
E      11. november 
 

10.00 2.a kl tund "Ajalugu - igaühe lugu"  
 Rahvusarhiivis 
10.30 Külas lasteaedade Sipsik ning Triinu ja  
 Taavi koolieelikud (näidend aulas) 
10.55 Õpilasesinduse koosolek kab 110 
12.00 3.a mänguvahetund aulas 
17.30 Helkurikoolitus 1.c klassi õpilastele ja  
 vanematele 

T      12. november 
 

10.55 1.c mänguvahetund aulas 
12.00 3. klassi aktiivne vahtund võimlas 
17.00 Helkurikoolitus 4.b klassi õpilastele ja  
 vanematele 

K      13. november 
 

  8.30 Juhtkonna nõupidamine 
10.55 2. kl mänguvahetund aulas 
12.00 Kendama turniiri II voor aulas 
15.00 Õpetajate koosolek 

N      14. november 
 

10.55 Just Dance aulas 
12.00 1.a mänguvahetund aulas 
14.00 Tugimeeskonna nõupidamine 
17.00 Ülelinnaline otsimismäng "René'd  
 otsides" aulas 

R      15. november 
 

  9.00 7.a klassi õppeprogramm "Kalad"  
 loodusmajas 
10.15 1.–3. kl kooli jutuvestjate konkurss 
12.00 4.–5. klassi aktiivne vahetund võimlas 
12.00 7.b klassi õppeprogramm "Kalad"  
 loodusmajas 
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TTUUNNNNUUSSTTUUSS  
 

JUHTKOND TÄNAB 
 

 pereõhtu töötubade juhendajaid Ingrid 
Rumpi, Maive Sinijärve, Aivar Lankovit, 
Helen Nigolit, Merli Tellisaart, Elle Metsa, 
Katrin Ubalehte, Maris Allikut, Kaja 
Haljasmetsa, Meeri Sellikut, Tiina 
Terasmaad, Martin Vändrat, Lilia Miilastet, 
Pirgit Palmi, Terje Lelovit, Küllike 
Kütimetsa, Kaja Kivisikku, Kristi Ilvest, 
Anneli Koppelit ja Heldi Kiislerit, kohvikut 
korraldanud 6. klasse ja klassijuhatajaid 
Siret Voolu ja Pirgit Palmi ning kõiki teisi 
pereõhtu õnnestumisele kaasa aitajaid 
Jaan Reinsoni, Kristel Sorget, Greta-Eva 
Kalbergi, Kätlin Härmi, Kadri Vaarikut, Tiina 
Randaru ja Irina Goidina-Karlova ja Steven 
Kristjan Rekandit 

 pereõhtu peakorraldajat arendus- ja 
huvijuht Kadri Lille 

 õpetaja Maive Sinijärve ja tema õpilasi 
värvikireva näituse eest 
 

TTEEAADDEE  
 

 LASTEVANEMATE VESTLUSRING 
 
19. novembril kell 17.30–19.00 toimub TDK 
aulas vestlusring teemal „Laste 
kasvatamine karistuseta“, mida juhib 
sertifitseeritud vanemlusmentor Tanel 
Jäppinen. 



  

 

 

 

  TEATRITUND "LASTELE KEELATUD" 
 
Suitsetamine, alkoholi tarbimine, kaklemine 
või plahvatuse korraldamine on ohtlik ja 
absoluutselt KEELATUD! Teatris on laval 
vaja mõnikord peegeldada ka ohtlikke 
olukordi. Kuidas seda teha turvaliselt, et 
keegi kahju ei saa, seda käisime                
6.c klassiga  5. novembril uurimas 
Vanemuise teatris. Kohe tunni alguses 
sõlmiti meiega kokkulepe, et kõik, mida 
kuuleme, maitseme ja näeme, jääb 
saladuseks.  
 

 
 

Õpilaste muljetest saab aga pisut aimu, mis 
selles salapärases tunnis toimus: 
 
See oli väga lahe. Saime ka endale sinikad 
ja kriimud. Mina soovitan ka teistel teatritundi 
minna, sest saate teada teatri saladused ja 
unustamatu kogemuse. (Elisabeth) 
 
Mulle väga meeldis see klassijuhatajatund. 
Meeldis kõik, isegi see pauk, mis tuli 
ootamatult. Kõik tundus nii huvitav ja lõbus. 
Aitäh selle tunni eest!  (Carola) 
 
Väga äge oli teada saada, kuidas päriselt 
teatris asju tehakse. (Kevin) 

Pirgit Palm, 
6.c klassijuhataja 

 

 SÕBER KUTSUB KOOLI UUDISTAMA 
 
31. oktoobril toimus projekti „Sõber kutsub 
kooli uudistama“ esimene lasteaialaste ja 
kooliõpilaste kokkusaamine. Külla tulid Lotte, 
Krõlli ja Poku lasteaia koolieelikud. 3.c klass 
pidas ettekande „Mis on kool?“, pärast 
toimus liikumispaus. 3.a klassil oli ette 
valmistatud etendus „Muinasjutumaa“. 
Pärast toredat näitemängu said väikesed 
lasteaialapsed video järgi tantsida. 
 

