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SÜNNIPÄEVAD
MÄRGATUD HÄRMAS

Kodanikuhariduse programmi MINU RIIK poolt
koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega 
 kodanikupäevaks 2020 korraldatud XIX esseekonkursil
„MINU EUROOPA“ võitis esikoha 12.a õpilane Oliver
Mõttus (õp Jana Kübar). Eriauhinna sai samal võistlusel
Ann Aotäht Sarv 9.b klassist (õp Piret Tänav). Kokku
osales konkursil 43 kooli ja 167 esseed.
18. novembril toimus veebipõhiselt Tartu linna saksa
maiskonnaloo viktoriin Saksamaa teemadel
põhikooliastmele. 55 osaleja ja 44 tulemuseni jõudnud
õpilase hulgast pääses edasi finaali 8 õpilast. Võistluse
finaalis Austria ja Šveitsi ainese osas saavutas 3. koha
9.a õpilane Joosep Kübar. Juhendas Heikki Veinimäe.

 29.11 KAISA JÕGI

 01.12 MARTIN PENT



Maria Grünberg 11.a klassist oli 18.
novembril kultuuriminister Tõnis Lukase
töövari.

Tõlkevõistluse Juvenes Translatores võitjat
Isabel Mõistust 12.a klassist tunnustati 17.
novembril Tallinnas toimunud selge
sõnumi auhinna galal.

Eelmisel nädalavahetusel toimusid Sõle spordikompleksi ujulas ujumise Eesti
meistrivõistlused juunioridele ja noortele. 11.c klassi õpilane Toomas Tanel
Tammer sai võistlustelt kaks medalit: 400 m vabalt ujumise pronksi ja 1500
meetri vabalt ujumise hõbeda.

Ann Aotäht Sarv 9.b klassist avas 18.
novembril Loodusmajas loovtöönäituse 
 “Rõõm looduses”.
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2. klassi kadrisandid
tervitavad 1. klassi
õpilasi lauluga.



24. november – DSD II kirjalik eksam MHG-s

25. november – 2.b Hullu Teadlase kabinetis; 12.abc õiguse aluste tunnis külas

notar Aune Harujõe; 12.abc meediatunnis külas pressifotograaf Kristjan

Teedema; mängujuhtide koolitus õpilastele TÜ Liikumislabori juhtimisel

26. november – Õpilastel juhendatud e-õppepäev kodudes, õpetajatel

koostööpäev (kooli väärtused, MHG 115); 9. ja 12. klassidel loovtöö ja UPT

kirjutamise päev; juhtkonna pressikonverents; 10. klassi avatud uste koosolek

27. november – 2.a Hullu Teadlase kabinetis; 10.c bioloogiatunnis külas Rando

Porosk TÜ bio- ja siirdemeditsiini instituudist

30. november – B1 võõrkeele uue kursuse algus gümnaasiumis; C1 Advanced

suuline eksam; 8.b õppepäeval Vapramäel; 12.abc meediatunnis külas reporter

Heleri All ja operaator Heini Heinlaid (ERR)

1. detsember – E-õppus kõikidele klassidele (täpsem info tuleb hiljem); Viie

Kooli Võistluse eelvõistlus.

Kevadel distantsõppe perioodil ei toimunud koolis õpilaste toitlustamist.

Seetõttu on riigieelarvest koolitoiduks eraldatud vahendite arvel kõigile

õpilastele  25.11–18.12.2020 kõik koolilõuna paketid tasuta. Sööma minnes võta

kaasa õpilaspilet ja registreeri söömine. 

13.00 – juhtkonna pressikonverents õpilastele Zoomis

15.00 – 10. klassi avatud uste koosolek Zoomis

9. ja 12. klassidel loovtöö ja UPT kirjutamise päev

Õpilastel juhendatud e-õppepäev kodudes.

