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12DP õpilase Uku Andreas Reigo tiim võitis

TalTechi üle-eestilise insenerivõistluse Enginaator.

Võistlusel osales ka 11DP õpilaste tiim koosseisus

Karen Kristal Anne Dunaway, Triin Virve, Joosep

Toom, Olabanji Uthman Igbin, Frederik Lausing,

Sithil Insara Liyanage, Matthias Loona ja Steven

Stelios Florides.

17. novembril toimuva vabariikliku võistluse

Keeleaeg lõppvooru on kutsutud 8.b õpilane Teele

Piibemann. Juhendaja Anne Aluvee.

17.11 Tiiu Müür

21.11 Alla Vinitšenko

22.11 Helle Sorge

https://www.facebook.com/Enginaator/posts/1248113202361117
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Maigi Varusk ja Alla Vinitšenko arutlevad Roosa Raadio taskuhäälingus 

 Õpetajate tuba #17 teemal "Anne või töökus – kumb viib elus kaugemale?". 

Roosa Raadio #20 külaliseks on matemaatikaõpetaja Janika Kaljula.

U16 vanusegrupi Eesti aasta noortennisistiks valiti 10.b klassi õpilane Oliver

Ojakäär.

MHG ja Tartu Ülikool pikendasid koostöölepingut järgmiseks viieks

aastaks. MHG on õpetajahariduse tudengite hulgas populaarne

praktikakoht. Kogenud õpetajate juhendamise all sirgunud noortest on ka

viimastel aastatel meie kooli tulnud tööle mitmeid toredaid õpetajaid.

Näiteks Allar Aav, Helin ja Helen Semilarski, Keily Ehasalu, Kirstin Karis,

Annabel Moltsaar, Sille Eero, Auli Auväärt.
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https://www.youtube.com/watch?v=mX6Nu8FkaCI
https://www.youtube.com/watch?v=QNUGP5j8qlo


Algas madalseiklusraja ehitus MHG koolihoovi. Palun laske sel nädalal

ehitajatel rahulikult tööd teha! Kui ehitus sujub tõrgeteta, saavad õpilased

juba järgmisel nädalal madalseiklusrajal lustida.

Teisel korrusel, 211 ja 212 klassi juures on avatud fotonäitus "Nägemata

kohad Setomaal". Näitusel olevatelt piltidelt võib näha looduskauneid

Setomaa paiku ja külasid, mida tavaline külastaja ei pruugi näha ega teada.

Piltide juures on ka kohalikelt kogutud lood ning kohtade koordinaadid.

Olete oodatud näitusega tutvuma! Näitus on valminud 12.a klassi õpilase

Maria Grünbergi praktilise töö raames.
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16. november –  kell 10.30–12.00 10.abc Elektriteatris vaatamas filmi
"Pingeväljade aednik"
17. november – Tartu linna inglise keele olümpiaad 8. klassi õpilastele;
ülelinnaline saksa keele maiskonnaloo viktoriin põhikooliõpilastele;
vabariiklik võistlus Keeleaeg;  12.abc sotsiaalsuuna praktikum "Erinevad
Eestid"  Ida-Virumaal; bioloogiaolümpiaadi koolivoor; 4.b Tartu Tähetornis
18. november – töövarjupäev 11.–12. klasside õpilastele; 3.ab Sadamateatris
"Naksitrallide" etendusel; Eesti kirjanduse olümpiaadi koolivoor; 5.a ja 5.b
klassil seksuaalhariduslik loeng
19. november – 9.a klassiöö; saksa keele olümpiaadi piirkondlik voor
20. november – füüsika lahtine võistlus
22. november – 1.–3. tunni ajal 8.a eksootiliste taimede programmil Tartu
Loodusmajas
23. november – 12. klasside karjäärinõustamised; 1.–3. tunni ajal 8.b
eksootiliste taimede programmil Tartu Loodusmajas; välismaal õppimise
töötuba 12. klasside õpilastele; 3.a TÜ Loodusmuuseumis
29. novembrini saab Poe tänaval vaadata näitust MHG115/60/10
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Tule tantsima! 

