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MÄRGATUD HÄRMAS

15.10 Marje Peedisson
Täname kõiki abituriente, kes proovisid
õpetajatepäeval kätt õpetajaametis ning korraldasid
õpetajatele meeleoluka ürituse kooli aulas.
Katrina Laur (8.a) ja Henrik Harjus (9.a) osalesid
Laheda Koolipäeva noortekonverentsil.
Füüsika- ja keemiaõpetaja Riina Murulaid sai valmis
gümnaasiumi elektromagnetismi õpiku. Riina
jätkab Härma õpetajatest õpikute autorite pikka ja
auväärset nimekirja ning on ühtlasi esimene Eesti
naine, kes on kirjutanud füüsikaõpiku
autoriõpikuna.
MHG filosoofiaõpetaja Hendrik Sova viibib 11.–15.
oktoobril Cambridge'is filosoofiakonverentsil.

18.10 Eda Lemberg

18.10 Teeli Roht

https://kirjastusmaurus.ee/oppematerjalid/elektromagnetism-2/


MHG
INFO

2. oktoobril toimunud keemia lahtisel võistlusel sai nooremas vanuserühmas

(9.–10. klass) Laur Saks (10.a) 14. koha ja Triin Punab (10.b) 18. koha. Juhendas

Riina Murulaid. Vanemas vanuserühmas (11.–12. klass) saavutas Uku Andreas

Reigo (12DP) 9. koha, Liisa Oks (12DP) 15. koha, Hendrik Matvejev (12DP) 18.

koha ja Joosep Toom (11DP) jagas 22.–23. kohta. Juhendas Jörgen Metsik.

Möödunud laupäeval, 9. oktoobril osalesid MHG noored luuletajad Eliise Kolsar

(9.a), Margaret Luht (8.b) ja Merit Ots (10.a) Kalju Lepiku luulepäevadel Koerus.

Eliise Kolsar pälvis Kalju Lepiku luulepäevadel 4. koha põhikooliõpilaste

arvestuses. Juhendas õpetaja Auli Auväärt. 

30. septembril toimus Tallinnas Eesti Teaduste Akadeemias rahvusvaheline

konverents teemal "Impact of research in science education. Addressing the

need for a knowledge-based society". MHG bioloogiaõpetaja Helen Semilarski

esines seal ettekandega teemal "Kuidas toetavad loodusteaduste õpetamise

alased uurimused praktiseerivat loodusainete õpetajat?" 

9. oktoobril toimus Tallinnas TEDxTallinn järjekordne üritus "Tajunihe", kus

inspiratsioonikõnelejatena astusid üles Massachusetts Institute of Technology

kaasprofessor, vilistlane Andres Ševtšuk ja MHG 10.a klassi õpilane Matilda

Mägi.



12. oktoober − MHG 115 kontsertaktuse peaproov Vanemuises;

lühendatud tunnid

13. oktoober – 6. klasside õpioskuste talgute (õpioskuste olümpiaadi)

piirkondlik voor; 1.–2.e TÜ muuseumis õppeprogrammil "Iga tegu jätab

jälje"

14. oktoober – Miina Härma Gümnaasiumi 115. sünnipäev; LÜHENDATUD

TUNNID; 10. klasside sõrmuste tseremoonia; RONGKÄIK

15. oktoober – MHG 115 ettevalmistused; TUNNIVABA PÄEV;

kontsertaktuse proov aulas, 12. klasside õpilastel UPT kirjutamise päev

16. oktoober – kell 14.00 MHG 115 kontsertaktus Vanemuise

kontserdimajas ja koolimajas avatud uste õhtu vilistlastele

18.–22. oktoober – gümnaasiumi arvestustenädal

19. oktoober – 7.a õppeprogrammil "Mõõtmised ja kaart"; Grete Arro

õpituba 9. klasside õpilastele
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Kohe on kätte jõudmas kauaoodatud 14. oktoober, MHG 115. sünnipäev. 

SEE ON TEKLIPÄEV!!!

5. tunni ajal toimub aulas sõrmuste kätte andmine 10. klasside õpilastele.

Hamleti monoloogi loeb vilistlane Oliver Mõttus.

Sellel päeval toimuvad koolis lühendatud tunnid. NB! Kuues tund toimub ka

(ei jää ära!), aga lõpetatakse varem. 

Pärast tundide lõppu koguneme klasside kaupa kooli õue ~ kell 12.45 ning

algab pidulik rongkäik. MHG 115. lend jagab kõigile värvilisi õhupalle.

Õhtupoolne vahetus tuleb ainult rongkäiguks kooli. Kogunemine kell 12.45

kooli õuel oma klassi tähise juures. 

