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MÄRGATUD HÄRMAS

MHG esinduskaarti autor Diana Alliksaar (12.c)
kirjutab: „Talve lummuses Härma moodi“ idee
ammutasin meenutades eelmise aasta talve, kui
kooli ees uisutasime kehalise kasvatuse tundides
ja vahel ka peale kooli. See oli armas kvaliteetaeg
klassikaaslastega. Kaart viib ajas tagasi, maalisin
üpris minimalistliku ja natuke „retro stiilis“,
lihtsuses peitub võlu. Originaalis oli näha ka
tekstuuri ja lumehangede ruumilisust. Sellisel ajal
tuleb rõõmu leida ka väiksematest asjadest ja
veeta aega koos oma lähedaste ja sõpradega.
Uisutamine ühendab. Muhedat jõuluaega
kõigile!"
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Hea koolipere!

Aasta 2022 on ajalooks saamas.
Lõppev aasta on meie koolile
olnud tähenduslik mitmeti.
Üheks 2022. aasta
tippsündmuseks oli Näituse
tänava õppehoone
kasutuselevõtmine ja sellega
meie koolipere töötingimuste
paranemine ning ruumipuuduse
leevenemine. Gümnaasiumi
õppekava uuendamisega ja uute
õppemoodulite avanemisega
laienesid meie gümnasistide
valikuvõimalused. 
Meie õpilased said silmapaistvaid tulemusi aineolümpiaadidel nii Eestis kui
rahvusvaheliselt ning erinevatel eksamitel, selle kõige taga on meie
õpetajate töö.
Härmatise rahvatantsurühmad pidasid oma 10. sünnipäeva ja covidi-
aegsest laulmise keelust on taastunud meie laulukoorid. Kevadel kooli õues
avatud madalseiklusrada pakub liikumisrõõmu läbi aasta. Traditsiooniline
võimalus talviti kooli uisuväljakul uisutada on midagi väga härmalikku, see
on inspireerinud ka selle aasta kooli jõulukaardiks valitud kaardi loojat.
Tartu aasta haridusteo nominatsiooniga tunnustati meie tööd kooli ühise
väärtusruumi loomisel ja hoidmisel. Märgiline on, et õpilased valisid endi
hulgast head eeskujud, kes kannavad kooli väärtusi ja kellest oma
tegemistes juhindutakse.
Globaalselt on lõppev aasta olnud keeruline kriiside aasta, mis on esitanud
väljakutsed demokraatliku maailma ühtsusele, aga loonud ka võimalused
kodanikualgatuslikele ettevõtmistele ning koostegemistele. Meie
kooliperegi on jõudumööda osalenud erinevates vaprat Ukraina rahvast
toetavates tegevustes.
Imelist jõuluaega ja rahulikku uut aastat!

Ene Tannberg
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Tunnustus Tartu aasta haridustegu “MHG ühise väärtusruumi loomine
ja hoidmine”.
Tartu aasta klassiõpetajaks valiti Egle-Diana Keldt, aasta
gümnaasiumiõpetajaks Jörgen Metsik, aasta sotsiaalpedagoogiks
Regita Saksing. Tartu linna kõige edukam õpilaste juhendaja
olümpiaadideks ettevalmistamisel oli Riina Murulaid.
Kaasõpilased valisid eeskujudeks oma koolikaaslased: Henry Jürgenson,
Gerli Raag, Uku Andreas Reigo, Katrina Laur, Matilda Mägi.
Direktori vastuvõtule juunis oli kutsutud ~300 silmapaistvat õpilast.
Peale mitmeaastast vaheaega toimus taas traditsiooniline
advendikontsert. Pauluse kirikus esinesid kõik MHG koorid.
Härmatise rahvatantsurühmad tähistasid 10. sünnipäeva. 
Õpilaste korraldatud MHG ball “Uus millenium”.

Gümnaasiumi lõpuaktusel anti õpilastele 14 kuldmedalit ja 6
hõbemedalit.
Esmakordselt saavutasid IB DP kaks õpilast maksimumpunktid
rahvusvahelistel lõpueksamitel.
Õpilaste riiklikul teadustööde konkursil jõudis II vooru viis meie õpilaste
teadustööd. 
Olümpiaadide lõppvoorudesse kutsuti MHG õpilasi 63 korral.
Viie Kooli Võistlusel saavutasime meeskondlikult füüsikas 1. koha,
matemaatikas ja keemias 2. koha. 
Maikuus esitlesid 4. klasside õpilased oma loovtöid, näidates esimese
nelja aasta jooksul omandatud teadmisi ja oskusi uurides päriselus
olulisi probleeme ja murekohti.

