
Liisa Oks (11DP) võitis vabariikliku usundiõpetuse
olümpiaadi. Juhendas Tiina-Erika Friedenthal.
12.a õpilased Ronald Judin ja Oliver Mõttus kustutakse
piirkonnavooru tulemuste alusel majandusolümpiaadi
vabariiklikku vooru. Juhendas Tiina Aidnik. 
10.b õpilased Eliise Põder ja Hans Joosep Tamme said
valmis uue video, kus MHG-d tutvustab Uku Andreas
Reigo. 
16. märtsil võtab MHG instagrami konto üle 10.a klassi
õpilane Gerli Raag. 

NB! #mhgtartu kontol on nüüdsest juba 1000 jälgijat! 
Jälgi: http://www.instagram.com/mhgtartu
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MÄRGATUD HÄRMAS

 19.03 Erkki Külaots

 22.03 Mehmet Emir Uslu

 23.03 Kadri Leppoja



8. märtsist kuni 12. märtsini viisid meie õpilased läbi virtuaalseid infotunde
erinevates Tartu põhikoolides, et tutvustada õppimisvõimalusi MHG-s.
Forseliuse kool – Jekaterina Lissovskaja, Saara-Mai Raudsepp; Veeriku kool
– Marta Lepson, Kädi Lubi, Ryan Rammi; Kivilinna kool – Kerli Zirk, Liisi
Haljasorg; TERA – Marta Lepson, Liisi Haljasorg; Hansa kool (kaks eraldi
infotundi) – Liisi Haljasorg;  Raatuse kool – Liisi Haljasorg; Reiniku kool –
Jekaterina Lissovskaja, Katariina Lorenz. Suur aitäh teile!
10. märtsil tegid meie kooli saksa keele õppijad DSD I tasemeeksamit. 
Roosa Raadio kaheksandas saates on külas matemaatikaõpetaja  Kristi
Kreutzberg.
Vilistlane Eerik Haamer uuendas Arkansase osariigis Fayetteville’is
toimuvatel USA üliõpilaste kergejõustiku sisemeistrivõistlustel Eesti U23
teivashüppe rekordit, tulles 5.60-ga võistlusel neljandale kohale.

17. märts kell 16.00 avalik Zoom 10. klassi astujatele

19. märts – 9.e klassil loovtöö video esitamise tähtaeg; saksa keele

olümpiaadi lõppvoor; emakeeleolümpiaadi lõppvoor

20. märts kell 12.00 avalik Zoom 10. klassi astujatele

22. märts – algab registreerimine gümnaasiumi ühiskatsetele; 4. klassi

loovtööde infotund vanematele ja õpilastele

23. märts – 1.–12. klasside iseseisva õppimise päev; õpetajate koostööpäev
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9. klassi õpilaste loovtööde esitlusvideotega saab tutvuda: 

Täname kõiki õpilasi, nende juhendajaid ja peresid! Suur aitäh Martin

Pendile ja Sigrid Butlersile loovtööde koordineerimise eest!

https://padlet.com/martinpent/gpi7hhwo6hsb9uol

https://www.instagram.com/edukreutz/


90 aastat tagasi võeti meie kooli uusi õpilasi vastu kas eelmise kooli tunnistuse
alusel või selle puudumisel eksamitega. Tookord toimus vastuvõtt tavaliselt
juunikuus. Ajaleht Kaja kirjutas 5. oktoobril 1933. a., et Eesti Noorsoo Kasvatuse
Seltsi Tütarlaste Gümnaasium ei tunne õpilaste vähesust. Kooli astujate tung
on väga suur. Lapsevanemad hindavad kooli eelkõige selle poolest, et seal
peale hea õpetuse ka kasvatusele rõhku pannakse. Koolis on alati silmas
peetud nõudeid, et kool valmistaks kasvandikke ette nende tulevaseks eluks.
Koolis on eraalgkool ja gümnaasiumis humanitaar- ja majapidamisharu.
Vanemate soovid ja nõuded kooli õppekava suhtes on mitmekesised.
Üksmeelel ollakse selles osas, et nõutakse võõrkeelte õpetamise laiendamist.
Sellele nõudele vastu tulles õpetatakse algkoolis esimest võõrkeelt alates
kolmandast klassist, teist alates viiendast klassist. 1933. a oli esimeseks
võõrkeeleks saksa keel, kuid aegamööda soovitakse esimeseks võõrkeeleks
inglise keelt. Peale selle on võimalik keskkooli viimasel kolmel aastal õppida
prantsuse ja ladina keelt. Majapidamise harus õpetatakse muuhulgas
aiandust. Raskusi on toonud koolile köögiaia puudumine, kuid ka see
probleem on lahenemas, sest üle tänava asuv Eesti Põllumeeste Seltsi
näituseplats müüakse kruntidena ära. Koolil on lootus sealt köögiaiale sobivat
maa-ala omandada. Sellega kõrvaldatakse suur takistus kooli arenemise teelt.
(Kaja. 5. oktoober 1933).
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Tartu Ülikooli teaduskooli viktoriinikeskkonnas on avatud

matemaatikavõistluse Kuubik teine voor. Ülesandeid saab lahendada 3.–31.

märtsini. Sel õppeaastal on Kuubiku iga voor eraldi võistlus, mis pakub

nuputamisrõõmu eelkõige 4.–8. klassi õpilastele.

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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