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Laupäev, 3. mai 2003

PMG - aktiivsus ka õppetöö kõrval
Eve Reinola
PMG huvijuht
Käes on kaunid kevadised ilmad,
mis vägisi kipuvad mõtteid
koolitööst eemale viima. Tõsiselt
pingutada on vaja veel veidi üle
kuu ning siis on ka see õppeaasta
läbi.
Pirita
Majandusgümnaasiumis (PMG) toimus
aprillis mitmeid üritusi, mis
igapäevast koolielu huvitavamaks
muutsid.

Moeshow
Märtsi lõpetasime kooli moeshowga klubis Bonnie & Clyde, kus
avalikkuse ees demonstreerisid
kolme paremat kollektsiooni 24
modelli. Kolmandat aastat korraldatava võistluse teemaks oli "Vana
film". Vaeva olid näinud kõik
osavõtjad - oli ju tingimuseks, et
kostüümid peavad olema enda
õmmeldud ning esitletud sobiva
lavalise liikumise ja muusika
saatel.
Võitjaks kuulutati 10 b klassi
kollektsioon ning kooli parimaks
modelliks Sirli Krikk 9a klassist
(II koht Kadi Ristal 10b ja III koht
Mariana Veevo 12a klassist).

Koolide
tantsuturniir
DANCE-SHOW' 2003
Klubis Bonnie & Clyde korraldas PMG juba 3. korda Tallinna
koolide õpilastele tantsuturniiri,

kus saavad osaleda kõik 1-12 kl
tantsuhimulised noored. Osalemiseks pole vaja omada tantsupartnerit ega ette valmistada kava.
Tähtis on nautida liikumist ning
tantsida 10 minuti jooksul väga
erineva muusika saatel. Iga
võistlusega on osavõtjate arv kasvanud - tänavu osales eelvoorudes
246 õpilast 48 koolist. Mainekas
zürii selgitas parimad:
1-3 klassi parim - KaroliineKarmen Anton (PMG), II koht
Erik Sokolov (PMG), III koht
Chrislin-Heleri Kalk (Viimsi KK)
4-6 klassi parim - Aleksandra
Berezinskaja (Pelgulinna G), II
koht Eneli Valk (Tallinna
Prantsuse Lütseum), III koht
Johanna Alling (Tallinna Inglise
Kolledzh), Birgit Beletski - parim
PMG võistleja finaalis.
7-9 klassi parim-Mari-Liis Pruul
(Tall.Väike-Õismäe G), II koht
Maria Listra (Tallinna Inglise
Kolledzh), III koht Tiina Tamm
(Tall.
Õismäe
Humanitaargümnaasium), Liisa Tunnel parim PMG võistleja finaalis.
10-12 klassi parim – Alissa
Tshitsheronova (Tallinna Juudi
Kool), II koht Ave Pushkarjova
(Lasnamäe Üldgümnaasium), III
koht Helen Randmäe (Rocca-alMare Kool).

Laulusolistide võistlus
Traditsiooniliselt toimus PMG

"Vigurivänt 2003"
Tallinna lõppvõistlus
Pirital
Aivo Tamm
MTÜ N.O.V.A.
www.nova.ee
18 mail kell 12 toimub Pirital
Regati maja juures parkimisplatsil
laste
liikluskasvatusvõistluse
"Vigurivänt 2003" Tallinna finaal.
Projekt on mõeldud 10 - 12aastastele lastele, neile kes jalgrattaga
tänaval liigeldes peaksid omama
vastavaid teadmisi ning loomulikult jalgratturi tunnistust.
Vigurivända võistlus on nii eelnevalt registreerunutele kui ka
neile kes otsustavad omal käel
teadmisi ja oskusi proovile panna.
Võistlus on nii võistkondlik kui ka
individuaalne.
Parimatest lastest pannakse
kokku võistkond kes läheb
Tallinna esindama vabariiklikule
"Vigurivänt 2003" lõppvõistlusele
Kuressaarde 25 mail!
Samas on seal ka 7- 10aastastele
lastele tegevust - neile toimub
arvutimängu "Siia-sinna
läbi
linna" jõukatsumine aja peale.
Kohale on lubanud tulla
Tallinna
Liikluspolitsei
kes
mõõdab radariga noorte jalgratturite
kiirendusvõistlusel
kiirust. Toimub ka aeglustus-

võistlus - näitama peab oma rattal
püsimise oskusi võimalikult
aeglaselt sõites. Kiirendus ja
aeglustusvõistlusest võivad osa
võtta lapsed ja noored vanuses
kuni 16 aastat. Et kõigil huvitav
oleks, on külla lubanud tulla tiiger
Triks, kes korraldab lastele mänge.
Jalgrattapäev võiks olla traditsiooniline igas linnaosas, sest jalgrattateid rajatakse järjest juurde,
kuid laste liiklusalane koolitus on
paraku kaootiline ning baseerub
veel vaid entusiastlikel inimestel.
Kogu liikluspäeva eesmärk on
propageerida liikluskasvatust ja
ohutut liiklemist laste hulgas kuid
näidata ka lastevanematele, et
paljuski sõltub just neist, kui
teadlikud on lapsed ohtudest mis
neid varitsevad liikluses nii
jalakäija või jalgratturina.
Osalema ja pealt vaatama on
kutsutud lapsed kui ka nende
vanemad.
Sellele tänuväärse ürituse toimumisele aitasid kaasa Pirita Vaba
Aja Keskus, Pirita linnaosa valitsus, liikluskool Plekk-Liisu, AS
Kommest Auto, Extreme Sport,
Tallinna Liikluspolitsei, OÜ
Kvadrum jpt.

Moeshou võitjad: Vana filmi kollektsioon (vasakult): Chris Meringo, Diane Banhard, Elen
Sinep, Marian Reigo, Stella Adamson, Diana Mauer, Riin Reinola, Kadi Ristal
laulusolistide võistlus PVAK
ilusas saalis. On tore, et vaatamata
juba alanud koolilõpu pingele,
võistlesid ka abituriendid. Zhürii
tegi oma valiku:
1-3 klass
I koht Fred Martmaa, 3a
II koht Rufina Rudenko, 1b
III koht Jelizaveta Leonova, 1b
4-6 klass
I koht Elisabeth Põldma, 6a
II koht Maria Pantazi, 5b
III koht Marleen Tunger, 4a
7-9 klass

I koht Aire Ilves, 8M-2
II koht Kristiina Saumann, 8M-1
III koht Anu Mägi, 9a
10-12 klass
I koht Annaliisa Asveit, 12a
II koht Liis Mühlbach, 12b
III koht Sigrid Karu, 11b.
Täname meie lauluõpetajaid,
kes aitasid kaasa võistluse õnnestumisele.
19.aprillil toimus Tallinna
Botaanikaaia palmimajas abiturientide kevadball. Oli rohkesti
esinejaid, mitmeid üllatusi ning

valiti balli kuninganna - Brita Pärn
(12b) ja kuningas Maritn
Laanejärv (12a ).
25.aprillil olid kooli ainesektsioonid igaaastase teadusepäeva korralajateks. Õpilased
tegid uurimustöid, mida nad ainegruppides ette kandsid ja mille üle
arutlesid. Külastati erinevaid
asutusi.
Aprillikuu viimasel nädalal selgitas zhürii välja Mini Miss' 2003
finalistid.

