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Laupäeval, 11. detsembril Raekoja platsil toimunud
talvisel tantsupeol oli Härmatis oma seitsme
rühmaga arvukaim kollektiiv, ja kindlasti ka kõige
ilusam ja rõõmsam! Aitäh, Anita Kreen!
9.b õpilased Andri Türkson, Riin Värton ja Erik
Julius Lindgren võitsid oma vanuserühmas
rahvusvahelise võistluse "Ventspils IT Challenge"!
Õpilasi innustas ja suunas õpetaja Kristi
Kreutzberg.
12.b õpilane, Tartu linna noortevolikogu esimees
Liisi Haljasorg kirjutab 8. detsembri Tartu
Postimehes demokraatiatrennist noortevolikogus

17.12 Kätlin Liimets

17.12

19.12

19.12

19.12

Liis Somelar

Eleriin Käo-Zirk

Kari Kalk

Madleen Vapper

https://tartu.postimees.ee/7403329/liisi-haljasorg-demokraatiatrenn-noortevolikogus?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=share-buttons&utm_content=7403329&fbclid=IwAR2Eo85rUcor3f9cS4fUEQE0N1IUoFGNW3gW1snj8lk28X6jMAZysmEqkV4


26. novembril 2021 toimus rahvusvaheline inglise keele võistlus Best in

English (17 223 osalejat 595 koolist 32 riigis). 10.a õpilane Laur Saks saavutas

maailmas 4. koha!  

Maailma saja parima hulka jõudsid: Sofia Semevsky (11.c), Uku Andreas

Reigo (12DP), Eliise Põder (11.b), Saamuel Sasi (11.b), Anton Laidmets (12.c).

Esimese tuhande hulka jõudsid: Ats Piirsalu (11.a), Joosep Toom (11DP), Linda

Maria Pool (8.b), Pärt Kõrgesaar (11.a), Liis Siigur (12DP), Maret Merits (10.c),

Ats Johannes Kaup (10.a), Riin Värton (9.b), Matthias Loona (11DP), Johanna

Sõber (8.b), Liisi Brett (11.a), Anabel Zopp (12.b), Maare Karmen Oras (12.a),

Miia Helen Merilo (9.b), Mari Helen Aader (11DP), Mattheus Dvinjaninov (12.c),

Lene Tiinas (11.b), Sander Metsis (11.a), Helga Kadi Leedo (9.b), Mark Trubatšov

(12.b), Raili Randmäe (12.b), Maribel Klais (10.a), Laura Maria Pella (12.a), Ekke

Pärtel Tiirmaa (11.a), Aade-Maria Kalson (11.b), Roman Vahi (11.c), Triin Virve

(11DP), Mia Karolina Altküla (10.a), Tuule Pihlap (12.b), Kristjan Sarapuu (9.a),

Kärt Rentel (10.a), Teele Piibemann (8.b).

Kokku osales võistlusel 113 MHG õpilast. Aitäh inglise keele õpetajatele

Anne Aluveele, Erika Puusempale, Heiki Puusepale ja IT-juht Jüri

Raudmaale võistluse korraldamise eest!
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https://bestinenglish.org/
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2021. aasta Miina Härma Gümnaasiumi jõulukaardid on selgunud.
Võidukaartide autoriteks on Herman Vinni 3.a klassist, Mia Pakkanen 12.b
klassist ja Adeele Kams 5.a klassist. Palju õnne! Jõulukaardi valimise
konkursi korraldas õpetaja Ivika Hiis.
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8. detsembril toimus 1.–8. klasside õpilastele KiVa päev, kus KiVa tunde
andsid 8. klasside õpilased ning päeva sisustasid põnevad esinejad ja
töötoad. KiVa päeva korraldasid Eleriin Käo-Zirk, Maili Tirel ja Liis
Somelar.
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Õpetaja Ivika Heina eestvedamisel eelmisel reedel toimunud
traditsiooniline vilistlaste draamaöö tõi taas kokku inimesed, keda
draamapisik on elukestvalt nakatanud. 
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13.–17. detsember – gümnaasiumi arvestustenädal
14.–15. detsember – 12. klasside õpilastel UPT eelkaitsmised
14. detsember – füüsikaolümpiaadi koolivoor (põhikool); 3.b uisutab
Raekoja platsil
15. detsember – kell 8.30–12.00 keemia olümpiaadi koolivoor; kell 13.50–
14.50 lastekoori proov Pauluse kirikus
16. detsember – kell 11–12.30 3.–4. klasside jõulupidu; kell 13–14.30 1.–2.
klasside jõulupidu; 
16.–17. detsember – 6.b Taevaskojas
17. detsember – 1.ab Rakvere teatris etendusel "Lepatriinude jõulud"; kell
12–15.30 kooriproovid Pauluse kirikus
20. detsember – 5.–8. klasside jõulupidu; kell 9.30–11.00 gümnaasiumi
inglise keele olümpiaad
21. detsember – 9.–12. klasside jõulupidu; 7.a jõululõunal restoranis Pierre
22. detsember – kell 14.00 jõulujumalateenistus Pauluse kirikus
23. detsember – 9. jaanuar – koolivaheaeg
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Sihiseadest kooli algusaegadel
Ene Tannberg

