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TUNNUSTUS
JUHTKOND TÄNAB

 Marieta

Žoržoliani (5.a) ja Uku
Neemet (7.a), kes esinesid edukalt linna
etluskonkursil ning nende juhendajaid
Mare Liivi ja Riina Voltrit

 9. klassi õpilasi Emilia Margaret Katrin
Kumsi, Marta Malin Muru, Mari-Liis
Plakki, Anete Noolt ja Krislin Säret, kes
esindasid meie kooli rahvusvahelisel
vene keele festivalil ning nende õpetajat
Anna Temmot

 geograafianädala

läbiviimise
eest
õpetaja Kaja Haljasmetsa ja Maris Allikut

 helkurkampaaniat läbi viinud õpetaja
Kaja Kivisikku, huvijuht Kadri Lille ja
koolitädi Maie Soodlat ning õpilasesindust: Joosep Vall (9.b), Marit
Samrjakova (7.b), Alina Bobkova (7.c),
Daniel Petuhhov (9.b), Greete Sasmil
(7.a), Kerttu Lisette Kadajane (7.a),
Carola Kukk (9.a), Andra Mai Hoop (9.a),
Vita Enok (9.a), Loviisa Koltšin (7.c),
Maria Lezik (7.c), Marleen Plakk (7.c)

TEATED
 KLAPP-PROJEKT
22.-24. nov on 6. b klass KLAPP-projekti
raames kolmepäevasel matkal.
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ÜRITUSED

19. november

16.30
18.00

Õpilasesinduse koosolek kab 110
1.-3. kl õpetajate koosolek kab 228
Supervisioon III kooliastme
õpetajatele Dekaariumis
4.a klassiõhtu
3.b klass teatris

T

20. november

10.55
12.00

Mänguvahetund 3. klassile aulas
Mänguvahetund 3. klassile aulas

K

21. november

8.30
10.20
10.55
11.30
12.00

Juhtkonna nõupidamine
1.a klassi õppekäik AHHAA-s
Mänguvahetund 1. klassile aulas
5.b aktiivõppeprogramm "Vesi"
Mänguvahetund 2. klassile aulas

N

22. november

10.10
11.30
12.00
14.00
17.00

Lasteaialapsed külastavad kooli
4.a klass TÜ Kunstimuuseumis
Just Dance aulas
Tugikomisjoni nõupidamine
Ülelinnaline seiklusmäng "RENÉ'D
OTSIDES" aulas

R

23. november

10.55
12.00
13.00

Tähestiku töötuba kab 301
Tähestiku töötuba kab 301
5.c muuseumitund linnamuuseumis

10.55
14.15
15.00

KOOLIELU
 VENE KEELE FESTIVAL
9. novembril toimus XII rahvusvaheline vene
keele
festival
Tallinnas.
Festivali
osalemiseks esitati 250 taotlust, millest vastu
võeti 150. Descartes'i kool sai viis kohta.
Meie kooli esindasid Emilia Margaret Katrin
Kums, Marta Malin Muru, Mari-Liis Plakk,
Anete Nool ja Krislin Säre. Festivalil osalesid
Eesti, Läti, Leedu, Soome ja Venemaa
koolide õpilased.
Festivali eesmärgiks oli integreerida ja
julgustada koostööle eesti ja vene keelt
kõnelevaid noori. Tulemuseni jõudmiseks
moodustati õpilastest segavõistkonnad, kus
mõned rääkisid nii eesti kui ka vene keelt,
mõned aga ainult eesti või vene keelt.
Võõraste õpilastega ühes võistkonnas
töötada oli kohati väljakutseid pakkuv, kuid
lõpuks osutus üheskoos loominguliste
ülesannete lahendamine väga toredaks ja
lõbusaks tegevuseks.
Õpilaste muljed:
Mulle väga meeldis see festival. Sain seal
praktiseerida vene keelt, mida olen õppinud.
Alguses oli raske ning kartsin, aga hiljem, kui
olin sõpradeks saanud oma rühmakaaslastega, oli väga lõbus (Anete).
***
Käisin esimest korda rahvusvahelisel vene
keele festivalil. Mulle väga meeldis see
üritus, sai tutvuda uute inimestega ja
harjutada vene keeles suhtlemist (Krislin).
***
Kõige huvitavam oli võistlus, kus pidi välja
mõtlema uue liitsõna, mille üks osa oli vene
ja teine eesti keeles (Marta Malin).
***
Üritus oli minu arvates väga hästi
organiseeritud, kuna nii eestlased kui ka
venelased said kõigest hästi aru. Mulle
meeldis see festival, sest ma sain endale
uued sõbrad (Mari-Liis).
Anna Temmo,
vene keele õpetaja

