
Eesti loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavoorus
saavutas 8.b õpilane Meena Rooden 2. koha
(üleriigilises pingereas 6.–7. koht) ja 8.b õpilane Miia
Helen Merilo 5. koha (üleriigilises pingereas 19. koht.
Lisaks neile kutsutakse olümpiaadi lõppvooru veel
Karina Saealle (8.a) ja Karolin Ruumet (8.a).
Juhendasid: Helen Semilarski, Helin Semilarski, Helle
Sorge, Kirstin Karis, Paul Martin Kull, Hans Teras ja
Martin Pent.
Fotografiska Tallinn ja Eesti Lastekirjanduse Keskuse
loovkirjutamise konkursil saavutas 4.–6. klasside
arvestuses esikoha 4.a õpilane Rahel Värton ja 3. koha
4.a õpilane Martha Johanna Garcia. 10.–12. klasside
arvestuses jagas 1.–3. kohta  10.a õpilane Liisi Brett. 
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Riigikohtu kaasuskonkursil jagas 11.b õpilane Küllo Vask 2.–3. kohta.
Õpetaja Maigi Varuski juhitud Roosa Raadio külaliseks on õpetaja  Piret
Tänav. Roosa Raadio portreteerib inimesi enda ümber, kes inspireerivad ja
teevad tööd südamega. Varasemalt on saate külalisteks olnud Sigrid Butlers,
Alla Vinitšenko ja Maie Kuusk.

20. jaanuar – Inglise keele kooliolümpiaad gümnaasiumiõpilastele;

ülelinnalinnaline vene keele tõlkimise võistlus gümnaasiumiõpilastele

22. jaanuar – saksa keele vabariikliku olümpiaadi piirkonnavoor; 9. klasside

loovtöö raportite esitamise tähtaeg

23. jaanuar – keemiaolümpiaadi piirkonnavoor

25. jaanuar – II poolaasta algus põhikoolis; 11. klassides inglise keeles uue

kursuse algus; prantsuse keele olümpiaadi piirkondlik voor

Alanud on registreerimine eelkooli õppeaastaks 2021/2022. Vaata

lähemalt: https://miinaharma.ee/eelkool/
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Kontaktõppes on kõik klassid. Järgida tuleb koolis kokku lepitud liikumisi

ja hajutatust riidehoius, sööklas, vahetundides. Klasse tuleb regulaarselt

õhutada.

Hajutamise eesmärgil palume kindlasti kinni pidada söögiaegadest:

Siseruumides soovitame kõigil kanda maske.

Alustavad ka koolisisesed huviringid, arvestades HTMi kehtestatud

piiranguid (soovitused 08.01 2021 ja 15.01 2021).

Õppekavajärgsed gümnaasiumi rahvatantsu ja koorimuusika tunnid

alustavad tegevust. Kõik õpilased kannavad maske ja koorimuusika tunnis

osalevad õpilased ainult häälerühmade kaupa.

Põhikooli koorid alustavad tegevust häälerühmade kaupa, kõik õpilased

kannavad tunnis maske. 

Tööd alustavad ka teised kooli huviringid lähtudes valitsuse piirangutest.

10.50–11.10 3.–4. KLASS

11.05–11.25 5.–6. KLASS

11.45–12.05 7.–8. KLASS

12.00–12.20 9. KLASS

12.10–12.30 12. KLASS

12.40–13.00 10. KLASS

12.55–13.15 11. KLASS

13.50–14.10 2. KLASS

14.45–15.05 1. KLASS
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7. jaanuarist kuni 22. jaanuarini saab registreeruda ühiskonnaõpetuse

olümpiaadi eelvoorule. 

Kuni 20. jaanuarini 2021 saavad 14–20-aastased noored kandideerida Tartu

Linna Noortevolikogu liikmeks. Ülelinnalised noortevolikogu valimised

toimuvad 27.–29. jaanuaril 2021. Enne kandideerimisavalduse esitamist

saavad kandidaadid tutvuda noortevolikogu töö abimaterjaliga aadressil

www.tartu.ee/tartunoortevolikogu.

Inglise keele ja ajaloo integreeritud üleriigiline võistlus KeeleAeg toimub

2020/2021. õppeaastal kahes voorus. Võistluse eesmärk on inglise keele

populariseerimine ning Eesti ajaloo ja kultuuri temaatika teadvustamine.

Võistlema on oodatud 7., 8. ja 9. klassi õpilased. Võistlus on individuaalne.

Eelvooru ülesandeks on eestikeelse Kalevipoja kohamuistendi tõlkimine

inglise keelde (ei eeldata sõna-sõnalist tõlget, aga lausete sisu peab olema

edasi antud). Igale vanuseastmele on oma tekst. Eelvooru töö esitamise

tähtaeg on 1. veebruar 2021. 