Lasteaedade muljed: 
Õpetajatele ja lastele üritus väga meeldis. 
Kõik oli hästi läbi mõeldud ja vaheldusrikas – 
see hoidis laste tähelepanu üleval. 
Tegevused olid huvitavad, lapsed said 
ülevaate kooli tegemistest ja võimalustest. 
Lastele meeldis väga etendus, raamatukogu, 
poiste tööõpetuse klass ja ronimissein. 
Sellised üritused aitavad vähendada laste 
koolihirmu ja stressi. 
Täname teid kõiki väga suure töö eest! 
Kohtumiseni novembris! 
 

Lusti- ja Naerukrõllide lapsed ja õpetajad 
 
Lastele väga meeldis! Nad tahtsid, et 
õpetajad enne lõunast uinakut neile muinas-
jutte loeksid. Vabamängu ajal hakkasid 
paljud lapsed ise teatrit mängima. 
Nii mõnigi arvas, et tema läheb Descartes’i 
kooli õppima. 

Spordikrõllid  
lasteaiast Krõll 

 

 
 

Meie rühma lastele meeldis kooli külastada. 
Nende lemmikuks oli etendus, millesse oli 
peidetud erinevaid muinasjutte – see oli 
toredaks meeldetuletuseks. 
Peale seda külaskäiku, teame me palju 
paremini, mille poolest erineb kool lasteaiast 
ja ka seda, mille poolest need kaks nii väga 
erinevad polegi. Kõige tähtsam on see, et 
tore on nii koolis kui ka lasteaias. 
Ootame põnevusega järgmist külaskäiku. 
 

Lõbusad Rännukoerad  
 

Lastele meeldis koolis väga. Neil oli huvitav 
kuulata ja vaadata, milline elu koolis välja 
näeb. Kõige rohkem räägiti näidendist ja 
vahvatest liikumispausidest. Ka õpetajate 
arust oli väga huvitav ja mitmekülgne 
hommikupoolik.  

Sinised Elevandid 
lasteaiast Lotte 

 
 

KOOLIELU 
 



 

 KAUNI KÄEKIRJA KONKURSS 
 
3.a klassi õpilased Lilian Breus ja Adrian 
Malõšev esindasid oma kooli ülelinnalisel 
kolmandatele klassidele korraldatud kauni 
käekirja konkursil. Üritus toimus 7. novembril 
Tartu Kesklinna Koolis, kuhu oli kogunenud 
osalejaid 14st Tartu koolist. Korraldajate 
sõnul oli parimate väljaselgitamine paras 
peavalu, sest kokku olid tulnud parimatest 
parimad ning tase ülimalt ühtlane. Seepärast 
paluti südamest vabandust nende käest, kes 
esikolmikust välja jäid. Konkurss oli nii tihe, 
et arvesse läksid lausa kogemata ununenud 
komad ja punktid. 
Meie noored kirjutajad jagavad oma muljeid: 
„Oli väga hea kogemus käia renoveeritud 
Kesklinna Koolis. Alguses kohtusime väga 
toredate õpetajatega, kes seletasid meile, 
mida me tegema peame. Tunni aja jooksul 
pidime kirjutama oma kõige kaunima 
käekirjaga neljasalmilise luuletuse ning selle 
ka ära illustreerima.“ (Lilian) 
*** 
„Mul oli väga hea meel, sest kohtasin seal 
väga palju sõpru. Oli äge, et saime võistelda 
ning pärast ka multikat vaadata. Iga osaleja 
sai toreda kingituse. See oli tore päev.“ 
(Adrian) 
 

 ÕPILASESINDUSTE LIIDU ÜLD- 
 KOOSOLEK 
 
18.–20. oktoobril  osalesin Vändra 
Gümnaasiumis Eesti Õpilasesinduste Liidu 
XLI üldkoosolekul. Üldkoosolek oli väga 
põnev ja kasulik. Seal tutvustati õpilasliidu 
seisukohta HEV (hariduslike erivajadustega) 
õpilaste osas, selgitati 2020. aasta tegevus-
kava ja räägiti sotsiaalsetest garantiidest 
nagu ühistranspordi, teatri ja kino 
soodustustest jne. Veel räägiti ürituste 
korraldamisest ja aja planeerimisest.  
 

 
Foto EÕEL’i FB lehelt   

Ametlike osade ajal vaadati üle 2019. aasta 
saavutused ja tegevused ning võtsime vastu 
otsuse peatada liikmeskoolide hääleõigus 
üheks aastaks juhul, kui nad ei ole osalenud 
kolmel järjestikusel üldkoosolekul ja 
tutvusime 2020. aasta eelarvega. Tehti 
kodukorra ja põhikirja muudatus-
ettepanekuid, millest osad ka vastu võeti. 
Õhtuprogrammid olid tehtud väga huvitavaks 
ja lõbusaks, nii et igav seal ei hakanud. 
Üldkoosolekul räägitu ja kogetu oli väga 
kasulik ja loodetavasti õnnestub osa sellest 
rakendada ka meie koolis. 
 

