
Aitäh korraldustiimile eesotsas Tiia Lepikuga
ülekoolilise matka "115 minutit Härma vaimuga"
organiseerimise eest!
Tartu linn tunnustab olümpiaadidel osalejaid ja nende
juhendajaid. Absoluutselt parimad olid meie kooli
õpilased Meena Rooden (8.b) ja Liis Siigur (11DP), kes
jõudsid viiel erineval olümpiaadil esikolmikusse.
Edukaim juhendaja Tartu linnas oli meie
geograafiaõpetaja Maiu Kaljuorg, kelle õpilastest jõudis
esikolmikusse seitse õpilast.
https://www.tartu.ee/et/uudised/tartu-linn-tunnustab-
olumpiaadidel-osalejaid-ja-nende-juhendajaid
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E-Känguru kulges meie õpilastele väga edukalt. Esisajasse tulnud õpilased
olid: pre-Ekolier vanuseklassis (1.–2. klass) jagasid üle-eestilises pingereas
esikohta Briana Sofia Talving ja Elisabeth Yenma Virnas. Ekolieride klassis
(3.–4. klass) saavutas 36. koha Marleen Tamm. Benjaminide klassis (5.–6.
klass) tuli 22. kohale Saara Lei Konksi, 76. kohta jagasid Tommi Arula ja Lille-
Mai Kangur, 92. koha saavutas Gloria Raudjärv. Kadettide vanuserühmas
(7.–8. klass) tuli võitjaks Karina Saealle, Uku Märt Raasik ja Karolin Ruumet
jagasid 26. kohta, Maria Alas sai 39. koha ja Koit-Helger Panksepp 53. koha.
Juunioride arvestuses (9.–10. klass) saavutas Tõnu Uustare 14. koha ja
Jaagup Konksi 98. koha. Studentide vanuserühmas (11.–12. klass) tuli Uku
Andreas Reigo 5. kohale, Ronald Judin 17. kohale, Liis Siigur 28. kohale,
Hendrik Matvejev 47. kohale ja Mikk Rooden 51. kohale. Kokku osales e-
Kängurul 136 MHG õpilast.
Roosa Raadio 13. saate külaliseks on  hispaania keele õpetaja Valentín Pinar
Madrid
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25. mai – 5.a ja 5.b õppeprogrammil "Kuidas elad, Emajõgi?"; 10. klasside

riigikaitselaager; 10. klasside tüdrukud osalevad Girl Power projekti

avaseminaril Tartu Lodjakojas; viimane võimalus teha klassipilte

26. mai – jalgratturi eksam 3.–4. klassidele

27. mai – 9. klassi aastahinnete välja panemise tähtaeg; 4. klassi loovtööde

esitlemine

27.–28. mai – 6.a parvematkal

28. mai kell 10.00 – 9. klassi eesti keele lõpueksam

31. mai – 1.–2.e klass AHHAA õppeprogrammil "Salapärane vesi"

31. mai–4. juuni – 11DP mock exams

1. juuni – iseseisva õppimise päev; lastekaitsepäev; õpetajate koostööpäev
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Õpilasomavalitsuse loomisest sada aastat tagasi

Tänapäeval on tavaline, et koolis tegutsevad õpilasomavalitsused. Sajand

tagasi koolide õpilasomavalitsusi alles hakati looma. Nii ka meie koolis. See

teema oli esmakordselt kooli õppenõukogus arutusel 20. novembril 1922. a.

Õppenõukogus arvati, et omavalitsuse peamine teema on koolis

korrapidamine. Toimus pikk arutelu. Osad õpetajad kahtlesid omavalitsuse

vajalikkuses ja otstarbekuses, muusika ja matemaatikaõpetaja hr Valk arvas, et

tütarlapsed on organiseerimises väga nõrgad. Läbirääkimiste tulemusena

otsustati, et katsena tuleks õpilaste omavalitsuse küsimused siiski ette võtta.

