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TBG LAN

9.detsembril saavad õpilased ja õpetajad võistelda
erinevates strateegilistes arvutimängudes. Nüüd
saab näidata, kes on tõeline TBG mängur. 

Kohtade arv on piiratud, seepärast registreeri end
kiiresti siin.

Koolitoidu rahulolu uuring

Daily koolitoitlustus viib 21.11-30.11 läbi rahulolu
uuringu. Ootame rohket osavõttu, osaleda saab siin. 

Malesimultaan

24.11 toimub koolis malesimultaan. Kooli õpilane ja
maletaja Daniil Šnurov kutsub õpilasi end proovile
panema ja endaga võistlema. 

Registreeri end võistlusele hiljemalt 18.11 siin.

Liitu TBG Tegusatega!

Oled siiani koolirütmiga harjudes mõelnud, et
tahaks koolielus aktiivsemalt kaasa lüüa? Kui
tunned, et oled valmis panustama, siis liitu TBG
Tegusate vahva seltskonnaga. 

Kirjuta kogukonnajuht Mariannele:
Marianne.Rammo@tbg.edu.ee või astu julgelt sisse
tema kabinetti 0-korrusel raamatukogu kõrval.

MTÜ Avatud Vabariik kutsub osalema
Kodanikupäeva noortefoorumil 25.11 kell 12.00
Riigikogu konverentsikeskuses

Foorumi teemaks on “Ühtne infoväli ja ühtne
ühiskond – kas realistlik eesmärk või klišee, mida
pole võimalik saavutada?”

Loe lähemalt ja registreeri end siin. 

Esmaspäeval saavad õpilased vahetundides osa
võtta keelte laadast.
Teisipäeval kell 11.10-11.30 toimub fuajees viktoriin.
Kolmapäeva märksõnad on heli ja kõla, 9.40-9.55
on keeleminutid.
Neljapäeval saab vahetundides vaadata lühifilme
ja videoid, teemapäeva nimi on "Liikuvad pildid".
Õhtul kell 18.00 on koolis väärtfilmiõhtu.

Keelte nädal 21.11-24.11 

Järgmisel nädalal on koolis keelte nädal, iga päev on
täis põnevaid tegevusi. Ees ootavad mängud ja
võistlused.

Teisipäevasel viktoriinil osale 1-4 liikmelise
võistkonnaga ja registreeri siin.

Vaba Lava ootab esinema

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. 

TED KÕNELEMISE KUNST. AVALIKU ESINEMISE
PÕHITÕED (Chris Anderson)
TEADLIK ÕPETAJA (Barbara Oakley, Beth
Rogowsky, Terrence J. Sejnowski)
LOOMADE FARM (George Orwell)
KIIRE JA AEGLANE MÕTLEMINE (Daniel
Kahneman)
LOOVUSEST JA LOGELEMISEST (Jaan Aru)
21 ÕPPETUNDI 21. SAJANDIKS (Yuval Noah
Harari)
LÜHIKESED VASTUSED SUURTELE
KÜSIMUSTELE (Stephen Hawking)
HEA UNE TEEJUHT. PRAKTILINE KÄSIRAAMAT
UNETUSEST JAGUSAAMISEKS (Kene Vernik)
KÕNNI. ÜKS SAMM KORRAGA (Erling Kagge)
20. SAJANDI INIMENE (Ute Frevert, Heinz-
Gerhard Haupt)
LIHTSATE ASJADE TÄHTSUS (Lauri Räpp)

Tabasalu Gümnaasiumi sünnipäeva pildid nüüd
galeriis

Vaata galeriid siin!

Aitäh kõigile, kes koolile sünnipäevaks raamatu
kinkisid, tänu teile on meil nüüd lugemiseks:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYNi0DtFZpCBUfqnGGnD1I0IBYATqYOsVzesTYXy8vFFN6Wg/viewform
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=uZnZYAtye0y0SZkQAjplVvWkLSoGGHFFmoDfISDTerBUOFVITks0V05HREJQVlM1NDRKMTNVVkg4UC4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=bZ8K_RGu0EyA46tOAkECQ0QlxyKnyCNLu1gP8zjIRlNUOUFNNDBURExZTVlQMEo2NU4xNVZOSVdDMS4u
mailto:Marianne.Rammo@tbg.edu.ee
https://or.ee/kodanikupaeva-foorumil-raagitakse-uhtsest-infovaljast-ja-uhiskonnast/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bZ8K_RGu0EyA46tOAkECQ3y7X6hlT11Gs7gH3I0-udtUQ1BBVzNaQUU4MjlJNUZNSzJRWUtBMUU5VS4u
https://www.facebook.com/tbgtegusad
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bZ8K_RGu0EyA46tOAkECQ3g-WGVuv2NEj5LYKFTYvAdUMjRKT0taRTZOUzdTMlA5S0dZTElERzhFUy4u
https://tabasalu.sharepoint.com/sites/Galerii2/SitePages/EventPlanHome.aspx

