
E      15. november 

 
12.00 Inglise keele õpetajate koosolek 
13.20 Juhtkonna nõupidamine 
16.00 Õpetajate koosolek Meetis 
 

T      16. november 

 
 

K      17. november 

 
  8.15 Suutervishoiu koolitused 1.b, 2.a ja  
 3.b klassi õpilastele 
  9.15 Suutervishoiu koolitused 2.b, 3.c ja  
 3.v klassi õpilastele 
  9.30 8.a klassi õppeprogramm  
 „Talukunst“ ERMis  
10.00 7.b klass õpituba ERMis 
10.00 8.c klassi õppeprogramm 
 ''Nõiaprotsessid'' ERMis 
10.15 Suutervishoiu koolitused  
 1.a ja 3.a klassi õpilastele 
12.00 Eesti keele õpetajate koosolek 
14.00 Tugimeeskonna nõupidamine 
 

N      18. november 

 
  8.30 Õpilasesinduse koosolek 
15.00 Uute õpetajate vestlusring 
 

R      19. november 

 

 

 S 
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ÜÜRRIITTUUSSEEDD  

 

TTUUNNNNUUSSTTUUSS  
 

JUHTKOND TÄNAB 
 

 õpetaja Kaja Kivisikku, kes korraldas 
7. linna otsimismängu „René’d otsides“ 
ja tema abilisi õpetajaid: Eve Ilvest, Külli 
Hindriksoni, Tiina Randaru, Küllike 
Kütimetsa ja Kadri Lille 
 

 õpetajaid, kes aitasid kaasa 
isadepäeva videotervituse valmimisele: 
Anneli Koppel, Kristel Tikk, Eve Ilves, 
Külli Hindrikson, Tiina Randaru, Kaja 
Kivisikk, Kristi Ilves, Küllike Kütimets, 
Kätlin Härm 

 

 videotervituse kokku monteerinud 
õpetaja Greta-Eva Kalbergi ja tema 

operaatorit Kadri Lille 

TTEEAADDEE  
 

HINDED VÄLJA! 
 
26. novembril lõppeb I trimester ja 
õpetajad panevad hinded välja. On veel 
viimane hetk vaadata üle oma 
tulemused. 
 

 
 
 

 



  

 

 

 SAMBLIK POLE SAMMAL 

 
10. novembril käisid 9. klasside õpilased 
Võrtsjärve-äärses Järvemuuseumis. Noored 
osalesid samblike teemalises õpitoas. 
Kõigepealt kuulasid lapsed esitlust samblike 
kohta, sealt said nad rohkelt infot, mida 
hiljem ülesannete lahendamisel vaja läks. 
Muuseumi ümbruses said kõik väikestes 
rühmades esitatud küsimustele vastuseid 
leida. Nii määrasid nad nii õhu puhtust kui ka 
samblike liike, lisaks tehti ka keemilisi 
katseid. Õpilased said teada, et samblike 
liike on tohutult palju, et nende järgi saab 
määrata õhu puhtust ja koosseisu ning et kui 
sambliku nimes on kollane, siis see ei 
tähenda, et samblik seda värvi on.  
 

 
 
Tore oli veeta koolipäev väljaspool 
klassiruumi ning hingata värsket ja kosutavat 
metsaõhku. 
 

9. klassi õpilaste mõtted pani kirja õpetaja 
Kaidi Menšikova. 

 
 

 MINIOLÜMPIA 

 
9. novembril seadsid 2.b klassi õpilased 
oma sammud Eesti Spordi- ja Olümpia-
muuseumi poole. Meile tutvustati 
olümpiamängude ajalugu ja sümboolikat. 
Saime teada, et Tokyo olümpiamängude 
maskoti nimi on Miraitowa. Seejärel 
moodustasime rühmad, valisime lipu ja 
viisime läbi avatseremoonia. Sellele järgnes 
tule edasiandmine ja lipu heiskamine.  
 

 
 
Programmi lõpus sai iga õpilane endale 
isikliku kuldmedali kujundada. Järgnes 
rohket avastamisrõõmu pakkuv tutvumine 
muuseumi näitusega. 
Isabella, Stella, Kevin: „Soovitame seda 
näitust teile ka. Head külaskäiku!“ 
 

 RENÉ LEITI ÜLES 

 
Mardiõhtul kogunesid taas Tartu linna 
koolide 3.–4. klasside võistkonnad otsimaks 
René Descartes’i. Sel korral oli 
võistlusmäng kaheosaline ning toimus kooli 
lähiümbruses. 36 hakkajat noort otsisid 
taskulampide valgel QR koode, lahendasid 
erinevaid salakirju ning täitsid nende järgi 
ka ristsõna. Mängu käigus saadi teada 
mitmeid huvitavaid fakte meie kooli 
nimikangelase elust. Mängu lõpetuseks 
pidid kõik osalejad eripreemia saamiseks 
kooli mänguväljakult üles leidma sinna peitu 
pugenud René. Seda, tõsi küll, vaid pildi 
kujul. Teraseimad silmad olid meie kooli 3.b 
klassil. 

