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17. novembril avastasid 12. klassi õpilased

sotsiaalainete praktikumi “Erinevad Eestid”

raames Ida-Virumaad. Külastati Toilat, Sillamäed,

Sinimägede lahingupaika ja Narva Vaba Lava. Reisi

korraldasid õpetajad Kari Kalk, Alla Vinitšenko ja

Urma Linnus. Vaata ka Ida-Virumaalt pärit 12.c

klassi õpilaste Carmen-Kirsika Kuusmiku ja

Elisabeth Künnapase lühifilmi oma

kodumaakonna vaatamisväärsustest. Filmi leiab

SIIT

01.12 Martin Pent

03.12 Anne Aluvee

https://drive.google.com/file/d/1gcKYxNzC6ws6cvi8jitM79bgAI-xrdFM/view


Ülelinnalise saksa keele maiskonnaloo viktoriini lõppvooru jõudis 9.b õpilane

Erik Julius Lindgren. Eriku saksa keele õpetajaks on Heikki Veinimäe.

Kaitsevägi tähistas oma 103. sünnipäeva sillaehitamisvõistlusega, kus

tsiviilmaailma esindas 12DP õpilane Uku Andreas Reigo.
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MHG 115 oksjonil kaasaegse muusikaklassi loomise toetuseks võitis vilistlane

Mihkel Uiboleht tunniajase ratsasõidu õppejuht Terje Halliku hobusega. 20.

novembril kohtus Mihkel hobuse ja juhendaja Maret Hallikuga (10.b). Kõik

osalised olid väga tublid! 

https://menu.err.ee/1608404957/kaitsevagi-pidas-vesist-sunnipaeva-sillaehitusvoistlusega
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29. novembrist kuni 10. detsembrini on kooli instagrami konto TalTechi 
 päralt. Tahad rohkem teada ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise,
mehhatroonika ja elektroenergeetika, keskkonna-, keemia- ja
energiatehnoloogia, tootearendus ja robootika, hoonete sisekliima ja
veetehnika ning rakendusfüüsika erialadest? Tahad teada, mis elu elavad ja
kuidas õpivad TalTechi tudengid?

MÄRGATUD HÄRMAS

VK Rütmika juuniorklassi rühm Siidisabad, mille koosseisus võistlesid 
 Karina Saealle 9.a klassist ja Kärt Rentel 10.a klassist, saavutasid 19.–21.11.21
toimunud maailmameistrivõistlustel rühmvõimlemises Helsingis neljanda
koha. Riikide arvestuses toodi koju pronksmedal.

https://www.facebook.com/TalTechUniversity/?__cft__[0]=AZWYBUY5MpUEkZROvv4TVzVE2O7hwtOHpD7Fy9INm48aOr2MNxfE3QSTNUWmRy4zSm0VnC5lyjsWfm00EByq_8n8U7I6gb_z0n-9a5C2kuWW0ANXo9mX8hMdyJJUZYEVVRoodR4jB1TDu8VFxH7iGHjWGXoRTHhqEU6KSuG_cGJ7J-aKmPDBykFJK2GHMd_0ow8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/TalTechUniversity/?__cft__[0]=AZWYBUY5MpUEkZROvv4TVzVE2O7hwtOHpD7Fy9INm48aOr2MNxfE3QSTNUWmRy4zSm0VnC5lyjsWfm00EByq_8n8U7I6gb_z0n-9a5C2kuWW0ANXo9mX8hMdyJJUZYEVVRoodR4jB1TDu8VFxH7iGHjWGXoRTHhqEU6KSuG_cGJ7J-aKmPDBykFJK2GHMd_0ow8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/TalTechUniversity/?__cft__[0]=AZWYBUY5MpUEkZROvv4TVzVE2O7hwtOHpD7Fy9INm48aOr2MNxfE3QSTNUWmRy4zSm0VnC5lyjsWfm00EByq_8n8U7I6gb_z0n-9a5C2kuWW0ANXo9mX8hMdyJJUZYEVVRoodR4jB1TDu8VFxH7iGHjWGXoRTHhqEU6KSuG_cGJ7J-aKmPDBykFJK2GHMd_0ow8&__tn__=kK-R
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23. november – 12. klasside karjäärinõustamised ja välismaal õppimise

