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Järgmine nädal on jõululõhnaline

Esmaspäeva alustame jõuluhommikuga, kus meelt
lahutavad Erik Rennes Pihlak ja Anri Utsar,
luuletusega esineb Natali Väli.

Teisipäeval toimub uhke jõululaat. 

Kolmapäeval on legendaarne koleda jõulukampsuni
päev. Kõige koledam kampsun saab magusa
auhinna.

Neljapäeva õhtul kell 18.00 koguneme
auditooriumisse, et vaadata koos üks
südantsoojendav jõulufilm. 

Mõnusa jõulunädala eest hoolitsevad TBG Tegusad.

Valikained valitud

Õpilased on teinud valiku nii jaanuaris toimuvaks
valikainete nädalaks kui kevadsemestriks.

Valikainete nädala populaarseimad valikud olid: me
kõik müüme, male algkursus, kokanduskool. 

Kevadsemestri valikainetest täitusid kohad kiiremini
fotograafias, praktilises füüsikas ja videotöötluses.

Inspiratsioonipäev 19.12

Kooli kodulehelt saad lugeda, kes esinevad Tabasalu
Gümnaasiumi inspiratsioonipäeval. Oma valik tuleb
teha ja registreerida hiljemalt 12.12 kell 15.00
Stuudiumis.

10.12 Tabasalu Keskuses heategevuslikul
jõululaadal
13.12 Tabasalu Gümnaasiumi jõululaadal
17.12 Vääna jõululaadal

Õpilasfirmad jõulumöllus

Tabasalu Gümnaasiumis tegutseb sel aastal 11
õpilasfirmat. Pakutakse väga erinevaid tooteid ja
teenuseid - valmistatakse nii smuutisid kui
iiriskomme, küünlaid kui disainpusasid. Aga veel
palju muudki.

Et seda kõike oma silmaga näha, tuleb tulla
jõulukuu laatadele. Õpilasfirmad on esindatud
järgmistel laatadel:

Tublimatest tublimad käisid juba Hortese
õpilasfirmade jõululaadal. Olete tublid, õpilasfirma
Feiss ja õpilasfirma Caramelo!

Meeldejääv õhtu Vabal Laval

1. detsembril toimus Tabasalu Gümnaasiumis Vaba
Lava, kus saime nautida 12 erinevat etteastet ja
rõõmu tõi ka üks eriline üllatusesineja. 

Suur tänu ja sügav kummardus kõigile, kes Vaba
Laval osalesid ja samuti suur aitäh korraldustiimile
eesotsas Annabel Brantsi ja Nora Pihelgasega.

Sündmuse pildid on nüüd vaatamiseks kooli
kodulehel galeriis.

Täna toimub TBG LAN II

Juba teist korda toimub Tabasalu Gümnaasiumis
arvutimängurite kauaoodatud õhtu, kus varaste
hommikutundideni mängitakse erinevaid
strateegilisi arvutimänge: CS:GO, Valorant ja OW2.
Mängudest saab ülekannet näha ka live-streamis,
mille link postitatakse TBG LAN II Facebooki
sündmusele kell 17.00.

Alates kell 20.00 on koolis lubatud olla vaid LAN
mänguritel.

Õpilased vabatahtlikena Toidupangas

9. ja 10.detsember on Toidupangal üle Eesti
toidukogumise päevad puudust kannatavatele
peredele. Tabasalu Gümnaasiumi 37 noort
vabatahtlikku on pannud õla alla ja on valmis
aktsioonis osalema Tiskre Prismas neljas vahetuses. 

Toidupangaga koostööd teeb ja õpilaste tegevust
koordineerib ning vahendab õpetaja Krista Savitsch.

Ekvaatoriball 26. jaanuaril

Peagi on G2-l pool gümnaasiumiteed läbitud! Seda
tähistame kogu kooliga 26.jaanuaril ekvaatoriballil. 

Ballil valitakse kuningas ja kuninganna, on palju
tantsu ja rõõmsaid tegevusi. Ballil viiakse läbi ka
sõrmuste tseremoonia.

Majandusvõistlused ja - olümpiaad

Majandusõpetaja Krista Savitsch kutsub huvilisi
osalema majandusalastel võistlustel.

TalTechi majandusvõistlus toimub 21.jaanuaril 2023
ja selle kohta on info ja registreerimine TalTechi
kodulehel.

Vabariiklik majandusolümpiaadi Harjumaa
piirkonnavoor toimub 9.märtsil 2023 ja vabariiklik
voor 6.aprillil. Vabariiklikusse vooru pääseb
piirkonnavooru parim või siis hea tulemuse korral ka
üleriigilise paremusjärjestuse alusel.

Meie kool saab piirkonnavooru välja panna 5 õpilast.
Soovijatel registreeruda hiljemalt 17.01.2023 õpetaja
Krista Savitschi emailile krista.savitsch@tbg.edu.ee

https://tbg.edu.ee/oppetoo/inspiratsioonipaev/
https://tabasalu.sharepoint.com/sites/Galerii2/SitePages/EventPlanHome.aspx
https://www.facebook.com/events/683401233016660
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