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Reedel, 17. detsembril näitasid 11. klassi
humanitaarid oma koolikaaslastele, mida nad
draamakursuste raames õppinud on. Aitäh
mõtlemapaneva ja inspireeriva etteaste eest!
Aitäh, juhendaja Ivika Hein!
Eesti Teaduste Akadeemia presidendi I
eripreemia „Elegantseima üliõpilastöö eest“ pälvis
Tiina-Erika Friedenthal doktoritöö „Võitlus ja
väitlus teatri üle Eesti- ja Liivimaal 18. sajandi lõpus
ja 19. sajandi alguses“ eest. Õnnitleme!
Bioloogiaõpetaja Martin Pent kirjutab 17.
detsembri Õpetajate Lehes teemal "Arstid said
solidaarsuse, nüüd on õpetajate kord".
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https://opleht.ee/2021/12/arstid-said-solidaarsuse-nuud-on-opetajate-kord/?fbclid=IwAR1zZEwbpVbUjzjSW5Qr_sJ_XjY2w9ECjVBOLUYaZpWylCb7gGPJY8Dz24Q


21.–22. detsember – kogu kool e-õppel
23. detsember – 9. jaanuar – koolivaheaeg
10. jaanuar – TULEME JÄLLE KOOLI JA PEAME ÄRA KÕIK PIDAMATA
JÄÄNUD PEOD!
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MHG selle aasta jõulukaardi autor on  3.a klassi õpilane Herman Vinni



Tähistasime terve aasta jooksul kolme olulist sündmust: 115 aastat
emakeelse keskhariduse andmise algusest Eestis, 60 aastat inglise
keele süvaõppe algusest meie koolis ja 10 aastat International
Baccalaureate Organization’i esimesest akrediteeringust MHG-le.
Vt https://miinaharma.ee/mhg-115/ 

Koostöös õpilasesindusega valmis väärtuste õppekava.
Koolipildis muutusid üha nähtavamaks MHG sümbolitega tooted.
Alustasime tähendusliku õppe kursusega 10. klassile.
Toimusid virtuaalsed avatud uste päevad nii 1. kui 10. klassi
astujatele, õpilased viisid läbi virtuaalseid infotunde teistes
põhikoolides, valmisid kooli tutvustavad videod.
Gümnaasiumi lõpuaktusel anti õpilastele 6 kuldmedalit (sh üks IBO
kuldmedal) ja 8 hõbemedalit (sh neli IBO hõbemedalit).
Augustis toimus Valgemetsas kaks õpilaslaagrit. Gümnasistide 3-
päevases laagris osales 120 õpilast ja põhikooli 3-päevases
laululaagris 120 õpilast.
Vabariiklikul tasandil said tunnustuse õpetaja Jana Kübar (aasta
gümnaasiumiõpetaja), õppejuht Terje Hallik (aasta õppeasutuse
juht) ning lapsevanem Sten Weidebaum (aasta hariduse sõber).

Rahvusvahelisel inglise keele võistlusel Best in English saavutas
MHG koolide arvestuses teist korda järjest esikoha (kokku osales 595
kooli 32 riigist ja osalejaid oli 17 223). 10.a klassi õpilane Laur Saks
saavutas individuaalselt maailma  4. koha. Esimese tuhande hulka
jõudis 38 meie õpilast. Kokku võttis võistlusest osa 113 härmakat.
Rahvusvahelistelt olümpiaadidelt said meie õpilased 12 medalit, sh
geograafias ja maateadustes 8 medalit.
Riigieksamite pingereas kuulume Eesti esikümnesse.
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ÕPPETÖÖ 

MHG
INFO

M H G  T I P P H E T K E D  A A S T A L  2 0 2 1
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Olümpiaadide vabariiklikkesse voorudesse kutsuti MHG õpilasi 61
korral (põhikoolis 22, gümnaasiumis 39), esikolmikusse jõudsid
õpilased 12 korral. Selle saavutusega kuulume kolme parima kooli
hulka Eestis.
Kolm õpilast võitsid oma vanuserühmades Känguru võistlusel üle-
eestilises pingereas 1. koha.
Tartu linnas olid olümpiaadidel kõige edukamad õpilased Meena
Rooden ja Liis Siigur, kuuludes viies aines esikolmikusse. Kokku
saavutasid olümpiaadide piirkondlikes voorudes MHG õpilased 40
kohta esikolmikus (põhikoolis 21, gümnaasiumis 19).
Tartu linna edukaim juhendaja oli geograafiaõpetaja Maiu Kaljuorg. 
MHG sõlmis koostöölepingu TalTechiga.