Väärtused 

Õppetöö 
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IB DP õppepäevadel "The Art of Science" töötasid MHG ja Tallinna
Inglise Kolledži õpilased koos ülikooli teaduslaborites, otsisid teadusest
kunsti ja esitlesid seda kunstinäitusel. 
Esmakordselt MHG ajaloos said meie kõige nooremad saksa keele
õppijad kätte ametlikud DSD A1 tasemetöö diplomid. 
Avanesid gümnaasiumi uued õppemoodulid: rahvusvahelised suhted ja
diplomaatia, meditsiin ja tervishoid, keskkond meie ümber, ettevõtluse
ökosüsteem, draama ja teater, kirjandus maailma mõtestajana.
Septembris laienes õppetöö Näituse 13a õppehoonesse.

Tartu Noortevolikogusse valiti neli härmakat.
Üritusel "Ukraina lood" jagasid Ukrainaga seotud kogemusi õpetajad ja
vilistlased.
Toetasime tööandjana suurõppust Siil.
MHG kodulehel saab jälgida kooli ilmajaama "MHG Weather" uudiseid.
Oma tegevust alustas taas legendaarne Härma mälumäng.
MHG Instagramil on ~1700 jälgijat, nädalas ilmub umbes 20+ lugu
koolielust.

Aprillis avasime madalseiklusraja.
24 õpilast 3.–6. klassidest õppisid Liikuma Kutsuva Kooli mängujuhiks.
Vaimset tervist edendav kolme kooli projekt “Edu ja õnnelikkus” toimus
sellel aastal juba teist korda.
Esmaabi koolituse läbisid õpetajad ja 9. klasside õpilased.

Panus ühiskonnale

Hoolime tervisest



21. detsember – 12.abc matemaatika proovieksam; 2.a aardejaht ja
piknik koos vanematega; 6.a klassijuhatajatund Elektriteatris; 7.a
jõuluhommik koos ühisküpsetamisega; 9.e, Pre-IB, 10.b uisutamas; kell
12.00 jõulujumalateenistus Pauluse kirikus; ÕE jõuluõhtu Lille
noortekeskuses; kirjandussalongi jõulupidu.
22. detsember–8. jaanuar – KOOLIVAHEAEG.
3.–5. jaanuar – õpetajate koostööpäevad.
4. jaanuar – laiendatud juhtkonna koosolek.
10. jaanuar – ülelinnaline 5. klasside inglise keele viktoriin; 2.b
aktiivõppeprogramm "Piksillatsioon".
11. jaanuar – DSD II suulised eksamid.
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Üleskutse! 
Traditsiooniliselt on veebruar vilistlaste kuu ja veebruaris 2023 soovime
fookusesse tuua vilistlastest paare.
Jäta enda kontakt:  LINK
Meie üleskutsega on juba liitunud üle 20 paari, teiste hulgas
presidendipaar Alar ja Sirje Karis ning Kristel ja Kristjan Maruste.

# H Ä R M A A R M

https://forms.gle/8egMEA3P6oAUpqxd6


3. detsembril toimunud füüsika lahtisel võistlusel jagasid 9. klasside
arvestuses 14.–15. kohta Art Hendrik Joandi (9.b) ja Linda Maria Pool (9.b),
21. koha sai Maria Alas (9.a), 22. koha Mart Väljamäe (9.b) ja 32. koha Ellen
Hiiemari Möls (9.a). Õpilasi juhendas Riina Murulaid. 10. klasside arvestuses
jagas Erik Julius Lindgren (10.b) 15.–16. kohta, juhendas Riina Murulaid. 11.
klasside arvestuses sai Tõnu Uustare (11DP) 14. koha, Laur Saks (11DP) 15.
koha ja Heorhii Pasternak (11DP) 17. koha, juhendas Leo Siiman.
11. detsembril toimunud informaatikaolümpiaadi eelvoorus jagas põhikooli
arvestuses 3.b klassi õpilane Märt Mattias Alas 7.–8. kohta. Tulemus on
seda silmapaistvam, et teised temast ettepoole jõudnud võistlejad olid 7.–9.
klasside õpilased.
7.a klassi õpilane Kaisa Tullus (õpetaja Jana Kübar) saavutas Eesti
Lastekirjanduse Keskuse ja ajakirja Hea Laps arvustusvõistlusel Kapsas 6.–
7. klasside arvestuses 3. koha arvustusega Stephen Kingi fantaasiateosele
„Draakoni silmad“. 
19. detsembril toimus 5.–8. klasside jõulupidu, mille korraldajateks olid 8.
klasside õpilased.
20. detsembril toimus koolis heategevuslik jõululaat, mille raames koguti
raha Laste ja Noorte Kriisiprogrammi toetamiseks. Kokku kogunes 129
eurot, mille annavad üle õpilasesinduse liikmed, kes olid laada korraldajad.
20. detsembril toimus 9.–12. klasside jõulupidu, mille korraldasid õpilased
Marijana Kreek, Mihkel Mägi ja Karen Kristal Anne Dunaway.
21. detsembril toimus Pauluse kirikus jõulujumalateenistus.

Ilusat
koolivaheaega!
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