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22. oktoobril külastas MHG-d haridus- ja
teadusminister Liina Kersna. Tutvustasime
ministrile oma kooli ja vestlesime erinevatel
haridusteemadel.
29. oktoobri Õpetajate Lehes ilmus emakeele ja
kirjanduse õpetaja Ivika Heina suurepärane
artikkel teemal “Unistus eestikeelsest haridusest”.
Artikli kommentaaridest võib lugeda Valdar Parve
soovitust: “Kuidas oleks võimalik soovitada Ivika
Hein presidendi nõunikuks? See artikkel on tõend
– kõnekirjutamisoskuse põhjal – et peale Kersti on
Eestis teisigi naisi, vaimult sobivaid
presidendikoormat välja kandma.”

07.11 Kristi Kreutzberg

https://opleht.ee/2021/10/unistus-eestikeelsest-haridusest/?fbclid=IwAR0NNI1RGc93d8rnwd0swdMUJgffI8zRjD_VsT24VCm7_mnK3-iRpS34Mn0
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13. oktoobril toimunud õpioskuste talgute (olümpiaadi) piirkondlikus voorus

saavutas 6.b klassi võistkond 2. koha ja 6.a klassi võistkond 3. koha. 6.a

klassi võistkonda kuulusid: Kaisa Tullus, Triinu Liis Kuul, Lille-Mai Kangur,

Sulev Möls ja Mattias Vija. 6.b klassist osalesid: Jesper Lorenz, Hebe Linn

Caceres, Edith Eelmäe, Bente Marta Perm ja Marian Herodes. Juhendas

Regita Saksing. Võistlusel osales kokku 17 võistkonda.

“Sõnasõja” võistlusel Reiniku koolis saavutas esikoha meie kooli võistkond

koosseisus Kaisa Tullus (6.a), Lille-Mai Kangur (6.a), Marian Herodes (6.b) ja

Bente Marta Perm (6.b).

25. septembril toimunud lahtisel matemaatikavõistlusel saavutas Tõnu

Uustare (10.a) nooremas vanuserühmas (9.–10. klass) 5. koha ja ühtlasi III

auhinna. Tõnu oli selle tulemusega parim tartlane. Tõnu

matemaatikaõpetajaks on Tiiu Sasi.

22. oktoobril toimus Tartu linnaraamatukogus noorte luuletajate

omaloomingu esitamine. Luuleprõmm 2021 nooremas vanuserühmas (kuni

11-aastased) pälvis esikoha Silvia Kronberg (5.a) ja 2. koha sai Hendrik

Sebastian Asu Garcia (2.b). 12–15-aastaste vanuserühmas sai 2. koha Eliise

Kolsar (9.a). 
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Eesti esimest päikeseautot ehitavasse

tiimi SOLARIDE kuulub meie 12DP

õpilane Peter Kipp. Mehaanikatiimi

liikmena vastutab ta kõige selle eest,

millest elekter läbi ei jookse. 1.

novembril jõudis päikeseauto

meeskond tagasi Marokost, kus

katsetati autot ekstreemsetes

tingimustes.

https://solaride.ee/
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Bioloogiaõpetaja Martin Pent kirjutab 25. oktoobri Postimehes teemal

"Pärgviirus paneb proovile sallivuse väljaspool mugavustsooni".

2. novembril viis Martti Saarme TÜ sTARTup Lab-ist ettevõtluse tunni raames

läbi turunduse töötoa. Külastuse korraldas ettevõtluse õpetaja Tiina Aidnik.

26.–28. oktoobril toimus Tartus traditsiooniline haridusfestival. Miina Härma

Gümnaasiumi õpetajad valmistasid ette erinevaid töötubasid, mis osutusid

väga populaarseteks nii linnarahva kui oma kooli õpilaste ja vilistlaste hulgas.

Maigi Varusk ja Alla Vinitšenko viskasid Roosa Raadio salvestusel õhku

küsimuse “Torukool – kas jah või ei?”. Arutelude käigus selgus, et

täistsüklikool on üks väga hea asi, aga põhikoole on vaja piirkondadesse, kus

gümnaasium jääb õpilaste jaoks liiga kaugele. Janika Kaljula läbiviidav

töötuba, kuidas GoogleFormi abil põgenemismängu koostada, täitus väga

kiiresti. Kersti Koger koos Mari Maimrega õpetasid õppemängu koostama.