Rakendasime tulemuslikult distants- ja hübriidõpet ning
tutvustasime oma kogemusi laiemale avalikkusele. 
MHG juhtimisel algas kolme kooli koostööprojekt “Edu ja
õnnelikkus”. MHG, Tartu Tamme Kooli ja Tartu Kesklinna Kooli 9.
klasside õpilased arendavad noorte koostööoskusi läbi tervislike
eluviiside propageerimise.
Kõik 5.–8. klasside õpilased alustasid kogukonnapraktikaga.
Eesti esimest päikeseautot ehitavasse tiimi SOLARIDE kuulub 12DP
õpilane Peter Kipp. Mehaanikatiimi liikmena vastutab ta
elektrisüsteemi eest. 
Taskuhääling Roosa Raadio õpetaja Maigi Varuski eestvedamisel
käsitles olulisi haridusteemasid. 
Direktor Ene Tannberg valiti neljandat korda Tartu Koolijuhtide
Ühenduse esimeheks.

PANUS ÜHISKONNALE
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COVID-19 vastu on vaktsineeritud 99% töötajatest ja rohkem kui 95%
üle 12-aastastest õpilastest.
Aprillis ja novembris toimus algklasside liikumiskampaania „1000
tundi õues“.
Südamenädalal sai iga koolipere liige koguda 15 päevaga 115 000
sammu. Kõige nobedamad kõndijad olid vilistlased ja õpetajad.
Kokku koguti 1 5 147 472 sammu.
Toimus ülekooliline matk „115 minutit Härma vaimuga“.
Tamme teatejooks toimus 40. korda.
Valmis madalseiklusrada.

HOOLIME TERVISEST
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Talvespordi stiilinäidiseid 1980. aasta kooli kroonikast 



Kool epideemia küüsis
Ene Tannberg

20. sajandi alguskümnenditel mõjutas mitmel aastal koolielu sarlakite levik,
nii et tuli minna varem jõuluvaheajale ja jätta pidamata jõulupeod. Sarlakid
on äge nakkushaigus, millele on iseloomulik üle keha tekkiv punetav lööve,
kurgupõletik ja palavik. Haiguse kõrgaeg on oktoobrist märtsini. Haigestuvad
enamasti 5–15-aastased lapsed.
1910. aasta 8. detsembril arutati õppenõukogus leviva sarlakihaiguse tõttu
jõulupeo ärajätmist. Otsustati pidu siiski pidada, sest meie koolis tol hetkel
sarlakitesse nakatunuid veel ei olnud. Mööndi, et kui siiski koolis peaks haigus
puhkema, siis vaadatakse otsus üle. Õpilastel lubati peole külalisi kutsuda,
kuid oma külaliste kodused aadressid tuli teada anda. Neid aadresse võrreldi
ajalehtedes avaldatud nn sarlakikollete aadressidega. Sel moel loodeti
vältida haiguse levikut. (RA, EA. 3460.1.264, l. 13)
Aasta hiljem oli sarlakihaigus epideemia mõõdu võtnud ja seepärast
otsustati 1911. aastal jõulupidu koolis ära jätta. (RA, EA. 3460.1.264, l. 26p)
Järgmine suurem sarlakiepideemia puhkes 1919. aasta detsembris. Kooli
õppenõukogus arutati 13. detsembril, mida teha haiguse leviku piiramiseks.
Direktor Variku sõnul oli mitu õpilast juba sarlakitesse surnud ja koolist oli
haiguse tõttu palju puudujaid, mistõttu ei saanud sisulist õppetööd läbi viia.
Mitmed õpetajad ei julenud oma lapsi haiguse kartuses enam kooli saata.
Muusika- ja matemaatikaõpetaja Hans Valgu sõnul varitses meie õpilasi
koguni kolmekordne oht: koolitööks renditi ruume Treffneri koolilt ja kaks kooli
töötasid samades ülerahvastatud ruumides. Lisaks renditi koolimaja tihti
pidudeks, kuhu tuli igasugust rahvast kokku, see lõi omakorda soodsa pinnase
nakkushaiguste levikuks. 
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Valgu ettepanek oli kool kohe saata jõuluvaheajale. Vaheaja varem
alustamise poolt oli ka õpetaja Hermann (Miina Härma), kes arvas, et kui
lapsed lähevad koju maale, siis vähenevad haiguse saamise võimalused. Suur
hulk meie kooli õpilastest elas tookord linnast väljas. Vastuargumendi esitas
matemaatikaõpetaja Leo Virro väites, et kui arstid ei ole olukorda
hädaohtlikuks pidanud, siis ei peaks ka kooliõpetajad ohtu üle tähtsustama.
Nii võib tekkida arvamus, et õpetajad ei taha tööd teha. Härra Valk vaidles
vastu, et arstid on koole kinni pannud ka siis, kui haigusi on vähem olnud. Ta
rõhutas, et kui suudame päästa kasvõi ühe lapse elu, on koolide kinnipanek
õigustatud. Õppenõukogu otsusega lõppes õppetöö 15. detsembril ja kogu
kool läks jõuluvaheajale. (RA, EA. 3460.1.265, l. 78)


