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Kirjanduse õpetaja Jürgen Rooste pälvis
kultuurkapitali aastapreemia

Kirjanike maja musta laega saalis jagati
emakeelepäeval 2022. aasta luule, proosa, ilu-
kirjanduse ja mõttekirjanduse tõlke, näitekirjanduse,
lastekirjanduse, esseistika, artikli ja venekeelse autori
auhindu. 

Meie kooli kirjanduse õpetaja Jürgen Rooste pälvis
kultuurkapitali aastapreemia luulekogu „Loimurite
laul. Väike korrosioonikatekismus“ eest. Palju õnne! 

Korvpall I koht - Tiim LV(leebelt ja viisakalt)

Võrkpall I koht - Śimpansid

Viskevõistluse võitja - Joosep Sula G11

MVP – Agnetha Katarina Eelrand G21

Spordiöö võitjad 

Eelmisel laupäeval toimus juba teist korda Spordiöö.
Oli meeleolukas õhtu, kus võisteldi nii korvpallis kui
võrkpallis. 

Jan-Erik Joost G12, Nele Sula G14, Joosep Sula G11,
Katarina Elling G11, Robin Rocco Kõrran G12, Andrian
Utsar G15, Mattias Mets G16

Agnetha Katrina Eelrand G21, Ken Tristan Jõelaid
G21, Karl Lemmik G21, Jan Erik Aron G24, Lisette
Marie Tilk G27, Joosep Perolainen G25

Õpilaste vaimse tervise monitoorimine

Et toetada koolipere vaimse tervise edendamist ja
probleemide ennetamist, kaardistab kogu meie
koolipere (töötajad ja õpilased) sel kevadel enda
heaoluseisundit kord kuus. 

Kohe pärast vastuste salvestamist saavad õpilased
tagasisidet ja ideid sammude kohta enda heaolu
toetamiseks ja vaimse tervise probleemide
ennetamiseks. 

Kool saab süsteemse ülevaate koolipere vaimsest
heaolust. Osaleme kaardistusel Clanbeat algatuse
raames. Kaks korda oleme juba vastanud, kaks
korda vastame veel.

Siseorienteerumise võistlus Sisesuund 2023 
 
Sisesuund 2023 siseorienteerumise võistlused
toimuvad ajavahemikul märts 2023 – detsember
2023.

Sarjas on kuus osavõistlust ja võistlused toimuvad
Tallinnas ja selle lähiümbruses põnevates ja erineva
funktsiooniga hoonetes.  30. märtsil on võistlus
Tabasalu Gümnaasiumis ja algklasside majas. Loe
lähemalt ja registreeru siin.

Kaardimänguõhtud 

Kaardimängude õhtu toimub taas ja kevadsemestril
lausa kolmel korral: 24.03; 21.04; 19.05. 

Alustame kell 15:30 kunstiklassis. Võta kaasa
joogid/snäkid ning muidugi hea tuju! 

Filmiõhtu 27.03

27. märtsil tähistame rahvusvahelist teatripäeva ja
koguneme auditooriumisse, et vaadata kõik koos
kuldaväärt ja legendaarse teatrietenduse "Armastus
kolme apelsini vastu" salvestust. 

Võta kaasa oma snäkk ja sõber! 

Väga head tulemused majandusolümpiaadil

9. märtsil toimus vabariikliku majandusolümpiaadi
Harjumaa piirkonnavoor, kus oles 16 õpilast.

Tabasalu gümnaasiumi noortest osalesid
olümpiaadil kolm tublit noormeest: Ilja Karasjov ja 
Kris -Robin Metsoja ning Renee Žugov. 

Ilja saavutas tubli teise koha 73,5 punktiga. Kris-
Robin Metsoja jagas 4.-5.kohta. Kiitus kõigile
osalemise ja tubli panuse eest!
 
Aitäh juhendajale Krista Savitsch

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

G1 sisseastumisperiood – õpilaskandidaadiks
registreerumine 10.03-19.03 
 

Loe lähemalt meie kodulehelt.

"ÕPPIMA ÕPPIMINE" avatud loeng 21.03 
 
Mis on õppimine? Vastus tundub imelihtne, aga
selgub, et õppimisel ja õppimisel on vahe. Me
tahaks, et me ei õpiks mitte passiivselt, vaid
aktiivselt. Aga mida see tähendab ja kuidas seda
saavutada? 

Osale Tartu Ülikooli ajuteadlase ja psühholoogi Jaan
Aru avatud loengul. Loe lisa siit.

https://www.facebook.com/events/5942977332437710/?acontext=%7B%22source%22%3A%2229%22%2C%22ref_notif_type%22%3A%22events_add_page_cohost%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&notif_id=1678734977397739&notif_t=events_add_page_cohost&ref=notif
https://tbg.edu.ee/tule-oppimavastuvott/
https://www.facebook.com/events/592470549417338

