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07.10 Riina Murulaid

23. septembril osalesid 6.–7. klasside õpilased

Tamme staadionil heategevusjooksul. Teatejooksu

eesmärk on propageerida laste tervislikku elustiili ja

muuta liikumisharjumusi. Üle kogu Eesti jooksevad

lapsed nende laste heaks, kes on kaotanud

liikumisvõime.

24. septembril toimus MHG gümnasistide

discgolfiturniir (korraldajad Hans Kristjan Käärik,

Albert Erepuu ja Gabriel Avi, juhendaja Age

Raimets). Poiste arvestuses võitis Marten Murrand

(12.b), 2. koha sai Lauri Eamets (12.c) ja 3. koha Ott

Langel (12.a). Tüdrukute arvestuses olid tublimad

Emily Ronk (12.b) ja Anette Salumets (12.b). 



27. september kuni 1. oktoober – 1.–4. klasside loodusnädal

28. september – 10.a füüsikatunnis külas Taavi Adamberg

Lennuakadeemiast; 4.b eesti keele tasemetöö; 4.a õppekäik Tartu tähetorni;

1.b TÜ loodusmuuseumis; 7.–8.e, 9.e ja pre-IB Meenikunno rabas; kell 18.15 2.a

lastevanemate koosolek; kell 17.30 5.–6.e lastevanemate koosolek; kell 18.00

8.b lastevanemate koosolek; kell 15.30 MHG 115 toimkondade koosolek

29. september – 11.abc geoinformaatika tunnis geoinformaatik Ago

Tominga; 4.a eesti keele tasemetöö; 7.a Palamusel muuseumitunnis; 8.b

ERM-is; 12.a inimese füsioloogia tunnis kopsuarst-onkoloog Jaanika Narits;

Tartu linna koolide teatejooksude päev; kell 17.30 12DP lastevanemate

koosolek; kell 18.00 9.a lastevanemate koosolek; kell 18.00 10.c

lastevanemate koosolek

30. september – Tamme teatejooks; 10.b füüsikatunnis külas Taavi

Adamberg Lennuakadeemiast; kell 18.00 5.a lastevanemate koosolek; kell

18.00 3.–4.e lastevanemate koosolek

1. oktoober – 7. ab eesti keele tasemetöö; vilistlaskonverents "Inspiratsioon:

Xdream"; 8.a klassiöö

2. oktoober – keemia lahtine võistlus

4. oktoober – 7.ab loodusõpetuse tasemetöö; 10.a ERM-is

4.–5. oktoober – Tartu linna koolide karikavõistlused jalgpallis

5. oktoober – Õpetajate päev, lühendatud tunnid; 1.a õppekäik AHHAA

keskusesse; kell 18.00 1.–2.e lastevanemate koosolek
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24. septembri Õpetajate Lehes ilmus Maigi Varuski artikkel "Päästke saksa

keel!" 

Õppejuht Terje Hallik annab 24. septembri Õpetajate Lehes kommentaari

artiklile "Kuidas on koroonakriis mõjutanud eksamitulemusi?"

11.a õpilane Tauri Kilk saavutas Belgias U-19 vanuseklassi võistlusel sulgpallis

noormeeste üksikmängus 3. koha. 

https://opleht.ee/2021/09/paastke-saksa-keel/
https://opleht.ee/2021/09/paastke-saksa-keel/
https://opleht.ee/2021/09/kuidas-on-koroonakriis-mojutanud-eksamitulemusi/


Lapsevanem märgib haigestunud või eneseisolatsioonis õpilase

distantsõppele (tähis "D"), kui viimane on võimeline õppetöös osalema.

Õpetaja otsustab, millisel viisil õpilane õppetööga jätkata saab. Võimalusi on

erinevaid, näiteks:

Vastavalt riiklikule korraldusele ei ole õpetaja kohustatud hübriidtunde

tegema.

