
 

25.11.2022

Koolil uus koduleht

Kooli koduleht on saanud värskema ilme, sellega
saad tutvuda siin.

Riigieksamite tulemused

Avaldatud on selle aasta riigieksamite tulemused,
nendega saab tutvuda siin. 

Pea pool aastat hiljem taas tulemusi nähes, saame
kooliperena peeglisse vaadata ja mõelda rõõmuga
neile noortele, kes juunis lendu läksid.

Valikained jaanuari valikainete nädalal 09.01-13.01

On aeg tutvuda jaanuari valikainetega, saad seda
teha siin. 

Registreerimine algab 30.11 kell 17.00 siin, lisainfo
Stuudiumis.

Vaba Lava 

01.12 kell 18.00 algab meeleolukas õhtu, kus astuvad
üles suurepärased esinejad. Näha saab playboxi ja
lühifilme, kuulata õpilaste omaloomingut ja nautida
muusikat. 

Kohale on kutsutud säravad aukülalised Jüri
Käosaar, Raimond Pääru ja endine õpilasesinduse
asepresident Sandra Simone Jüriska, kes
motiveerivad ja tunnustavad esinejaid. Õhtut
juhivad Laura Roots ja Joosep Vilipuu.

Jõulunädal 12.12-15.12

Esmaspäeva alustame jõuluhommikuga, kus meelt
lahutavad Erik Rennes Pihlak ja Anri Utsar. 

Teisipäeval toimub uhke jõululaat. Ootame
verivärskeid õpilasfirmasid oma tooteid tutvustama.
Samuti julgustame kõiki teisi oma maitsvaid
küpsetisi teistele müüma. Jõululaadale registreeri
end siin. Küsimuste korral võta Stuudiumis
ühendust Natali Välistega. 

Kolmapäeval on legendaarne koleda jõulukampsuni
päev. Ringi liiguvad Tegusate sotsmeedikud, kes
püüavad teid kaamera ette, et hiljem Tegusate
Instagramis teha avalik hääletus. Kõige koledam
kampsun saab magusa auhinna. 

Neljapäeva õhtul kell 18.00 koguneme
auditooriumisse, et vaadata koos üks
südantsoojendav jõulufilm. Vali jõulufilm siin. 

Inspireeriv keelte nädal

21.11-24.11 toimus koolis keelte nädal. Saime osa võtta
keelte tundmise viktoriinist, tutvuda erinevate
keelte ja kultuuridega. 

Õpilased tutvustasid meile keeli, mis meie koolis
kõlavad, suur aitäh teile: Oleksandr Dzhavanshyr,
Volodymyr Vetryshch, Lee-Ann Järvis, Laura
Emanuele, Franca Goslar, Tom Morten Musting ning
G11 ja G14 ühendkoorid Aleksander Reinola
eestlaulmisel!

Täname ka TBG Tegusaid, kes aitasid nii kooli
kaunistamisel kui tehnika haldamisel!

Jõuluhommikud koolis

Lähenemas on kaunis jõuluaeg. Koguneme
esmaspäeviti kell 9.45, et pühade tunnet hinge tuua. 

Kui Sinu hinges heliseb laul, pillilugu või luuletus,
mida soovid ka teistega jagada, anna sellest
Stuudiumi kaudu teada kogukonnajuht Mariannele.

TBG LAN

Oled võistlusjanuline ja sulle meeldib arvutimänge
mängida? LAN on ainulaadne võimalus nautida
mängimist koolikaaslaste vastu ja välja selgitada,
kes on tõeline TBG Mängur. Kaasa võta oma arvuti ja
tarvikud. Uuri lähemalt siin.

Kohtade arv on piiratud, registreeru enne 03.12 siin.

Koolitoidu rahulolu uuring

Daily koolitoitlustus viib 21.11-30.11 läbi rahulolu
uuringu. Rahulolu uuringu tulemused on
koolisööklale oluliseks tagasisideks, kuidas teenust
veel paremaks muuta. Osaleda saab siin.

Andekus minu silme läbi
Tulevikukool
Eesti olümpiaadimedali kujundus

TÜ teaduskool korraldab andekuse aasta
loovtööde konkursi

Konkursile saab esitada loovtöö teemadel:

Loe lähemalt siin.

Kodanikupäeva viktoriin

21.11-05.12 saab osaleda Integratsiooni Sihtasutuse
poolt korraldatud e-viktoriinil. Loe lähemalt siin.

Hoiame kooli puhtana!

Hoiame kooli puhtana.  Kooli jõudes, pane jalga
sisejalanõud.

https://tbg.edu.ee/
https://eis.ekk.edu.ee/eis/eksamistatistika?rid=8366257011678575&sort=&psize=&testityyp=r1&aasta=2022&test_id=8553-L&otsi=1&sugu=&koolityyp=&oppekeel=&oppevorm=&soorituskeel=&maakond=&kov=&ko=6439&col_eksaminandid=1&col_maxpallid=1&col_keskmine=1&col_keskminepr=1&col_halve=1&col_mediaan=1&col_minsaajad=1&col_maxsaajad=1&col_min=1&col_max=1&col_aup=1&col_yup=1&alla=20&yle=80
https://tbg.edu.ee/oppetoo/valikained/
https://tabasalugymnaasium.ope.ee/registreeri/41.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjgbv0qepe3txv_ZoDDfnQttaCjAz6hfIcUYagQOE2oisunw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe27ysolaHJKcPKMGeki2vk4Z7gN8fJqX_bGQCtptbR7tc_nQ/viewform
https://www.facebook.com/events/683401233016660
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYNi0DtFZpCBUfqnGGnD1I0IBYATqYOsVzesTYXy8vFFN6Wg/viewform
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=uZnZYAtye0y0SZkQAjplVvWkLSoGGHFFmoDfISDTerBUOFVITks0V05HREJQVlM1NDRKMTNVVkg4UC4u
https://www.teaduskool.ut.ee/et/loovtoode-konkurss
https://integratsioon.ee/kodanikupaeva-viktoriin