Gümnaasiumiõpilased on oodatud veebruaris algavale tasuta e-kursusele

„Argikultuuri muutumine“. Kursusel käsitletakse argikultuuri kui

igapäevaelu lahutamatut osa, vaadeldakse selle kunstilise kujutamise viise,

uuritakse argikultuuri näiteid (toidukultuur, internetikasutus, hügieen jne)

ning arutletakse igapäevaelu kultuuriliste aspektide ja meid ümbritsevate

nähtuse üle. Kursus toimub 1. veebruarist 30. aprillini Moodle’i keskkonnas.

Kursuse maht on 2 EAP.Vaata ka videotutvustust: http://www.uttv.ee/naita?

id=25053. Lisateave: https://www.teaduskool.ut.ee/et/oppetoo/tartu-ulikooli-

valdkondade-kursused

Vt: https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadisusteem/uhiskonnaopetus
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Elva Gümnaasiumi 8. üleriigiline tõlkevõistlus toimub 18. veebruaril 2021

algusega kell 10.00. Erinevalt eelmistest aastatest (ja vastavalt riiklikule

olukorrale) toimub selleaastane võistlus interneti vahendusel.  Õpilastel on

võimalus üritusest osa võtta nii kodus kui ka oma koolis. Selleks on vaja olla 18.

jaanuaril kell 10.00–15.00 arvuti taga, et tekst eesti keelde tõlkida ja enne kella

kukkumist ära esitada. Tõlkida saab järgnevatest keeltest: inglise -> eesti,

saksa -> eesti, vene -> eesti, prantsuse -> eesti, hispaania -> eesti, soome ->

eesti, rootsi -> eesti, eesti -> vene. NB! Igast koolist ootame osalema

maksimum 5 õpilast keele kohta (s.t 5 õpilast inglise keelest eesti keelde, 5

õpilast saksa keelest eesti keelde jne). Võistlusele tuleb eelnevalt registreerida.

Registreerimine toimub aadressil https://forms.gle/9Zje3HgKdYjWHpoE8 

 kuni 15. veebruarini 2021.
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Härma kooli õues sai talviti uisutada juba pea 100 aastat tagasi. Kooli
õppenõukogu arutas 1922.a oktoobris Haridusministeeriumi ringkirja, kus
muuhulgas soovitati kooli õues avada uisutee ühismängude korraldamiseks
(RA, EA.3460.1.265, l. 186). 
1922/23. õppeaasta talvel uisuvälja siiski valmis ei saadud. 1925/26. õppeaasta
talvel oli uisuväli kooli õues olemas, selle rajamist organiseeris Vanemate
Komitee. Uisuväljast loodeti koolile majanduslikku kasu ja selle kasutamine oli
tasuline. Pileti hind sõltus sellest, kas jääväljal mängis õhtul ka muusika või
mitte. Võimalik oli osta ka hooajapilet, mis ei kehtinud muusikaõhtutel. Palgati
piletimüüja ja piletimüügi kassasse pandi raudahi, et müüjal oleks soe.
Jaanuaris ilmnes vajadus ka korrapidajate järele ning lapsevanemad leppisid
kokku, millal neist keegi uisuväljal korda peab. Märtsis tehti kokkuvõtteid,
uisuvälja kulud ja tulud olid enamvähem tasakaalus ja lisaraha koolile teenida
ei õnnestunud. Õpilased ei olnud väga usinad uisutajad. Põhjuseks arvati, et
puudus soojendusruum (RA, EA.3460.1.622, l. 14-15).
1926.a juunis teatas kooli direktor Hans Karu Vanemate Komitee koosolekul, et
uisutee ei olnud küll tuluallikas, aga tervise seisukohast oli see oluline, seega
tuleks seda ikkagi edaspidigi teha. H. Karu nentis, et vastupidiselt kartustele ei
olnudki muru koolimaja ees nii porine ning vaatamata suurele hulgale lumele
oli see kevadel varakult kuiv.
H. Karu rääkis ka, et ta oli insener Georg Hellatiga (koolimaja arhitekt) pidanud
läbirääkimisi uisutee tarvis majakese ehitamise asjus. Hellat olla lubanud kava
saata. Kui see planeeritav majake liiga kõrge saab, et koolimaja nurga klassi
aknaid varjab, siis on kaalumise all väljanäituse värava juures olev koht. Maja
teema arutelu jätkus Vanemate Komitees järgmise õppeaasta sügisel linna
arhitekt Arnold Matteuse tehtud plaaniga, see uisumaja olnuks tükkidest
kokku pandav. Aga see oleks tulnud tunduvalt kallim kui alaline majake.
Lõpuks otsustati ehitada puust hoone (63 500 marka), mis oli oluliselt odavam
kui kivihoone (ca 150000 marka). (RA, EA.3460.1.622, l. 24-29)

Ene Tannberg
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