
Vilistlaste kuu raames jagasid eelmisel nädalal 
 Instagramis meiega oma päeva tehnoloogiaettevõtja  
Kristjan Maruste ja disainer Helen Valk-Varavin. Sellel
nädalal astuvad üles vabakutseline etenduskunstnik
Katrin Kreutzberg ja  turundusjuht Hanna Loodmaa.
Täname vilistlasi, kes on Tagasi kooli raames andnud
meie õpilastele vilistlastunde: Sass Henno, Kristi
Tiimann, Roman Kaljuorg, Kristjan Maruste, Stiina
Kristal, Kati Vald, Stina Lill-Roberts, Maret Ahonen.
Täname anonüümseks jääda soovivat vilistlast, kes
kinkis koolile 26 uut tahvelarvutit.
Täname lapsevanem Romet Randa, kes annetas
õpilastele kasutamiseks kastitäie ühekordseid
meditsiinilisi maske.

 18.02

SÜNNIPÄEVAD

 Egle-Diana Keldt
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Nooremas vanuserühmas (7.–8. klass) kutsutakse emakeeleoümpiaadi
lõppvooru 8.a klassi õpilane Karolin Ruumet, keskmises vanuserühmas (9.–10.
klass) 9.b klassi õpilane Loviisa Purm ning vanemas vanuserühmas (11.–12.
klass) Liis Siigur (11DP), Ronald Judin (12.a), Markus Vihtla (12.b) ja Anabel Zopp
(11.b).
Bioloogiaolümpiaadi lõppvooru on kutsutud Meena Rooden (8.b), Liis Siigur
(11DP) ja Liisa Oks (11DP).
Keemiaolümpiaadi lõppvooru on kutsutud Laur Saks (9.a), Hendrik Matvejev
(11DP), Liis Siigur (11DP), Mikk Rooden (11DP), Uku Andreas Reigo (11DP) ja
Ronald Judin (12.a). 
Füüsikaolümpiaadi lõppvooru on kutsutud Liis Siigur (11DP), Mikk Rooden
(11DP) ja Uku Andreas Reigo (11DP).
11.a klassi õpilane Maare Karmen Oras pälvis auhinna 11. saksakeelsel e-
võistlusel „Ich trage bei“. Võistlusele tuli esitada enda tehtud ülesanne/
ülesanded, et anda panus ning rikastada riiklikus õppekavas olevate teemade
käsitlemist. Žürii hindas õppijate loovust, keelelist korrektsust, universaalset
kasutatavust kui ka töö keerukust. Maare Karmeni saksa keele õpetaja on
Maigi Varusk.
6. märtsil toimuvale üleriigilise eesti kirjanduse olümpiaadi veebilõppvooru sai
kutse 12.c klassi õpilane Mathilda Matjus. Tema juhendajaks on Ivika Hein.
Vabariikliku kunstiolümpiaadi piirkonnavoorus saavutas põhikooliõpilaste
arvestuses esikoha Helena Gross (8.a) ja gümnaasiumiastmes tuli Mia
Pakkanen (11.b) 4. kohale. Juhendas Ivika Hiis.
Roosa Raadio uue saate külaliseks on bioloogiaõpetaja Martin Pent.
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1.–19. veebruar – Tagasi kooli kuu

15.–19. veebruar – gümnaasiumi arvestustenädal

16. veebruar – vastlapäeva uisudisko, 5.a Taevaskojas tõukekelgumatkal; 6.b

Kuutsemäel; Tagasi kooli vilistlastunnis 8.b klassile Roman Kaljuorg; 7.–8.e

klassiõhtu

17. veebruar – distantsõppepäev, v.a Eesti õppekava 12. klassid; õpetajatel

tähendusliku õppimise koolitus; Tagasi kooli vilistlastunnis 9.b klassile

Merili Ginter; 3.a vastlasõit Leigol

18. veebruar – Tagasi kooli vilistlastunnis 3.–4.e klassile Karmen Nigul; kell

15.00 MHG 115 toimkondade koosolek

19. veebruar – EV aastapäeva tähistamine; HTM-i rahulolu-uuring 8.a ja 8.b

klassile

20.–21. veebruar – 1. klassi õppepäevad

20. veebruar – Rahvusvaheline online STEM olümpiaad (MHG-st osaleb 21

õpilast)

