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Sõbrapäeva pildid 

14. veebruaril tähistasime koolis sõbrapäeva, tehtud
pildid on nüüd näha kooli kodulehel.

Vabariigi aastapäeva tähistamine 

23. veebruaril tähistab Tabasalu Gümnaasium Eesti
Vabariigi 105. aastapäeva! Sel päeval on lühendatud
tunnid ja aktus. 

G1/G31/G32 
1. tund 8.30 - 9.15 
2. tund 9.25 - 10.10 
Aktus 10.20 - 11.05 
Söömine 11.10 
 
G2/G33/G34 
1. tund 8.30 - 9.15 
2. tund 9.25 - 10.10 
3. tund 10.20 - 11.05 
Aktus 11.20 - 12.05  
Söömine 12.10 

Õnnetund 23.02 

Enne vaheaega toimub õnnetund neljapäeval 
23. veebruaril kell 13.00-14.15. Järele saab vastata
ainult ühte tööd. Registreerimine lõppeb nagu ikka
sama nädala kolmapäeval kell 15.00.

Nendel õpilastel, kes on määratud vastavale
järelarvestusele, on õnnetund ka kell 14.20. Kõikidele
talvetöölistele on saadetud vastav info.

Õpilaste vaimse tervise monitoorimine ja
edendamine

Kõik meie kooli õpilased ja õpetajad vastavad Tartu
Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja Tervise Arengu Instituudi
ekspertide poolt heaks kiidetud vaimse heaolu
alasele küsimustikule ja annavad tagasisidet
kaardistamise protsessi täiustamiseks. 
 
Õpilased kaardistavad koolikeskkonnas oma heaolu
neljal korral – kord kuus veebruarist maikuuni. Igal
korral tutvustatakse õpilasele ka võimalusi enda
vaimse tervise toetamiseks. Osalemine on noore
jaoks vabatahtlik, ta saab igal hetkel vastamise
katkestada. 
 
Vastused on anonüümsed ja tulemusi analüüsitakse
vaid üldistatud kujul – neid ei seostata kuidagi Teie
lapsega. Tulemused on sisendiks nii meie kooli
tegevusele kui noorte heaolu toetavatele
tegevustele laiemalt. 

Spordiöö 11. märtsil kell 19.00 

Spordiöö on tore sportlik õhtu, kus saab mõõtu võtta
võrkpallis ja korvpallis. Kavas on ka erinevad
minivõistlused.  

Osalemiseks tuleb kokku panna võistkond.
Võistkond võib koosneda oma mentorgruppi
liikmetest või teistest koolikaaslastest. Võistkonnad
on 5 kuni 6-liikmelised, aga nende seas peab olema
vähemalt kaks tüdrukut. Ühtsuse tekitamiseks on
soovitatav panna selga midagi sarnast, mis eristab
teid teistest. 

Registreeri ennast siin.

UPT II vaheseminar 
 
06.03-10.03 toimub G2-l õpilasuurimuse ja praktiliste
tööde II vaheseminar. Täpsem info toimumise päeva
kohta saadetakse õpilasele Stuudiumisse.

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.  

Teatripäeva korraldamiseks on seljad kokku pannud
Eesti Noorsooteater, Eesti Draamateater ja
Rahvusooper Estonia, kaasa lööb aga enamik
Tallinnas tegutsevatest teatrivaldkonnaga seotud
asutustest ning külla sõidavad ka kõik
maakonnateatrid. 

Registreerimine ja lisainfo siin.

Eesti toidu päevad 

20.02-23.02 on Daily koolisööklates Eesti toidu
päevad, pakutakse traditsioonilise Eesti toite.

Koolivaheaeg 

24. veebruarist kuni 5. märtsini on koolivaheaeg. 

https://tabasalu.sharepoint.com/sites/Galerii2/Shared%20Documents/Forms/Galerii.aspx?ct=1676544795331&or=Teams-HL&ga=1&id=%2Fsites%2FGalerii2%2FShared+Documents%2F2022-2023%2F14.02.2023+S%C3%B5brap%C3%A4ev%2FSilver+Lahek&viewid=87b3a671-1705-4cc5-90ed-d98f86eadb0b
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=bZ8K_RGu0EyA46tOAkECQ2n46yhtw8dGk7IRn3SCq6JUMUhMUTRJWFVVTTJSUFpST0Q1WUpFNE4yWSQlQCN0PWcu
https://noorsooteater.ee/teatripaev/?list=1&f=a&p=4