 ETLUSKONKURSS "KOIDULAULIKU
VALGEL"
Neljapäeval,
15.
novembril
toimus
vabariikliku
etluskonkursi
"Koidulauliku
valgel" Tartu linna eelvoor ja meie koolist
osalesid edukalt seal Marieta Žoržoliani 5.a
klassist ja Uku Neeme 7.c klassist.

Marieta
tuli
noorema
vanuseastme
laureaadiks ja läheb edasi vabariiklikule
võistlusele Pärnus. Uku sai osaleja
eripreemia.
Juhendajad Mare Liiv ja Riina Voltri
 ME HELGIME!
Aasta pimedaim aeg on jälle käes.
Hommikul pimedas kooli tulles ja õhtul
pimedas koju minnes on vaja ennast
helkuri(te) abil autojuhtidele nähtavaks teha.
Hingedepäeva
hommikul
jagasimegi
noorteühing TORE elevandiga helkureid ja
avasime fuajees helkurpuu.
Seadsime ka sel aastal endile eesmärgiks
riputada helkurpuule vähemalt 100 helkurit
neile, kellel veel ei ole pisikest elupäästjat.
Klassid riputasid kogutud helkurid puule ja
kogusime kokku 147 helkurit.

KOOLIELU
Helkurpuu toimib nii, et kõik, kellel on kodus
kasutult seisvaid helkureid, saavad oma
helkurid puu külge riputada, ja kõik, kellel on
helkurit vaja, saavad selle puult endale võtta.
5.–9. novembrini kontrollisid õpilasesinduse
liikmed
koolitulijate
helkuri
kandmist.
Tähelepanu pöörati ka sellele, et helkurid
oleksid õiges kohas ja hästi nähtavad.
Liiklusohutuse seisukohalt on oluline kanda
sertifitseeritud helkurit, mis on kinnitatud
sõiduteepoolsele
küljele
autotulede
kõrgusele. Korralik helkur on auto lähitulede
valgusvihus nähtav juba umbes 130-150
meetri kauguselt, mis annab autojuhile
piisavalt aega, et reageerida ning mööduda
jalakäijast ohutult.
9. novembril korraldasime kontrollaktsiooni
„Me helgime!“, kus koolitulijad said helkuri
olemasolul kleepsu, mis tuli asetada oma
klassinumbri tähele ja tublimaid premeeriti
kommiga. Aktsiooni eesmärk oli saada
ülevaade
helkurit
kandvate
õpilaste
osakaalust meie koolis.

Teavitustööl on olnud tulemusi. Samas
ideaalini, et kõik õpilased „helgivad“ on veel
pikk tee käia. Sel päeval oli 275 õpilasel
helkur. Üritame koos, et järgmisel korral
oleks helkurikandjaid veelgi rohkem.
Kallid lapsevanemad! Palun olge lastele
eeskujuks ning kontrollige ka, et lapsel oleks
helkur ja et see oleks hästi nähtav. Soovitav
on panna helkur ka koolikoti külge.
Hooli endast ja teisest – kanna helkurit,
helkur võib päästa elu!
Kaja Kivisikk, klassiõpetaja ja
Kadri Lill, huvijuht