1) õpetaja lisab Stuudiumisse detailse kirjelduse ja/või õppematerjalide

leheküljed/lingid vms;

2) õpetaja saadab õpilasele töölehed/materjalid;

3) õpetaja loob digitaalse ülesande Google Classroomi, mida õpilane saab täita;

4) kui õpetaja peab vajalikuks, lülitab ta kaamera sisse ning kutsub õpilase

hübriidtundi.
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Kontsertaktus Vanemuise kontserdimajas

Miina Härma Gümnaasiumi 115. sünnipäeva sündmused
kulmineeruvad piduliku kontsertaktusega 16. oktoobril kell 14.00
Vanemuise Kontserdimajas. Esinevad kooli koorid, rahvatantsijad,
näitetrupp ja vilistlased.
Kontsertaktuse piletid on müügil Piletimaailmas. Sissepääsu
kontserdile tagab pilet hinnaga 15 eurot. Võimalus on osta toetajapilet
hinnaga 50 eurot või supertoetaja pilet hinnaga 100 eurot ning toetada
sellega kõigi MHG juubeliürituste läbiviimist (avatud uste õhtu
koolimajas, rongkäik, näitus Poe tänaval). 

Kogu info sündmuste kohta on SIIN.

https://www.piletimaailm.com/performances/112934-miina-harma-gumnaasiumi-kontsertaktus
https://online.flippingbook.com/view/28996571/
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Hendrik Vija
Matemaatika õpetaja

Rubriik:

Uued majas

Elu on toonud mind tagasi Härmasse palju
varem kui ma oleks eales osanud oodata.

Nüüd on mul võimalus pakkuda kooliperele
seda, mis mulle endale õpilasena kõige

rohkem meeldis.
Õpetamise kõrvalt õpin Tartu Ülikoolis

matemaatikat. Samuti meeldib mulle laulda ja
teha sporti, näiteks võib mind õhtuti sageli

leida Ronimisministeeriumis ronimas.
Et kooliajast viimast võtta, soovitan proovida
olümpiaade. Kui oled huvitatud, aga ei tea, kust
alustada, tule küsi nõu. Võin julgelt öelda, et

olümpiaadid ja nendega kaasnev seltskond on
minust teinud selle, kes ma olen.

Life has brought me back to MHG way sooner
than I could ever have predicted. Now it is my
chance to give back to the school everything I

enjoyed here as a student.
In addition to teaching, I study mathematics at
the University of Tartu. I also sing in a choir
and do various sports. Often in the evenings,

you could find me climbing in
Ronimisministeerium.

To take the most out of your time at school, I
would recommend trying olympiads. If you’re
interested but don’t know where to start, come

up to me and ask. I can proudly say that
olympiads and the surrounding community

have shaped me into who I am now.
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Kuidas meie kooli õpilased said koolivormi 
II osa
Ene Tannberg

Koolivorm muutus meie koolis kohustuslikuks 1. oktoobrist 1932. Kuid ka
järgnevatel aastatel oli koolivormi küsimus nii õppenõukogus kui Vanemate
Komitees pidevalt päevakorras.
1934. aasta aprillis sätestas õppenõukogu mitmeid riietuse ja käitumise
reegleid. Kleidi, põlle või varrukamärgi puudumisel pidi õpilane tooma
kodust kirjaliku vabanduse, kui kaua ja mis põhjusel tal vormiriided
puuduvad. Kleidi krae pidi olema krae, mitte peleriin või mõni muu valge
ilustus ja pidi ulatuma sissepoole õlajoont. Krae kuju kindlaks ei määratud,
krae puudumine kleidilt ei olnud mitte millegagi vabandatav. Vormikleidil
võis kanda tumesinist kampsunit. Ühe aasta jooksul ema, isa, vanaisa,
vanaema, õe, venna, onu või tädi surma korral lubati õpilastel kanda
koolijuhatuse teadmisel leinakleiti.
Ehteid koolis kanda ei lubatud, need võeti ära ja anti õpilastele alles aasta
lõpul tagasi. Aasta keskel anti ehteid tagasi ainult vanematele.
Konfiskeeritud asjad olid klassijuhatajate käes hoiul. Pidudelt saadeti
õpilane, kes ei olnud koolivormis minema ilma õiguseta tagasi tulla.
Põhjuseta nõuetele mitte vastava vormi kandmise eest tegi klassijuhataja
õpilasele esimese märkuse klassiraamatusse, teisel korral märkuse õpilase
päevikusse ja kolmanda eksimuse korral jäi karistuse määramine
õppenõukogu otsustada. Karistuseks võis õppenõukogu määrata keelu
teatud aja jooksul pidudel käia, korduvatel juhtudel või kooli määruste
teadlikul ignoreerimisel võidi õpilane koolist välja heita. Kinnistele
üliõpilasorganisatsiooni pidudele lubati õpilasi ainult igakordse
õppenõukogu loaga. (RA, EA.3460.1.663)
1935. a. võttis haridusministeerium vastu määruse koolide vormiriietuse ja
vormimütside kohta. Otsustati, et koolivormi ei muudeta, aga kuna
ministeerium nägi ette vormimütsidel triibud, siis otsustati senise
vormimütsi roseti asemel kasutada paeltest triipe.