Reedeti 2., 3. ja 4. vahetunni ajal on on nüüd kooli
fuajees Just Dance! Tantsimine on hea vahepala
kangelt toolil istumisele ja aitab mõtted liikuma
panna. 
Välja on valitud parimatest parimad tantsud, seega
tule aga!

Õ P I L A S E S I N D U S  K O R R A L D A B
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–4. klasside kampaania "1000 tundi õues"1.
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Dokumendid saata hiljemalt 26. novembriks 2021

aadressil Ene.Tannberg@raad.tartu.ee

Info telefonil 736 1921 või 5336 5447

Hea sotsiaalpedagoog ja HEV- koordinaator!
Härma koolipere kutsub sind 

koostööpartneriks järgmist põlvkonda
kujundavasse maailmakooli!

Tööleasumise aeg jaanuar 2022 täistööajaga.
 

Konkursiks osavõtuks esita avaldus,
elulookirjeldus ja haridust tõendava

dokumendi koopia.



Olmemuredest koolis 1945. aasta sügisel
Ene Tannberg 

Sõjajärgsel ajal 1945. a sügisel oli majanduslikult keeruline olukord, puudus oli
toiduainetest ja kõige igapäevasematest tarbekaupadest. Nende
probleemidega tuli tegeleda ka koolis.
Septembris 1945 oli õppenõukogus üheks läbivaks teemaks õpilastele sooja
koolitoidu võimaldamine. Koolis moodustati õpetajatest toitlustustoimkond,
mida juhtis loodusainete ja käsitöö õpetaja Aino Üts. 11. septembri
õppenõukogus andis A. Üts teada, et sooja toidu soovijaid on 216 õpilast. Kuna
kooli köögis ei olnud tol hetkel veel katelt söögi keetmiseks, siis otsustati kuni
köögi töökorda seadmiseni koolis sooja toitu mitte pakkuda. Iga kool pidi
vastavalt võimalustele toiduvalmistamist ise korraldama, toitlustustoimkond
tegi ettepaneku, et edaspidi saaks koolis sooja toitu ülepäeviti, sellega tõuseks
toidu kvaliteet. Iga päev oleks sööjatele soe tee ja 50 g leiba, võimalusel saia.
Direktori ettepanekul oli kolmel korral nädalas supp kahekordsete
toidunormidega ja kolmel ülejäänud päeval jagati magusat teed kahekordse
suhkrunormiga.
Ametlik seisukoht oli, et ükski õpilane ei tohi rahapuudusel ilma jääda sooja
toidu võimalusest koolis. Seepärast pidi kool katma nende õpilaste kulud, kelle
vanemad toidu eest maksta ei suutnud. Klassijuhatajad koostasid tasuta
toidu saajate nimekirjad. Ka õpetajad said talongide alusel koolisööklast
lõunat.
Toitlustustoimkonna ja lastevanemate esindajate ettepanekul toimus
toitlustamine noorematele klassidele köögi kõrval olevas ruumis, vanematele
klassidele alumise korruse koridoris. Toidunõud olid koolil olemas, kuid puudu
oli köögirätikutest ja neid pidid õpilased kodust kaasa võtma. Koolisööklasse
palgati kaks keetjat, laohoidja ja kaks köögiteenijat. (RA,EA.353.1.458, l. 61jj).
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Suur probleem oli koolis ka vahetusjalatsitega. Paljudel õpilastel ei olnud
tuhvleid siseruumides kasutamiseks. Klassijuhatajad pidid kindlaks tegema
õpilased, kellel ei olnud võimalik endale susse muretseda (näiteks ei olnud neil
võimalik saada susside tegemiseks materjali). Neist õpilastest tehti rühmad ja
nad valmistasid ise endale vastavate juhiste järgi sussid koolis. Susside
materjali saamiseks koguti koolis kaltsu ja paberit, mida vahetati linnas
vahetuspunktides nööri ja riidematerjali vastu. Kõik õpilased, kellel olid sussid
olemas, pidid neid kohe kandma hakkama. Jalatsite vahetus toimus kooli
tulles rõivistus ja koolist lahkudes alumises koridoris. Tänavajalatsid viidi
selleks kasutatavas kotis klassi, et ära hoida jalatsite kadumine riideruumist.
(RA,EA.353.1.458, l.84).
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