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03.06. Tiina Aidnik

23. mail tähistasid 9. klasside õpilased titepäeva

ning sellele järgnes 24. mail pidulik viimase

koolikella aktus. Õppejuht Terje Hallik rääkis enda

kõnes, miks on oluline olla õnnelik ja kuidas see

aitab kaasa edukaks olemisel. Aktusel esindas

õpilasi kõnega Henry Jürgenson, kes tõi välja

olulised hetked õpilaste väljasõitudest ja koolielust.

Klassijuhatajate esindajana jagas Kristi Kreutzberg

õpilastele vajalikke nippe, kuidas eksamite perioodil

iseennast toetada. Armsad üheksandikud – edukat

eksamiperioodi teile!
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2.a klassi õpilane
Elisabeth Yenma Virnas
ja tema ema Janeli
Virnas andsid välja vahva
raamatu "Elli lapsesuu". 

Ülelinnalisel inglise keele võistlusel esindas MHG 3. klasse 3.a klassi
õpilane Lily Marie Sõõrd ning saavutas 2. koha. Juhendas õpetaja Egle-
Diana Keldt.
20. mai Õpetajate Lehes kirjutab saksa keele õpetaja Maigi Varusk
õpetajate palga teemal.
MHG toetab tööandjana riigikaitsjaid ja suurõppust Siil. Meie õpetajatest
osalevad Siilil ajalooõpetajad Kaarel Viljaste ja Ilmar Tammisto. Oleme
uhked! Siili toetavate tööandjate nimekiri on SIIN.

Roosa Raadio külaliseks on prantsuse
keele õpetaja Triin Arjus. 

https://opleht.ee/2022/05/olen-leppinud-oma-palgaga-ma-ei-viitsi-enam-vinguda/
https://mil.ee/reserv/riigikaitsjaid-toetavad-tooandjad/
https://www.youtube.com/watch?v=OwpVyal-Onk


18. mail lõppes kolme kooli (Miina Härma Gümnaasiumi, Tartu Kesklinna Kooli ja
Tartu Tamme Kooli) vaimse tervise projekt “Edu ja õnnelikkus”. Projektis osales
kokku ligi 180 9. klassi õpilast. 
Toimus kolm virtuaalset projektipäeva: 
oktoobris, Miina Härma Gümnaasiumi päev – esinesid Roland Tokko “12 asja,
mida koolis ei õpetatud”, Annika Paas, Matilda Mägi ”Õnnelikkus”; 
novembris, Kesklinna Kooli päev – esinesid Harald Lepisk ”Tulevikukindel – õpi
elus õnnestuma”, Klarika Variku joogatund ”Kuidas tõsta enesekindlust läbi
enese hoolimise – väärtustamise ja armastuse”, kooli psühholoog Tambet Anja ”
Tervislik toitumine”; 
jaanuaris, Tamme kooli päev – oma lugusid rääkisid Kaisa Holsting, Mihkel Lees,
Viivika Keskküla ja Katrin Saali-Saul “Edu ja õnn suhetes”.

Projekti lõpetamine toimus Aparaaditehase Erinevate Tubade Klubis.

Korraldusmeeskond: Liis Somelar (MHG), Anne Kulamaa, Kristi Paju, Riina
Pauklin (TKK), Moonika Väärt (TTK).  

Projekti tugitool/tugimeeskond: psühholoog Tambet Anja (TKK), psühholoog
Maili Tirel (MHG) ja sotsiaalpedagoog Regita Saksing (MHG). 

Eriline tänu toetuse eest kolme kooli direktoritele:  Ene Tannberg (MHG),  Kersti
Vilson (TKK), Vallo Reimaa (TTK), samuti kõikidele teistele, kes projekti heaks
ühel või teisel viisil panustasid. Projekti rahastas Tartu Linnavalitsuse
haridusosakond.
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24. mai – 1.ab Tallinnas teatris; 9. klasside tutiaktus; 7.b TÜ
loodusmuuseumis.
25. mai – 5. klassi õpilastel saksa keeles DSD A1 taseme
rahvusvaheline tasemetöö; 11. klasside karjäärinõustamised; Tartu
koolide karikavõistlused sulgpallis; 10.c õppekäigul TÜ
muuseumisse.
26. mai – kell 10–18 4. klasside loovtööde esitluspäev; 11.abc
karjääriplaneerimise valikaine õpilastel välismaal õppimise töötuba.
27. mai – ÕE korraldatud värvipäev; 10.c matemaatikatunnis lektor
Eesti Lennuakadeemiast; 8.–9. klassi loovtööde seminar; 9.ab
hinnete välja panemise tähtaeg.
28.–29. mai – Härmatise rühmad Kagu-Eesti tantsupeol.
30. mai –3. juuni –12.a Montenegros.
30. mai – põhikooli eesti keele lõpueksam.
31. mai – 6.a ja 7.a Valma seikluspargis; 10.c ERM-is; kontsert
"Helimaalingud" 8. klassi õpilastele. 
31. mai–2. juuni – riigikaitse välilaager Nursipalus 10. klassi õpilastele
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In memoriam Hillar Palamets