ENKS Tütarlaste Gümnaasiumi õpilaste vormirõivastus 1935. aasta
novembris:
Peakate: Tumesinisest sametist barett, millel olid järgmised eraldusmärgid:
1) algkoolis 7 mm laiusest hallist rips-siidipaelast täisnurk, tipuga bareti
keskpunkti, avausega vasemale poole; 2) keskkoolis kahest samavärvilisest
ja samast materjalist paelast täisnurk tipuga bareti keskpunktist avausega
vasemale poole, kusjuures sisemise paela laius 7 mm ja välise paela laius 2-
3 mm, välise paela tipp oli bareti keskpunktis ja paelte kaugus teineteisest 1
cm. Nurga haarad ulatusid bareti alumise ääreni, nende vahel bareti äärel
kanti metallist koolimärki ETK (Eesti Tütarlaste Keskkool).
Vormirõivas: Tumesinisest villasest riidest lihtsa ja praktilise lõikega kleit
kindlakujulise krae ja kätistega valgest läbipaistmatust pestavast
siidriidest. Krae ulatus õlajooneni, kätiste laius oli proportsionaalne krae
laiusega. Kleidi vasakul varrukal veidi ülevalpool küünarnukki kanti kalevile
tikitud koolimärki ETK.
Jalatsid: Kuuel esimesel õppeaastal kanti madala kontsaga kingi, seejärel
oli lubatud poolkõrge kontsa kandmine. Gümnaasiumi viimases klassis
tohtis väljaspool koolitunde kanda ka kõrgete kontsadega jalatseid. (RA,
EA.3460.1.268)
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Õpilased kooli lipuga 1936. aastal
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1938. aasta maikuus oli õppenõukogus taas arutusel õpilaste käitumine ja
välimus. Juuste lokkimist lubati ainult gümnaasiumis (põhjendati, et
lokkimine rikub juukseid, eriti, kui seda oskamatult teha. Lokitud juuste
korrashoid nõudvat palju aega ja raha, mida õpilastel kuigi palju ei olnud).
Õpetaja Marta Karu ettepanekul võeti kontakti teiste koolidega, et
lokkimise keeldu ühiselt paremini läbi viia. Mantli ja kostüümi kandmisel
otsustati nõuda ka vormimütsi kandmist. Mantel olgu korralikult nööbitud.
Silmatorkavates tualettides ei olnud lubatud kooli tulla.
Kõigile õpilastele oli keelatud meikimine, küünte lakkimine ja lõhnaõli
tarvitamine. Igasuguste ehete kandmine koolis ja avalikes kohtades
vormirõivastusega ei olnud lubatud. Keelatud oli kohvikus ajaveetmine
ning vastassooga käe alt kinni käimine. (RA, EA.3460.1.268)
1940. aastal, uue võimu tulles muudeti ka koolikorra reegleid. 9. oktoobril
lastevanemate üldkoosolekul teatas direktor Alma Selge, et uus kooli
kodukord valmib lähiajal. Senist vormimütsi lubati ilma eraldusmärkideta
kanda. Mõned lapsevanemad andsid teada, et kooli vormimütsi kandvatele
õpilastele on miilits teinud märkusi. Kooli direktori teada oli seda juhtunud,
aga see enam ei korduvat, kuna on tulemas uued ühised mütsid kõigi
koolide jaoks.
Ka senist vormikleiti ilma eraldusmärgita lubati kanda. Kuna riide saamine
oli raske, ei saanud edaspidi nõuda vormikleiti. Soovitati valge kraega
tumedat kleiti. Teistest koolidest tulnud õpilased kandsid oma endise kooli
vormi. Jalanõudeks lubati poolkõrge kontsaga kingad. Rõhutati, et riietus
olgu kooskõlas aastaajaga. Kooli oma vormi ja koolimärke järgevatel
aastakümnetel ametlikult ei olnud.
(RA, EA.3460.1.713)


