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Kehalise kasvatuse õpetaja Jannar Tähepõld on
hoolitsenud selle eest, et me kõik saaksime kooli
hoovis uisurõõme nautida. Mõnikord tuleb uisuvälja
kasta lausa öötundidel. 
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29. jaanuaril toimus 5. klasside ülelinnaline inglise keele olümpiaad. On rõõm
teatada, et meie kooli võistkond saavutas ülekaaluka esimese koha. Võistkonda
kuulusid: Laura Liisa Vider 5.b (õp Heiki Puusepp), Lille-Mai Kangur 5.a (õp Ene
Sööt), Ott Loper 5.b (õp Tiiu Müür)
25. jaanuaril toimunud prantsuse keele olümpiaadil põhikoolide B/C-keele
arvestuses saavutasid meie õpilased kaksikvõidu. 1. koha sai Triin-Elis Kuum (9.b)
ja 2. koha Hilda Laidmets (9.b). Tüdrukute õpetajaks on Helen Rägo. Mõlemad
õpilased on kutsutud ka olümpiaadi vabariiklikku vooru. Gümnaasiumi B/C-keele
arvestuses saavutas 3. koha Liisa Oks (11DP, õp Triin Arjus) ja 4. koha Mia Sootla
(11.a, õp Helen Rägo). Mõlemad kutsutakse ka vabariiklikku vooru.
20. jaanuaril toimunud ülelinnalisel vene keele tõlkevõistlusel saavutas
Jekaterina Lissovskaja (10.b, õp Jelena Nikolajeva) 2.–3. koha ja Mari Mai Ruus
(10.b, õp Jelena Nikolajeva) 7.–8. koha.
14.–15. jaanuaril toimus 56. korda Viie Kooli Võistluse põhivõistlus. Keemias
saavutas 1. koha Liis Siigur, 4. koha Uku Andreas Reigo, 7. koha Mikk Rooden ja 9.
kohta jagasid Hendrik Matvejev ja Liisa Oks. Kõik õpivad 11DP klassis ja neid
juhendas õpetaja Jörgen Metsik. Matemaatikas saavutasid Liis Siigur 4. koha ja
Uku Andreas Reigo 7. koha, neid juhendas õpetaja Signe Kinnas. Füüsikas
jagasid Uku Andreas Reigo ja Mikk Rooden 7. kohta, Liis Siigur saavutas 9. koha.
Neid juhendasid õpetajad Leo Aleksander Siiman ja Riina Murulaid. Kolme aine
kokkuvõttes olid kõige edukamad just MHG õpilased: Liis Siigur 1. koht ja Harri
Keerutaja nimeline rändauhind, Uku Andreas Reigo 2. koht. Õpilaste
stipendiumid saavad Liis Siigur, Uku Andreas Reigo ja Mikk Rooden. Õpetaja
stipendiumi saab Jörgen Metsik. Palju õnne!
Vabariikliku inglise keele olümpiaadi piirkonnavoorus 10.–12. klasside õpilastele
jagas 11DP õpilane Uku Andreas Reigo 2.–3. kohta. Juhendaja oli Heiki Puusepp.
Vabariikliku saksa keele olümpiaadi piirkonnavoorus jagasid Maarja Kask (11.b) ja
Annika Alavere (12DP) 2. kohta. Mõlema õpilase juhendajaks oli Heikki Veinimäe.
3. koha sai 10.a õpilane Sander Metsis ja 4. koha Isabel Mõistus (12.a). Juhendas
Maigi Varusk. Kõik nad pääsesid ka olümpiaadi vabariiklikku vooru.
AHHAA Lifehacki vidinate konkursil saavutas 10.c õpilane Karen Dunaway (koos
HTG õpilase Grete Paadiga) 2. koha. Tüdrukute ideeks on prügisorteerija Träss.
Kuni 7. veebruarini saab nende leiutise poolt ka oma hääle anda.



Veebruar on vilistlaste kuu, tunde annavad erinevad kooli lõpetajad,

kes räägivad lähtuvalt MHG visioonist, kuidas nemad maailma

paremaks muudavad läbi enda töö ja tegevuste. Tunde viivad läbi:

Sass Henno, Karmen Nigul, Tiit Pruuli, Märt Soplepmann, Kati Vald,

Kristi Tiimann, Siim Värv, Stiina Kristal, Merili Ginter jne. Osale:

https://www.facebook.com/events/248562326844017

Kuu jooksul võtavad meie Instagrami konto üle vilistlased, kes

näitavad oma tegemisi ja valdkonda lähemalt. Meie vilistlased, kes

meid veebruaris inspireerivad: Juhan Loorits, Maris Vutt, Helen Valk

Varavin, Kristjan Maruste, Katrin Kreutzberg, Hanna Loodmaa, Eva

Metspalu, Rasmus Kull, Juula Reinumägi, Artur Erik Lindmaa.  Jälgi

meid: https://instagram.com/mhgtartu
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KÜLALISEKS OLI ÕPPEJUHT TERJE HALLIK