Korraldusliku poole pealt arvati, et oleks mõistlik järele aimata vabariigi

valitsuse korraldust. Maateaduse ja matemaatika õpetaja hr Tauts arvas, et

otsekohe õpilasomavalitsuse tegevusega alustada oleks õpilastele võõrastav,

seepärast tuleks enne sellel teemal referaat teha, millest iga klassi õpilased osa

võtavad. Seejärel saab juhtnöörid õpilasomavalitsuse tegevuseks välja töötada.

Toodi näide, et Viljandis olla klassikohtud õpetajatele suureks abiks olnud,

kuid eriti alamates klassides tulevat seal õpetajatel omavalitsuse määratud

karistusi pehmendada. Hr Kristian, matemaatikaõpetaja, arvas, et kui anda

korrapidamise ja kohtu küsimus õpilastele otsustada, siis ainult niisugusel

kujul, et õpetaja saab sealt osa võtta.

Hr Valk arvas, et kui ainult administratiivne külg (korrapidamine) jääb

omavalitsuse teemaks, siis puudub omavalitsuse keskpunkt ja et seda

tasakaalu viia, peab sellel kindlasti ka moraalne külg, näiteks kohtu funktsioon

olema.

Prl Kann, keemia- ja loodusloo õpetaja, oli õpilasomavalitsuse poolt mitte

ainult korrapidamise osas, vaid just sügavamas mõttes, st et õpilased

arutaksid ka reeglite rikkumisi ja abinõusid nende ennetamiseks ja neile

reageerimiseks. Õppenõukogus järgnes pikk arutelu, kas korrapidamisega

alustada enne või pärast referaadi kirjutamist. Lõpuks jäi see otsustamata, sest

hääletamisel läksid tulemused pooleks. (RA.EAA.3460.1.265. L 194jj.)

Arhiivis käis Ene Tannberg
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Hea 15–21-aastane noor! Kas Sind huvitab, kuidas mõtlevad ja töötavad
häkkerid? Kas tahaksid ise seda proovida? Sind huvitavad arvutid ja
internetti ühendatud seadmed? Kui jah, siis järgnev üleskutse on mõeldud
sulle! Eesti küberkaitse ettevõtted CTF Tech ja CybExer Technologies
kutsuvad sind osalema tasuta küberkaitsevõistlusel „Cyber Battle of
Estonia“. Tegemist on kõige suurema algajatele mõeldud võistlusega, mis
Eestis kunagi koolinoortele korraldatud. Tallinnas, Tartus, Pärnus, Narvas ja
Paides toimuvad esmalt kiirkursused, mille mentorid on Eesti
küberturvalisuse eksperdid. Seejärel saad luua kaaslastega tiimi.
Võistkonnad hakkavad üksteiselt mõõtu võtma viies linnas toimuvatel
piirkondlikel kübervõistlustel, kus panused on kõrged. Nimelt selgub
nende käigus, kes pääsevad Cyber Battle of Estonia suurejoonelisele
finaalüritusele, mis leiab Karl-Erik Taukari juhtimisel aset 30. oktoobril
Tartus. Cyber Battle of Estonia parimat võistkonda ootavad au ja kuulsus,
põnevad pakkumised Eesti küberorganisatsioonidelt ning auhinnad
sponsoritelt. Narvas toimub koolitus 29.–30. juulil, Pärnus toimub koolitus
2.–3. augustil Tartus toimub koolitus 9.–10. augustil. Tallinnas toimub
koolitus 12.–13. augustil, Paides toimub koolitus 16.–17. augustil. Koolituse
järel toimuvad piirkondlikud võistlused ning nende kuupäevade kohta on
info võistluse kodulehel. Osalemiseks ei ole vaja eelnevat häkkerikogemust,
piisab huvist, pealehakkamisest ja isiklikust sülearvutist. Registreeri end
kohe, sest uued kübertalendid sünnivad just selles võistluses ning kohtade
arv on piiratud! Registreerimine toimub 30. juunini või kuni kohti jätkub.
Lisainfo ja registreerimine: www.CyberBattleOfEstonia.ee
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http://www.cyberbattleofestonia.ee/