20.–28. veebruar – KOOLIVAHEAEG

24. veebruar – EV aastapäev

25.–26. veebruar – õpetajate koostööpäevad

1.–5. märts – 9. klasside varjunädal 11DP-s

1. märts – MHG 115 vilistlaste toimkonna koosolek
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Eesti riigi sünnipäeva oleme harjunud tähistama pidulikult ja suurejooneliselt.
Tänavu on viiruse levikust tingituna pidustused küll varasemast
tagasihoidlikumad. Kuidas tähistati meie koolis Eesti Vabariigi aastapäeva
100 aastat tagasi, kui 24. veebruar ei olnud veel riigipüha? Selle kohta on
olemas ülestähendusi tolleaegsetes kooli õppenõukogu protokollides. Eesti
Vabariigi teise aastapäeva eel (1920. a veebruaris) saadeti koolidesse ringkiri,
kus soovitati 24. veebruari tähistada koolis päevakohase kõnega. Meie koolis
otsustati sellel päeval korraldada pidulik aktus, kus lisaks tähtpäevakõnele
viidi läbi palvus ning esines laulukoor (RA, EA.3460.1.265, l.85p.) See on
teadaolevalt esimene kord, kus meie riigi sünnipäeva kooliperega pidulikult
tähistati. 1921. aastal oli Eesti Vabariigi kolmanda sünnipäeva tähistamine
suurejoonelisem. Esimest korda sai koolipere aktuseks koguneda oma
koolimaja aulasse. Pidulikul aktusel kõnelesid koolijuhataja Aleksander
Raudsepp ning ajalooõpetaja Marie Tõnson. Muusikaõpetaja Miina Hermanni
(Härma) juhatamisel esitas kooli koor mõned laulud. Pärast aktust läksid
õpilased rongkäigus raekoja platsile, kus peeti paraadi. Seejärel mindi
rongkäigus Pauluse kalmistule hukkunud sõjameeste kalmudele pärgi
panema. Pärgade ostmiseks koguti igalt õpetajalt 50 marka (RA, EA.3460.1.265,
l.134.). Eesti Vabariigi 5. aastapäeva tähistati 1923. aastal nii koolis kui
ülelinnaliselt gümnaasiumide ühisüritusena. Koolis toimus aktus, millest
osavõtt oli kõigile kohustuslik. Õpilased esinesid deklamatsiooniga ja
klaveripalaga, kooli koor esitas mõned koorilaulud ning pidukõne pidasid
õpetaja ja õpilane. Tartu koolijuhatajate ja koolivalitsuse otsusel toimus
koolide ühine üritus Pauluse kirikus, kus kuulati vaimulikku kõnet ja ilmalikku
kõnet, lauldi koraali ja riigi hümni.. RA, EA.3460.1.266, l.73.)

Ene Tannberg
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KAVA
3. klassid
            3. tund aktus aulas         
          
4.-12. klassid
            3. tund aktus veebi vahendusel 
     
1.-2. klassid    
            7. tund aktus aulas

NB! Kõik ülejäänud tunnid toimuvad
vastavalt tunniplaanile!

NB! SINIMUSTVALGE PIDULIK RIIETUS JA TEKLID!



Tartu Ülikooli teaduskool koos Nortaliga (Nortali asutaja on MHG vilistlane

Priit Alamäe!) kutsub 5. märtsil kõiki 8.–12. klassi IT-huvilisi tüdrukuid

õppepäevale „Leia oma tee IT-sse: tüdrukute eri!“. Õppepäev toimub kell

10.00–13.00 veebis. Ülekande link saadetakse registreerunutele mõni päev

enne ürituse toimumist. Õppepäevaga soovitakse aidata tüdrukutel leida

tee IT-sse, tuues nendeni elulised näited töömaastikult ja tutvustades

ettevõtte igapäevatööd. Nortali naistalendid jagavad oma kogemusi,

kuidas nad IT-sse jõudsid ja räägivad, millest nende töö koosneb.

Töötubades on osalejatel võimalik erinevate IT-rollidega lähemalt tutvuda

läbi konkreetsete näidete. Osalemine on tasuta. Info ja registreerumine:

https://www.teaduskool.ut.ee/et/it-tudrukud.

Eesti Mälu Instituut ja Postimees kutsuvad noori vanuses 16–21 eluaastat

osalema märtsiküüditamise mälestuspäevale pühendatud kirjavõistlusel

„Kiri küüditatule“. Parimad autorid saavad auhinnaks põneva ajalooreisi

Leetu. Lisaks sellele on auhinnafondis kolmesaja euro väärtuses

kinkekaarte ja raamatuid. Osalejad on oodatud ka kevadel toimuvale

tänuüritusele. Parimad tööd avaldatakse koos autori nimega Postimehes.

Kiri peaks olema vormistatud isikliku pöördumisena ja mahult mitte

ületama 6000 tähemärki koos tühikutega. Kirjutada võib eesti või vene

keeles. Tööde esitamise tähtaeg on hiljemalt 20. märts 2021 saates need e-

posti aadressile info@mnemosyne.ee. Kirjale peab olema lisatud kirjutaja

ees- ja perekonnanimi, vanus, e-post, telefon, kool ning juhendaja või

nõustaja nimi (kui on).
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