
1.–25. märtsini toimus Lasteekraani lehel
fantaasiavõistlus “Kevad”, millest võtsid osa ka meie
kooli 1.b klassi õpilased. Kokku oli üle Eesti saadetud
fotosid 1402 ja loosi tahtel võitis Lasteekraani kõhukoti
Joanna Toomiste (1.b) oma aiatööriistadest pildiga.
Kirjakonkursil "Kiri küüditatule" pälvis 12.b õpilane
Katriin Kuldnokk Postimehe kirjastuse
raamatupreemia. 
25. märtsil oli MHG instagrami konto 11DP õpilaste
päralt. 
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Rahvusvahelise keemiaolümpiaadi valikvõistluse põhjal on 11DP õpilane Liis
Siigur pääsenud rahvusvahelise keemiaolümpiaadi Eesti võistkonda ja 11DP
õpilane Uku Andreas Reigo pääsenud rahvusvahelise Mendelejevi
keemiaolümpiaadi Eesti võistkonda. Liisi ja Uku Andrease juhendajaks on
õpetaja Jörgen Metsik.
Õpilaste Teadustööde riikliku konkursi II vooru pääses 9.a õpilane Matilda
Mägi oma uurimistööga õnnelikkusest (juhendaja Terje Hallik).
25. märtsil osalesid Annika Alavere (12DP) ja Maare Karmen Oras (11.a)
saksakeelse väitlusvõistluse „Jugend debattiert in Mittel-, Ost- und
Südosteuropa“ eelvoorus. Annika Alavere pääses edasi poolfinaali, mis
toimub 14. aprillil.
Saksa keele õpetaja Maigi Varuskile on omistatud meisterõpetaja kutse
(tase 8 koos valitava kompetentsiga metoodika ja õpivara arendamise alal).
TOK-i ja maailmausundite õpetaja, PhD Tiina-Erika Friedenthal kirjutab 26.
märtsi Tartu Postimehes meie kodulinna teatriloost.
Ajalooõpetaja Alla Vinitšenko ja saksa keele õpetaja Maigi Varusk tegid
toreda video "Jalutuskäik mööda keskaegset Tartu linnamüüri". 

Roosa Raadio külaliseks on emakeeleõpetaja Jana Kübar.
Vt: https://www.youtube.com/watch?v=Exgfo-oI8mM
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30. märts – UPT järelkaitsmised
1. aprill – Õpilaste Teadustööde riikliku konkursi II voor kell 9.00–15.30 
2. aprill – suur reede
4. aprill – ülestõusmispühade 1. püha
5. aprill – 11. klassi inglise keele uue kursuse algus; gümnaasiumi
ühiskatsetele registreerimise lõpptähtaeg

1 0 0 0  T U N D I  Õ U E S  1 . – 4 .  K L A S S I L E

1000 TUNDI ÕUES
Väljakutse reeglid:

Iga klassi eesmärk on kokku koguda 1000 õues veedetud tundi.

Väljakutse kestab 01.–30.04.

 

Lisaks saad osaleda ka isiklikus väljakutses 100 TUNDI ÕUES.

