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MÄRGATUD HÄRMAS

5. oktoobril tähistasime õpetajate päeva.

Abituurium võttis üle õpetajate rolli ja andis sellel

päeval tunde. Lisaks oli õpetajatel võimalus teha

märke ning kuulata Jaak Jusket rääkimas

kultuuriloolistel teemadel. Sellele järgnes 12.

klasside korraldatud aktus õpetajatele, kus võis

näha meie toredaid rahvatantsijaid, nautida

mõnusat bändi ning kuulata õpetajate kuulsaid

ütlusi ja direktori asendaja Mihkel Mägi kõnet.

Pärastlõunal käisid õpetajad tutvumas TÜ

Haridusteaduste Instituudi uute ruumidega.

18.10 Eda Lemberg

18.10 Teeli Roht

Marje Peedisson15.10

12.10 Leo Siiman



Jörgen on rahvusvahelise haardega keemiaõpetaja, kes õpetab
eksperimentide ja eluliste seoste  leidmise abil. 
Ta on TÜ Teaduskooli Uurimislabori õpilaste juhendaja ja
eksperimentide koostaja (nt töötas välja elektrokeemiakatsete töötoa
„Särtsulabor“). Ta on keemia õppematerjalide koostaja ja TÜ
gümnaasiumiõpilastele mõeldud keemiakursuse „Huvitav keemia“
koostaja ja õppejõud. 
Eesti keemiaolümpiaadi ja loodusteaduste olümpiaadi žürii liikmena
osaleb ta ülesannete tegemises, ülesandekomplektide koostamises ja
toimetamises, praktikumide läbiviimises jne.
Ta on rahvusvahelistel võistlustel Eesti võistkonna mentor nii Balti
keemiaolümpiaadil ja rahvusvahelisel keemiaolümpiaadil.
Jörgen innustab õpilasi endast alati maksimumi andma.
Rahvusvahelistel olümpiaadidel on tema õpilased võitnud mitmeid
medaleid. Vabariiklike olümpiaadide lõppvooru on tema õpilased
viimasel kolmel aastal jõudnud 15 korral, koju on toodud kaks esikohta.
Jörgen märkab keemia süvahuviga õpilasi, samal ajal toetab ka neid,
kes vajavad reaalainetes abi. 
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Jörgen on väga suure töövõimega
noor mees, kes paneb õpilased
keemiat armastama.

Õpilased on lummatud tema
süvateadmistest. Jörgen on ise
olnud teadusandekas õpilane ja
mõistab suurepäraselt, kuidas
toetada individuaalset andekust ja
samal ajal säästa vaimset tervist
ning kasutada oma aega
ratsionaalselt. 
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Direktor Ene Tannberg, arendusjuht Tiia Lepik ja õppejuht Terje Hallik
viibisid 6.–9. oktoobrini Haagis, et osa võtta IBO ülemaailmsest
konverentsist “IB Global Conference 2022”. Konverentsil vaadati IB
hariduse tulevikku, kus märksõnadeks on õpilaste ja õpetajate heaolu,
haridustehnoloogia ja innovatsioon hariduses, juhtimise ja
eestvedamise olulisus ning mitmekesisuse, võrdse kohtlemise ja
kaasamise edendamine. Konverentsi võtmekõnelejatena esinesid
Wageningeni ülikooli professor, sotsiaalse õppimise ja jätkusuutliku
hariduse eestkõneleja Arjen Wals, koolikultuuri ja motivatsiooni ekspert,
raamatu “Stand Tall Leadership” autor Steven Bollar ning Genfis asuva
rahvusvahelise kooli juht Conrad Hughes, kes on oma uurimistöö
pühendanud võrdsete võimaluste loomisele hariduses. Lisaks
võtmekõnelejatele toimus konverentsi raames ka üle 100 erineva töötoa,
kus sai arutleda eri maade esindajatega oluliste IB hariduse teemade
üle ja kuulda teiste riikide esindajate kogemustest. 

https://www.ibo.org/ib-global-conference-the-hague-2022/
https://sustainableearth.biomedcentral.com/about/editorial-board/arjen-wals
https://www.standtallsteve.com/
https://www.conrad-hughes.com/about/


