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Toimus meelolukas Ekvaatoriball 

26. jaanuaril toimus Tabasalu Gümnaasiumis
esimene Ekvaatoriball. G2 sai sõrme sõrmused ning
sai palju tantsida. 

Välja kuulutati Tabasalu Gümnaasiumi kuningas ja
kuninganna 2023: Kenneth Laats ja Triinu Rior. 

Õhtut aitasid läbi viia meie säravad õhtujuhid Anri
Marten Utsar ja Sarah Nehari. Täname Ekvaatoriballi
meeskonda ja kõiki abilisi! Silver Laheki tehtud pildid
on vaatamiseks siin. 

Tublid tulemused olümpiaadidel

Inglise keele olümpiaadi Harjumaa piirkonnavooru
võitis G3 õpilane Mattias Tamm.  Palju õnne!

Edukalt esinesid ka 10. koha saanud Hanna Kübard
(G3) ja 15. kohale tulnud Ian Evan Pensa (G2). 
G1 õpilastest oli parim Karl Richard Kalgan.

Aitäh juhendajatele Kristi Jaason ja Liis Raudvere!

Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi piirkonnavoorus
osales meie koolist kolm G3 õpilast. Elit-Marlene Agu
saavutas suurepärase teise koha, Andre Vont -
neljanda koha ja Hanna Kübard viienda koha.
Õnnitleme!

Aitäh juhendajale Ave Kallas!

Bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoorus saavutas Rico
Praks (G2) väga hea neljanda koha, olles 11. klasside
arvestuses teisel kohal. Väga tublid olid ka Lauri
Gregor Lassel (G3) ja Mihkel Säär (G3). 

Aitäh juhendajale Ingrid Mäesalu!

E-infotund 10. klassi sisseastujatele 

7. veebruaril kell 17.00 ootame Tabasalu
Gümnaasiumi e-infotundi õpilasi ja lapsevanemaid,
kes soovivad infot 10. klassi sisseastumise kohta. 

Räägime sisseastumisprotsessist ja -ajakavast.
Teeme ülevaate koolielust ja -korraldusest.
Küsimustele vastavad koolijuht Grete-Stina Haaristo
ja õppejuht Jüri Käosaar. 

Sõbrapäev 14.02 
 
14. veebruaril tähistame koolis sõbrapäeva. Kui tahad
teha kellegi päeva eriti eriliseks, siis saad talle saata
imeilusa roosi! Roosi tellimiseks täida küsimustik.
Maksta saad ülekandega või kui soovid seda teha
sularahas, siis 7.02 fuajees. Kogu teenitud tulu läheb
heategevuseks! 

16.02 kell 18.00 kuni 20.00, toimub auditooriumis
mõnus filmiõhtu. Filmi valiku osas saad hääletada
siin.

Inseneeria karjääripäev Tallinna Tehnikakõrgkoolis

Karjääripäev toob kokku ühe katuse alla
gümnaasiumi ja kutsekooli õpilased, kes on
huvitatud tulevikus inseneeriaõppest, tudengid, kes
otsivad praktikakohti ning ettevõtete esindajad, kes
tutvustavad oma valdkonda, ettevõtte võimalusi
ning pakuvad üliõpilastele praktikakohti. 

Messil osaleb ligikaudu 60 ettevõtet erinevatest
inseneeriavaldkondadest - alustades
arhitektuuribüroodest ja lõpetades
logistikaettevõtetega. Loe lähemalt siin.

Eesti Kunstiakadeemia avatud uste päev toimub
2. märtsil 2023
 
Avatud uste päeval on võimalik tutvuda EKA
erialadega, kohtuda tudengite ja õppejõududega,
vaadata ringi EKA auhinnatud hoones ning saada
väärtuslikku infot ettevalmistuskursuste,
sisseastumise, õppimise ja tudengielu kohta. Loe
lähemalt siin.

PEFF 2023

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi
filmifestival ehk PEFF 2023 leiab aset 30. märtsil ehk
eesti esimese filmioperaatori Johannes Pääsukese
sünniaastapäeval.  

Filmifestivalil võistlevad õpilasfilmide ja tudengi-
filmide kategoorias lühifilmid, dokumentaalid,
muusikavideod ning animatsioonid. Festivali
eesmärgiks on pakkuda noortele filmitegijatele
võimalust jagada audiovisuaalset loomingut
avalikkusega ning kohtuda teiste filmitegijatega.
Loe lähemalt siin.

Vasta küsimustikule: TBG õpilaste noorteinfo
ootused

Noorteinfo on noori huvitav ja puudutav info. Selleks,
et saada ülevaadet, millised on teie eelistused
infokanalite osas ning millist infot te seal peale
õppetööd puudutava näha soovite, palume teil täita
küsimustik siin. 

Tule teatrietendusele "Mul oli nõbu"

9. märtsil kell 19.00 etendub Vaba Laval Telliskivis
lavastus "Mul oli nõbu". See on tõestisündinud lugu
Rasast ja tema nõost.

Pilet on meile 18€. Kohti on piiratud arv, kui oled
huviline, siis anna teada kogukonnajuht Mariannele!

https://tabasalu.sharepoint.com/sites/Galerii2/Shared%20Documents/Forms/Galerii.aspx?id=%2Fsites%2FGalerii2%2FShared+Documents%2F2022-2023%2F26.01.2023+Ekvaatoriball&p=true&ct=1675417593381&or=Teams-HL&ga=1
https://tbg.edu.ee/uudised/kalender/2023-02-07/tabasalu-gumnaasiumi-e-infotund-sisseastujatele/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=bZ8K_RGu0EyA46tOAkECQ26c067IdLNPnydr6Zshkt5UMzFENFY2TFpWUlpENjdZSzZMOTVKODc0QS4u
https://stuudium.link/?link=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fe%2FmPwa02MuED&sp=c2NsPXRhYmFzYWx1Z3ltbmFhc2l1bQ&ssig=230203-9cacd139cb59b6911d6b9907ca8c027995434623
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScD_ZqYPf6xHGVJwQ6q2GUJ9MZpzqg9RzcL2uZjxLoGS5p9bg/viewform
https://www.inseneeriakarjaaripaev.ee/
https://www.artun.ee/sisseastumine/tere-tulemast/avatud-uste-paev/
https://drive.google.com/file/d/1Y8VL1vTLIyNM2H7h2StDUJlfA7TThZzI/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVcTEx8dg1QDZtd9688arF9cAQHV7ckphq640tbq-bf1ZQSQ/viewform

