
Stiilinädal 

E      16. november 

 
18.00 2.b klass uisutamas 
 

T      17. november 

 

10.45 Juhtkonna nõupidamine 
18.00 4.c klassi lastevanemate koosolek 
 

K      18. november 

 

  9.00 7.b, 7.c ja 8.b klass Ugala teatris 
10.00 3.a õppeprogramm "Meeletud  
 meeled" TÜ muuseumis 
13.00 9. kl loovtööde kolmas kaitsmine 
17.30 Otsimismäng "René'd otsides" linna  
 koolidele õues 
18.00 4.a klassi lapsevanemate koosolek 
 

N      19. november 

 
11.00 4.–6. kl etluskonkurss 
14.00 Tugimeeskonna nõupidamine 
 

R      20. november 
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ÜÜRRIITTUUSSEEDD  

 

TTUUNNNNUUSSTTUUSS  
 

 

 

 
 
 
 

TTEEAADDEE  
 

JUHTKOND TÄNAB 

 sotsiaalpedagoog Iiri Saart, kes 

koordineeris isadepäeva töötube 
 

 lapsevanem Viljar Lillmaad ja Palbo 

Vernikut isadepäeva töötubade idee 

eest 
 

 lapsevanemaid ja lapsi, kes 

töötubades kaasa lõid 



  

 FILMIKONKURSS 
 
Erasmus+ projekti „Mitmekesine päritolu, 
ühine tulevik. Rände panus Euroopa kultuuri“ 
raames kutsuvad prantsuse keele õpetajad 
4.–9. klassi õpilasi filmikonkursile. 
 

 
 
Täpsem info prantsuse keele õpetajatelt või 
plakatilt. 
 

 ISADEPÄEVA TÖÖTUBADE PROJEKT  
 OLI EDUKAS 
 
Tartu Descartes’i Kool ja KLAPP-programmi 
eestvedaja MTÜ Kooson kutsusid koostöös 
Tartu Meeste Kojaga isadepäeva eel kõiki 
isasid koos oma lastega Tartu Meeste Koja 
töökotta ühistegevustele. Töötoad toimusid 
neljal õhtul. Meisterdamise käigus said isad 
lastega ühiselt aega veeta, omandasid uusi 
teadmisi vanade asjade taastamisest ja 
võimaluse kõike oma kätega proovida. 
Töötubade raames taastati vana talumaja 
aknaraame, õpiti tööriistu käsitsema ja mis 
peamine, tegutseti ühiselt. 

KOOLIELU 
 

Töötubade juhendaja Jaanus Libek Tartu 
Meeste Kojast sõnas: "Mulle tundub, et 
isadele sobib selline formaat hästi. Nad 
saavad lapsega koos midagi teha, käed 
kuhugi külge panna ja samas teiste 
meestega juttu ka ajada."  
Ühel õhtul neljast oli kohal rohkem emasid 
kui isasid – tore, et ka emad julgesid 
meisterdama tulla. Üldkokkuvõttes läks 
taoline esmakordne projekt väga edukalt. 
Vanemad ja lapsed, kes osalesid, jäid väga 
rahule ja on nõus sellistes  töötubades 
veelgi osalema. 
 

 
Foto autor Viljar Lillmaa 

 
Südamilk tänu Tartu Meeste Kojale ja 
Jaanus Libekile töötubade läbiviimise 
võimaluse ning juhendamise eest! 
Aitäh KLAPP-programmi metsaisadele Viljar 
Lillmaale ja Palbo Vernikule töötubade idee 
ja kaasalöömise eest! 
Täname TDK poolt ka kõiki isasid ja 
emasid, kes leidsid aja ja lapsega koos 
tegutsesid!  
 

Iiri Saar, 
sotsiaalpedagoog 

 



 

  KALAD LOODUSMUUSEUMIS 
 
3. ja 4. novembril toimus 6. klassidel 
õppepäev TÜ Loodusmuuseumis, teemaks 
"Kalad". Paljud lapsed on vanematega kalal 
käinud ning seetõttu oskasid nad antud 
teemal juhendajaga ka mõnusalt vestelda. 
Paljud aga kuulsid kalastusega seotud 
reeglitest esimest korda. Loomulikult oli 
teooria osa kõige raskem kuulata, kuid 
lapsed said sellega kenasti hakkama. 
Põnevaks muutus olukord siis, kui kõik 
rühmad pidid hakkama kala lahti lõikama 
ning siseorganeid otsima. Õnneks oli 
juhendaja ka vastava joonise ette andnud. 
Ka kalade mõõtmine ja määramine sujus 
rühmades rõõmsalt, üksteist aidates ja ka 
nalja tehes. Viimases osas läksime 
muuseumisse ning nautisime sealseid 
eksponaate. 
 

 
 

Oli huvitav õppepäev! 
 

Laste mõtteid jagas 
6.a klassijuhataja Terje Lelov 

 
 

KOOLIELU 
 

 SPORDIUUDISED 
 
Carolina Silm (4.a) saavutas 08.11.2020 
Tallinnas toimunud New Star 2020 
iluuisutamise võitlusel 15 osaleja seast        
III koha. 

 
 

*** 
7.–8. novembril Haabersti Jäähallis toimunud 
New Star 2020 iluuisutamise võistlusel 
saavutas Liis Kittus (2.a) Chicks B 
kategoorias I koha. 
 

 
 

*** 
Emili Puhm (5.a)  osales laupäeval ilu-
uisutamise võistlustel New Autumn Star ja 
saavutas II koha omas klassis Pre-Young 
2008/2009 Girls. 
 

 


