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Miina Härma 158. sünniaastapäeva puhul
kogunesid õpilasesinduse- ja juhtkonna liikmed
Raadi kalmistule. Sünnipäeva puhul süüdati
küünlad ning direktor Ene Tannberg rääkis Miina
Härma erinevatest elukohtadest.
Teele Piibemann (8.b) võitis omaloomingulise
luuletusega Vello Saage luulekonkursi 7.–9.
klasside õpilaste arvestuses, Irene Herodes (8.b) sai
samal võistlusel eripreemia.
Selgusid Euroopa Komisjoni iga-aastase
tõlkevõistluse Juvenes Translatores võitjad. Esile
tõsteti meie 11.b õpilase Lene Tiinase tõlget saksa-
eesti tõlkesuunal. Lene saksa keele õpetajaks on
Maigi Varusk.

18.02. Egle-Diana Keldt

22.02. Jüri Raudmaa

https://tfk.tartu.ee/2022/02/vello-saage-luulekonkurssi-tulemused-2022/?fbclid=IwAR3Y6xx88Js24m1Cl7SY6-EfyVAO6X4GSQcnfiyxMJ0CzSBdT-s1k9AWP4E
https://www.facebook.com/translatores?__cft__[0]=AZVadON2m58P8TY4j3Y4B-y-6exMg5DQgqGlXlNIgcfvdZjeXuIe5MAEngaY50qnvlzl637Qm6YEP7mNnOz7v0CODaX6KdqKhHVfaaJP9P60TN30n9d6jCk0F9o96MVQewSSjsSYmwRHkeqgIjTb2mRQZ0voDvYNNDU9DEbKi3tzM4QQi_L7uJt-StxfsFWPVqBdDdbmOce4Ks4NVySXhhwYg6yvGv1xUKLb2g19L68KOA&__tn__=-]K-y-R
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Ülelinnalise gümnaasiumiastme õpilaste saksa keele tõlkevõistluse võitis
12.b õpilane Maarja Kask. Tema saksa keele õpetajaks oli Heikki Veinimäe.
Emakeeleolümpiaadi piirkonnavooru tulemused: 7.–8. klasside arvestuses
Emma Mägi (7.b, õp Auli Auväärt) 4. koht, Teele Siim (7.a, õp Reet Volmer) 6.
koht, Meribel Leppik (7.b, õp Auli Auväärt) 7. koht ja Maria Alas (8.a, õp Jana
Kübar) 8. koht; 9.–10. klasside arvestuses Karolin Ruumet (9.a, õp Auli
Auväärt) 4. koht ja 11.–12. klasside arvestuses Liis Siigur (12DP, õp Reet
Volmer) 1. koht. 
Emakeele- ja kirjanduse õpetaja Ivika Hein kirjutas 8. veebruari Õpetajate
Lehes eelmisel õppeaastal meie koolis toimunud lugemiseksperimendist,
mille viisid läbi emakeele- ja ajalooõpetajad TÜ tähendusliku õppe koolituse
raames.
14. veebruaril tähistati koolis sõbrapäeva. Võimalus oli saata sõbrale kiri või
teha pilti fotoseinal. Täname õpilasesindust südamliku päeva korraldamise
eest.
Roosa Raadio järgmiseks saatekülaliseks on MHG endine prantsuse keele
õpetaja ja IB DP koordinaator Mai Aasjõe.
Taskuhäälingu Õpime koos uue saate külaliseks on MHG saksa keele õpetaja
Maigi Varusk.

https://opleht.ee/2022/02/kes-see-moistis-aru-sai-lugemishuvist-ja-sisemisest-motivatsioonist-pohikooli-lopueksamite-valguses/?fbclid=IwAR0mxzxvj41AlxBqjIa7VVliapT3bCFG8hxCfdHvKTDTXRleeOw1JU8isUE
https://roosaraadio.buzzsprout.com/
https://podcast.ee/show/opime-koos/