Kell 13.00 tervitab kooliperet direktor Ene Tannberg ja siis hakkab kooli

hoovist pidulik rongkäik liikuma üle Toomemäe meie kooli asutajate Peeter

Põllu ja Jaan Tõnissoni kujude suunas. Raekoja platsil tervitab meid linnapea

Urmas Klaas. Tagasi kooli tuleme mööda Vanemuise tänavat. Rongkäik kestab

umbes poolteist tundi. Ootame endaga liituma ka lapsevanemaid ja vilistlasi.

Kooliõuel pidu jätkub! Meid ootab sünnipäevakringel ja lõbusad tegevused.

Rongkäiku pildistatakse ja filmitakse.

Valime kõige silmatorkavama klassi. Valmistage koos oma klassiga toredaid

loosungeid, tuletage meelde hüüdlaused ja laulujupid, väiksed

tantsusammud. Võite liikumist toetada kaasavõetud muusikariistadega.

Teeme päeva endale ja linnarahvale lõbusaks, sest on sünnipäev!
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Miina Härma Gümnaasiumi 115. sünnipäeva sündmused kulmineeruvad
piduliku kontsertaktusega 16. oktoobril kell 14.00 Vanemuise
Kontserdimajas. Kõnedega esinevad Eesti Vabariigi president, vilistlane
Alar Karis, direktor Ene Tannberg, diplomaadist vilistlane Marten Kokk ja
12. klassi õpilane Uku Andreas Reigo. 

Muusikaliste etteastetega esinevad vilistlased Karl Petti, Sigrid Mutso,
Simo Breede, Rasmus Kull, Maria Kallaste, Sander Sokk, Kaarel Kukk,
Maria Leppoja, Meelis Pihlap, mudilaskoor, lastekoor, poistekoor,
neidudekoor ja segakoor ning rahvatantsurühmad. Koore juhatavad
vilistlane Markus Leppoja, Kadri Leppoja, Sirle Lorvi ja Lilia Ilves.
Rahvatantsurühmade juhendaja on Anita Kreen. Klaveril saadavad
vilistlane Mari Visnapuu ja Jaanika Rand-Sirp. Muusika ja tantsu seob
tervikuks näitetrupi esinemine, mille on ette valmistanud õpetaja Ivika
Hein ja 12. klassi õpilane Anton Laidmets. 

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). 

KONTSERTAKTUS
VANEMUISE

KONTSERDIMAJAS

https://www.piletimaailm.com/performances/112934-miina-harma-gumnaasiumi-kontsertaktus
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Kontsertaktusele järgneb vilistlaste avatud uste õhtu koolimajas, mida
juhib vilistlane Sander Loite.

Programm koolimajas: 
17.00 avame koolimaja uksed

18.00–18.45 on võimalus osaleda legendaarsete õpetajate
tundides: Janika Kaljula, Riina Murulaid, Maiu Kaljuorg, Helle
Sorge, Marje Peedisson, Reet Noorlaid, Ene Tannberg, Helgi
Rootslane, Heikki Veinimäe ja Ivika Hein.
Tundi registreeri ennast SIIN

19.00 direktorite tervitus aulas

19.30 virtuaaloksjon, kuhu on juba oma panuse andnud: Merili
Ginter, Tõnu Runnel, Vivian Unt, Kairi Lentsius, Kaupo Karelson,
Tiit Pruuli, Alar Karis, Kristjan Maruste, Verni Loodmaa, Wooch,
Henri Loodmaa ja Lauri Sokk, Märt Lume.

20.30 DJ Ruff ja teised

Kogu MHG 115 info sündmuste kohta on SIIN.

AVATUD USTE ÕHTU
KOOLIMAJAS

https://forms.gle/NofsfJ6XAotUkSLb8
https://online.flippingbook.com/view/28996571/


Madleen Vapper
Meediaõpetaja

Rubriik:

Uued majas
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Omandasin sel aastal Tartu Ülikoolis
bakalaureusekraadi ajakirjanduses ja

kommunikatsioonis. Ülikooliõpingute kõrvalt
töötasin Õhtulehes, kui maandusin hoopiski

kommunikatsioonijuhi kohale Tartu
Kunstikoolis. Miks nii? Sest ma armastan kooli!

 
Olen uudishimulik ja püüan pidevalt end

täiendada ning leian, et parim viis seda teha, on
koos noortega töötada. Seega õpite nii teie kui

ka mina teilt. Aitäh!
 

This year, I obtained my BA in Journalism and
Communication from the University of Tartu.
Alongside my studies, I also worked at the

newspaper Õhtuleht, but landed on the position
of communications director of the Art School

instead. Why so? Because I love school. 
 

I am curious and try to develop myself
constantly, and think that the best way to do this

is by working with youth. With this, you learn
as well a I do from you. Thank you!



