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20.01 olümpiaadid bioloogias ja
ühiskonnaõpetuses. 
25.01 inglise keele olümpiaad
26.01 keemiaolümpiaad
31.01 emakeeleolümpiaad
01.02 matemaatikaolümpiaad 
10.02 füüsikaolümpiaad
14.02 geograafiaolümpiaad

Aineolümpiaadid

Jägmisest nädalast saavad õpilased osaleda
aineolümpiaadide piirkonnavoorudes.

Otsime valikainete õpetajaid valikainete nädalaks
juunis

Otsime valikainete nädalaks 5.-9. juuni 2023 praktilisi
kursusi, mis võimaldaks õppijatel oma teadmisi ja
oskusi erinevates valdkondades arendada. 

Kui Sul on hea idee ja soovid mõnda valikainet
õpetada, võta ühendust õppejuht Jüri Käosaarega:
jyri.kaosaar@tbg.edu.ee. 

Juba olnud või kevadsemestril tulevate
valikainetega saad tutvuda siin. 

Semestri lõpuni on jäänud kaks nädalat

Esimesel nädalal pärast vaheaega on õpilased
tegelenud põnevate valikainetega. Väljakutseid on
pakkunud näiteks improteater, male, religioonilugu,
seltskonnatants, mälu ja õppimine, aga ka mitmed
teised valikained. 

16. jaanuaril algavad ainetunnid, esimene semester
lõppeb 29. jaanuaril. Uus semester koos värske
tunniplaaniga kestab 30.01 – 13.06.

Jaanuarist alustavad meil kaks uut inglise keele
õpetajat: Jason Grant ja Annemari Maipuu.

Ekvaatoriball 26.01

Peagi on G2-l pool gümnaasiumiteed läbitud. Seda
tähistame kogu kooliga 26. jaanuaril Ekvaatoriballil,
kus valitakse kuningas ja kuninganna, on palju
tantsu ja rõõmsaid tegevusi. Läbi viiakse ka
sõrmuste tseremoonia. 

Kooliperele kestab piletimüük 18. jaanuarini (sh
ülekandega), piletite kogus on piiratud, reageeri
ruttu! 

+1 ehk kaaslased tuleb registreerida - vorm tuleb
TBG Teguste Instagrami ja Facebooki 19. jaanuaril.  

Lisainfo Stuudiumis ja siin.

TBG rahuloluküsitlus

Ootame õpilasi ja õpetajaid vastama rahulolu-
küsitlusele. Palume teil anda võimalikult täpset
tagasisidet, sest vaid nii saame päriselt ning täpselt
teada, millised on meie tugevused ja arenduskohad.

Vasta küsimustikule siin.

Välisministeerium kuulutas Tartu rahu aastapäeva
puhul välja loomekonkursi teemal „Kuidas
Venemaa sõda Ukrainas mind mõjutab?“ 

2. veebruaril tähistame Tartu rahu 103. aastapäeva ja
selle raames kutsume noori mõtisklema rahu, Eesti
iseseisvuse ja Ukraina-vastase sõja teemadel.

Loometöid on oodatud esitama kõik
gümnaasiumiõpilased vanuses 15–19 eluaastat. Loe
lähemalt siin.

Digikoristusnädal 23.01-29.01

Eesti Rohelise kooli programm kutsub õppeasutusi,
õpilasi ja kõiki huvilisi osa võtma suurest digitaalsest
koristusnädalast 23.01-29.01! Kuidas osaleda, vaata
siit.

https://tbg.edu.ee/oppetoo/valikained/
https://www.facebook.com/events/1455911664985437
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=bZ8K_RGu0EyA46tOAkECQxk1PX0aAPxBvdul_jzQ0AFUODRTUk9ZVjFaTldFWjRCMkdBMk9SSzNIUS4u
https://vm.ee/uudised/valisministeerium-kuulutas-valja-loomekonkursi-teemal-kuidas-venemaa-soda-ukrainas-mind
https://www.tartuloodusmaja.ee/digikoristusnadal2023/