töötuba 12. klasside õpilastele 1.–3. tunni ajal 8.b eksootiliste taimede

programmil Tartu Loodusmajas; ; 3.a TÜ Loodusmuuseumis

24. november – DSD II kirjalik eksam; 10.abc Tallinnas õppereisil; 4.a Tartu

tähetornis

25. november – EL-i tõlkevõistlus Juvenes Translatores

26. november – loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavoor; inglise keele

võistlus "Best in English"; 5.ab "Ugala" teatris, 8.b klassiöö; 9.e ja 10.e movie

night

27. november – C1 Advanced kirjalik eksam; 7.b klassiöö

28. november – ülelinnaline inglise keele mälumäng gümnasistidele

29. novembrini saab Poe tänaval vaadata näitust MHG115/60/10

T E A T E D

https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_en
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_en
https://bestinenglish.org/
https://bestinenglish.org/
https://bestinenglish.org/


25. novembril tähistatakse kadripäeva ning selle raames on õpilasesindus
koostanud ka viktoriini.

Kuna väärtustame akadeemilist ausust, siis palume Sul vastata viktoriinile
oma parimate teadmiste põhjal, kasutamata teisi allikaid (näiteks internet).

Link viktoriinile: https://forms.gle/v8APadyZkPXxJ2kR7

Igal õpilasel on võimalik vastata ainult üks kord. Võidab see, kes saab
teistest kõige rohkem punkte. Juhul, kui mitmel võidupositsioonis oleval
inimesel on sama arv punkte, toimub liisutõmbamine. Viktoriinile on
võimalik vastata kuni 26. novembrini. Võitja kuulutame välja esimesel
võimalusel.

Auhinnaks on midagi magusat ning au ja kuulsus!

Julgustame kõigil ka 25. novembril kostüümiga kooli tulla - saame nii
traditsioonilisest vaatepunktist olla eeskujuks ka teistele.

Parimat soovides
Sinu õpilasesindus

MHG
INFO

K A D R I P Ä E V  K O O L I S

https://stuudium.link/?link=https%3A%2F%2Fforms.gle%2Fv8APadyZkPXxJ2kR7&sp=c2NsPW1oZw&ssig=211122-65c5804c93f680c0c140b8e157578f6b27ef1b1b
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Hea koolipere!
 

Juba eeloleval nädalavahetusel on esimene advent ning algab mõnus jõuluaeg.
Eelmisel aastal kaunistasime kooli ja kooli jõulukuuske enda tehtud

lumehelvestega. Kõik kaunid lumehelbed eelmisest aastast on alles ja
kaunistame nendega koolimaja ka algaval advendiajal.

Kutsume teid üles ka sel aastal heegeldama lumehelbeid meie enda kooli
kuusepuule. Lumehelbeid ei ole kunagi liiga palju. Kui sa ise heegeldada ei

oska, palu appi vanaema, ema, õde, klassikaaslane, sõber.
 

Heelgeldatud lumehelbe skeemi leiad selle sõnumi lisast. Pea meeles, et mida
jämedam lõng, seda suurem helves.

Too lumehelbed kooli klassijuhataja või huvijuhi kätte 10. detsembriks.
 

Kaunist advendiaega!



MHG
INFO

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.
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–4. klasside kampaania "1000 tundi õues"1.



Vilistlane Betti Alver 115
(23. november 1906–19. juuni 1989)
Tekst: Ivika Hein, fotod: Eesti Kirjandusmuuseumi fotokogu