Noored said võimaluse kogeda, kuidas töö Euroopa Parlamendis tegelikult
käib: milline on resolutsioonide ja muudatusettepanekute koostamise
protsess ning kuidas neid Parlamendis vastu võetakse või tagasi lükatakse.
Ürituse vältel arenes ka õpilaste argumenteerimise ja kriitilise mõtlemise
võime, avaliku esinemise oskus ning laienes silmaring.  MHG-st osalesid
MEP-il Henrik Harjus (10.a), Brita Jõgiaas (11.b), Lisanna Tõnne (11DP),
Simone Nairis (11DP) ja Kertu Ivask (11DP). Esimesel päeval tegelesid kõik
komisjonid probleemide püstitamisega. Härmakad olid nii väliskomisjonis
kui ka tervishoiu- ja arengukomisjonis. 
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Teisel päeval oli fookuses probleemidele
laheduste leidmisega. Lisaks sellele
külastas igat komisjoni ka kaks enda ala
eksperti. Näiteks külastasid
väliskomisjoni  Ukraina suursaadik
Marjana Betsa ning Euroopa Parlamendi
liige Urmas Paet. Kolmanda päeva
hommikul pidid komisjonid oma
lõppresolutsiooni ära saatma, et
delegaadid saaksid faktiküsimuste voorus
hakata esitama nende kohta küsimusi.
Neljandal päeval toimus Riigikogu
hoones resolutsioonide vastuvõtmine. 

30. septembrist kuni 3. oktoobrini toimus
Tallinna Reaalkoolis ja Riigikogus Eesti
Mudel-Euroopa Parlament. Koolinoored
üle Eesti arutlesid aktuaalsetel
ühiskondlikel teemadel nagu näiteks
energiakriisiga toimetulek, Ukraina
toetamine sõjas Venemaaga ning
linnaruumi keskkonna- ja
inimsõbralikumaks muutmine. 
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Meie matemaatikaõpetaja Kristi Kreutzberg osales 7.–9. oktoobril Põhja-
ja Baltimaade GeoGebra võrgustiku 11. konverentsil Soomes.
Konverentsi esmane eesmärk on tuua kokku Põhja- ja Baltimaade
õpetajad ja õppejõud, kes on huvitatud GeoGebra ja muu tehnoloogia
kasutamisest matemaatikahariduses. Selle aasta teemade fookuses oli
lisaks ka raalmõtlemise arendamine, erinevate riikide riigieksamid, mis
enamasti tehakse kasutades sülearvutit, erinevaid programme ja
programmeerimist ning e-materjalide koostamine ja kasutamine. Kristi
viis läbi töötoa Voronoi diagrammide kohta.



Septembrikuu Tartu Hariduse Häälest saab lugeda MHG ja Tallinna
Inglise Kolledži loodusainete ühisprojektist "The Art of Science".
10. oktoobri Tartu Postimehest saab lugeda, mida arvavad õpetajatööst
Maigi Varusk ja Alla Vinitšenko, taskuhäälingu Roosa Raadio saate
"Õpetajate tuba" autorid. 
4.–5. oktoobril toimusid Annelinna kunstmuruväljakul Tartu koolide
karikavõistlused jalgpallis. Meie kooli naiskond saavutas I koha (esimene
kord meie kooli ajaloos) ja gümnaasiumi noormeeste meeskond
saavutas II koha. Naiskonnas mängisid: Saale Heti Rooden (5.a),
Margaret Matto (5.a), Linda Lehtsaar (6.b), Gertrud Alice Kala (8.b),
Adeliine Lail (10.a), Getter-Liis Kukk (10.a), Mia Kaasik (10.c), Klementina
Porechina (11.b), Grete-Ly Aarna (11.b), Mariell Friedemann (11.a), Polina
Trubatšova (12.b). Gümnaasiumi noormeeste võistkonnas mängisid:
Andri Türkson (10.b), Otto Karl Kuuseok (10.a), Joonas Sakkis (10.a), Paul
Herman Järve (10.c), Gregor Jermolajev (11.a), Jan Justin Paju (11.a),
Gregon Henrik Raud (11.b), Ramon Põldaru (11.c), Toomas Haak (11.c),
Akaki Gvineria (11DP), Kaur Vadi (11DP), Tobias Guzman Shegnfet Alonso
(12.c), Oskar Johannes Jõgeva (12.a), Mattias Erik Tiik (12.a), Georg
Voldemar Järve (12.c).
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http://om/?fbclid=IwAR3n1BH6VjugE12J4Qi0TfFFPVztYww-5Dj2Z010NlaYdXZAYvAOMc34u58
https://www.facebook.com/IngliseKolledz?__cft__[0]=AZVyZ44PWoLf_7E81vfKQbsgljKWGq3bxN2yXNSa7FS4zichS1P3yJdCQgQbs2kDsDvZXwQDKWQMzOdvY-RxR4o22hrDVzJ51Kt2eJJjAwKlo2pcBsYtqDUGJPv4a5PddGW9gZxNT0XajwJm8qOb-hAsCGy6B1H9FzaqAGOARliKb_HKXRWXmonCpfej0iJQcDI&__tn__=-]K-R
https://tartu.postimees.ee/7622930/hakkajad-opetajad-leiavad-oma-ametist-ka-muud-kui-kesise-palga-ja-stressi?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=share-buttons&utm_content=7622930&fbclid=IwAR3nYnErv4qKur_wRhngX1GvQudk8noQejBhUgCIpnqxBygYZlJ7BRlq_sA