                 – esita oma põletavad küsimused eelnevalt Stuudiumis oleva lingi kaudu!
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MIS PÕHJUSTEL SAAB DISTANTSÕPPELE JÄÄDA?

Mis põhjustel saab
distantsõppele jääda?

Õpilane on kergete
haigustunnustega

Terviseamet määrab õpilase  
eneseisolatsiooni

Muud erandlikud
põhjused

Õpilane on kodus ja
soovib õppetöös

osaleda

Lapsevanem/õpilane
märgib stuudiumisse:

distantsõppel, selgituseks
eneseisolatsioon

Kõik nõutud õpitegevused peavad olema tehtud
(sh videotunnis osalemine)!!!

Lapsevanem pöördub
klassijuhataja poole, kes
kaasab tugispetsialistid

Lapsevanem/õpilane
märgib stuudiumisse:

distantsõppel,
selgituseks haige

Otsuse distantsõppele
jäämise kohta teeb kooli

tugimeeskond

Õpilane osaleb
õppetöös
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ÕPPETÖÖ KORRALDUS ENESEISOLATSIOONIS OLEVATELE
KLASSIDELE

Kui Terviseamet on määranud mõne klassi või osa klassist eneseisolatsiooni,

lähtume õppetöö läbiviimisel üldiselt järgmistest põhimõtetest:

1. Kõik tunnid toimuvad tunniplaani järgi.

2. Tunnid toimuvad veebitunnina, kuid kõik tunnitegevused ei pea olema

sünkroonsed ega arvutipõhised. Õpetaja saadab õpilastele juhised, kuidas

veebitunniga liituda. Õpetaja alustab tundi veebis ja on kogu tunni vältel

õpilastele veebis kättesaadav.

3. Iga päev 5. tund on veebivaba. Seda aega saavad õpilased kasutada

lõunapausiks. 5. tunni õppematerjalid ja tunnitegevused iseseisvaks tööks

leiab Stuudiumist tunnikirjelduste või tunnitöö alt. Algklasside õpilastel võib

lõunapaus olla ka mõnel teisel ajal, selle üle otsustab klassijuhataja.

4. Veebitund on nagu tavaline tund – tundi alustab ja lõpetab õpetaja.

Veebitunnist osavõtt on kohustuslik ja veebitundi ei hilineta. Kui õpilasel ei

ole võimalik veebitundi sisse logida, teavitab ta sellest õpetajat võimalikult

kiiresti. Kui õpilane puudub veebitunnist, märgib õpetaja ta puudujaks.

5. Veebitunni hea tava näeb ette, et õpilased lülitavad veebitunnis kaamera

sisse.



Taas on käes aeg, mil valime oma koolile jõulukaarti. Konkurss toimub

kolmes vanuseastmes. Kõige enam hääli saanud kaardist saab MHG 2020.

AASTA JÕULUKAART. Võitja kui ka teised parimate tööde autorid saavad

tunnustatud.

Viimast nädalat saab tutvuda teisel korrusel

asuva Põllumajandusministeeriumi

rändnäitusega taimetervisest.
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7.–13. detsembrini toimub Tartu Ülikooli teaduskooli viktoriinide keskkonnas

võistlus „Salakeel II“. Kui eelmise „Salakeele“ võistluse eesmärk oli tutvustada

andmebaase ja sõnastikke, siis seekordne võistlus on pühendatud

meediatekstide põnevale maailmale. Võistlus on mõeldud 7.–12. klassi

õpilastele. Vt lähemalt: https://viktoriinid.ee/

Tartu Ülikool kutsub koolinoori osalema tudengite ja gümnasistide võistlusel

Delta X 2021. Võistlusel on võimalik osaleda kuni viieliikmelistel meeskondadel

ning kaasata enda tegevusse kuni kaks juhendajat. Võistlusele registreerimine

on avatud ning esimeste võistlusvaldkondade registreerimise tähtajad on juba

detsembris. Võistlusele on võimalik registreerida ja leida täpsemat infot lehel

delta.ut.ee/delta-x.  Delta X 2021 finaal toimub 27. jaanuaril 2021.

