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Teated
Avalduste vastuvõtt Pre-IB ja Diploma õppekavadele lõpeb 1. mail 2020.
Rohkem infot leiate kooli koduleheküljelt.
27.04 – 8.a ja 8.b loovtöö seminar
28.04 – 8.e personal project meeting
29.04 – 9.e personal project meeting
28.04 kell 15.00 – suuna-ja valikainete infotund 10.a klassile
29.04 kell 15.00 – suuna- ja valikainete infotund 10.b klassile
30.04 kell 15.00 – suuna- ja valikainete infotund 10.c klassile
Veebipõhine füüsikaviktoriin "Spekter" toimub sel õppeaastal 28. aprillil
ajavahemikus kelll 8.00 kuni 20.00 Teaduskooli võistluste
veebikeskkonnas.
Kuni 29. aprilli südaööni saab valida oma lemmik meme-konkursi "Minu
distantsõpe" linnavooru jõudnud tööde seast. 10 parima/lemmiku
autasustamine toimub 30. aprilli õhtul kell 19.00-20.30. Ole kohal!
Mai alguses algab registreerimine sügisel avatavasse Miina Härma
eelkooli 6- ja 7-aastastele lastele

Ühiskatsete info
Ühiskatsete testid toimuvad 18. mail algusega kell 10.00.
Testid sooritatakse Eksamite Infosüsteemis (EIS) ja nende sooritamine
toimub kodus või mõnes muus õpilase valitud kohas, kus on ligipääs
internetiühendusega arvutile. 
Isikutuvastuseks on vajalik veebikaamera ning ID-kaardi või passi
olemasolu.
E-testid koosnevad matemaatika ja eesti keele ainetestidest ning
mõlema testi sooritamiseks ette nähtud 1 tund (kokku 120 minutit). Testid
on ühesuunalised.
Hiljemalt testide toimumise ajaks tuleb kandideerijal saata Tartu
ühiskatsete infosüsteemis kõikidele koolidele, kuhu ta kandideerib,
sõnumina oma 9. klassi tunnistuse elektrooniline väljavõte (seda saab
Stuudiumis otse saata).
 Vestlused kandideerijatega toimuvad järgmiselt:  1.−5. juuni esimese
eelistuse koolis; 8.−12. juuni teise eelistuse koolis; 15.–19. juuni kolmanda ja
neljanda eelistuse koolis. 
Üleriigilisel aineolümpiaadil osalenud või osalema kutsutud kandideerija
võib kool kutsuda vestlusele 25.–29. mail.



Kiidame
24. aprillil toimunud Tartu ja Tartumaa koolinoorte online-mälumängu

karikasarja III etapil esindas MHG-d võistkond koosseisus: Liisa Oks (10.a),

Hendrik Matvejev (10.a), Maarja Kask (10.b) ja Markus Hallik (10.b).

 

Telesaates Rakett 69 jõudsid viie parima võistleja sekka 10.c klassi õpilased

Liis Siigur ja Uku Andreas Reigo.

 

Goldbergi masina lõppvõistlusele pääsesid Triin Punab (8.a), Maria

Peedimaa (7.b), Mariann Zernant (6.a) ja Kennert Koemets (3.a).

 

11.a klassi õpilane Timmu Õunapuu kirjutab 15. aprilli Õhtulehes: "Peab

nentima, et olukord ei tundu tõesti just kõige roosilisem, aga igal mündil on

teatavasti kaks külge. Kuigi ruumis olevat elevanti ei saa ignoreerida, siis

nimetama me teda hetkel ei pea. Vaatame parem, mida praegune

ülemaailmne koduarest head on toonud, peegeldame, uurime, mõtleme

tulevikule."

 

 

 

 

Õnnitleme
Kooli töötajate sünnipäevad

Kristjan Vällik – 01.05

Piret Tänav – 02.05

 

 