Teksti autor: õpetaja Kari Kalk

Reedel, 7. oktoobril, oli hommikul seitsmest võimalik näha kooli poole
kiirustavaid 12. klasse. Mis neid sedavõrd vara kohale ajas? Kas tehti
pahandusi – sugugi mitte. Ind õppetöö vastu! Valikaine „Erinevad Eestid“
raames käiakse iga-aastaselt tutvumas mõne Eesti paigaga, mis
suurematest keskustest eemale jääb. 

Sel korral võõrustas esimesena Haapsalu ning tuttavaks sai Eesti ajaloos
unikaalne rahvakild – rannarootslased. Muuseumipere julgustusel sai
igaüks end tunda ka kohaliku moosekandina võludes hiiu kandlest mõned
poognatäied etnomuusikat – Puuluup, hoia alt. Kui etnokulpide jagamisele
kohe me siiski ei suundunud, siis järgmiseks supikulpi sai liigutatud küll.
Vilistlane Anna Regina Kabral võõrustas meid piltilusas Altmõisa
külalistemajas. Toit viis keele alla ning sai ka kuuldud turismisektoris
tegutseva väikeettevõtja elu argipäevast ja unistustest. Loomulikult ei
puudunud sooja vastuvõtu juurest ka karvased sõbrad, kes tungivalt
nõudsid paitamist ja kõrva tagant sügamist.

Kõige lõbusa ja meeldiva kõrval ei saa jätta tähelepanuta ka traagilisi
sündmusi. Buss jäi seisma Puise paadipõgenike mälestusmärgi juures.
Kuigi reisil paitas osalisi kaunis sügispäike, läks mõte paratamatult neile ligi
80 000 mehele, naisele ja lapsele, kes sealsamas tormisel rannal seisid
aastal 1944. Vaadates ülekoormatud kaluripaate, saatmas vaid teadmine, et
kuskil 300 kilomeetri kaugusel on Rootsi ja seljataga punane õudus.
Meenutasime ka 1944. aastal tehtud katset taastada põhiseaduslik riigivõim
ning Otto Tiefi valitsuse viimast istungit mõni kilomeeter eemal Põgari-
Sassil.
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Viimase plaanilise peatusena külastasime Lihulat ning tutvumise sealse
rahvakombestikuga. Kuigi viimase haldusreformiga lõigati neid Pärnumaa
külge, ei lasknud Lihula gümnaasiumi võõrustajad end sellest pisiasjast
häirida. Juba uksest sisenemiseks oli vaja end lunastada kohaliku
kombestiku tundmisega. Lisaks õppekavaga tutvumisele ja klassikalisele
Kahootile sai laulda ja ringmängida nii, et osavamad lahkusid Lihulast
jõukamatena kui tulles.

