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MÄRGATUD HÄRMAS

4. novembril alustasid MHG, Tartu Tamme Kooli ja
Tartu Kesklinna Kooli 9. klasside õpilased
koostööprojekti “Edu ja õnnelikkus”. Projekti
eesmärk on arendada noorte koostööoskusi läbi
tervislike eluviiside propageerimise. Samuti
valmistada ette 9. klasside õpilasi
sisseastumiskatseteks ning toetada kolme kooli
noorte sotsiaalseid oskusi läbi vaimse tervise,
liikumise ning ettevõtlikkuse loengute ja
töötubadega. Esimesel projektipäeval kuulasid
noored Roland Tokkot rääkimas teemal “12 asja,
mida koolis ei õpetatud”, Annika Paasi
kogemuslugu ning 10.a õpilane Matilda Mägi
rääkis teemal “Õnnelikkus”. 

14.11 Ivika Hiis

15.11 Tiia Ševtšuk

15.11 Anita Trink
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Ilmunud on 24. aastakäigu Tabula Rasa 1. number.

Õppejuht Terje Hallik koolitas 26. oktoobril Tallinna Loova tuleviku erakooli

õpetajaid andekuse märkamise ja toetamise teemal.

Eesti Väitlusseltsi korraldatud üle-eestilisel väitlusturniiril START 2021 jõudis

finaali võistkond koosseisus Emili Puusepp (10.a), Lisanna Tõnne (10.b) ja

Brita Jõgiaas (10.b). Finaalis jäädi küll alla TIK-i võistkonnale, kuid saavutati

45 võistkonna seas 2. koht. MHG väitlejaid juhendab Markus Laanoja.

Postimees Juuniori esikaanel särab 7.b klassi õpilane Gloria Raudjärv.

Maigi Varusk ja Alla Vinitšenko Roosa Raadio taskuhäälingus Õpetajate

tuba #16 teemat "Torukool – jah või ei?". 

MÄRGATUD HÄRMAS

https://drive.google.com/file/d/1uTnPUBrrm5jIhjmQ8AQcevHewtOwyUqf/view
https://www.youtube.com/watch?v=D15K-RYy_EI&t=24s
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1.–5. novembrini õppis 12.c klassis külalisõpilane Nora Sööt Stockholmist. Ta

on Eesti Noored Rootsis noorteorganisatsiooni esimees. Ta soovib väga

Eestisse tagasi pöörduda. Varem on ta käinud Vanalinna

Hariduskolleegiumis, Gustav Adolfi Gümnaasiumis ja Saue Gümnaasiumis.

Meie kooli külastusega jäi ta väga rahule, siinviibitud nädala jooksul jõudis

Nora läbi viia ka väikese õpilaste rahulolu-uuringu, mille tulemusi jagab

kooli juhtkonnaga.
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9.–10. november – 12. klasside karjäärinõustamised

9. november – vilistlane Merili Ginter 11. klassi ettevõtluse tunnis; kell 8.30–

11.45 5.b Hullu Teadlase aktiivõppeprogrammil "Ained"; kell 8.30–12.00

matemaatikaolümpiaadi koolivoor 8.–9. ja 12. klassidele; 12.abc õiguse

tunnis vilistlane, prokurör Daniel Toom; hoolekogu koosolek

10. november – kell 8.30–13.00 matemaatikavõistluse Balti tee

treeningvõistlus 9.–12. klasside õpilastele; 11.abc ettevõtluse tunnis

vilistlane Karel Kõiv

11. november – 9.a õpilane Henrik Harjus tutvustab 6. tunni ajal klassis 303

loovtöö praktilise osana tsiviillennunduse arengut

12. november – 12.b õppekäik Tallinnasse; 7.b klassiöö

16. november –  kell 10.30–12.00 10.abc Elektriteatris vaatamas filmi

"Pingeväljade aednik"

T E A T E D
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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.



