
26. jaanuaril võtab MHG Instagrami konto üle vilistlane
ja bioloogiaõpetaja Kirstin Karis. Jälgi meid  #mhgtartu
27. jaanuaril kaitseb doktorikraadi MHG
filosoofiaõpetaja Henrik Sova. 
Bioloogiaõpetaja Martin Pent kirjutab edasi.org lehel
"Õpetada või teenindada, selles on küsimus".
KiVA programmi uus tegevjuht on Härma vilistlane
Carmen-Kristiina Parik.
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PILLE ERIKSOO
MADIS KAHRO
MARET VAAB
TÕNIS ASSON
MERIKE URBAS
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SÜNNIPÄEVADMÄRGATUD HÄRMAS

Kooli sööklast 
saab 

osta maske!



26.–28. jaanuar – UPT kaitsmised

26. jaanuar – emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor; 1.b Tartu kunstimuuseumis

27. jaanuar – matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor; põhikoolis I poolaasta

hinnete väljapanemise tähtaeg

28. jaanuar – ülelinnaline saksa keele tõlkevõistlus gümnaasiumiõpilastele; 1.a

Tartu kunstimuuseumis

29. jaanuar – 9. klasside loovtööde esitlemise tähtaeg; vabariikliku inglise

keele olümpiaadi piirkondlik voor gümnaasiumiõpilastele; õppenõukogu nr 1;

8.a klassiõhtu

30. jaanuar – bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor

1. veebruar kell 18.30 – Avatud uste päev 1. klassi astujate vanematele Zoom-is
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Lumelinna ehitama!

Esimesed tegelased on kooli hoovile ilmunud! Imeilus talveilm soosib

ehitustegevuse jätku ka sellel nädalal. Laseme loovuse lendama!



Tartu Linna Noortevolikogu uue koosseisu valimised algavad juba 
27. jaanuaril!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Valimine toimub 27.–29. jaanuaril!
- Hääletada saavad noored vanuses 14–20
- Et kandidaatidega tutvuda, mine TLNV Facebooki lehele ja loe
kandideerimisavalduste postitust või mine lingile
https://www.volis.ee/gvolis/osale/ ja tutvu sisse logimata.
- Kuidas valida?
1. Hääletamiseks mine lingile https://www.volis.ee/gvolis/osale/  ning logi
sisse (ID-kaart, Smart-ID, Mobiil-ID).
2. Hääleta! Ootame teid valima!
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Meie kooli kandidaadid on: Liisi Haljasorg ja Sandra Laur.



Kooli lipu lugu
Esialgu koolil oma lippu ei olnud. Kui lähenema hakkas kooli 25. aastapäev
(1931), arutleti lastevanemate komitee koosolekul (17.09), mida koolile
sünnipäevaks kinkida. Ettepanekuga kinkida koolile lipp olid kõik kohalolnud
nõus. Arvati, et lipp võiks maksma minna 200–300 krooni ja värvideks pakuti
rahvusvärve (sini-must-valge), mis kombinatsioonis, see pidi jääma
lipukomisjoni otsustada. Moodustatud lipukomisjoni kuulus lastevanemate
kõrval kooli esindajana inspektriss (õppealajuhataja) Elisabeth Luiga. Nädal
hiljem (25.09) tutvustas lipukomisjon lastevanemate komiteele lipu kavandit:
üks lipu pool vanaroosa, keskel kooli märk, teine pool valge, tõusva päikesega
ja keskel kooli nimi. Lipu hinnaks arvestati 250 krooni. Esitletud lipu kavand
kiideti heaks. Lipust räägiti uuesti paar nädalat hiljem (09.10), kui oli selgunud,
et vanaroosat siidi pole saada ei Tartust ega Tallinnast. Selle riide otsimiseks
välismaalt aega enam ei olnud. Arutati, kas värvida kangast, aga see oleks
olnud seotud riskiga ja lisakuludega. Seepärast otsustati loobuda vanaroosast
ja asendada see sinisega, mida tol hetkel oli väga ilusas toonis saada.
Lastevanemate komitee kinnitas kooli lipu värvideks valge ja sinise, leides, et
sinine on veel kohasem kui roosa (RA. EA. 3460.1.663, l.49-51). Nõukogude
võimuga keelati varasemad sümbolid ja senist kooli lippu enam kasutada ei
saanud. Kui kool sai Miina Härma nime (1964, helilooja 100. sünniaastapäeval),
siis otsustas lastevanemate komitee koolile jälle lipu kinkida. Selle kujunduses
jäid ideena alles 1931. aastal loodud kooli lipuvärv ja kujundus. Valgele lipule oli
kollasega tikitud kooli nimi ja logo. (Sajandi kool. Sada aastat Miina Härma
Gümnaasiumi. Tartu 2006. Lk. 103). Ka praegune kooli lipp on valge, millel on
kollane tikand kooli nime ja logoga. Tänaseks on kooli visuaalsesse keelde
tagasi tulnud ka vanaroosa, killukestena kooli ametlike värvide kõrval või ka
näiteks Roosa Raadio, milles portreteeritakse kooli õpetajaid.

Ene Tannberg
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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

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.

V Õ T A  O S A ,  T E E  K A A S A
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