
PÄEV 

Tallinna Tehnikagümnaasiumi 

  SPORDINÄDAL 20.-27.september 
REEDE 2. klasside õpilastele toimub loeng teemal "Rüht". Viib läbi kooliõde. 

20. september  

ESMASPÄEV 4. klassid Keilas (maastikumäng)  

23. september 5.-12. klasside Jooksupäev - sportlik riietus. Klassijuhataja viibib klassi juures. 

 5.-6. klassid - ainetunde ei toimu. Kooli tulla sportlikus riietuses  

 Kogunemine kell 8:45 spordiväljakul  

 Pendelteatejooks - start kell 9:00  

 Murdmaajooks - start kell 9:30  

 Pärast jooksmist söömine ja koju  

 7.-9. klassid - 2 esimest ainetundi toimuvad. Kooli tulla sportlikus riietuses 

 Kogunemine kell 10:30 spordiväljakul 

 Pendelteatejooks - start kell 10:45 

 Murmaajooks - start kell 11:20 

 Pärast jooksmist söömine ja koju 

 

10. - 12. klassid - 4 esimest ainetundi toimuvad. Kooli tulla sportlikus riietuses, pärast jooksmist 

vabad 

 Pärast ainetunde söömine kell 11:45  

 Kogunemine kell 12:15 spordiväljakul 

 Pendelteatejooks - start 12:30 

 Murdmaajooks - start 13:00 

TEISIPÄEV 

24. september  

4. klasside õpilastele toimub loeng teemal "Energiajook". Viib läbi kooliõde 2. - 5. tunni ajal 

valikuliselt. 

 

Mustamäe linnaosa koolide 3.-5. klasside murdmaateatejooks toimub Mustamäe Vanaka parkmetsas 

- OSALEB KOOLIKOONDIS 



KOLMAPÄEV 

25.september 

7. -9. klassidele sporditeemaline viktoriin kell 9:00 ruumis 202 (igast klassist osaleb 4 õpilast: 2 

tüdrukut ja 2 poissi).  

 

7. -9. klassijuhatajatel palun viktoriinil osalejate nimed saata meilile helen.linnok@ttg.edu.ee 

hiljemalt 23. septembriks. 

 

Koolinoorte teatejooksu meistrivõistlused algusega kell 14.00 Kadrioru staadionil - OSALEB 

KOOLIKOONDIS 

NELJAPÄEV 1. - 3. klasside spordipäev - kaasa võtta sportlik riietus.  

26. september  

REEDE 4. d klass - kell 8:00 - 8:45 (1. ainetund) lauatennise tutvustamine aatriumis 

27. september 4.c klass - kell 8:55 - 9:40 (2. ainetund) lauatennise tutvustamine aatriumis 

 6. klassid - kell 10:00 - 10:45 (3. ainetund) võrkpalli tutvustamine võimlas 

 5.c klass - kell 11:05 - 11:50 (4. ainetund) korvpalli tutvustamine võimlas 

 4.b ja 8.a klass - kell 12:10 - 12:55 (5. ainetund) tantsuringi tutvustamine aatriumis 

 Autasustamine  

 8b. - 12. klassid kell 10:45 võimlas 

 4. - 7. klassid + 8.a klass kell 11:50 võimlas 
 


