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MÄRGATUD HÄRMAS

19. jaanuaril toimus Tartu Tamme Koolis projekti
“Edu ja õnnelikkus” kolmas kohtumine. Kolme
kooli 8. klasside õpilastele rääkis Andres
Dvinjaninov, kuidas saada üle esinemishirmust
ning kuidas esinemist edukalt ette valmistada.
Teine esineja oli Clareen Klarika Kuuse, kes rääkis
õnnest. Kuidas õnne ära tunda? Kui õnn on leitud,
siis kas me teeme automaatselt kohe õigeid
valikuid? Mille põhjal teha üldse õige valik?
Kuidas luua oma elu just selliseks nagu ma
tahan?

26.01 Madis Kahro

27.01 Maret Vaab

29.01 Tõnis Asson



Artur Lember (11.b) oli sellel aastal
üks kaheksast noorest, kes pälvis
Tartu linna ja Tartu Kultuurkapitali
Kõrge lennu stipendiumi.
Roosa Raadio teemasaates "100
päeva IB DP-s" räägivad Joosep
Kübar ja Lauri Sarap. Kuula saadet
SIIT.
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Vikeraadio saates "Eesti
lugu" tutvustab Eesti
ajalugu Rootsi ajal meie
ajalooõpetaja ja TÜ
ajaloodoktorant Ilmar
Tammisto. Kuula saadet
SIIT.

Nädalavahetusel saavutas Laura Liisa Vider (7.b) Eesti U16
sisemeistrivõistlustel kolmikhüppes 3. koha (isikliku rekordiga 10,74). 
Tallinki Tennisekeskuses toimus läinud nädalavahetusel turniir Eesti kuni
10-aastaste võistlustennisega tegelevatele lastele. Tüdrukute arvestuses
võitis turniiri Joanna Toomiste (3.b, MK Tenniseklubi).
Tennisist Oliver Ojakäär (11.b) võistleb Austraalia lahtiste juunioride turniiril. 

https://www.youtube.com/watch?v=iy5r71-8eSs
https://vikerraadio.err.ee/1608836896/eesti-lugu-liivimaa-ruutelkond-ja-rootsi-riigivoim?fbclid=IwAR3YsfQnTirliHzx24YvGfSscb6BXZdIgndMPbCuPY6AcOhF5Yt0nvyb1WE


Joosep Toom (12DP) pääses telesaate Rakett69 kaheteistkümne parema
võistleja sekka.
20. jaanuaril toimus esimene Globe'i tund klassis 205, kus 7.–10. klasside
õpilased said õppida valguse kohta ning kogeda praktiliste katsete abil
valguse ilu. Globe on NASA programm, mille eesmärk on õpetada
inimestele loodusest ja keskkonnast arusaamist praktilisel viisil, samal ajal
tehes teadusuuringuid, et testida, kas nende satelliidid töötavad. Huvilistel
on võimalik Globe'i tundidega ka tulevikus ühineda, võttes läbi messengeri
ühendust Taavi Tammelaga (11.c).
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Armas koolipere!

Miina Härma Gümnaasium on pakkunud õpet IB programmide järgi juba
rohkem kui kümme aastat: Diploma Programme'iga alustasime aastal 2011,
sellele järgnes Primary Years Programme'i akrediteerimine aastal 2014 ning
Middle Years Programme aastal 2019. Seega on MHG olnud täistsükli IB
maailmakool juba 4 aastat.

Traditsiooniliselt toimub IB koolides hindamisvisiit iga 5 aasta järel, et
tunnustada kooli arengut ning tähistada IB programmide toimimist koolis.
Juba järgmisel nädalal (1.–3. veebruar) on meie kooli ees ootamas järjekordne
visiit, mis seekord hõlmab kõiki IB programme.
Seekord külastavad IBO esindajad meie kooli virtuaalselt kasutades Zoom'i
veebikoosolekuid. Kolme päeva jooksul vesteldakse juhtkonna, õpetajate,
õpilaste ja lapsevanemate esindajatega ning külastatakse tunde (taaskord
ikka virtuaalselt).

IB hindamisvisiit lõppeb IBO meeskonna kokkuvõtetega selle kohta, mida
nad kolme päeva jooksul koolis kogesid ja nägid. Kutsume kõiki huvilisi
liituma infotunniga reedel, 3. veebruaril kell 13.45–14.30.
INFOTUNNIGA SAAB LIITUDA LÄBI ZOOM'I KESKKONNA SIIT:
Meeting ID: 819 3435 1375
Passcode: 892254

Lisaks soovib IBO hindamivisiidi meeskond kogu koolipere enda poolt
tervitada. Vaata videotervitust SIIT.

Tervitades
MHG IB koordinaatorid

MHG
INFO

I B  H I N D A M I S V I S I I T  1 . – 3 .  V E E B R U A R  2 0 2 3

https://stuudium.link/?link=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2Fj%2F81934351375%3Fpwd%3DbmlZTUd4MUNZajROZG1laE92b0JXUT09&sp=c2NsPW1oZw&ssig=230124-5a3ed292d1b46c7716eaf85b014057b2197f6c37
https://drive.google.com/file/d/1RcX5vhT-WSeDThEtuO5olS19yc7HN9_9/view