LÄKI ÕUE MÄNGIMA! 
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Hindamise küsimus on olnud aktuaalne koolisüsteemis läbi aegade. Kuidas
hinnata, mida hinnata, kui sageli hinnata, mis on hindamise eesmärk, neid
küsimusi arutati meie kooli õppenõukogus 110 aastat tagasi, aastal 1911 ja
protokolliraamatus on arutelu kirja pandud järgmiselt:
Õpetajate hulgas oli rahulolematust, miks iseäranis vene keeles on numbrid
väga halvad. Arvati, et see halvab laste tahtmist õppida ja vähendab õpilaste
arvu, kes meie kooli õppima tahavad tulla. Arutati, kuidas hinnata õpilaste
teadmisi. Pikkade vaidluste tulemusel jõuti üksmeelele järgmises:
1) Üksikute õpilaste teadmisi tuleb võrrelda ja hinnata klassi üldiste teadmiste
nivooga.
2) Kui laps nõrgem, tuleb programmi nõudmisi selles mõttes kergemalt võtta,
et rõhutada peamisi asju ja hindamise juures kõrvalisemaid küsimusi vähem
tähele panna.
3) Numbrite peale ei pea mitte kui virgutaja ja tagakihutaja peale mõtlema,
vaid kui teadaandmise peale vanematele.
Sellepärast ei tohi õpetamise juures numbri väljapanemine küsimise otstarve
olla, vaid õpilaste üleüldine edenemine, asja selgitamine, süvendamine ja
meelespidamine. Töötavad kooliõpetaja ja õpilased ilma selle tundeta, et kõiki
vastuseid ikka hinnata tuleb, siis võidab osavõtmine ja jõutakse klassis rohkem
edasi. Veerandaasta numbrite väljapanemine sündigu enam üleüldise mulje
järele selles mõttes, kas kooliõpetaja õpilast edasi võib viia, või mitte. Number
ärgu olgu mitte üksikute vastuste ja kirjatööde eest antud numbrite
matemaatiline kokkuvõte. (RA,EA. 3460.1.264, l.26p).

Arhiivis käis Ene Tannberg



Sellel aastal värvi mune looduslike vahenditega!

Väga hästi annavad värvi: porgandipealsed,

peedikoored, sibulakoored, mustikad, punapeet, kohv,

tee, spinat jne.

Antud meetodi puhul tuleb muna enne ära keeta ning siis värvivette

ligunema jätta. Umbes 30 minutist piisab heledama värvi saavutamiseks, 8–

10 h peaksid tagama juba tugevama tooni. Iga värvi tegemisel on oluline

silmas pidada, et 5 dl vedeliku kohta tuleb värvitud veele lisada ca 1

supilusikatäis äädikat, mis aitab värvil munakoore külge kinnituda.

Toredad retseptid leiad teeise.com, maakodu.delfi.ee ja lastega.ee lehelt.
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Riigimetsa Majandamise Keskus korraldab 22. märtsist 29. aprillini

metsaviktoriini Eesti koolidele. RMK metsaviktoriin on internetipõhine ja

pakub võimalust loodusõppe mitmekesistamiseks nii koolis kui ajutiselt

koduõppel olevatele õpilastele. Loe lähemalt osalemise kohta:

http://www.loodusegakoos.ee/metsakool/metsaviktoriin ja registreeri oma

klass.

Tallinna Tehnikaülikooli Energiatehnoloogia Instituut ja Eesti

Soojustehnika Inseneride Selts (ESTIS) kutsuvad kõiki Eesti 10. – 12. klasside

õpilasi osalema Energiatehnoloogia Erialavõistlusel. Võistluse eesmärk on

panna õpilasi kaasa mõtlema energeetika teemadel ning tutvustada meie

eriala väljakutseid ja pakkuda uusi teadmisi koos mõnusa

võistlusmomendiga. Võistlus toimub kahes osas. Teoreetilises osas saavad

igal nädalal õpilased lahendada ülesande, mis avaldatakse ESTIS-e

kodulehel (8.04, 12.04, 15.04, 19.04 ja 22.04). Võistluse teine osa ehk

praktilise ülesande lahendamine toimub 24.-25. aprillil. Võitjad

kuulutatakse välja ja autasustatakse 30. aprillil. 

Tartu Ülikooli teaduskooli viktoriinikeskkonnas on avatud

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

märtsini.

7. aprillil ootame kõiki riigikaitsehuvilisi õpilasi uuele riigikaitseõpetuse

ainevõistlusele Hakk. Võistlusele registreerumine on juba avatud ja kestab

võistluse lehel 5. aprilli südaööni. Ainevõistlus toimub 45-minutilise

veebipõhise testina Tartu Ülikooli Moodle’i keskkonnas. Rohkem infot

võistluse kohta leiab: https://www.teaduskool.ut.ee/hakk
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https://www.teaduskool.ut.ee/et/ainevoistlused/hakk
https://www.teaduskool.ut.ee/hakk

