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Novembris on koolisööklas keskkonnakuu, osale
konkursil "Tuleviku koolitoit"

Novembris on koolisööklas keskkonnakuu.
Keskkonnakuul keskendume toidu raiskamise
vähendamisele. 

Kutsu oma sõbrad kaasa ja aidake leida vastus
küsimusele, milline võiks olla koolitoit aastal 2030.
Mis retseptid ja toidud menüüsse lisaksite? Mida
võiks praeguse koolilõuna juures parandada?
Kus ja kuidas kooli lõunavahetunnid üldse toimuma
hakkavad? 
 
Lisa kuni 2-minutiline videoklipp oma ideest siia
või saada video link aadressile konkurss@daily.ee.
Aega on 25. novembrini. 

Õudukaõhtu 10.11

10.11 kell 19.00 toimub auditooriumis õudusfilmide
õhtu. 

Ette loetakse ka parimad jutud, mis esitati Hämarate
Juttude konkursile. 

Kaardimängude õhtu 04.11

Sul on erakordne võimalus koolikaaslastega
erinevates kaardimängudes mõõtu võtta ja näidata,
et oled kooli Turaka, Uno, Stressi või mitme teise
kaardimängu meister!

Kaardimängude õhtu toimub kell 15.00-20.00
kunstiklassis.

Nutiseadmete kasutamine koolitunnis

Tuletame meelde, et tundides võib kasutada
nutiseadmeid ja teisi elektroonilisi vahendeid (nt
mobiiltelefon, kõrvaklapid, tahvelarvuti ja muu
seesugune) vaid vastavalt õpetaja loale ja
korraldusele. 

Vahetusjalanõud

Õues on sügisesed ilmad. Et koolimaja oleks ilus ja
puhas, pane koolis jalga vahetusjalanõud.

Tabasalu Gümnaasiumi sünnipäev 09.11

9. novembril tähistame Tabasalu Gümnaasiumi
sünnipäeva. 

Kui sinul, sinu sõprus- või mentorgrupil on soov
koolile tähtpäevaks midagi kinkida, siis sünnipäeva-
laps sooviks väga lisada oma raamatukokku harivat
kirjandust. Soovinimekiri on siin. 

Kui oled kingituse välja valinud ja soetanud, märgi
tabelisse VALITUD.  Ära unusta kirjutada pühendust!

G1 projektipäev 08.11

Kaheksandal novembril on G1 kultuurivaldkonna
tunnid erilised, toimub projektipäev nii
klassiruumides kui koridoris. 

Kultuurivaldkonna projektipäeval liigume ja
süveneme ajateljel aegade algusest kuni Vana-
Rooma riigi kujunemiseni.

Teised õpilased on oodatud uudistama!

Pildistamine 14.11

14.11 on koolis pildistamine.  Lisaks mentorrühma
pildile saab teha ka sõbrapilte.

TBG Vaba Lava ootab esinema

TBG Vaba Lava toimub 1. detsembril 2022 kell 18.00.

Oled sa salapärane luuletaja või mustkunstnik,
stand-up-komöödik või andekas näitleja, olgu
esituseks kelmikas Playbox või niisama lustakas
tants-laul, lava on üheks õhtuks sinu päralt. 

Loe lähemalt õpilasaktiivi Facebookis ja registreeri
end hiljemalt 20.novembril siin.
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