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Laupäev, 2. aprill 2005

Pirita Majandusgümnaasiumi koolitraditsioonid
Aastate jooksul kujunevad
koolides välja mitmed üritused
ja tähtpäevad, mis aja jooksul
muutuvad traditsioonilisteks.
Käesolev artikkel jätkab üleeelmises lehenumbris alustatud
Pirita Majandusgümnaasiumi
koolitraditsioonide tutvustamist.

klasside õpilased ning kõik riided
peavad olema laste enda õmmeldud. Modellidena võib kasutada
1.-12. kl õpilasi. Hinnatakse
kollektsiooni vastavust teemale,
esituse ideed ja täiuslikkust, lavalist liikumist, fantaasiat, loovust,
originaalsust.
Moeshow on alguse saanud
aastal 2001.

Abiturientide ball
Igakevadine ball, mille abiturientide jaoks valmistavad ette 11.
klasside õpilased. Ballid on alati
temaatilised. Külla on kutsutud
palju erinevaid esinejaid, mängib
elav tantsumuusika, valitakse ballikuningas ja -kuninganna.

Lemmikloomapäev
Igal aastal maikuu viimasel
laupäeval toimuv pereüritus.
Igaüks võib kaasa võtta oma lemmiklooma, seda teistele tutvustada, temast rääkida. Aastate lõikes
on kohal olnud väga erinevad lemmikud alustades kasside, koerte ja
erinevate
närilistega
ning
lõpetades jäneste ja kilpkonnadega.
Alati
valitakse
kõigi
kaasatoodud
lemmikloomade
seast "nunnud" - ehk zhürii arvates
kõige armsamad lemmikud.
Antakse välja "nunnu" tiitel kõige
armsamale koerale, kassile ja
närilisele. Alati on oma nõuannete
ja soovitustega kohal loomaarst
ning erinevad külalised.

Pirita Mini Miss
Võistlus 8.-12. aastastele Pirita
linnaosa tüdrukutele. Eesmärgiks
on välja valida kõige andekam,
fantaasiarikkam, julge esinemisega, hästi laval liikuv, kena
välimusega (riietuse, soengu
sobivus ja eakohasus) tütarlaps.
Mini Missi on Pirital valitud
alates 2000 aastast.

Meenutatakse möödunud õppeaastat, antakse kätte kiituskirjad ja
paremate klassijuhatajate tunnistused.
Perespordipäev
Igakevadine üritus 1.-6. klassis
õppivatele lastele ja nende peredele. Iga klass paneb välja vähemalt ühe 10-liikmelise võistkonna
(5 last ja 5 täiskasvanut).
Võisteldakse erinevates liikumismängudes, mis nõuavad kiirust,
täpsust, osavust. Eraldi arvestust
peetakse 1.-2. kl, 3.-4. kl ja 5.-6. kl
võistkondade vahel. Kogusummas
parima punktisumma saanud
võistkond saab aastaks hoiule
rändkarika.

Moeshow
Õppeaasta lõpetamine
Võistlus, kus zhürii valib välja
parima kollektsiooni, mis on
valmistatud etteantud teemal.
Kollekt-sioonide autorid on 7.-12.

Abiturientide ball 2004

Iga õppeaasta viimasel päeval
minnakse ühise rongkäiguga kooli
juurest Pirita kloostri varemetesse.

Perespordipäev 2004