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.
Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum, Postimees Juunior ja Eesti
Olümpiakomitee kutsuvad kõiki lapsi üles joonistama Tokyo olümpiale
minevatele Eesti sportlastele õnnetoovat maskotti! Valitud joonistuste
autorid saavad endale ka toredad auhinnad, millest suurim on aga see, et
rahva lemmikuks valitud joonistusest õmmeldakse eksklusiivne mänguasi,
mille saavad endale nii võidutöö autor kui ka terve Eesti olümpiakoondis!
Tööde esitamise lõpptähtaeg on 30. mai. Joonistusvõistlus on avatud kõigile
5–16-aastastele lastele ning võistlusele saab töid esitada lehel
https://om.postimees.ee/joonistusvoistlus/ 
Eesti Kunstiakadeemia kutsub kõiki loomingulisi gümnaasiuminoori
osalema kunstikonkursil “Kasulik kunst?!”. Konkursi võidutöö
eksponeeritakse Kumu kunstimuuseumis ning töö autorit ootab ka 1000-
eurone auhinnaraha. Konkursile on oodatud igas žanris vabalt valitud
fookusega kunstiteosed, mis võivad keskenduda kõigele sellele, mida
praegused noored ja võimekad tuleviku professionaalid oluliseks peavad,
enda ümber või endas märkavad. Töid oodatakse 16. juunini. Grand Prix ning
II ja III koha võitjad kuulutatakse välja hiljemalt 28. juunil. Lisainfo konkursi
kohta: www.artun.ee/kasulikkunst ja kasulikkunst@artun.ee 
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http://www.paranditegijad.ee/
https://spordimuuseum.us14.list-manage.com/track/click?u=6ea8cf4c4827d61c75d6136e6&id=088cdab415&e=df90bc7e27
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNjgyNjUwNzAzMzU0Mzk5Mjg1JmM9aTFhNSZlPTQyMDkwNzUmYj01OTU0MzE2MzcmZD12NG01djRl.y4z281HIZ4jcVL5hhUmoZ09nx5HFCAje2DOdjhn31uk
mailto:kasulikkunst@artun.ee


Eesti Mälu Instituut kutsub kõiki foto- ja filmihuvilisi õpilasi jäädvustama
Patarei vanglat, Eesti kommunismiohvrite memoriaali ja teisi
mälestuspaiku üle Eestimaa, mis seostuvad Eestis toimepandud Nõukogude
repressioonidega. Konkursi patroon on Eesti Vabariigi peaminister Kaja
Kallas. Konkursi eesmärk on väärtustada vabadust, näidata türannia olemust
ja leida sümboolseid motiive, mis seostavad neid paiku represseeritud
inimeste saatuste ning meie rahva kogemusega aastatel 1940–1991. Foto- ja
videotöid võetakse vastu kuni 27. maini 2021. Auhinnafondis on 3000 euro
väärtuses elektroonikapoe kinkekaarte, ekskursioonid Patarei vanglas ja
suurepärased ajalooraamatud. https://communistcrimes.org/et/eesti-
malumajakad
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4.–9 .  KLASSIDE HEADE MÕTETE
KAARTIDE NÄITUSED:

Õ N N  O N  I N I M E S E  E N D A  T E H A . . .

KAHEKSAKAND, KAHEKSANURK, MUHU MÄND,
AOTÄHT, EHATÄHT, "ÕNNEKRÕNN"

NÄITUS ASUB I I  KORRUSE GALERIIS

213  KLASSIUKSE KÕRVAL
306 KLASSIUKSE KÕRVAL
I I I  KORRUSE ÕPINURGAS

VÕIMLA JA KÄSITÖÖKLASSI  VAHELISE
KORIDORI  SEINAL