2. veebruar –  Tartu rahu aastapäevale pühendatud kõnekoosolekul

esindavad meie kooli 11.c õpilased Anton Laidmets ja Mattheus Dvinjaninov;

7.b ja 9.a Kuutsemäel; 1.–2.e Tartu kunstimuuseumis

4. veebruar – 9.b Väikesel Munamäel; ülelinnaline saksa keele tõlkevõistlus 8.

ja 9. klassi õpilastele

5. veebruar – 5.b Taevaskojas; ühiskonnaõpetuse olümpiaadi elektrooniline

eelvoor; 11DP klassiõhtu

6. veebruar – kunstiolümpiaadi piirkonnavoor, füüsikaolümpiaadi

piirkonnavoor

8. veebruar – 8.a ja 8.b Kütiorus suusatamas

1.–19. veebruar – Tagasi kooli kuu

9. veebruar – geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor; Miina Härma 157.

sünniaastapäev
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31. jaanuaril 1921. aastal alustas meie kool tööd praeguses koolimajas, Viljandi tn. 3

(praegu J. Tõnissoni 3). Oma maja ehitamise mõte oli juba kooli loomise ajal. Jaan

Tõnisson juhtis moodustatud ehituskomisjoni ja oma majani jõutigi suuresti tänu

tema visadusele. Koolimaja projekti koostas insener Georg Hellat. Tema

projekteeritud on ka kõrvalkrundil asuv EÜS-i maja (1902), mida on loetud eesti

rahvusliku arhitektuuri alguseks. Koolimaja ehitamiseks koguti annetusi,

vajaminev krunt saadi soodsa hinnaga ning 1. juunil 1914. a. pandi majale

pidulikult nurgakivi. See oli toona väga oluline sündmus Tartu avalikus elus, kohal

olid kõik tolle aja nimekad ühiskonnategelased (kõne J. Tõnisson ja P. Põld),

mängis Väägvere puhkpilliorkester. Kuigi maja sai 1915. aasta kevadeks katuse

alla, ei õnnestunud koolil sisse kolida. Käis esimene maailmasõda ning

raudteejaama lähedust arvestades oli võimudel seda maja hea kasutada sõjalistel

eesmärkidel (sõjavangide majutamiseks, siis sõjaväehaiglana, hiljem sõjavägede

majutamiseks). Alles pärast sõjaaja lõppu sai kool asuda hoone korrastamisele

õppetöö tarbeks. 
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(Sajandi kool. Tartu 2006. Lk 31 jj) Enne oma majja kolimist oli kool töötanud

linnas erinevates kohtades, viimati Treffneri gümnaasiumi hoones õhtuses

vahetuses. Jaanuaris 1921 kolis kogu koolipere kooli inventari ja õppevahendeid

üle Toomemäe. "Lugematud kaardid, pildid tabelid, füüsika ja loodusloo

kabinettide aparaadid jne. Kõik tuli kolida. Uhkelt marsiti mõne õpetaja saatel

tänaval, kaardid rullis õlal või mõni komps kaenlas" (Kool ja meie. Toronto 1976. Lk

24). 31. jaanuaril 1921 sai alustada koolitööd oma majas. Pidulik koolimaja sisse

õnnistamise aktus peeti 26. veebruaril, selleks puhuks oli Karl Eduard Sööt

kirjutanud pikema piduliku regivärsilise proloogi. Õnnistamise kõne pidas

professor Hugo Rahamägi, koolimaja ehitamise loost rääkis professor Peeter

Põld, tähtpäevakõne pidas koolijuhataja Aleksander Raudsepp. Koolipere, kes oli

nii palju kolinud, sai lõpuks oma majja. Uuel majal oli ees ja taga avar

mänguväljak, hiljem kasutati majatagust ala juurvilja kasvatamiseks. Sellele lisaks

osteti Kooli tänavale maatükk, kuhu korralik aed rajati (Kool ja meie. Toronto 1976.

Lk. 24). Paraku selgus, et uus koolimaja oli juba sisse kolides kitsas ja tuli hakata

juurdeehitusele mõtlema.

