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PMG teatab
10. klassi katsed
Pirita Majandusgümnaasiumi
põhikooli õpilased, kelle III
veerandi
koondhinnete
keskmine on 4,0 või kõrgem,
võetakse gümnaasiumisse vastu
isikliku avalduse ja lõputunnistuse alusel.
Ülejäänud põhikooli lõpetanud
õpilased võetakse gümnaasiumisse vastu konkursi korras
vastavalt teadmiste tasemele.
Sisseastumiskonkursist osavõtuks
tuleb soovijatel end registreerida
1.-15. märtsini 2005. a kooli
kantseleis või konkursi toimumise päeval kohapeal.
Konkursile tuleb kaasa võtta
9. klassi tunnistuse kinnitatud
koopia ja õpilaspilet.

Laupäev, 19. veebruar 2005

Pirita Majandusgümnaasiumi koolitraditsioonid
Aastate jooksul kujunenud
erinevates koolide välja mitmed
üritused ja tähtpäevad, mis aja
jooksul
muutuvad
traditsioonilisteks. Selles ja järgmises
lehenumbris tahamegi teile
tutvustada Pirita Majandusgümnaasiumi koolitraditsioone,
millest nii mõnedki on oma ulatuse poolest juba ammugi
väljunud ühe kooli piiridest.
Rising Star
Võistlus 1.-12. kl õpilastele, kus
osavõtjate ülesandeks on võimalikult täpselt matkida oma lem-

miklauljat või -ansamblit. Võisteldakse kahes vanusegrupis: 1.-6.
klass Mini Star tiitlile ja 7.-12.
klass Rising Star tiitlile.
Hindamisel arvestatakse valiku eakohasust, võimalikult suurt
sarnasust valitud staari välimusega, tema zhestide, miimika, liigutustega, üldse tema imidzhiga.
Võistlus toimub alates 1999. aastast ning on nüüdseks muutunud
vabariiklikuks (2004.a. osavõtjad
Tallinnast, Pärnust, Harjumaalt).
2003. ja 2004. aastal on meie kooli
laste parimaks tulemuseks olnud II
koht Rising Star grupis.

Oscarite Gala
Oscarikujude jagamine kooli 1.12. kl õpilastele.
Oscari tiitlile esitab iga klass
ühe nominendi, kes on silma paistnud oma tegevuse ja aktiivsusega
klassis, koolis või ka väljaspool
seda - kes on klassi kõige säravam
inimene. Þüriile esitatakse kirjalik
põhjendus.
Zhürii valib esitatud nominentide seast välja 12 tublimat arvestades, et valituks osutub üks laps
1. klassist, üks 2. klassist … üks
12. klassist. Oscari-tiitlit antakse
välja alates 2001 aastast.
Jõuluhommik
Aasta lõpetamine Pirita kloostri
varemetes. Üritus algab ühise
rongkäiguga kooli juurest Pirita
kloostrisse. Jõulumeeleolu loovad
päkapikumütsid, küünalde valgus,
räägitakse jõuludest, öeldakse
kogu koolile oma jõulusoovid,
antakse kätte "Hea õpetaja" tunnistus.

Sisseastumiskonkursiks on teadmiste
kontroll
emakeeles,
matemaatikas ja inglise keeles.
Sel aastal toimub konkurss 22.
märtsil kell 11.00.
Täpsem
info
Pirita
Majandusgümnaasiumi kodulehelt
www.piritamg.tln.edu.ee
(Sisseastumine->gümnaasium)

Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine
Toimub kooli direktori pidulik
vastuvõtt kõnede, muusikaliste
etteastete ning furshettlauaga, kus
kutsutud külaliste seas on väga
head õppijad, olümpiaadidel ja
konkurssidel edukalt esinenud
õpilased, klassivanemad, Oscaritiitli omanikud, õpetajad, hoolekogu liikmed, linnaosa esindajad.
Pirita Dance-Show
Individuaalne diskotantsu võistlus
1.-12. kl õpilastele.
Võistlus toimub alates 2001.
aastast. Üritus on muutunud
vabariiklikuks (2004.a. osalesid
õpilased Tallinnast, Viljandist,
Pärnust, Harjumaalt).
Võistlusjuhend toetub IDO
(International Dance Organization) reeglitele nii vanusegruppidesse jagamisel, hindamisel kui ka
võistlussüsteemil üldse. Oluline
on see, et toimub eraldi arvestus
neile, kes tegelevad tantsuga ja
neile, kes trennis ei käi.

Arvutikoolitus
Pirita Majandusgümnaasium korraldab arvutikoolitusi täiskasvanutele.
Kursused toimuvad laupäeviti
ja pühapäeviti. Registreerimine ja
täpsem info telefonidel 623 8862
või 528 7992.