24. jaanuar – laulupeo seminar mudilaskooridele.
25. jaanuar – kell 17.00 I poolaasta hinnete välja panemise tähtaeg
põhikoolis; 12. klassi kursuse "Inimene ja õigus" tunnis vilistlane Helena-
Anetta Liivaru; inglise keele olümpiaadi piirkonnavoor gümnaasiumile;
segakoori laste ja noorte laulupeo ettelaulmine.
26. jaanuar – 1.–4. klassile Brassicali kontsert aulas; 12. klassi kursuse
"Inimene ja õigus" tunnis patendivolinik  Riina Pärn; ettevõtluse
ökosüsteemi õpilased õppepäeval "Matemaatika panganduses";
ülelinnaline vene keele tõlkekonkurss gümnaasiumile;
keemiaolümpiaadi piirkonnavoor.
27. jaanuar – iseseisva õppimise päev; õpetajate koostööpäev;
õppenõukogu nr 1; kooli külastab HTM-i peaekspert rahvusvahelise
hariduse ja võõrkeelte teemal Marika Peekmann; ülelinnaline inglise
keele 5. klassi viktoriin; kell 10.00–14.30 neidudekoori ettelaulmine
Reiniku koolis; kell 15.15–16.00 Härmatis 8–9 ettevalmistus tantsupeo
ülevaatuseks.
30. jaanuar – kell 17.00–20.30 5.a klassiõhtu.
31. jaanuar – Härmatise rühmad tantsupeo 1. ülevaatusel, vilistlase
Kunnar Karu loeng 6.–8. klassidele; emakeeleolümpiaadi
piirkonnavoor.
1.–3. veebruar – IB hindamisvisiit.
1. veebruar – "Tähelepanu, start" võistluse Tartu linna eelvoor 2.–5.
klassidele; usundiõpetuse olümpiaadi eelvoor.
2. veebruar – Tartu rahu aastapäeva tähistamine; 12. klassi kursuse
"Inimene ja õigus" tunnis prokurör Jane Pajus.
3. veebruar – abituurium külastab Tallinnas Riigikogu ja teisi riiklikke
institutsioone.
6. veebruar – 7.–8.e, 8.a Kuutsemäel suusatamas.
7. veebruar – 12. klassidel UPT kaitsmised; 3.–4.e AHHAA-s
õppeprogrammil "Elekter".
8. veebruar – avatud uste õhtu 1. klassi astujate vanematele.
9. veebruar – Miina Härma 159. sünniaastapäev; Härma mälumäng vol
3; 12. klassi kursuse "Inimene ja õigus" tunnis vilistlane, vandeadvokaat
Peeter Viirsalu;  2.a õppekäigul linnakodaniku muuseumis.

MHG
INFO

T E A T E D



1 0 .  K L A S S I D  S A A V A D  S Õ R M U S E D

MHG
INFO

8. veebruaril toimub pidulik sõrmuste tseremoonia

3. tunni ajal aulas

aktusel osalevad 9. ja 10. klassid

pidulik riietus ja tekkel
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Tee vastupidi!
Kõik tõusevad püsti. 
Mängujuht on klassi ees ja teeb mingi lihtsa liigutuse, õpilased teevad
vastupidi. Nt kui mängujuht tõstab vasaku käe, siis õpilased parema; kui
mängujuht kummardab ette, siis õpilased taha; kui mängujuht teeb ringi
üle vasaku õla, siis õpilased üle parema õla jne ...

Koos loetakse numbreid 1, 2, 3.
Siis asendatakse 1 hüppega, seda enam häälega välja ei öelda. 
Siis asendatakse 2 hüüdega “ahoi!”
Siis asendatakse 3 kükiga ja samaaegse hüüdega “pühapäev”.
Teha paar korda läbi.
Tegevusi ja hüüdeid võib muuta. On väga kasulik harjutus nö aju
seadistamiseks mõtlemisele, kuna mõlemad aju poolkerad peavad
pingutama.

Õpilased võtavad paari ja mängitakse hüpates kivi-paber-kääre.
Õpilased loevad “kivi-paber-käärid-üks-kaks-kolm” ja sõna “kolm” ajal
hüppavad oma valitud eseme järgi õigesse asendisse. Hüpates “KIVI” on
jalad koos, “PABER” on jalad harkis ning “KÄÄRID”on jalad ristis.
Kivi võidab kääre, kaotab paberile. Paber võidab kivi, kaotab kääridele.
Käärid võidavad paberit, kaotavad kivile.

Kõik seisavad vasakul jalal ja hoiavad tasakaalu.
Tõustakse vasaku jala varvastele.
Võimalusel suletakse silmad ja hoitakse positsiooni.
Sama parema jalaga.

Kiired liikumispausid ainetundides
1.

2. Mäng 1, 2, 3

3. Kivi-paber-käärid

4. Magav kurg
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Õpilased seisavad püsti ja alustavad ükshaaval kehaosade raputamist
(parem käsi, vasak käsi, parem jalg, vasak jalg, puusad).
Siis tagurpidi tagasi (puusad, vasak jalg, ...).

Õpilased võtavad paaridesse ja mängujuht ütleb segamini numbreid 1-st
kuni 3-ni.

Lepitakse kokku, et õpilased hüppavad ette nii mitu hüpet, kui on
kümnelisi ning hüppavad selg ees tahapoole nii mitu korda, kui on ühelisi.
Õpetaja hakkab ütlema erinevaid kahekohalisi arve ning õpilased
hakkavad hüppama. Näiteks: “Hüppa ette nii mitu hüpet, kui on arvus 46
kümnelisi.”
Hüpped loetakse kõva häälega kaasa. 

5. Kehaosade raputamine

6. Plaksumäng

Nr 1 – plaks paarilisele vasaku käega.
Nr 2 – plaks paarilisele parema käega.
Nr 3 – plaks paarilisele mõlema käega.

7. Ühelised ja kümnelised


