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G1 keskaja kultuuripäev Tallinna vanalinnas  

Meie koolis on ajaloo, kunsti, muusika ja kirjanduse
tunni asemel kultuuriteaduste tund. Kuna need
ained on omavahel niivõrd põimunud, anname neid
edasi lõimitult. Selle tulemusena sünnivad paar
korda aastas põnevad projektipäevad. 

Sadakond G1 noorsandi osalesid 7. märtsil
vanalinnas keskaja kultuuripäeval. Päevakava oli
väga tihe: Linnaarhiivi arhivaari Juhan Kreem
sõnavõtt ja omaloomingulised etüüdid keskaja
teemadel Kirjanike Maja musta laega saalis,
muuseumi/arhiivi külastused, otsimismäng Tallinna
vanalinnas ja Toompeal. Pidulikuks finaaliks oli Kiili
vanamuusikaansambli kontsert Tallinna raekojas.  

Aitäh kõigile G1 noorhärradele ja preilidele, kes
vapralt kõike avatud meele ja lahtiste silmadega
kaasa tegid! 

Aitäh kultuuriainete õpetajatele Ave Kallas, Gled-
Airiin Saarso, Katrin Järvlepp, Jürgen Rooste põneva
ja silmaringi laiendava päeva eest! 

Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoorus väga
head tulemused 

Esimese koha 12. klasside arvestuses saavutas 
Kris-Robin Metsoja!

10. klasside hulgas sai viienda koha Karl Richard
Kalgan ja seitsmenda koha Kristofer Robin Kalle. 
11. klasside seas sai kuuenda koha Renee Žugov.  

Väga tublid olid ka G1 õpilased Evelin Tanis ja Marko
Maripuu, G2 õpilased Jürgen Tiits ja Martin Vahar
ning G3 õpilane Kelly Urbala.  

Palju õnne! Täname juhendajaid Kalli Hein, Kristi
Väät ja Andreas Viikvald. 

TBG Matik võitjad 

Enne vaheaega toimus koolis matemaatika-loogika
võistlus TBG Matik. Kõik soovijad said end proovile
panna. 

Kolm esimest kohta kuuluvad G3 õpilastele: I koht
Kelly Urbala, II koht Olaf Ruumet ja III koht Mattias
Tamm. Palju õnne! 

Aitäh korraldustiimile: G2 õpilane Johan Aleksander
Kõllo ja juhendaja Andreas Viikvald! 

Akadeemiline test Tartu Ülikooli sisseastumiseks 

Kuni 12. märtsini saab registreerida end Tartu
Ülikooli akadeemilisele testile, mis toimub kahel
laupäeval: 25. märtsil ja 1. aprillil.  

Neile, kes sooritavad akadeemilise testi vähemalt 65
punktile 100-st, on tagatud õppekoht Tartu Ülikooli
bakalaureuseastme või rakenduskõrghariduse 32
õppekava alusel. Loe lähemalt siin.

10.03 – 19.03 õpilaskandidaadiks registreerimine
sisseastumine.ee keskkonnas
01.04 sisseastumistest 
24.04 – 28.04 sisseastumisvestlused 

Algab G1 sisseastumisperiood  
 

Loe lähemalt meie kodulehelt.

TalTech Business Forum 23-24 märts 

Osale kahepäevalisel äriteemalisel konverentsil,
mille eesmärgiks on tutvustada maailma põnevalt ja
laiahaardeliselt - ettevõtetest maailmamajanduseni
välja. 

Arutletakse nii finantsturgude kui ka majandusliku
olukorra üle. Üritus toimub Tallinna Tehnikaülikoolis.
Loe lähemalt siin.

Spordiöö 

Juba sel laupäeval 11.03 kell 19.00 ootab ees sportlik
õhtu, kus saab mõõtu võtta võrkpallis ja korvpallis.
Kavas on ka erinevad minivõistlused.  

Osaletakse võistkondadena, mis võib koosneda kas
oma mentorgruppi liikmetest või teistest
koolikaaslastest. Ühtsuse tekitamiseks on soovitatav
panna selga midagi sarnast, mis eristab teid teistest. 

HÕFF, Apollo ja Eesti Kirjandusmuuseum koguvad
õudus- ja hirmujutte! 

Kui sul peitub ajusagarate vahel üks hea hirmu- või
õuduslugu, mida oled kuskilt kuulnud, on päriselt
juhtunud või suudad selle ise välja mõelda, siis
otsime just sind. Jaga oma lugu! 

Parimaid palasid premeeritakse auhindadega ja
loetakse ette 18. Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide
festivalil, mis toimub 28.-30. augustini Haapsalu
kultuurikeskuses. Loe lähemalt siin.

Koolinoorte teatripäev

15. märtsil on Tallinna teatrimajadesse oodatud
teatrihuvilised õpilased üle Harjumaa, et saada osa
kümnetest töötubadest, treeningutest, aruteludest
ja ekskursioonidest, mis toimuvad tänavuse, ajaloo
suurima Koolinoorte teatripäeva raames.
Registreerimine ja lisainfo siin. 

https://ut.ee/et/sisu/akadeemiline-test-voimaldab-kindlustada-endale-koha-tartu-ulikoolis-juba-kevadel
https://tbg.edu.ee/tule-oppimavastuvott/
https://gateme.com/event/97878/?fbclid=IwAR3bad9RwxDs75xM0Yw0OT3PcSlamLV5qxmLEmtreQppOQl032FYp-bloNQ
https://hoff.ee/artikkel/ouduslugude-konkurss-2023/
https://noorsooteater.ee/teatripaev/?list=1&f=a&p=4