Meie kooli asutamisaastal sündinud Betti Alver on kahtlemata üks
suuremaid nimesid nende hulgas, kes selle kooli kunagi on lõpetanud. Ta on
luuletaja, kelle loomingu võlujõudu tunnistavad ka kõige luulekaugemad
lugejad. Tema sõna on salapärane, tema tekstid on ohtlikud, täis mõistatusi
ja sugestiivseid seoseid. Kes iganes tema riime ja ridu lugema satub, ei saa
neid enam unustada. Alveri luule õigustab igati tema kuulumist arbujateks (
nõidujateks) nimetatud sõpruskonda.
Jõgevalt pärit Betti Alveri koolitee algas Tartus venekeelses Puškini
gümnaasiumis 1914. aastal, sellele järgnes Eesti Noorsoo Kasvatuse Seltsi
Tütarlaste Gümnaasium, mille ta lõpetas 1924, ja Tartu Ülikooli
filosoofiateaduskonna eesti keele ja kirjanduse eriala. Ülikoolidiplom jäi
saamata, sest Alver katkestas õpingud 1927, kuna intensiivne kirjanduslik
tegevus nõudis energiat ja aega. Ametliku kõrgharidust tõendava dokumendi
vastu ei tundnud ta selle tegevuse kõrvalt enam huvi.
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Betti Alver venna ja vanematega Betti Alver koolitüdrukunaBetti Alver vanematega



Betti Alveri elu oli täis katsumusi ja kaotusi, aga ta ei vandunud saatusele
alla. Ta julges olla trotslik ja tume, kui kirjanduses oodati punaseid toone.
Oma sisemise vabaduse vajaduse on ta sõnastanud nii: "Ma ei tahtnud ega
taha tänini olla kellegi (ka mitte looduse) pime tööriist." Selline põhimõtteline
allumatus tekitas Nõukogude võimu kontrollitavas Eestis muidugi vältimatult
probleeme. Betti Alver oli sel ajal vaikima sunnitud ja põlatud poeet, aga oma
Nobeli-kõne märkmetesse (tõesti, neil on põhjust olemas olla!) on ta
kirjutanud sellisedki read: "Aga teatud aegadel, teatud olukordades vist ei
olegi inimesele kaunimat tiitlit kui persona non grata.“ Põlatuse pitserit
kandis ta sirge seljaga. Kui tema enda luule avaldamine polnud mõeldav,
tõlkis ta Puškinit. „Jevgeni Onegini“ tõlge on nii loomulik, et eesti keelt
oskavate venelaste arvates oleks Puškin selle värssromaani nagu eesti keeles
kirjutanud.
Alveri kirjanduslikust andekusest räägib juba tõsiasi, et oma esimese
romaani „Tuulearmuke“ kirjutas ta gümnaasiumi viiendas klassis ja osales
sellega Friedebert Tuglase julgustusel „Looduse“ romaanivõistlusel aastal
1927. Romaan pärjati II preemiaga. Hiljem lisandus sellele veel romaan
„Invaliidid“.
Tõeline talent väljendub aga tema luules, millega teda innustas tegelema
hingesugulasest abikaasa Heiti Talvik, kellega kooselu jäi valusalt lühikeseks
(1937–1945). See katkes hetkega, kui Talvik arreteeriti  ja Siberisse
vangilaagrisse saadeti, kus Talvik kaks aastat hiljem ebaselgetel asjaoludel
suri. Betti – poeetilise abielunimega Talviken – ei toibunud kunagi sellest
löögist.
Siiani on Nobeli preemia meie vilistlastel veel saamata, aga kõige lähemale
sellele on jõudnud just Betti Alver, kelle kandidatuuri on Rootsi Akadeemia
1988. aastal vähemalt kaalunud. Kui lähedale võidule keegi kandidaatidest
jõudis, seda ei ole Rootsi Akadeemia kunagi ei avaldanud. Kahjuks jäi Alveril
preemia sel aastal saamata ja poetess suri järgmisel suvel. Ta jättis lugejatele
mitme kogu jagu luulet, millest igakordse lugemisega ikka üllatusi koorub.
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Tema luuleraamatud:
„Lugu valgest varesest: poeem 1931
„Tolm ja tuli:luuletusi" 1936
„Luuletused ja poeemid" 1956, Stockholm 
„Mõrane peegel: kuus poeemi" 1962 
„Tähetund" 1966
„Uued luuletused ja poeemid“ 1968, Toronto 
„Eluhelbed“ 1971
„Tuju" 1976
„Lendav linn“ 1979
„Korallid Emajões: luuletusi" 1986
„Teosed", 1. kd: "Üle aegade Assamalla; Luuletusi ja poeeme 1931–1988" 1989
„Üle sõnade serva" 2004
„Koguja: suur luuleraamat" 2005
„Omajuur“ 2017 (koostaja meie kooli kunagine õpetaja Kristi Metste)
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Betti Alver  1982. aastal