Õpilaste ja õpetajate meelsusest 1945. aasta sügisel
Ene Tannberg

Kooli õppenõukogu protokollidest saab lugeda juhtumitest, mis olid vastuolus
valitseva poliitilise olustikuga, aga mis iseloomustasid õpilaste ja
õpetajaskonna toonast meelsust.
29. oktoobril 1945 arutati õpetaja Leida Karindi laulutunnis aset leidnud
juhtumit, kui õpiti NSV Liidu ja ENSV hümne. Kuna õpetaja Karindi ei tundnud
selle klassi õpilasi, siis õpilased kasutasid seda ära ja puudusid tunnist
omavoliliselt. Õpetaja avastas puudumised, kui kutsus õpilasi ükshaaval klassi
ette hümni sõnu vastama. Õppenõukogu otsusega alandati õpilastel
käitumishinnet ja otsus tehti teatavaks kooli üldkogunemisel.
(RA,EA.353.1.458, l. 73.)
12. novembril 1945 arutati lugemistoas (pioneeritoas) toimunud vahejuhtumit.
Pioneerid leidsid 31. oktoobril, et kooli lugemistoa stendil olevale Stalini pildile
oli paberist välja lõigatud ja külge kleebitud paberist habe. Pioneerid võtsid
pildilt habeme maha ja teatasid juhtumist direktorile. Asja uurimisel langes
kahtlus 9.c klassile, kuna selle klassi õpilased olid lugemistoas
õppealajuhataja Alviine Viikovi korraldusel toidutalonge kleepinud.
Sellest loost kujunes suur skandaal. 9.c klassi õpilane Silvia Russak (Pau) on
kirjutanud, et habeme kleepimisel oli lustakas põhjus – kõigil tollastel
„vaimsetel isadel“ (Marx, Engels, Lenin) oli täishabe, Stalinil aga vuntsid.
Naljana ei võtnud seda „valvsad silmad“, nad kõndisid koolis nahkjopedes,
püstolid küljel. Hiljem viidi tüdrukuid kodudest „halli majja“, kus neid mõnitati
ja nõuti teo toimepanijate nimesid. (Sajandi kool. Sada aastat Härma
Gümnaasiumi. Koost. E. Tannberg. Tartu 2006. Lk. 164.)
Koolis tegeles alguses süüdlaste otsimisega direktor Aliide Amandus, kuid
klass eitas oma süüd. Seejärel kästi süüdlased välja selgitada 9.c klassi
juhatajal Marta Karul, kes mõned päevad hiljem esitaski õpilase nimed, kes
olid kas süüdlased või kaasteadjad. 
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Direktor tegi ettepaneku koolist välja heita õpilased Ilse Antsovi ja Karin
Noorvee (habeme paberile joonistaja, paberist välja lõikaja ja kleepija),
kaassüüdlased ajutiselt koolist eemaldada ja kogu klassil alandada
käitumishinne.
Õppenõukogu kuulas ära klassijuhataja selgituse, et klassi kõige tublimad
õpilased võtsid süü enda peale, et päästa klassikaaslasi ja uskudes, et kuna
neil ei ole varasemaid eksimusi ja nende õppetöö on edukas, siis ranget
karistust ei järgne. Samuti uskusid õpilased, et kui süüdlasi on palju, siis
karistus ei ole liiga raske. Õpetaja Karu kaitses õpilasi väites, et õpilastele
antud korraldus oli ebaselge ja lugemistoas ei olnud ühtegi õpetajat korda
pidamas. 
Õpetaja Karu rõhutas enda ja kogu õpetajaskonna süüd, et õpilaste
poliitiline kasvatus on veel puudulik. Samas tunnustas ta klassikollektiivi
ühtehoidmist ja kõrget õpilaste moraali oma kaaslaste abistamises. Karu
rõhutas, et kasvatusprintsiibiks pole mitte karistamine, vaid kasvatamine.
Klassijuhataja tegi ettepaneku habeme väljalõikaja ja kleepija kõrvaldada II
õppeveerandi lõpuni koolist ja nad tagasi võtta kooli jaanuaris eksamitega
kõigis ainetes, teistel osalejatel alandada käitumishinnet (v.a sel päeval
koolist puudujad) ja keelata II ja III veerandil kõik lõbustused, v.a kino ja
teater. Samuti tagandada klassiorganisaator oma kohalt. Lisaks esitas
õpetaja Karu kooli juhtkonnale taotluse tagandada ennast klassijuhataja
kohalt, sest tundis end kaassüüdlasena kui klassi eest vastutav isik.
Tagandamist ja selle põhjust palus ta klassile teatada.
Järgneva arutelu käigus toetasid õpetajad üksmeelselt klassijuhataja
ettepanekut. Direktori ettepanekut ei toetanud keegi, erapooletuks jäi koolis
esimest päeva tööl olnud õpetaja Olga Peda. Õpetaja Marta Karu jäi 9.c
klassijuhatajaks edasi. (RA,EA.353.1.458, l. 77 jj.)
Pidudel osalemise keeld laienes kogu klassile, kuid veebruaris 1946 see
tühistati. (RA,EA.353.1.458, l.105p).
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Õpilaste suhtumisest ja sündmuse laialdasemast kõlapinnast annab
tunnistus tõik, et kättemaksuks tüdrukute karistamise eest määrisid
treffneristid tõrvaga kokku koolimajas elanud direktor Amanduse aknad.
(Sajandi kool. Lk. 76.)
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Foto: 1945. a. 9.c klassi tüdrukud võimlemispeol. Kooli fotoarhiiv.