Ene Tannberg



1. klass
Hea aeg veel talverõõme nautida ja sõpradega lumes möllata. Kui sa tahad
midagi uut õppida, siis proovi malemäng selgeks saad. Sel kuul õnnestub sul
eriti hästi eesti keele õppimine.
2. klass
Hea aeg leida klassist endale uus sõber. Avastad, kui veel ei ole avastanud, et
matemaatika on väga tore õppeaine. Proovid ise koostada mõned ülesanded.
Veedad väljas palju aega.
3. klass
Hea aeg inglise keelega tegelemiseks. Sõnad jäävad kergemini meelde kui
tavaliselt. Ole tähelepanelik – saad aidata oma klassikaaslast õppimises.
Vanematega võtate ette mõne vahva tegevuse, millest võib välja kasvada
peretraditsioon. 
4. klass 
Loe palju raamatuid. Tulevikus on sellest abi – võid võita mõne viktoriini või
„Kuldvillaku“. Sõpradega ja õpetajatega saad väga hästi läbi. Kui satudki
konflikti, siis oskad seda juba paremini lahendada ja see tekitab sinus hea
tunde.
5. klass
Hea aeg püüda oma esimest „7“ või „8“, kellel veel pole. Muuda korraks
õppimine tagaajamismänguks. Kui üksinda ei saa, siis löö sõbraga punti ja
tehke plaan. Sõpradega on läbisaamine suurepärane. 
6. klass
Avastad, et ka väike pingutus võib asju parandada. Märka hetki, kus tõeliselt
pingutad ja kuidas end pärast tunned. Leiad endale uue vahva lauamängu. Söö
magusat (aju vajab energiat), aga pea sellega kindlasti piiri.
7. klass 
Sõbrad, arvutimängud, internet, unistamine – see kõik on tore. Tore on ka
õppimisest saadev kasu ja rahulolu. Millal sa seda viimati tundsid?
Veebruarikuus on lihtsam õppimisele keskenduda ja selles õnnestuda. 

V E E B R U A R I K U U  H Ä R M A S K O O P
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8. klass 
Hoolimata sellest, kui raske see tunduda võib, tee see lihtsalt ära- õppimine,
harjutamine, vabandamine, koristamine. Veebruarikuus õnnestuvad pingutust
nõudvad asjad lihtsamini kui tavaliselt. Sel kuul õnnestuvad ka üllatuste
tegemised hästi. Millal viimati oma vanemaid või sõpru meeldivalt üllatasid?
9. klass
Avastad end mõtlemast, et mõned kuud veel. Lapsemeelne sinus tahaks veel
mängida ja hängida. Pead tõstev täiskasvanu muudab su vahel murelikuks-
see käib kõik kasvamise ja arenemise juurde. Leiad tasakaalu sõprade,
mängimise, õppimise, muretsemise ja muretuse vahel. Kõik läheb hästi!
10. klass
Kui seni oled näidanud vaid oma varju õppijana, siis nüüd on hea aeg näidata,
mida sa tegelikult oskad ja suudad. Suudad?  Miks mitte üllatada ennast ja
teisi? :) Võimalus saada üks hea raamatusoovitus – haara sellest kinni, aga ära
end lugema unusta. Sõbrad on tähtsal kohal ja võite avastada end lapsikusi
tegemas. Kooliõue väikestele üks lumekindlus oleks ju hea mõte?
11. klass
Kas sina põgened õppimise eest või vastupidi? Hea aeg mõelda, kuidas sa õpid
ja hea aeg oma kogemust sõpradega jagada. Annad või saad mõne hea nipi
õppimise kohta, mis tõesti aitab ja töötab.
12. klass
Mitu korda oled juba kuulnud, et sa ise oled oma õnne sepp? Võid selle lause
rahulikult ära unustada ja vaadata, mis kevad toob või pigem jätab toomata. 
 Või oled selle lausega nõus ja teed kõik selleks, et sa saad ise otsustada ja
valida, mida peale kooli edasi teha. Hea aeg omandada mõni keskendumise
harjutus.
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Õpetajad

Hea aeg mõelda, kuidas sa ise õpilasena õppisid. Mis aitas, mis mitte? Kas

tuleb meelde mõni vahva viis või meetod? Jaga seda ka õpilastega ja pääsed

mõnest järeltöö-tegijast. Tähtede seis soodustab iseendale kirjutamist. (Ära

küsi, olen vaid vahendaja.)

 

Lapsevanemad

Oled sa kunagi vaadanud sekkumata, kuidas su laps õpib? Kui on võimalus,

lihtsalt istu ja vaata. Hea aeg võtta midagi perega koos ette, mida varem

teinud pole. Mis on see esimene asi, mis pähe tuleb- seda mingegi tegema.
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