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Kooli kodulehel on nüüd olemas galerii

Kooli kodulehelt leiad nüüd galerii, kuhu jooksvalt
pilte lisandub. Juba leiad sealt õpetajate päeva
pildid. Galeriile on ligipääs vaid kooliperel. 

Kooli õpilasesinduse-ja aktiivi sotsiaalmeedia 

Hoia silma peal õpilasesinduse- ja aktiivi Facebookil
ja Instagramil.

Õpilased esindasid edukalt kooli

05.10-06.10 osalesid õpilased Eesti koolide
võistkondlikel meistrivõistlustel kiirmales. Kuues
voorus saime ühe matšivõidu, neli viiki ja ühe
kaotuse. Kokkuvõttes saime 10.-11. koha 
19 võistkonna seas.

07.10 toimusid Harjumaa koolidevahelised meistri-
võistlused noormeeste jalgpallis. 
12 võistkonna seas saime tubli kuuenda koha.

Vaata lisaks meie  kooli Facebookis.

Eesti rahaoskuste olümpiaad alustab 01.11

Eesti rahaoskuste olümpiaadile saab registreeruda
siin. Võistlus toimub internetis. Olümpiaadil saab
osta ja müüa väärtpabereid, tuleb vastata
ennustusküsimustele ja lahendada mõned
matemaatikaülesanded.

Kolmapäeval esineb pianist Johan-Eerik Kõlar

Kolmapäeval 19.10 on koolis kultuuriminutid, üles
astub pianist Johan-Eerik Kõlar.

Stiilinädal 17.10-20.10

Juba järgmisel nädalal ootame õpilasi kooli eriti
stiilselt! Koolis on stiilinädal ehk #tbgtrending2022.
Igal päeval on oma stiil:
esmaspäev - kaksikud
teisipäev - tõeline eestlane
kolmapäev - soovahetus
neljapäev - kuulsused

Ukraina toidu päevad 17.10-21.10

Järgmisel nädalal on koolisööklas Ukraina toidu
päevad. Õpilased saavad süüa Ukraina traditsioonilisi  
toite.

TÜ farmaatsia instituut kutsub osalema e-kursusel
"Ravimitest maakeeli". Kursus algab 24.10

„Ravimitest maakeeli“ on vaba juurdepääsuga
tasuta e-kurus, kuhu oodatakse õppima kõiki
huvilisi. Kursus toimub juba seitsmendat korda ning
praeguseks on selle edukalt lõpetanud üle 1600
õppija. Loe lähemalt siin. 

Kursust on võimalik arvestada valikainena!

Lastekaitse Liit ja Noorsooteater kutsuvad osalema
videokonkursil “Minu kangelane, minu tõeline
päästeingel!”

Videolugudega soovitakse tähelepanu pöörata
inimestele, kes on olnud erinevatel eluperioodidel
lapse ja noore kõrval, kes on olnud õigel ajal õiges
kohas, tõeline kangelane ja päästeingel. Täpsema
info leiad siin.

On alanud registreerimine TBG Vabale Lavale 

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.

https://tabasalu.sharepoint.com/sites/Galerii2/SitePages/EventPlanHome.aspx
https://www.facebook.com/tbgtegusad
https://www.instagram.com/tbgtegusad/
https://www.facebook.com/tabasalugymnaasium
https://tuulberg.ee/ol%C3%BCmpiaad/
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=MVFA.TK.029&id_eelm_kontaktisik=4126&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=49810&id_ay_toimumine=69037&kordi_pealehel=1&systeemi_seaded=12,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0
https://www.eestinoorsooteater.ee/et
https://www.lastekaitseliit.ee/et/organisatsioon/meie-tegevused/lapse-oiguste-kuu-2022/videokonkurss-minu-kangelane-minu-toeline-paasteingel/
https://www.facebook.com/tbgtegusad
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bZ8K_RGu0EyA46tOAkECQ3g-WGVuv2NEj5LYKFTYvAdUMjRKT0taRTZOUzdTMlA5S0dZTElERzhFUy4u