Meie koolis on olnud võõrkeelte õpetamise teema läbi aegade olulisel kohal.
Näiteks õpetati erinevaid võõrkeeli juba kooli esimesel tegutsemise aastal.
1906. a 2. novembri õppenõukogus otsustati kooli raamatukokku osta eesti,
vene ja saksakeelset kirjandust nii õpilastele kui õpetajatele (RA, EA
3460.1.264, l 2.)
1911. aastal toimusid pedagoogilises kollektiivis arutelud kooli sihi üle: kas
eesmärgiks on õpilasi ette valmistada naisgümnaasiumi lõpueksamiteks või
rahuldutakse vähemaga. Kuna tol ajal Vene tsaaririigi seaduste järgi tuli
gümnaasiumi lõpueksamid sooritada vene keeles, siis järgnesid arutelud,
kuidas õpilastele venekeelseteks lõpueksamiteks vajalikku ettevalmistust
tagada. Tehti ettepanek, et tuleks avada lisaklass (VIII klass), kus oleks õpe
ainult vene keeles või et koguni kahel viimasel kooliaastal oleks õpetus
täielikult venekeelne (VII ja VIII klass). Viimane variant õpetajate enamuse
hulgas toetust ei leidnud. Peeter Põld rõhutas, et lõpueksamid ei ole rasked
mitte oma keele poolest, vaid materjali poolest, millest osa on juba
varasemates klasside ära õpitud.
Õpetajad toetasid VIII klassi avamist eksamiteks ettevalmistamiseks. Mida VIII
klassis õpetada? Arvati, et tuleks lugeda vene keeles uuemat kirjandust, võiks
õppida ka vene keeles kirjanduse teooriat. Saksa ja prantsuse keele tundides
tuleks samuti täiendada kirjanduslikke teadmisi. Matemaatikas oleks vaja
korrata arvutamist ja teoreetilisema sõnavara omandamiseks tuleks
geomeetriat ning algebrat õppida vene keeles. Matemaatikaga ei arvatud
suurt probleemi tulevat, kuna matemaatika keel on võrdlemisi lihtne ning
peaasi on arusaamine. Raskusi arvati olevat venekeelseks eksamiteks
ettevalmistuseks ajaloos, loodusloos, keemias ja füüsikas. Ettepanek tehti ka
ladina keele kooli õppekavasse võtmiseks.
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Venekeelse õpetuse vastuargumendina rõhutati, et meie peasiht on ikkagi
haritud inimeste kasvatamine ja see tagatakse kõige paremini emakeeles.
Ladina keele kohta arvati, et see koormaks meie niigi koormatud tunnikava ja
sunniks minema 34 tunnini nädalas. Keel ei ole nii raske kui nähtustest ja
seadustest aru saamine ja kui teadmised selged, mis on meie rohkete tundide
arvuga võimalik, siis ei ole raskusi karta. Juhti tähelepanu sellele, et ei tohi
tervet kooli ohvriks tuua eksamite nimel.
Õppenõukogu otsused õppeplaanist vanemates klassided vaatas üle kooli
kuratoorium, kes ei olnud kooli esitatuga nõus. Eriti vajalikuks peeti ajaloo
õpetamist emakeeles.
Arutelude tulemusel jõuti kompromissini, et VIII klassis on aineid osaliselt vene
keeles. Võõrkeeltest õpetati lisaks vene keelele ka saksa ja prantsuse keelt.
Enamus õppetööst jäi eestikeelseks.
Vene keel oli õpilastele siiski raske. Õpetajad olid rahulolematud, sest vene
keeles oli palju halbu hindeid. Arutati hindamise põhimõtteid ja leiti, et
üksikute õpilaste teadmisi tuleb võrrelda ja hinnata klassi üldiste teadmiste
tasemega, kui laps on keeles nõrgem, tuleb nõudmisi kergemalt võtta,
rõhutada peamisi asju ja hindamise juures kõrvalisemaid küsimusi vähem
tähele panna. Hinded ei ole õpilaste motiveerijad, vaid pigem vanemate
informeerijad. Õpilaste küsimise eesmärk ei ole numbri väljapanemine, vaid
tagasiside õppimisele. Veerandihinne pannakse välja selle põhjal, kas
kooliõpetaja viib õpilast edasi või mitte. Hinne ei ole üksikute vastuste ja
kirjatööde eest antud numbrite matemaatiline kokkuvõte.
Kooli õppekava kohandamine eesmärgiga, et õpilased suudaksid
küpsuseksamid vene keeles sooritada, jätkus ka 1912. aastal. Esimene lend
gümnasiste sai meie koolis küpsustunnistuse 1913. aastal.
(RA,EA. 3460.1.264, l. 16 - 19.)