4.–8. klassi õpilastele mõeldud matemaatikavõistlus "Kuubik" avatud 3.

novembrist 8. detsembrini. Vt lähemalt: https://viktoriinid.ee/

Integratsiooni Sihtasutus korraldab kodanikupäeva e-viktoriini. E-viktoriin

toimub vahemikus 16.–27. november 2020 veebilehel

https://www.integratsioon.ee/kodanikupaeva-viktoriin-2020

Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuurilooline Arhiiv ja Ühendus Eesti Elulood

kuulutavad välja kogumisvõistluse „Kirjad minu elus“. Kirjavahetusi ja mälestusi

kirjavahetustest oodatakse arhiivi 1. detsembrini 2021. Vt lähemalt:

https://www.kirmus.ee/et/uudised/eesti-kultuuriloolise-arhiivi-ja-uhenduse-

eesti-elulood-kogumisvoistlus-kirjad-minu-elus

Tartu Külastuskeskus ootab osalema Tartumaa avastamata pärlite otsingutel.

Konkursi eesmärgiks on koguda kokku lood seni teadmata erilistest paikadest.

Lugusid oodatakse 31. detsembriks, täpsem info

https://visittartu.com/et/kogume-%C3%BCheskoos-kokku-tartumaa-

avastamata-p%C3%A4rlid.
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ÕPILASESINDUSE PÖÖRDUMINE

Tere, kallis koolipere!

Kirjutan teile õpilasesinduse poolt. Mõistame, et praegused ajad on keerulised

ning segadust tekitavad. Kõik, kes on seni pidanud eneseisolatsiooni jääma –

olete tublid, et siiski üritate koolitöödega järjel püsida. Palume kõigil – nii kontakt

kui distantsõppel olevatel õpilastel – järgida kõiki reegleid, mida Terviseamet on

soovinud, et te järgiksite. 

Ehk:

1) Palun hoidke oma lähikontaktsed sõprusgrupid võimalikult väikesed ning

paluge, et teie pere seda samuti teeks. Suhelda on võimalik ka distantsilt;

2) Ühistranspordis kandke maske! Oht võõraste keskel, eriti kui nad maske ei

kanna, on väga suur. Hoides ennast, hoiad ka teisi; 

3) Desinfitseerimisvahendid on koolimajas olemas – kasutage neid. Isegi kui klassi

sisenedes näete, et õpetaja hoiab desovahendit kättesaadamatus kohas, küsige

õpetajalt seda ning puhastage käed (ärge unustage seebi ja veega käsi pesta);

4) Õhutage klassiruume, kui te näete, et õpetaja ei ole jõudnud seda teha. Te ei

pea akent lahti hoidma seni, kuni kõik külmetunud on, kuid paar tuuleiili ei tee

midagi halba;

5) Eelistage videosillas üritusi. Mõistame, et mitmeid üritusi (näiteks

osaluskohvikud ja väitlusüritused) on ebamugav viia läbi videosilla vahendusel,

kuid omas kodus on sul kõige turvalisem.

Koolipsühholoog Maili ja sotsiaalpedagoogid Regita ja Eleriin on alati ühe sõnumi

kaugusel – võtke nendega julgelt ühendust, kui tunnete selle jaoks vajadust. Võite

igal kellaajal pöörduda ka meie (õpilasesinduse) poole. Õpilasesinduse nimekiri

on kättesaadav MHG kodulehel ja MHG Õpilasesinduse lehel Facebookis. Samuti

on võimalik pöörduda kõigil Tartu Nõustamis- ja Kriisiabikeskuse poole (lehel

https://tnk.tartu.ee).

Püsige terved!

Liisi Haljasorg, Õpilasesinduse asepresident
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