk
Rooden (8. koht), 10.c õpilane Peter Kipp (11. koht) ja 10.c õpilane Uku Andreas
Reigo (12.–13. koht). Kokku osales nooremas vanuserühmas üle 80 võistleja.
Õpilasi juhendasid Jörgen Metsik ja Helle Sorge.
 
11. oktoobril toimus linnaraamatukogus Noorte ja Laste Luuleprõmm. Kuni 11-
aastaste vanuseklassis osalesid ja saavutasid edu järgmised 3.a klassi õpilased:
Martha Johanna Garcia, 1. koht, Sören Mõts, eripreemia. Tunnustuse julge
esituse eest said ka Liisi Weidebaum ja Säde Ränisoo. Juhendas Egle-Diana
Keldt.
 
Eesti parima rühmvõimlejate naiskonna liikmena saavutasid 10.c õpilane Elis
Themas ja 9.a õpilane Kätriin Pärnamäe Maailmakarikasarja III osavõistlusel
koos oma rühmaga Rytmika Elite Team 5. koha (VK Rütmika Võimlemiskool).
Maailmakarikasarja lõpptulemus selgub Budapestis peale IV osavõistlust
novembri lõpus. Juunioride arvestuses saavutas 6. koha VK Janika Grisete,
mille koosseisu kuuluvad 10.b klassi õpilane Kleer Siigur ja 10.c klassi õpilane
Helena-Liisa Moks. Neljandat aastat järjest saavutas 1. koha rahvusvahelisel
noorteklassi turniiril VK Rütmika rühm Siidisabad, kelle koosseisus võistlesid
8.b klassi õpilane Triin-Elis Kuum ja 8.a klassi õpilane Kärt Rentel. Lasteklassis
võistelnud 6.a õpilane Lisett-Marii Keerberg saavutas oma rühma
Nurmenukud kooseisus väga tubli 7. koha.
 
 
 