Pirita Õpilaskogu kohtus politseiga
7. veebruaril külastas Pirita
Linnaosa
Valitsuse
juures
kooskäivat
õpilaskogu
Ida
Politseiosakonna korrakaitsetalituse
ülemkomissar
Tarvo
Ingerainen. Noori huvitasid nii
politseitöö üldisemad probleemid
kui ka olukord Pirita linnaosas
ning selle problemaatilisemad
piirkonnad. Tarvo Ingerainen
andiski
üldülevaate
Pirita
kuritegevusest ja jagas ka kasulikke nõuandeid, kuidas käituda
olukorras, kui märgatakse mõnda
seaduse rikkumist. Samuti said
vastuse küsimused, kuidas hoiduda nn pättide kätte sattumisest ja
kui juba kahtlased isikud on
püüdnud läheneda, siis mida
edasi teha. Noortel oli politsei
esindajale väga palju küsimusi ja
planeeritud tunnist ajast jäi
väheks.
Kohtumise lõppedes lepiti
kokku, et järgmine kohtumine on
Ida Politseiosakonna majas ning
siis
antakse
noortele
ka
mõningaid teadmisi enesekaitsest.

Staarid PMG maskotiga. Foto Marika Aavola

Pirita Dance-Show 2004

Suusarajad jäägu suusatajatele
Kaia Otti
arenduse peaspetsialist
Pirita suusarajad, mis möödunud
kuul heal tasemel täiendust said,
on olnud sel talvel rahvarohked.
Tõrvatilgaks meepotis on rajal
ringi jooksvad koerad.
Kutsume
spordija
loomasõpru üles üksteisega arvestama. Suusarajad, mille korrashoid
ja hooldamine on suur töö, jäägu
ikka
suusatajate
kasutusse.
Koeraga saab jalutada ka rajast
eemal, suuskadega aga mitte.
Tunnistagem - koertele meeldib
metsa all joosta, valgustatud raja
lähedale tüürib ka peremees, kes
lumes sumpamise asemel parema
meelega siledal pinnal kõnniks.

Minu koer ei hammusta
Seda lauset kuuleb terviserajal iga
päev. Me kardame küll õigustatult
koera, kuid agressiivse käitumise
põhjus on loomaomaniku tegemata töös. Ei saa nõuda koeralt käitumist, mida talle kunagi õpetatud
pole. Samamoodi ei saada keegi
oma last autoga linnaliiklusesse,
ilma, et oleks enne teda roolima

õpetanud. Oskuste ja teadmiste
taga on ainult õppimine ning harjutamine. Koertega on lood
samamoodi. Lihtne on koer rihma
otsast lahti lasta, aga ärge tehke
seda enne kui olete veendunud, et
ta teie käsu peale laseb end ka jälle
ahelasse panna.

Koeraga suusatama
Koos koeraga suusatamine ja
niinimetatud suusavedu võidab
aina
rohkem
harrastajaid.
Eelduseks on piisavalt suurt tõugu
ja vähemalt kaheaastane hea tervisega koer. Suusavedu saab harrastada vaid sellise koeraga, kes
muu hulgas mõistab pöörata paremale ja vasakule ning kiiresti seisma jääda. Isegi eskimotel tuleb
oma kelgukoeri vedama õpetada see ei tule loomulikust intelligentsist.
Suusavedu võiks harrastada
kohas, kus treenijaid pole või on
rajal vaid mõned suusatajad.
Arvestada tuleb ka võrdlemisi
suure liikumiskiirusega ning sellega, et mõelda tuleb kahe eest.
Peremees peab ette nägema, millal
hoog maha võtta, andma käskluse

koerale ja alles siis ise pidurdama
hakkama. Koer on seejuures rihma
otsas ja pidevalt peremehe kontrolli all.

Seadus appi
Pea iga päev toob kaasa ka uudise
suusarajal toimunud konfliktist
sportlase ja kurjalt käituva koera
vahel. Spordirajad on mõeldud
eeskätt inimestele - suusatajatele,
ratturitele, jooksjatele, jalutajatele.

Koeraga koos sportijad peavad
tagama
tingimusteta
teiste
inimeste ohutuse ja vaba liikumise. Kahjuks leidub alati ka
inimesi kes otsivad rahumeelse
lahenduse asemel taga "oma
õigust". Oma lemmikloomaga
koos vaba aega veeta ja sportida
on väga teretulnud nähtus, kuid
inimeste
kaitseks
hoiab
suusaradadel toimuval nüüdsest
silma peal ka munitsipaalpolitsei.

Pirita
suusaradade
avamisel
osales
olümpiahõbe Jüri Jaanson (paremal)

teatesõidus