10. veebruaril rääkis vilistlane ja Suukooli looja Kati Vald 2. klasside õpilastele
hambaarsti põnevast ametist ning hammaste eest hoolitsemisest. 
10. veebruaril rääkis MHG vilistlane ja rahvusvahelise ravimifirma Novo
Nordisk Eesti filiaali juhi Koit Arro meie kooli Pre-IB, 11DP ja 12DP klasside
õpilastele enda karjääriteest ja kuidas luuakse ning arendatakse uusi
ravimeid.
10. veebruaril külastas 12. klassi meediatundi Tartu Ülikooli
ühiskonnateaduste instituudi meediauuringute professor, MHG vilistlane
Andra Siibak. Siibak tutvustas erinevaid olulisi mõisteid, nagu näiteks
meediastunud ühiskond ja platvormiühiskond, ning erinevate algoritmide
toimimise mehhanisme.
15.–16. veebruaril annavad vilistlastunde silmaarst Laura Mauring ja Õhtulehe
peatoimetaja Martin Šmutov.
11. veebruaril oli MHG instagrami konto vilistlase, Sciences Po Paris ja London
School of Economics (LSE) ülikoolide üliõpilase Anniki Mikelsaare päralt ja 16.
veebruaril loob konto sisu Bolti sotsiaalmeedia juht, vilistlane Cäthly Oja.
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https://www.facebook.com/suukool/
https://stuudium.link/?link=https%3A%2F%2Fwww.novonordisk.ee%2F&sp=c2NsPW1oZw&ssig=220211-1614061ff7e940dfe45bd54f08f4fd2393057893
https://www.instagram.com/mhgtartu/?hl=en


14.–18. veebruar – gümnaasiumi arvestustenädal; HARNO rahulolu-

uuringud 4. ja 8. klassides; Tallinna Ülikooli matemaatikapädevuse

longituud-uuringud 5. ja 8. klassides.

15. veebruar – geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor; ülelinnalise 6.

klassi inglise keele viktoriini koolivoor; matemaatikatunde

külastavad  Norwegian University of Science and Technology

õppejõud Anders Sanne, Per Gunnar Østerlie ja Arne Kristian

Amdal. Külalised on meie majja jõudnud matemaatikaõpetajate

Kristi Kreutzbergi ja Janika Kaljula kutsel; vilistlane Laura Mauring

9.a bioloogiatunnis ja vilistlane Martin Šmutov 7.–8.e ja 9.e tunnis.

16. veebruar – 9.e, Pre-IB ja 11DP Kütiorus suusatamas.

17. veebruar – GirlPower projekti Idea Generation Workshop

Erinevate Tubade Klubis; 5.a tõukekelgumatkal Pühajärvel; 6.b trüki-

ja paberikunstimuuseumis.

18. veebruar – 7.b Kütiorus suusatamas; 1. klassi õppepäev

19.–20. veebruar – TÜ sümfooniaorkestri proov MHG aulas.

19. veebruar – kunstiolümpiaadi piirkonnavoor

20. veebruar – gümnaasiumide meistrivõistlused õhkrelvadest

laskmises Tamme koolis

21. veebruar – 12. klasside eesti keele proovieksam; kontsert kooli

aulas 10.–11. klassidele

23. veebruar – Eesti Vabariigi aastapäeva aktused

24. veebruar – Eesti Vabariigi aastapäev

25. veebruar – e-õppe päev kogu koolile

26.–27. veebruar – 1. klassi õppepäevad

26. veebruar–6. märts – koolivaheaeg
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EELKOOL HÄRMAKE
Eelkool on mõeldud 6- ja 7-aastastele lastele, kes soovivad kooliks valmistuda. 

Rühma suurus on kuni 14 last. 
Tunnid toimuvad üks kord nädalas kell 15.30–17.30.