Kerttu Lisette Kadajane, 8.a 
 

 KOOLIPÄEV VANEMUISES 
 

Esmaspäeval, 28. oktoobril seadsid 9.b 
klassi õpilased oma sammud tavapärase 
koolihoone asemel Vanemuise teatri poole. 
Neile olid plaanitud koolitunnid haridus-
projekti „Koolipäev teatris“ raames. 
Teistmoodi koolipäev koosnes neljast osast: 
infotund Vanemuise teatri erinevates 
tööruumides ja tagatubades, kirjanduse ja 
ajaloo tund teatri kirjust ajaloost, füüsikatund 
optika teemal ning kehalise kasvatuse tund 
balletitrenni kujul.  
Maalisaalis sai lisaks butafooride tööpäeva 
jälgimisele käega katsuda nii söömis-
kõlbmatuid pannkooke kui ka salatihunnikuid. 
Enim nalja ja naeru pakkus muidugi 
balletitund Vanemuise balletitrupi repetiitori ja 
–pedagoogi Fabrice Gibert’i juhendamisel. 
Selgeks saadi balleti prantsuse koolkonna 
põhipoosid nii poomi ääres harjutades kui 
vabalt laval liikudes. 
Füüsikatunni viis läbi Mart Reiniku kooli 
füüsikaõpetaja Enn Ööpik koostöös 
Vanemuise teatri heli- ja valgusmeistriga. 
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Kelly: „Veetsime klassiga koolipäeva 
Vanemuises. Saime näha kohti, kus 
valmistatakse dekoratsioone ja lava peal 
kasutatavaid esemeid. Saime ka teada, et 
Vanemuises on umbes 100 000 erinevat 
kostüümi, mis on ülimalt üllatav. Saime 
harjutada balleti erinevaid jalgade- ja 
kätepositsioone ning seda kõike õpetas 
meile prantslasest meesbaleriin. Õppisime 
veidi ka Vanemuise ajalugu.“ 
Aitäh Vanemuise noortetöö programmide 
korraldajale huvitava päeva eest ning 
aktiivetele ja õpihimulistele õpilastele 
osalemast! 

Kaidi Menšikova, 
9.b klassijuhataja 

 

 VÕIDUKAS VEHKLEJA 
 
4. novembril 2019 Pihkvas peetud 
karikavõistlustel vehklemises saavutas 
vehklemisklubi Tartu Kalev vehkleja ja meie 
kooli 9.b klassi õpilane Susanne Lannes 
esimese koha. 
 

 
 

Palju õnne noorsportlastele! 
 

 RÕÕMUROHKE PEREÕHTU    
                                      
Kolmapäeva, 6. novembri õhtul oli 
Descartes’i kool siginat-saginat täis – 
isadepäeva pereõhtule oli kogunenud ~250 
inimest. 
Õhtu algas prantsuse koori ja 5.b etteastega 
ning Steven Kristjan Rekandi läbiviidud 
ühistantsimisega. Seejärel juhatas iga laps 
rõõmsalt oma vanema(d) või sõbra valitud 
töötuppa. Meelepärase tegevuse sai valida 
18 erineva töötoa vahel. 
 

 
 

Võimalik oli meisterdada kaarditaskut või 
paberkaunistust, teha puidust küünlajalga, 
tekstiilitrükki või klaasimaali. Valmistada 
kaunist ja lõhnavat seepi ning harjutada 
kalasaba või draakonisaba punumist. Laulda 
prantsuse keeles, mängida plokkflööti või 
harjutada erinevaid rütme. Oma teadmistega 
võis hiilata 99math, robootika ja male 
töötoas. Sportlikku vormi sai proovile panna 
erinevates teatevõistlustes. Veeta aega 
küpsisetorti kaunistades või soolaseid 
suupisteid ja maitsevõid valmistades.  
 

 
 

Tühja kõhu korral aitas pereõhtulisi 
kuuendate klasside peetud kohvik. 
Iga pere leidis vastavalt oma huvidele vahva 
tegevuse, et lapsega ühist aega nautida. 
Mitmes klassiruumis käis aktiivne mõtlemine, 
põnev arutlemine, mõnes ruumis nikerdasid 
aga usinad käsitöömeistrid. Võimlas silkasid 
võidu nii isad-emad kui ka lapsed, muusika-
klassist kostus erinevaid rütme ja pillihelisid. 
Pereõhtu lõppes ühise tordisöömisega. Tort 
oli ilus ning maitses suurepäraselt!   
 

Suur aitäh kõikidele peredele, kes muutsid 
laste jaoks õhtu lõbusaks ja meeldejäävaks! 
 

Kadri Lill,  
huvijuht 

KOOLIELU 
 



 

Pärast töötube said kõik osalejad oma 
emotsioone jäädvustada. 
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