Vabaduse deemon

Jäägu teistele alandlik jaatus:
tahta võimatut on meie saatus,
sina mu teejuht, kellega koos
matkan ruskelt auravas soos.
Milliseid lahinguid siin ka ei lööda,
ikka sa manitsed mind: mine mööda!
Kõik mu ihad ning armud on põrm,
kui mu rinda riivab su sõrm.
Iial ei võida sind ükski sõdur,
kuigi su ihu on vermeis ja põdur
ning su vabadus jumalast neet.
Usklik sind nähes kõik uksed suleb,
aga su juurde kui koju tuleb
igatsev ketser ja uhke askeet.

***
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Mulle meenuvad kauged hommikud, 
kui, laevadeks tühjad vaadid,  
suus takjapiibud, sõitsime  
piki meresid nagu piraadid. 
 
Kui ilm oli vaikne, sageli  
me, süljates üle parda,  
siis vestsime sõjast ja saatusest  
ja et me koeri ei karda. 
 
Mulle samuti meenub poolik jutt  
vürstitar Sulamiidist,  
kel pea oli piprast, süda puust,  
muu aga suhkrust ja siidist. 
 
Tal oli kaks sõpra, ainult kaks,  
nad istusid koos ja jõid veine. 
Kui üks löödi surnuks tänaval,  
ta ütles: lööge ka teine. 
 
Ma näen teda vahtivat platsile,  
kus märatsev rahvas ruttab,  
ning miski ta kahvatus näos  
on mulle nii hirmus tuttav. 

***
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 Mu juurde voogas sinu suurest särast 
 helk laias voos 
 ja lamp ei kustunud vaid sinu pärast 
 mu vaikses toas. 

 Kuid sinu langust nähes kuumalt läbis 
 mu südant pelg: 
 kas püsib sirgena su kõrval häbis 
 mu nõder selg? 

 Oh andesta! Ma vaatlen häbipunas 
 su rebit rüüd. 
 Kui armastada sind -- siis kunas, kunas, 
 kui mitte nüüd? 

 Ma ootan, kuni väiksed tõrud sirgunud 
 on suureks puuks. 
 Mu pilk on märg. Mu salajõud on virgund. 
 Mu hing jääb truuks. 
 
***
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 Mu juurde voogas sinu suurest särast 
 helk laias voos 
 ja lamp ei kustunud vaid sinu pärast 
 mu vaikses toas. 
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 on suureks puuks. 
 Mu pilk on märg. Mu salajõud on virgund. 
 Mu hing jääb truuks. 
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Ekstaas 
On päris kindel, jalge alla 
jääb sulle tuge liiga vähe,  
kui sa kõik tõkked teelt ei talla  
ja mööda enesest ei lähe 
Kui suur on korraga su isu! 
Hing, ära ohus karda hukku,  
vaid senisest end lahti kisu  
ja keera vanad uksed lukku! 
Sind ümbritsevad jäised tuuled,  
ööst kerkib tühi mägiahel. 
Sa silmad sügavust ja kuuled  
metsloomi kaljuseinte vahel. 
Kui sa nüüd julgeks minna! Sillaks  
su ees siis kuristikud kaarduks,  
hall kivi raskeid vilju pillaks  
ja kiskjad alandlikult taanduks. 
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Üks tuntumaid Alveri luuletusi on „Tuulelapsed“, mille ta lõpetab võimsa
kiviraamatu kirjeldamisega. Raamatu kaanele on kirjutatud DE GIGANTIBUS.

Ikka peavad end raamatu pärijaks Tarantel ja Draakon, Salamander ja
Skorpion, 
Homunkulus, Horror ja Terror. Nende lahingunimi on Leegion. 
Ikka veetlevad raamatut vaevad. Ikka riivavad raamatut verised vood. 
Ikka raiuvad sinna kõik rahvad oma Tõllude nimed ja tõsilood. 
Seda raamatut uurige teie, mu sõbrad, kui mina ei saa – 
 Seal olevat hiiglaste hulgas ka üks peatükk 
ESTONIA. 
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