
1. aprillil toimus Õpilaste Teadustööde riikliku konkursi

II voor, kus 9.a õpilane Matilda Mägi tutvustas oma

uurimistööd õnnelikkusest (juhendaja Terje Hallik). 

12.a õpilane Ronald Judin saavutas

filosoofiaolümpiaadi lõppvoorus 9. koha. Juhendas

Henrik Sova. Ühtlasi pälvis Ronald Diana Aitai

mälestusauhinna eelvooru parima essee eest.

12. aprillil võtab MHG instagrami konto üle vilistlane,

MHG huvijuht Liis Somelar
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MÄRGATUD HÄRMAS

 07.04

Kirstin Karis

 06.04 Jelena Nikolajeva

 07.04

 11.04 Janika Kaljula

Ivika Hein



115 000 SAMMU 15 PÄEVAGA
15.04–29.04

Bente Marta Perm (5.b) sai 26.–27. märtsil Daugavpilsis toimunud 1. Mark
Rotko nimelisel noorte kaasaegse muusika interpreetide rahvusvahelisel
konkursil Heino Elleri Muusikakooli esindades keelpillide kategoorias oma
vanuserühmas kandlega II koha.
Mirel Petersell (3.a) võitis II koha Eesti Muusikakoolide Liidu konkursil "Parim
noor instrumentalist 2021" flöödi erialal I vanuserühmas! 
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5.–8. aprill – 12DP mock exams
8. aprill – 9.a ja 9.b osalevad Vabariigi Presidendi veebitunnis "Millised on
pärgviiruse õppetunnid riigile ja igaühele meist?" 
10. aprill – füüsikaolümpiaadi lõppvoor
12.–13. aprill – 9. klassi sisseastumisvestluste simulatsioonid
12. aprill – vilistlastunnis 8.a, 8.b ja 7.–8.e õpilastele Vivian Unt (Vivian Vau
kingadisainer)
12.–16. aprill – gümnaasiumi arvestustenädal

T E A T E D



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.
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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

LÄKI ÕUE MÄNGIMA! 
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Kas malering sobib tüdrukutele?!
Õpilaste vaba aja kasutamist arutati 1927. a septembris meie kooli
lastevanemate komitee koosolekul ja tunti muret, et õpilaste energia
killustub, kui nad osalevad mitmesugustes ringides, erinevates tegevustes ja
koosolekutel. Arvati, et sageli tullakse ehk tagamõttega kokku, mis
kasvatuslikult on lubamatu. Direktor Hans Karu arvates ei ole isegi õpetajad
huviringides käimise küsimuses üksmeeles. Samas propageeritakse koolis
karskuse ja ühistegemise alaseid tegevusi ning direktor andis
lapsevanematele ülevaate kooli ringide tegevusest.
Huviringides osalemise teema juurde tuldi tagasi taas sama aasta detsembris
toimunud koosolekul. Kahtluse alla seati maleringides osalemine, mis
nõudvat üsna tugevat vaimset pingutust ja ehk olevat sellel mingi tagamõte,
kui käiakse ühest koolist teise. Hr Karu ütles, et see on karskuse idee
propageerimisega seotud. Koolidevahelises maleringides käimine toimub
ühe õpetaja järelvalvel, iga kord peetakse ka kaks tundi karskuskõnet.
Õpetaja Schönberg arvas, et maletamine on moeasi ja käib närvide ja vaimu
peale, mistõttu see on tütarlastele täiesti lubamata. Lapsevanem hr Parts
soovitas mingeid muid ajaviitemänge, mis närvide peale ei käiks. Direktor
Karu vastas, et kool on ka selle peale mõelnud, näiteks on koolile suuskasid
muretsetud ja kavas on ka kelkusid muretseda. Edaspidi lastevanemate
komitee koosolekute protokollides kõnealusel õppeaastal huviringidest enam
juttu ei tehta. (RA,EA. 3460.1.622, l.22).

Arhiivis käis Ene Tannberg



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. 
Muinsuskaitseamet kutsub 7-19. aastaseid noori osalema Päranditegijate
konkursil, mis aitab kaasa kodukoha ajaloo ja kultuuripärandi
tundmaõppimisele, talletamisele ja tutvustamisele. Konkursi teema on
„Peidus pärand“. Ootame konkursil osalejaid rääkima lugusid oma
kodukandi peidus pärlitest, käega katsutavast kultuuripärandist, mis on
meieni möödunud aegadest säilinud ja millel on just sealsetele noortele
oluline tähendus. Lugude jutustamise vorm on vaba. Võib teha
animatsiooni, kuuldemängu, e-raamatu, video, mängu, koomiksi või muul
moel, vorm on vaba – loovus loeb! Konkursi tähtaeg on 31. mai 2021.
Täpsem info, eelmiste aastate tööd, abimaterjalid ja tööde üleslaadimine
lehel www.paranditegijad.ee.
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http://www.paranditegijad.ee/