Füüsikaõpetaja ja teadlane Leo Siiman jagas oma kogemusi, kuidas

väliseestlasena kodumaale sattus ja miks talle siin meeldib just õpetajana

töötada. Vene laulude konkursil osalesid Elise Süüden (8.b), Henry

Jürgenson (9.a), Greete Kõiv (9.a) ja Katarina Post (9.a). Õpilasi valmistasid

ette Jelena Nikolajeva ja Lilia Ilves.
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https://arvamus.postimees.ee/7367204/martin-pent-pargviirus-paneb-proovile-sallivuse-valjaspool-mugavustsooni?fbclid=IwAR1F-0Y5Wi7Okde-gAv1SH1t6a23R9tP8VZuG9q-mjPNhew2xg57FOAl7SI
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Alates 24. oktoobrist on Tartus Poe tänaval avalikus linnaruumis avatud Miina

Härma Gümnaasiumi näitus, mis tähistab kolme olulist sündmust MHG ja

Eesti ajaloos: 115 aastat emakeelse keskhariduse andmise algusest, 60 aastat

inglise keele süvaõppe algusest ja 10 aastat International Baccalaureate

Organization’i esimesest akrediteeringust MHG-le. Näitust läbivaks visuaalseks

kujundiks on kaheksakand, mis on ühtaegu nii rahvuslik sümbol kui ka

Põhjanaela võrdkuju, suunanäitaja, mis osutab kõikidele ilmakaartele. Näituse

koostajateks on Ene Tannberg, Terje Hallik, Triinu Pihus, Sille Eero, Kirstin

Karis, Alla Vinitšenko, Maili Tirel, Urma Linnus, Marje Peedisson ja Merike

Tammi. Konsultantidena aitasid vilistlased Sirje Karis ja Marge Rennit Tartu

Linnamuuseumist. Näituse kujundas Peeter Paasmäe. Näitusele on koostatud

ka laiendatud veebiversioon, mille avaldame pisut hiljem. Poe tänaval jääb

näitus avatuks kuni 29. novembrini.

MÄRGATUD HÄRMAS
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30. oktoobril kogunesid kübernutikad keskkoolinoored ja tudengid Tartusse

Cyber Battle of Estonia finaalvõistlusele, et selgitada välja, kes suudavad kõige

edukamalt kaitsta oma kodu, linna ja riiki küberrünnakute eest. Võistlusel

saavutas 3. koha võistkond, kuhu kuulus ka 12DP õpilane Hendrik Matvejev.

Kenert Müür ja Marta Aab (5.a) saavutasid ETSÜ karikavõistlustel juunior 1E

ladinas 3. ja standardis 2. koha.

Oktoobri viimasel nädalavahetusel selgusid Eesti meistrid sulgpallis noorte ja

juuniorite vanuseklassides. U-17 noormeeste üksikmängus ja paarismängus

tuli Eesti meistriks Hugo Themas (10.a). Ühtlasi võitis ta segapaarismängus

hõbemedali. U-13 vanuseklassis saavutas Mirtel Värv (6.a) tütarlaste

paarismängus 2. koha. Juuniorite klassis tuli Eesti meistriks Tauri Kilk (11.a) ja

Hugo Themas võitis noormeeste paarismängus pronksmedali ja

segapaarismängus hõbemedali.
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2. november – 8. klassi inglise keele olümpiaadi koolivoor; Martti Saarme

TÜ sTARTUp Lab-ist viib läbi turunduse töötoa 11. klassi ettevõtluse

kursuse õpilastele

2.–3. november – 12. klasside karjäärinõustamised

3. november – geograafiaolümpiaadi koolivoor

4. november – MHG, Tamme ja Kesklinna kooli 9. klasside õpilaste

projektipäev "Edu ja õnnelikkus" ; 6.b tunnis Tartu Seksuaaltervise Kliiniku

lektor Triinu Margens

5. november – vilistlane Eva Liisa Metspalu esineb lektorina Härmatise

tantsulaagris; matemaatikaolümpiaadi koolivoor 6.–8. ja 10.–11. klassidele;

5.a aktiivõppeprogrammil TÜ muuseumis

9. november – füüsikaolümpiaadi koolivoor põhikoolile; vilistlane Merili

Ginter 11. klassi ettevõtluse tunnis

T E A T E D
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HALLOWEENI TÄHISTAMINE

31. oktoober on Halloween ehk kõigi

pühakute õhtu. Käesolevat koolinädalat

alustasime ka meie koolis kostüümides.

Meeleoluka päeva jooksul sai

koolimajas näha hirmsaid, aga ka

armsaid tegelasi ning heameel oli taas

peale vaheaega koos olla. Kolm parimat

kostüümi saavad nädala jooksul ka

auhinna.

Aitäh  korraldajatele: Henrik Harjus, Liis-

Marii Pakkanen, Isabella Bachour, Leo

Fišel, Marta Aab. 

https://mhg.ope.ee/suhtlus/u/mhg-3197
https://mhg.ope.ee/suhtlus/u/mhg-3210
https://mhg.ope.ee/suhtlus/u/mhg-4007
https://mhg.ope.ee/suhtlus/u/mhg-4399
https://mhg.ope.ee/suhtlus/u/mhg-4697
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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.
(lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja

asendamiseks).