Õhtusesse Tartusse jõudis reisiseltskond väsinuna, kuid tervete ja
rahulolevateni. Suur tänu Alla Vinitšenkole, kes aitas programmi kokku
panna; Kaarel Viljastele, kes reisisaatjana meeleolu üleval hoidis, huvitatud
osalejatele ja loomulikult vahvatele võõrustajatele, kelleta reisi poleks olnud.
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Foto autor: bussijuht Kalle.
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11. oktoober – 3.ab õppekäik TÜ Ajaloomuuseumisse; 5.ab, 6.a vaatavad
Vanemuises  etendust "Vennad Lõvisüdamed"; kell 18.00 5.b
lastevanemate koosolek; paleoökoloog Anneli Poska 12DP
bioloogiatunnis; kell 18.00 5.b lastevanemate koosolek
12. oktoober – 7. klassi loodusõpetuse tasemetöö; "Meeskonnatöö ABC"
töötuba ettevõtluse mooduli õpilastele, mida viib läbi vilistlane ja TÜ
sTARTUp Lab-i juht Maret Ahonen; 3.a Elektriteatris vaatamas filmi
"Tagurpidi torn"; 1.–2.e Tartu Kunstimuuseumis.
13. oktoober – 10.c õppekäigul Tallinnas; TÜ vaatlustudengid
võõrkeeletundides.
14. oktoober –  kooli 116. sünnipäev; juhtkonna pressikonverents
rahvusvahelistele õpilastele; TÜ vaatlustudengid võõrkeeletundides.
14.–15. oktoober – 7.a klassiöö; Härmatis 8–9 Paides tantsulaagris.
16.–18. oktoober – 7.a KLAPP matkal.
17.–21. oktoober – gümnaasiumi arvestustenädal.
19. oktoober – Kolme kooli 8. klasside õpilaste vaimse tervise projekti
esimene koolituspäev; Tallinna Inglise Kolledži õpilaste varjupäev MHG-
s; 11.abc ettevõtluse ökosüsteemi mooduli õpilased SPARK
demokeskuses.
21. oktoober – matemaatikaolümpiaadi koolivoor 5.–7. klassidele.
22.–30. oktoober – koolivaheaeg



ASEPRESIDENT

KATRINA LAUR
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MARGARET ROOST 

TEELE PIIBEMANN

ANNABEL RAIG 

ASEPRESIDENT

Muusika ja kultuuri huvilise
inimesena on mul palju huvitavaid

mõtteid ja värskeid ideid tänu
millele loodan meie kõigi

koolipäevad säravamaks muuta.
Kui sul on mõni mure või soovid

jagada oma ideid õpilasesindusega ,
siis võid mind julgelt

koolikoridoris kinni nabida.
 
 INFOJUHT

JANA SHERIF ALY SAKR

INFOJUHT
"Rööprähklemine
tähendab lihtsalt
võimalust keerata
tuksi rohkem kui
üks asi korraga"
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,,The thing about God, she
thought, is that He usually

does help, but not until
you've made an effort on

your own."
-Tove Jansson

,,Mida see, mida sa teed, teeb?"
I outwork myself every day than the day

before to become a better version of myself
the day after
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MAJANDUSJUHT

KARL-RICHARD SILLA
"Acta non verba"

EMMA RAISSAR MARTA AAB

SEKRETÄR

RIIN VÄRTON

HOOLEKOGU ESINDAJA

Olen lahke, tore ja tantsuhimuline tütarlaps
ning loodan, et selle aasta koosseis toimib hästi.

HOOLEKOGU ESINDAJA



10. oktoobril oli vaimse tervise päev. Tuletame selle päeva puhul meelde,
et oma enesetunnet saab ise parandada.

Mõned vaimset heaolu toetavad raamatusoovitused õpilastele ja
lastevanematele:
R. Galanti "Kuidas ärevusega toime tulla. Abiks noortele"
L.M. Schab "Enesehinnangu tööraamat teismelisele"
R. Cacciatore, M. Karukivi "Talumatud tunded"
H. Beck "Eksimine on kasulik"
E. Selhub "Stressijuhtimise käsiraamat"
A. Hansen "Tugev aju"
S.J. Scott, B. Davenport "Mõtted korda"
C.S. Dweck "Mõtteviis"
A. Hansen "Ekraaniaju"
K. Vernik "Hea une teejuht"
K-K. Hunt "Emotsioonide alkeemia"
D. Shapiro "Sinu keha räägib sinuga. Mõtete ja tunnete mõju tervisele"

Erinevad tasuta koolitused lastevanematele leiad SIIT.