REGISTREERUMINE ON AVATUD 24. JAANUARIST KUNI 31. MAINI 
VÕI KOHTADE TÄITUMISENI.
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Virtuaalne avatud uste päev 1.
klassi astujate vanematele

9. veebruaril kell 18.00
 

Õppepäevale saab registreeruda
elektrooniliselt sisseastumine.ee
keskkonnas alates 24. jaanuarist

kuni 22. veebruarini 2022.

Õppepäev 1. klassi kandideerijatele
toimub 26.–27. veebruaril 2022.

 
NB! Lisavõimalus 18. veebruaril kell

15.00–17.00

https://miinaharma.ee/eelkool/
http://sisseastumine.ee/
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UUSI KOOLIVORMI TOOTEID SAAB TELLIDA 17. VEEBRUARINI

Õpilaste soovil oleme toonud koolivormi toodetesse uuendusi ja ka

uusi värve.

Norrison võimaldab meil kahe nädala jooksul neid tellida. Kiirustage!

Muudame koolimaja värviliseks!

Tellimiskeskkond on avatud 17. veebruarini, tooted saab kätte märtsi

alguses.

Järgmine tellimisperiood on alles kevadel ja tooted jõuavad siis

kohale järgmiseks õppeaastaks.

Tellimislink:

https://koolivorm.norrison.ee/8-tartu-miina-harma-gumnaasium

https://stuudium.link/?link=https%3A%2F%2Fkoolivorm.norrison.ee%2F8-tartu-miina-harma-gumnaasium&sp=c2NsPW1oZw&ssig=220208-4f0c6e2f86ab5940156f736b0a2ccd69c5090f99


