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Teated
12 IB Diploma õpilastele! Mai 2020 eksamid jäävad ära. IBO annab

täpsema info koolidele hiljemalt 27. märtsil.

Karantiini perioodil on koolimaja ja kooli territoorium suletud.

Kooli kodulehel saab lugeda uut Tabula Rasa numbrit. 

Järeldused 1. kaugõppenädala tagasisidest

Me jälgime rohkem õppimiseks antava töö mahtu, sest uute asjade

iseseisev õppimine võtab rohkem aega, kui klassiruumis õpetaja

juhendamisel omandatav.

Me paneme kodutöö kirja Stuudiumisse tunnitegevuse alla ja kodutööde

alla märgime ülesanded, mida on vaja õpetajale mingiks kindlaks

tähtajaks esitada tagasiside või hinde saamiseks. Me ei saada ülesandeid

sõnumitena Stuudiumi suhtluskeskkonnas.

 Me anname ülesandeid, mis ei eelda töölehtede printimist või

ülesannete ümberkirjutamist töölehelt. Me anname rohkem selliseid

ülesandeid, millega ka algklassiõpilane iseseisvalt hakkama saab.

Me kasutame tuttavaid õppeplatvorme, milles on õpilastel juba

kasutuskogemus.

Võimaluse korral anname ülesanded kogu nädalaks.

Tööde esitamist/üleslaadimist ei nõua kindlal kellaajal või ka samal

päeval, sest arvestame, et mõnes peres ei ole igale kodus töötavale

inimesele personaalset arvutit, osad vanemad käivad päeval tööl ja ei saa

lapsi vajadusel päeval juhendada.

Aitäh kõigile, kes tagasisidet andsite! Koos saame uues olukorras paremaid

lahendusi leida! Väga tublid on olnud lapsevanemad, kes sobitavad oma

tööga koduõpetaja rolli. Väga tublid on õpilased, kes oskuslikult oma aega

planeerivad ja õppimisele vahelduseks ka spordivad. Me õpime kõik koos, ka

õpetajad ja juhtkond. Teisele e-õppe nädalale liigume vastu targemana.

Koostasime juhtkonnas oma õpetajatele täiendatud juhised. Me saame

hakkama, sest meile meeldivad uued olukorrad ja väljakutsed, me hoiame

kokku ja aitame üksteist.

Järeldused:

 



 

Me palume õpilastel endale ainult neid töid saata, millele jõuame

kiiresti tagasisidet anda. 

Hindamine:

Me hakkame pidama klassijuhatajatunde, et omavahel suhelda ja

erinevaid õpikogemusi jagada.

Nädala lõpus uurime taas, kuidas läinud on.

a) 1.–4. klassi õpilaste tulemusi tagasisidestatakse nii, nagu seni on tehtud;

b) 5.–9. klassi kriteeriumipõhine hindamine jätkub tavapäraselt;

c) Gümnaasiumi kõiki suuna- ja valikaineid hinnatakse arvestatud/

mittearvestatud süsteemis. Arvestustenädalal pannakse kursuse hinded

jooksvate tööde/hinnete põhjal. Eraldi tunniplaani ei tehta, sellel ajal

saavad gümnasistid vastata järele tegemata töid.

 



Õnnitleme
Kooli töötajate sünnipäevad
Kadri Leppoja – 23.03
Anne Laius – 25.03
 
 

Kiidame
9.–13. märtsini toimunud Oskar Lutsu majamuuseumi keelemängus
„Nööbid on ära. Nukitsamees 100“ olid edukad MHG võistkonnad. Nii 4.b kui
ka 6.a võistkond saavutas enda vanuseastmes I koha. Õnnitleme
võitjameeskondi ja nende juhendajaid. 4.b klassi võistkonda kuulusid Hebe
Linn Caceres, Ida Parmas, Luise Kauts ja Laura Liisa Vider. Juhendaja oli
Maie Kuusk. 6.a klassi võistkonna liikmeteks olid Katrina Laur, Maria Alas,
Ellen Hiiemari Möls ja Tea Liis Simm. Juhendajaks oli Jana Kübar.
 
