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Kodanikupäeval, 26. novembril toimus juhtkonna
pressikonverents õpilastele. Teemaks oli COVID-19
leviku laienemisega seotud koolikorralduslikud
teemad. Selgitusi jagasid direktor Ene Tannberg ja
õppejuht Terje Hallik.  
1. detsembril võtab MHG Instagrami konto üle
vilistlane Laura Põldvere. Jälgi meie kontot
www.instagram.com/mhgtartu
Saksa keele õpetaja Maigi Varuski taskuhäälingu
Roosa Raadio esimeseks külaliseks on inglise keele
õpetaja Sigrid Butlers. 
Vt: https://www.facebook.com/varuskpedagogik/
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24. novembril toimus Härmas Saksa keelediplomi (DSD)  eksam, mida
arvestatakse ka riigieksamina.  Saksa keele eksami tasemel B2 sooritas kolm
meie abiturienti.
21. novembril toimunud füüsika lahtistel võistlustel saavutas vanemas
vanuserühmas 13. koha 11DP õpilane Liis Siigur.
Vilistlane Eerik Haamer ja 11.a õpilane Hannes Remmelgas kandideerivad
2020. aasta meeskergejõustiklase tiitlile.
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3.–12. klassi õpilased on kodudes, nende õpetajad koolis.
1.–2. klassi õpilased harjutavad sama asja koolis koos oma õpetajatega.
Õppetöö toimub tunniplaani järgi. 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.
5. tund on veebivaba. Seda aega saavad õpilased kasutada
lõunapausiks. 5. tunni õppematerjalid ja tunnitegevused iseseisvaks
tööks leiab Stuudiumist tunnikirjelduste või tunnitöö alt. 3.–4. klass võib
teha veebivaba tunni mõnel teisel ajal, vastavalt klassijuhataja otsusele.
1.–2. klass söövad koolis tavapärasel ajal.
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. Veebitunni hea tava näeb ette, et õpilased
lülitavad veebitunnis kaamera sisse.

Päeva eesmärk: õpetajad ja õpilased harjutavad reaalajas veebitundide
läbiviimist ja tundides osalemist.



2020. aastal asutasid MHG vilistlased ja lastevanemad Miina Härma

Sihtasutuse. 

Sihtasutuse eesmärk on heategevuslik tegutsemine õpilaste motiveerimiseks

ning õpikeskkonna arendamiseks ja täiustamiseks. Sihtasutuse tegevust

koordineerib seitsmeliikmeline nõukogu ja tegutsemise aluseks oleva

põhikirjaga on võimalik tutvuda kooli kodulehel:

https://miinaharma.ee/sihtasutus/

Vabatahtlikud annetused MHG õpikeskkonna arendamiseks ning heade

õpitulemuste tunnustamiseks on oodatud Miina Härma SA arveldusarvele

EE592200221073890097, selgitus „MHG toetuseks“.

1. detsember – E-õppus kõikidele klassidele; Viie Kooli Võistluse eelvõistlus

2. detsember – 12.abc õiguste aluste tunnis vilistlasest vandeadvokaat Peeter

Viirsalu

3. detsember – juhtkonna pressikonverents lapsevanematele; 12. klassidel C1

Advanced suuline eksam; 2.b TÜ muuseumis; 8.a õppepäeval Vapramäel

5. detsember – 12. klassidel C1 Advanced kirjalik eksam

7.–11. detsember – gümnaasiumi arvestustenädal.

T E A T E D

MHG
INFO

M I I N A  H Ä R M A  S I H T A S U T U S



1000 väikest lumehelbekest

Sellel aastal on jõulud eriti oodatud. Mõni inimene ootab neid tänavu

rohkemgi kui kauge ja sooja maa reisi. Selleks, et ootamine oleks

natukenegi kergem, kutsume teid üles meisterdama meie enda kooli

kuusepuule heegeldatud lumehelbeid. Kui igaüks teeks/tooks koolimajja 1

helbekese, saaks kooli kuusepuu kaetud 1000 väikese valge lumehelbega.

Kui ise heegeldada ei oska, palu ema, õde, klassikaaslast või sõpra.

Heelgeldatud lumehelbe skeemi leiad selle sõnumi lisast. Pea meeles, et

mida jämedam lõng, seda suurem helves.
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Suuri jõulupidusid sellel aastal koolis ei toimu. Selle asemel teevad klassid

ise oma jõuluõhtu või lennuülese jõulutunni aulas.

Pauluse kirikusse planeeritud kontsert-jumalateenistus jääb sellel aastal
ära.
Rahvatantsurühmad ja koolikoorid  jätkavad proovidega pärast
jõuluvaheaga.
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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/

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.