Konkursiks osavõtuks esita avaldus,
elulookirjeldus ja haridust tõendava

dokumendi koopia.



Rubriik:

Uued majas

Kari Kalk
ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
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Sellest sügisest olen Miina Härmas ajaloo- ja
ühiskonnaõpetuse õpetajaks. Keskkooli

lõpetasin Tallinnas Inglise Kolledžis. Tartu
Ülikooli astusin õppima õigusteadust ning

seejärel ajalugu. Magistriõpingute eel olin pea 4
aastat tegevväelane.

Töö- ja õpinguteväliselt on mu kireks hästi
süüa ja süüa teha.

Starting this autumn, I am a history and civics
teacher at Miina Härma Gümnaasium. I

received my secondary education at Tallinn
English College. Entering the Univerity of Tartu,
I started studying Law and after that, History.
Prior to my MA studies, I was a career soldier

for almost 4 years. 
My passion outside my work and studies is to

eat and cook well.   



Meie koolipere meelsusest punapühade tähistamisel
Ene Tannberg

Nõukogude ajal peeti suurejooneliselt igal aastal 7. novembril pidustusi
tähistamaks Venemaal 1917. aastal toimunud kommunistlikku riigipööret,
millega tulid võimule kommunistid. Kõnealune riigipööre toimus vana
kalendri järgi 25. oktoobril (uue kalendri järgi 7. novembril), seepärast nimetati
neid pidustusi oktoobripühadeks.
Pärast Teist maailmasõda toimusid Eestiski kommunistliku partei käsul igal
aastal oktoobripühade ajal rongkäigud, kus pidid ka kooliõpilased osalema.
18. novembril 1947 arutati kooli õppenõukogus küsimust meie õpilaste
käitumisest oktoobripidustuste ajal. Haridusosakonna juhataja juhtis
tähelepanu, et meie õpilased ei olevat parteijuhtide tervitustele vastanud
küllalt entusiastlikult ja mõned õpilased ei olevat lipukesi rongkäigu ajal
korralikult käes hoidnud. Sellest järeldas haridusosakonna juhataja, et meie
kooli õpilaste kasvatus jätab soovida ja edaspidi tuleb kasvatuslikele
küsimustele rohkem tähelepanu pöörata. Direktor Loog vastas, et eksimused
rongkäigus olid tingitud mitmest asjaolust: rongkäigu korraldajad olid
õpetajad paigutanud kolonni etteotsa ja seetõttu ei saadud jälgida õpilaste
käitumist; meie õpilastele hüütud võimukandjate hüüdlause oli liiga pikk ja
õpilased ei osanud seepärast parajal ajal reageerida; nooremad õpilasedei
osanud lipukesi korralikult käes hoida. Direktori sõnutsi olid pidupäevaks
ettevalmistused koolis küllalt aktiivsed ja rongkäigus oli meie kooli õpilase
osalemine korralik ja kolonn dekoratiivne. Direktor märkis ka, et tema isiklikult
ei ole distsipliinipuudust märganud.
Õpetaja Marta Karu arvates valitsesid meie kooli suhtes võimukandjatel
eelarvamused. Kuid endisaegseid õpetajaid peale Marta Karu ei olnud siin
koolis enam töötamas ja nii ei saavat mingisugustest endise aja mõjudest
juttu olla. Kui poliitkasvatus koolis ei ole piisavalt kõrgel tasemel, siis olid
selleks M. Karu arvates teised põhjused. Ta märkis, et mitu aastat ei ole olnud
kontakti kooli juhtkonna ja õpetajaskonna vahel. 
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Kaks meie kooli sõjalise ala juhatajatest oli valesti valitud ning poliitringis ei
tehtud midagi ära. Mitmed õpetajad olid arvamusel, et vanemate klasside
õpilased ei saa komnoorte organisatsiooni astuda, kuna nad on oma otsese
õppetööga liiga seotud. Komnoorte juurdekasv peaks tulema noorematest
klassidest. Väljastpoolt pannakse komnoortele mõnikord ka liiga suuri
ülesandeid, mis takistab õpilaste õppetööd.
Direktor Loog ütles, et koolis peab looma miljöö, et õpilased astuksid
kommnoorteks. Kodudes olevat veel eelarvamusi, sealhulgas ka usulisi.
Lastevanemate koosolekul olid mõned lapsevanemad solvunud, et
päevakorras oli rahvusvahelise olukorra ülevaade ja küsimus kommunistlikust
kasvatusest. Lastevanemate arvates tulid õpilaste käitumisvead sellest, et
koolis pole usulist õpetust. (RA,EA.353.1.460, l. 28jj.)
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P i l d i  a l l k i r i :  M e i e  k o o l i  õ p i l a s e d  o k t o o b r i p ü h a d e
p a r a a d i l  7 .  n o v .  1 9 4 6 .  a