20. märtsi Õpetajate Leht kirjutab meie 12.b õpilasest Annabret Helena
Järvest, kes viibis veebruaris tööpraktikal Londoni moenädalal (London
Fashion Week). Sõna saab ka Annabreti klassijuhataja Maarja Puniste.
Pange tähele, mida olulist Annabret Londonis õppis! Siit leiab ka vastuse,
miks on oluline õppida võõraid keeli. Annabret ütleb: "Kõik, kes vähegi
kõrgematel kohtadel töötavad, oskavad soravat prantsuse keelt. On
hädavajalik osata vähemalt kahte keelt."
 
Artur Erik Lindmaa, MHG vilistlane (IB DP, 2017) ja Sussexi Ülikooli ärikooli
üliõpilane, tutvustas möödunud kolmapäeval Briti parlamendis toimunud
ettekannete päeval parlamendiliikmetele oma uurimistööd sellest, kuidas
suhtuvad investorid erinevatesse krüptovaluutadesse.
 
Vilistlased Henri Loodmaa, Hanna Loodmaa, Rein Torm, Lauri Sokk, Liis
Piilberg, Anna Padrik ja Allan Tobi  on koos mõttekaaslatega loonud uue
tööjõu jagamise platvormi Share Force One, mis püüab lahendada kriisi ajal
ja selle järel kujunenud tööjõuprobleemi. 



Luulenurk
Autor: MHG bioloogiaõpetaja Martin Pent

Kord leidis väike kerake
end võõrast inimkehast
olles otsimas, see terake,
endal' paljundamistehast.
 
On mõistatus, mis mõttega
see olend nõnda jändab.
Ükstaspuha vaid mis võttega
kehast kehasse ta rändab.
 
Ent rahumeelseks suhtluseks
poldud küpsed kohemaid.
Ta nõnda inimeste nuhtluseks
ja kehad sõjatandriks said.
 
Eks tõusnud sellest häda vaid
haigevoodis lebades.
Kulus nädalaid... ja nädalaid
vägikaigast vedades.
 
Nii sõltus igast isikust
kas tema mind või mina teda?
Kes saab võitu pisikust,
kes saab peremehetseda?
 
Haigemajadesse toodi
haigeid koos ja omapäi.
Oli neid, kel tõvevoodi
viimseks peatuspaigaks jäi.
 
Võttis aega mis ta võttis,
õnn küll siia-sinna kandus,
ja kuigi põtkis mis ta põtkis,
pisik lõpuks alla vandus.
 
 



Luulenurk
Kogu rahva ängistus nüüd
pääses paisu tagant valla.
Kes ka kandis surmasüüd,
see tuli viia kohtu alla.
 
Õhk täis kättemaksuiha,
inimesed hädavaevu
suutsid ohjeldada viha,
taltsutada oma raevu.
 
Ta näolt ei peegeldunud häbi,
kandes raskeid jalakette.
Kuid nüüd, mil lahing läbi,
toodi viirus rahva ette.
 
Otsus tehti resoluutne:
on süüdi kõigil alustel.
Kuigi patt tal absoluutne,
palus siiski sõna veel.
 
Et see reglemendist johtus
- kohtumäärustikku tunti -
siis ka inimeste kohtus
lasti viirus kõnepulti.
 
"Mu nimi teotatud saab kohe
teie - inimeste - suus,
kuid olen mitme peaga lohe:
raiud maha, kasvab uus!
 
Olen noor ja alles rumal,
ma pole kahtlemata süütu.
Kuid no ometi, mu Jumal,
kes poleks teismeliselt tüütu?
 
 



Luulenurk
Olen tapja, kuid vaid juhul
kui miski heidutamas mind.
Ent minu eriala puhul
on eksimusel kõrge hind.
 
Ma mõistan, et mind vihkate
ja et see pika vinnaga.
Kuid maailm, mida ihkate -
vabandust, mis hinnaga?
 
Te ei tagane ju sammugi
et mugavustest joobuda.
Kas teid ei õpetatud ammugi
tühjast-tähjast loobuma?
 
Armastate sõnu seada,
tegudes vaid ninamikku.
Kas miskit ilmas teada
niivõrd silmakirjalikku?
 
Puhtsüdamlikuks siiruseks
vist iial valmis pole te.
Mind tembeldate viiruseks,
kuid kes te ise olete?
 
Elu muutub kasvõi killuke -
juba tekitab teis õudu.
Ma olen imetilluke,
kuid vaata minu jõudu!"