Millised olid meie gümnaasiumi suunad sada aastat tagasi?
Ene Tannberg
Kooli õppekava on pidevas arengus, õpilastele püütakse pakkuda teadmisi ja
oskusi, mida neil elus vaja võiks minna ja kujundatakse läbi õpitava väärtusi
ühiskonnas toimimiseks. Milliseid õppesuunad peaksid olema
gümnaasiumides?
Arutelud ja vaidlused neil teemadel toimusid meie koolis ka sada aastat
tagasi. 1923. a. juunis õppenõukogu laiendatud koosolekul osalesid lisaks
pedagoogilisele kollektiivile ka kooli kuratooriumi ja vanematekogu
esindajad. Alustuseks andis direktor Hans Karu ülevaate olnust. Õppeaastal
1919/20 töötas kool kahe humanitaarharuga (vanade ja uute keelte harud),
järgmisel õppeaastal moodustati viimasest reaalharu, mis aga programmi
mõttes ei suutnud täita valitsuse seatud kriteeriume. Direktori arvates ei
olnud õpilastes suurt indu töötada reaalkoolide õppekava järgi. Tema
ettepanek oli jätta alles humanitaarharu ja kaotada reaalharu, sest ülikooli
andmete põhjal valisid naised enamuses ajaloo-keeleteaduskonna ja hoopis
vähem matemaatikateaduskonda. Teise haruna soovitas ta kaaluda
majandusharu loomist. Prof. Peeter Põld toetas humanitaarharu
(rõhuasetusega uutele keeltele, mitte ladina keelele) ja teise haruna
majapidamisharu loomist. Põld rõhutas, et majapidamisharu lõpetajatele ei
ole suuremaid takistusi ülikooli astumisel, neil tuleks üks eksam lisaks
sooritada. Ülikoolil olevat ka plaan avada naisosakond, kuhu
majapidamisharu lõpetajad kohe vastu võetakse. Järgnenud vaidlustes
arutati, kas humanitaarharu lõpetaja saab astuda humanitaarharust ülikooli
füüsikat ja matemaatikat õppima. Matemaatikaõpetaja härra Kristian
rõhutas, et kui tütarlastel puudub matemaatikas anne, siis tuleb seda aastate
viisi harjutada ja reaalharu peaks jääma. Samuti peaks olema kõigil
lõpetanutel võimalik minna ülikooli matemaatikat ja füüsikat õppima. Seda
mõtet toetas ka füüsika- ja matemaatikaõpetaja hr Gerban, tuues
argumendiks statistikat, et tütarlapsed lähevad ülikooli matemaatikat ja
füüsikat õppima.
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Keemia- ja loodusloo õpetaja prl Kann lisas, et arvamine, nagu oleksid ainult
poisid matemaatilise mõistusega, ei tugine mitte mingisugustele teaduslikele
andmetele. Kuratooriumi liige hr Raudsepp sõnas, et kuna naisterahvad
edaspidi saavad õpetajateks, siis on neile vajalik matemaatikat rohkem
õpetada, sest matemaatika on teaduse põhi ja tüvi. Ta lisas, et tema arvates
ei ole tütarlastel erilist andi ka keelte peale, nad omandavat keeli praktiliselt,
mitte sügavuti. Prl Kann protesteeris selle peale, et tütarlastel matemaatikas
anne puudub. Kui ei oleks seda, et õpetaja läheb tütarlapse juurde
eelarvamisega, et see nii palju edasi ei saa kui poiss, oleks asi teisiti.
Muusikaõpetaja prl Hermann esitas naiskongressi otsuseid, mille järgi on vaja
kasvatada naist tagasi majja. Praegune ülikooli lõpetanud naine ei oska
majanduslikes asjades praktiline olla praeguste palkade juures.
Matemaatikat peaks rohkem põhjalikult omandama, kuid mitte nii
kõrgeleulatuvalt.
Eesti keele õpetaja hr Schönberg küsis, kas kool peab ette valmistama ülikooli
jaoks või ellu astumiseks? Ta arvas, et viimane on tähtsam ja seda tuleks
rõhutada. Lõpetajatest üle poole ei läinud tookord ülikooli. Ta küsis, kas
matemaatilist tarkust on tõesti nii väga vaja ja kas vallakooli õpetaja ei saa
selle matemaatikaga hakkama, mida meie koolis õpetatakse? Tema
ettepanek oli luua gümnaasiumis majandusharu.
Hr Valk, matemaatika ja muusikaõpetaja arvas, et nii humanitaar- kui
majapidamisharu lõpetajad võiksid kõik saada astuda ülikooli igasse
fakulteeti. Ta lisas, et praegu on naisterahvastel hoog sees ülikooli minna, aga
see hoog läheb iseenesest mööda ja meie teooriad ei aita siin midagi.
Perekond on praegu lagunemas ja meie kultuur peab selle traagika üle
elama.
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Prof. Põld rõhutas, et tuleb arvestada sellega, mis on meie seltskondlik
tarvidus. Meie tulevik on rääkida lastekasvatusest. Meil on ikka sihiks olnud
kasvatada emasid, mis naise loomulik kutse ja selleks ka jääb. Pedagoogika
põhimõte on, et me ei pea kiuste õpetama matemaatikat samuti nagu
mittemusikaalsele inimesele õpetama laulu. See on asjatu jõukulutus. Tartus
peaks küll üks niisugune kool olema, kus saaks õppida reaalharus, kuid kas
peame meie seda omas koolis käsitama? Meile jääksid humanitaar- ja
majapidamisharu.
Hr Kristian rõhutas, et kui kool asutati, pidid tal ka kindlad sihid olema. Riik ja
kool peaksid kooskõlas olema. Tartu koolid peaksid omavahel läbi rääkima, et
siin üks reaalharu tütarlastele oleks, mida õpilased oma ande põhjal saaksid
valida.
Arutelu lõpus toimunud hääletusel otsustati ühehäälselt humanitaarharu
poolt, nähtav enamus (protokolli sõnastus) pooldas majapidamisharu loomist,
reaalharu poolt oli 7 ja vastu 28 hääletanut. Koosoleku lõpus tegi direktor
Karu ettepaneku ära otsustada, mis keeled on edaspidi kohustuslikud. Tema
ettepanek oli õpetada esimese võõrkeelena saksa keelt ja teise võõrkeelena
inglise keelt. Kõik õpetajad olid poolt.
(RA,EA. 3460.1.266, l.30 jj).
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