Erinevate emotsioonidega toimetulekuks on olemas lihtsad tööriistad,
millest valik siin: 
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http://masing.tartu.ee/koolitused/vanemate-kool
https://www.facebook.com/Kliinikum


Haridus- ja Teadusministeeriumi läbiviidud üle-Eestilises uuringus
selgus, et härmakad armastavad liikumist ja sporti. Õpilased käivad
erinevates trennides, kooliümbruses on näha ka palju jalgrattaid.
Käesoleval aastal plaanime uurida, kui aktiivne on õpilaste koolitee, kui
paljud meie seast käivad jala kooli. Gümnaasiumis pakume
valikainetena lisaks jõusaalile sellest õppeaastast varahommikust joogat
ja füsioteraapiat. Jätkuvad 2. klasside ujumistunnid ja jalgrattakoolitus 3.
klassidele. Traditsiooniks on saamas „1000 tundi õues“ algklassides. 
Viimasel kolmel aastal on algklasside rahulolu liikumisega koolis
paranenud. Eelmisel aastal valmis Tartu linna toetusel
madalseiklusrada, kuhu vahetundidel pisemad õpilased kiirustavad.
Siseõue panime mänguvahendite kastid. Õpetajad viivad tunnis läbi
erinevaid liikumismänge. Samas on 8. klasside ja 11. klasside õpilaste
rahulolu liikumisega pisut vähenenud. Meil on õpilastele pakkuda läbi
koolipäeva ühest klassiruumist teise liikumist, korralikku võimlat ja suurt
õueala ning toredaid parke kooli ümbruses. Eelmisel õppeaastal
lisasime õpilaste tagasisidelehtedele väite „Õpilasena saan ma olla
tunnis liikuv“. Ikka õpilaste tervisele mõeldes. Käesoleval aastal oleme
koolitamas 3.−6. klasside õpilasi mängujuhiks, kes oskavad tunnis
liikumisharjutusi ette näidata. Liikuma Kutsuva Kooli meeskonnaga
ühines viis õpilasesinduse liiget, kes lubasid hakata läbi viima reedeseid
tantsuvahetunde. 
Kooli üks õppeaasta eesmärke on 5. klassides liikumisõpetuse
käivitamine ja liikumispäeviku juurutamine. Kuna saime oma koolile
lisamaja Näituse tänaval, oleme piloteerimas rahvusvahelistes klassides
nö õuetundi, kui nad liiguvad Tõnissoni tänavale sööma ja saavad siinsel
õuealal ka liikuda ja mängida. Lapsevanemate eestvedamisel on
uuenemas koridoride põrandatel ja seintel olevad kleepsud, mis
meelitavad liikuma. 
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Reedel, 14. oktoobril saab meie kool 116. aastaseks ning selle puhul
korraldab 116. lend meile toreda sünnipäeva. Selle päeva puhul on
koolimaja kaunistatud, hommikul saab kuulata mõnusat muusikat ja
õpilased jagavad hommikul kõigile kooli tulijatele MHG logoga kleepse
(ka Näituse tänava majas). 1. ja 2. klassidele toovad õpilased kleepsud
klassi.

Päevaplaan:
2. tunni ajal toimub klassijuhatajatund ja kringli söömine.
3. tunni ajal on 10. klasside õpilased aulas ja kuulavad traditsioonilist Hamleti
monoloogi. Seekord esineb Sass Henno ja räägib ka oma uue raamatu "Mina
olin siin" teisest osast. Kõigil gümnaasiumi õpilastel on võimalus osaleda.
5. tunni ajal toimub aulas juhtkonna pressikonverents rahvusvahelistele
õpilastele.
Pikal vahetunnil (kell 12.55–13.15) saab 1. korruse fuajees tantsida "Just Dance"
videote järgi.
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