Kooli sünnipäevade tähistamisest

Ene Tannberg

Kui meie kool 1906. aastal tegevust alustas, siis algas koolitöö 1. septembril nii

nagu ka kõigil järgnevatel aastatel. Ei ole andmeid, kas kooli algusaastatel

kooli sünnipäevi tähistati. 1916. aasta maikuus otsustas õppenõukogu, et kooli

10. aastapäeva tähistatakse pidulikult 1. oktoobril. Nii saigi kooli

sünnipäevaks 1. oktoober, mis pärast 1918. aasta kalendrireformi muutus 14.

oktoobriks. (RA, EA. 3460.1.264, l.100)

Kooli 10. aastapäeva pidustustel pidas koolijuhataja Peeter Põld

programmilise kõne, kus ta analüüsis kooli tegevust eelnenud kümne aasta

jooksul ja seadis sihte edasiseks. Ta rõhutas, et kool oli suutnud oma

tegevusega tõestada eesti keele sobivust õppekeelena.

Järgmised suuremad pidustused korraldati 1931. aastal, kui kool sai 25-

aastaseks. Lastevanemate Komitee otsustas koolile lipu kinkida. Lipu

värvideks kinnitati valge ja sinine. Lipu sinisel poolel oli keskel kooli märk, teine

lipu pool oli valge, tõusva päikesega, keskel kooli nimega (sümboolika tikiti

lipule kuldsena). (RA, EA. 3460.1.663, l.49-51). Inspektriss (õppealajuhataja)

Elisabeth Luiga ettepanekul kinkisid õpetajad ja õpilased koolile

sünnipäevaks aulasse lava uue eesriide. See maksis 150 krooni ja kõik õpilased

pidid annetama 20 senti ning kõik õpetajad 2 krooni. (RA, EA. 3460.1.267, l.70p).

Kooli 30. aastapäeva 1936. aastal tähistati suurejooneliselt. Traditsioonilise

kingi tegid koolile lapsevanemad. Esialgu kavatseti osta kooli jalutusruumi

mööblit, aga kingiks planeeritud 300 krooni eest saanuks mööblit vaid

osaliselt. Siis otsustati kinkida koolile raadio, Eesti toode „Taara“, mis maksis

292 krooni, lisaks andis Lastevanemate Komitee 48 krooni raadiole antenni

ostmiseks ja selle seadistamiseks. (RA, EA. 3460.1.664, l.19,24).

Kuna vilistlaste huvi kooli aastapäeval osalemise vastu oli väga suur ja

tulijaid oli ka väljastpoolt Tartut, otsustati pidustused pidada Vanemuises.

Laupäeval, 7. novembri õhtul peeti jumalateenistus ülikooli kirikus, kus teenis

kooli usuõpetaja Jaak Taul.
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Lauludega esines õpilaskoor ja vilistlane Mery Juurup. Aastapäeva aktus

toimus Vanemuises pühapäeval, 8. novembril algusega kell 12, peokõne pidas

Jaan Tõnisson. Koolipere liikus Vanemuisesse aktusele kooli juurest

rongkäigus. Pärast aktust mindi rongkäigus Peeter Põllu hauale, kus

koolijuhataja Hans Karu pidas kõne, hauale asetati lilli ning lauldi ühislaulu.

Aktusest ja rongkäigust võttis osa kaitseväe orkester. Aastapäeva pidu toimus

Vanemuises 8. novembri õhtul.

Pidustuste ajaks oli koolimajas organiseeritud mitmeid näitusi, mida sai

vaadata nii pidustuste ajal kui sellele järgneval koolipäeval. Välja pandi

õpperaamatute ja kirjanduse ning vihikute näitus, et anda ülevaatlikku pilti

õpetajate tööviisidest ja õpilaste töö hulgast. Välja pandi paremaid õpilaste

koolitöid. Näituse väljapanekud süstematiseeriti kooliastmete kaupa.

Aastapäevapidustustest kokkuvõtteid tehes tõdeti, et osalevale rahvahulgale

jäid väikeseks nii ülikooli kirik jumalateenistuseks kui Vanemuise saal aktuse

jaoks. Kriitikat tehti Vanemuise einelaua teeninduse osas. Rahul ei oldud ka

näituse väljapanekutega, kuna puudus ühtne koordinaator. Positiivsena

märgiti ootamatut rohkearvulist aastapäevast osavõttu ning selle

kordaminekut nii sisuliselt kui materiaalselt. (RA, EA. 3460.1.268, l.27-31).
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 ENKSTG õpilased pidulikul jumalateenistusel ülikooli kirikus 7. nov. 1936.

 Foto K. Hinto