 MEELEOLUKAS PEREKONTSERT
Descartes’i koolis toimus reedel, 9. nov
meeleolukas isadepäevale pühendatud
perekontsert.
Perekontserdil esinesid:
1. klasside koor, 3.c klassi tüdrukute trio,
3.b klassi rahvatantsijad, poistekoor, Robert
Ostrovski
(juhendaja
Kristel
Tikk),
5. klasside koor, solistid Liandra Liikvart ja
Rebeka Liias, mudilas- ning lastekoor
(juhendaja Anneli Koppel), võistlustantsijad
(juhendaja Maria Fessai), 3.–4. klassi
tantsuring
(juhendaja Kristin Laupa),
näitering (juhendaja Jete-Ri Jõesaar), 7.a
tüdrukud: Greete Sasmil, Anette-Jasmin
Ansip, Kristi Liis Kind, Kerttu Lisette
Kadajane, prantsuse koor ja solistid: Iris
Miilaste, Liina-Lisandra Vatman, Kerttu
Lisette Kadajane, Annika Bublei, Keitlin
Kristelle Looga, Joosep Vall (juhendaja Lilia
Miilaste).

Rõõmsaid emotsioone jagub veel pikaks
ajaks. Suur aitäh esinejatele ja nende
juhendajatele ning kõigile neile, kes
kontserdi korraldamisele kaasa aitasid!
Kadri Lill, huvijuht

KOOLIELU
 PÕHJAMAADE NÄDAL ANNELINNA
RAAMATUKOGUS

 1.A KLASSI LAULUHOMMIK
LAULUPEOMUUSEUMIS

1.a ja 2.a klassi õpilased külastasid
Annelinna raamatukogu, kus raamatukoguhoidja Margit Oja tutvustas lastele
imetoreda kaardi abil Põhjamaid ning Liis
Pallon luges lastele ette toreda loo
raamatust „Superkangelase käsiraamat“,
mida eesti keeles kahjuks veel lugeda ei
saa. Põnev katkend oli tõlgitud ekstra
Põhjamaade nädalaks. Järgnenud vestlusringis püüdis iga õpilane end superkangelaseks kujutada. Ta pidi mõtlema,
milline supervõime tal olla võiks ning keda ja
kuidas ta sellega aidata saaks.
Pärast vestlusringi külastasime veel ka
raamatukogu laste osakonda, kus aeg
raamatute seltsis möödus imekiiresti.

14. novembril seadsid 1.a klassi õpilased
sammud laulupeomuuseumisse, et üheskoos
maha
pidada
lustlik
lauluhommik.
Lauluõpetaja Külliki Levin alustas tundi
tähelepanumängu ja võimlemislauluga. Ta
küsis lastelt: „Kelleks nad tahavad saad?“
Lapsed vastasid: „Lauljaks, politseinikuks,
ehitajaks,
jalgpalluriks,
traktoristiks,
moeloojaks,
arstiks,
loomaiatalitajaks.“
Pärast õpetas Külliki vahva elukutselaulu,
kus oli vaja teha erinevaid liigutusi. Õpetaja
Külliki oli väga emotsionaalne ja sõbralik ning
nakatas kõiki kaasa laulma ja tegutsema.

Laste arvamused:
Mulle meeldis ette kujutada, millised võimed
mul olla võiksid ja mida nendega peale
hakata. (Lilian, 2.a)
Sain paljude riikide pealinnu teada.
(Carolina, 2.a)
Mulle meeldis raamatukogus ise raamatuid
valida ning neid lugeda. (Rauno, 2.a)
Nii tore oli küsimustele vastata ja ennast
superkangelaseks mõtelda. (Anni, 2.a)
See oli nii põnev lugu, mida Liis meile ette
luges. (Kaisa-Mai, 2.a)
Mulle meeldis pallimäng, kus igaüks pidi
rääkimiseks ootama oma järjekorda. (Triin,
1.a)
Vahva oli vaadata näitust kuulsatest
raamatukangelastest. (Carola, 1.a)

Õpilaste mõtted:
Mulle meeldib kõige rohkem tähelepanumängu. (Taaniel)
Mulle meeldis Aafrika velaul, sest seal olid
vahvad sõnad. (Carola)