KOOLIELU 
 



 STIILINÄDAL   

 
Õpilasesindus korraldas 1.–5. novembril 
stiilinädala. Terve nädala vältel sai kanda 
just selle päeva teemale vastavaid riideid. 
Kooli tuldi pidžaamades, dressides, roosas, 
filmi- ja multikategelastena, õpetajate ja 
õpilastena. Aktiivseimad olid esimese 
kooliastme õpilased ja ka õpetajate hulgas 
oli julgeid osavõtjaid. 
Õpilasesindus valis välja iga päeva 
stiilseimad. 
 
Pidžaamapäev 

 
Oli esimene päev pärast vaheaega ja kõik 
nägid välja nagu oleksid nad sisse 
maganud: üle koolimaja lehvisid 
pidžaamades, öösärkides ja hommiku-
mantlites unised tegelased. Võib olla 
kergendas just selline riietus õppimist 
pärast nädalast puhkust. 
 
Õpilasesinduse lemmikud: 
Annabel Kungla (1.a) 
Arabella Raudheiding (1.b) 
Airon Traat (2.a) 
Mirell Torm (3.a) 
Keili Raaperi (8.c) 
õpetaja Kätlin Härm 
õpetaja Anneli Koppel 
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Üldjärjestuses võitis aga mängu Hansa 
kooli võistkond. Meie 3.a noored jäid teiseks 
ning kolmanda koha viis endiga kaasa 
Kesklinna kooli vapper võistkond. Kõik 
osalejad said kaasa väikese koti meenete ja 
magusaga ning avaldasid kindlat soovi 
järgmisel aastal taas otsimismängul 
osaleda.  
Aitäh, õpetajad Eve, Külli, Tiina, Küllike ja 
Kadri, et aitasite mängu läbiviimisel. 
 

Kaja Kivisikk, 
klassiõpetaja ja otsimismängu autor 

 

 
 
3.a klassi laste mõtteid lõbusast otsimis-
mängust: 
Mulle meeldis René pildi otsimine. See 
võistlus oli eriline, sest toimus pimedas. Sai 
joosta taskulampidega ja ülesande 
lahendamiseks pidi kasutama telefoni. 
(Mirell) 
Ülesanded avanesid QR koodiga. (Kaspar) 
Ma sain Renést väga palju teada. (Laura 
Mia) 
Meeldis ülesannete otsimine ja 
lahendamine. (Elizabeth) 
Meeldis tiimitöö ja Prantsuse lipu värvimine. 
(Maribel) 
Sai helkurite järgi joosta ja Renéd otsida. 
Tore, et kõik võistlejad said auhinnad. 
(Meribel, Kaide-Ly) 
Minu meelest oli tore peale kooli sõpradega 
aega veeta. (Mirith) 



Õpilasesinduse lemmikud: 
Gerlinde Allik (1.a) 
Ruslan Danilov (2.b) 
Anastasija Zolotnikova (3.c) 
Tuule Tiu Tamm (5.c) 
Stella Peterson (7.b) 
õpetaja Mirli Isak 
 
Filmi- ja multikategelased 

 
Mõne jaoks on neljapäev naljapäev, aga 
meie koolis seiklevad neljapäeviti ringi 
hoopiski isesorti kangelased. Kohata võis nii 
vaprat koeratüdrukut Lottet kui ka 
õrnahingelist printsess Elsat. 
 
Õpilasesinduse lemmikud: 
Isabel Lain (2.a) 
Isabella Viik (2.b) 
Saara Karis (3.b) 
Keitlin Kristelle Looga (7.b) 
õpetaja Maris Allik 
 

 
 

Õpilastest õpetajaks ja vastupidi 
 
Reedel sai rohkesti nalja, sest tundus, et 
silmad näevad kahekordselt: mõnda 
õpetajat võis samal ajahetkel näha kahes 
kohas korraga. Õpilased olid väga kenasti 
tabanud õpetajate olemust ja stiili. Ega 
õpetajadki siis kehvemad olnud: leidus nii 
ägedaid teismelisi kui ka jonnakaid algklassi 
õpilasi. Ajaloo arhiividesse jäävad pildid 
tuleviku asendusõpetajatest – anna sõrm ja 
kool võtabki su tööle. 
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Dressipäev 
 

TDK on Liikuma Kutsuv Kool ja kõige parem 
on liikuda ikka dressides. Nii ajasidki 
õpilased ja õpetajad omad kauneimad 
treeningriided kapist välja ning kandsid neid  
uhkusega terve koolipäeva vältel. 
 

Õpilasesinduse lemmikud: 
Madis Liiv (8.c) 
Relibet Oinats (7.b) 
Anastasija Zolotnikova (3.c) 
õpetaja Pirgit Palm 
 

 
 

Roosa kolmapäev 
 

Heleroosa kolmapäev on inspireeritud 
filmist „Õelad tüdrukud“. Just selles 
linateoses oli tavaks kolmapäeviti kanda 
roosasid rõivaid. Kogu koolimaja oli popp ja 
roosamannavahuline. 
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Õpilasesinduse lemmikud: 
Kristen Stig Värv (3.c) 
Inesa Gedvilaité (7.a) 
Angelika Oluchi Okezie (8.c) 
Elisabeth Ristoja (8.c) 
Els Rahel Parhomenko (8.c) 
õpetaja Kaidi Menšikova 
 
Aitäh kõigile osalejatele!  
 

õpilasesindus, 
stiilinädala korraldajad 

 
 