10. septembril 1955 sai meie kooli direktoriks Hillar Palamets, kes jäi
sellesse ametisse täpselt kolmeks aastaks (10. septembril 1958 asus ta
õppima Tartu Ülikooli aspirantuuris ajaloo õpetamise metoodika alal).
1954. aastal oli meie kool muudetud segakooliks. Poiste tulekuga tulid
uued teemad ka direktori lauale.
Hillar Palamets on mälestustes kirjutanud oma esimesest aastast
direktorina meie koolis (Sajandi kool. Sada aastat Härma Gümnaasiumi.
Koost. E. Tannberg. Tartu 2006. lk 214–226.)
Mõned nopped tema mälestustest:
„Ligi tuhandeliikmelise kollektiivi – kui õpilased, õpetajad ja
koolitöötajad kõik kokku arvata – juhtimine oli mulle harjumatu,
pingeline, aga huvitav, rohkelt kogemusi pakkuv. Iga päev juhtus
midagi sellist, millega direktori poole lahenduse saamiseks pöörduti. Ja
enamuses ei olnud need sugugi mitte meeldivad seigad. Telefonile
kutse tähendas uusi kiireloomulisi käske, korraldusi, meeldetuletusi,
etteheiteid. Aga oli ka meeldivat tutvumist õpetajaskonnaga, kogu
kooliperega.“
„Eemalt paistis meie koolimaja küllaltki esinduslik. Hästi läbi mõeldud
paigutusega. Maja ette jäi avar muruväljak munakivisillutisega. Viljandi
tänavast (pragune J. Tõnissoni tänav) eraldas koolihoovi lagunev
puittara, selle ääres täies elujõus lehtpuude ja nulgude rivi. Soojal ajal
oli muruväljak igati sobiv võimlemistundide ja vaheaegadel
ringijooksmise koht. Talvel tehti siia liuväli ja päris korralik
jäähokiväljak.“
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„Maja oli õppetööga lootusetult üle koormatud. Kella kaheksast kuni
kella üheteistkümneni õhtul. Algul oli meie kooli vanem ja noorem
vahetus. Siis töölisnoorte kooli õhtune vahetus. Sageli oli tegu, et leida
ruume huviringidele, lastevanemate koosolekutele.“
„Peamine oli õppimine ja õpetamine. Õppeedukuse madalate
protsentide eest sai kool avalikkuses ees pidevalt nahutada ja see viis
nii õpetajaskonna töötahte kui meeleolu alla. Ametiaja alguses andsid
kogenumad direktorid mulle head nõu. Lase rahuliku südamega
õppeedukuse näitajad põhja. Noorele ja algajale direktorile antakse –
vähemalt esialgu – andeks. Ja siis hakkab asi paranema.
Mitteedasijõudjaid hakkavad õpetajad tahes-tahtmata tagant aitama,
nendega lisatööd tegema.“
„Murrang tuli saavutada ka õpilaste hoiakus. Just keskmise
vanuseastme klasside hulgas oli uustulnukaid, kes lähtusid tol ajal
propageeritud põhimõttest: ei ole halbu õpilasi, on ainult halvad
õpetajad. Aga kuidas sai kahtesid vältida, kui koolikohustuslased
omatahtsi tundidest puudusid, küsitlemisest ja kontrolltöödest
hoidusid. Seejuures veerandi lõpul vähemalt rahuldavat hinnet
nõudsid, veendumuses, et egas kogu klassi ikka istuma ei jäeta. Küllap
venitavad meilegi kolme välja. Nii nagu nad seda olid kogenud
varasematel õppeaastatel.“
H. Palametsa esimese tööaasta lõpus sai ta anda meie abiturientidele 4
kuld- ja 6 hõbemedalit. Samal ajal kui viis ülejäänud Tartu keskkooli
said kokku 8 medalit. Toona vaadati medalikandidaatide kirjalikud
eksamitööd ministeeriumis üle ja medalid kinnitati (või ei kinnitatud)
alles pärast seda. Mõnevõrra oli paranenud ka kooli õppeedukus.
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Väikese koormusega jätkas Palamets meie koolis ajalooõpetajana
pärast direktoriametist lahkumist 1965. aastani. Sellel ajal oli ta ka
üliõpilaste pedagoogilise praktika juht ning viis läbi ajaloo õpetamises
didaktilisi eksperimente, mille tulemusena valmis tuntud ajalooõpik 4.
klassidele (Jutustusi kodumaa ajaloost). Palamets oli 1996. aastani TÜ
õppejõud, ajalooõpetajate õpetaja ja ajaloo populariseerija.
Hillar Palamets suri 20. mail 2022, paar kuud enne oma 95. sünnipäeva.


