
T      19. november 

  8.15 Suutervise loeng 3.a klassi õpilastele 
  9.00 6. klassid Endla teatris,  
 etendus "Oliver Twist" 
  9.15 Suutervise loeng 2.b klassi õpilastele 
10.00 8.–9. klassi õpilased Tartu linna Noorte  
 Tervisekonverentsil 
10.15 Suutervise loeng 3.b ja 3.c kl õpilastele 
10.30 1.b töötuba Spark Makerlabis 
10.55 1.c mänguvahetund aulas 
12.00 3. klassi aktiivne vahtund võimlas 
17.00 Helkurikoolitus 4.a klassi õpilastele  
 ja vanematele 
17.30 Lastevanemate vestlusring „Laste  
 kasvatamine karistuseta“, lektor  
 Tanel Jäppinen 

K      20. november 

  8.30 Juhtkonna nõupidamine 
10.55 2. kl mänguvahetund aulas 
11.00 2.a ja 4. klassid lastekontserdil  
 "Music in Motion" Vanemuises 
12.00 Kendama turniir edasijõudnutele aulas 
15.00 Õpetajate ümarlaud teemal IKT- 
 vahendid ja oskused Dekaariumis 

N      21. november 

10.30 1.a töötuba Spark Makerlabis 
10.55 Just Dance aulas 
12.00 1.a mänguvahetund aulas 
12.00 Lasteteater "Sõber" etendus 1.–3. kl 
12.00 Inglise keele õpetajate nõupidamine 
14.00 Tugimeeskonna nõupidamine 

R      22. november 

10.30 Kooli külastavad lasteaed Krõlli  
 koolieelikute rühmad (aulas) 
10.45 1.c töötuba Spark Makerlabis 
10.55 2. kl aktiivne vahetund võimlas 
12.00 4.–5. klassi aktiivne vahetund võimlas 
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TTUUNNNNUUSSTTUUSS  
 

JUHTKOND TÄNAB 
 

 õpetaja Greta-Eva Kalbergi ja 6.b klassi 
poisse Kendama kooliturniiride korralda-
mise eest 

 Kendama kooliturniiri edasijõudnute 
vooru võtjat Mikk Lillmaad (6.b) 

 helkurkampaaniat läbi viinud õpetaja 
Kaja Kivisikku, huvijuht Kadri Lille, direktor 
Jaan Reinsoni ja koolitädi Maie Soodlat 
ning õpilasesindust Alina Bobkovat (8.c), 
Marleen Plakki (8.c), Loviisa Koltšinit (8.c), 
Maria Lezikut (8.c), Terit Michelle Silda 
(8.a) ja Greete Sasmili (8.a) 

 õpetaja Kaja Kivisikku, kes korraldas    
6. linna otsimismängu „René’d otsides“ ja 
tema abilisi õpetajaid: Kätlin Härmi, Küllike 
Kütimetsa, Kristi Ilvest, Helen Nigolit, 
Lemme Lumistet, Eve Ilvest, Tiina 
Randaru, Kadri Vaarikut, Rut Vaiku, Kristel 
Tikku ja Kadri Lille 

 Rebaka Liiast (6.a), kes saavutas II koha 
konkursil „Koidulauliku valgel“ ja tema 
juhendajat Mare Liivi ning teisi õpilasi kooli 
esindamise eest ja õpetajat Riina Voltrit 

 kooli jubejuttude konkursil osalenud    
1.–3. kl õpilasi ja nende juhendajaid ning 
õpetaja Kaja Kivisikku konkursi 
korraldamise eest 
 

ÜÜRRIITTUUSSEEDD  
 

E      18. november 

10.15 Suutervise loeng 1.a kl õpilastele 
10.55 Õpilasesinduse koosolek kab 110 
11.15 8.a klassi töötuba "Kuueelarve  
 koostamine" 
12.00 3.a mänguvahetund aulas 
13.15 8.b klassi töötuba "Kuueelarve  
 koostamine" 
17.30 Helkurikoolitus 1.b klassi õpilastele  
 ja vanematele 
 



  

 

 

 

KOOLIPERE ÕNNITLEB 

 
Naiskodukaitse Jõgeva ringkonna aasta 
naiskodukaitsjat õpetaja Maris Allikut 
Palju õnne! 
 

 
 

Foto autor Mariana Maasik 

 

 ARHIIVITUND RIIGIARHIIVIS 
 

11. novembril seadis 2.a klass sammud 
arhiivitundi „Ajalugu – igaühe lugu“, mis 
toimus Rahvusarhiivis. 
Arhiivitunnis arutlesime, mis on arhiiv ning 
milleks seda vaja on. Meile anti lugeda vanu 
kirju ja püüdsime tuvastada, kes on kirjad 
kirjutanud ja millal. Pärast pidime kirjutama 
ise ühe kirja. Voltisime ümbriku, panime 
ümbrikusse oma kirjutatud kirja ja 
pitseerisime selle kinni, nii nagu vanasti tehti. 
Lõpuks vaatasime ringi ka Rahvusarhiivi 
hoones Noora. 
 
Laste mõtted: 
Sõitsime bussiga arhiivi. Arhiivis 
meisterdasime ümbriku. Pärast käisime maja 
peal natuke ringi, läksime trepist üles, aga 
alla tulime liftiga, kuhu mahtus terve klass. 
(Taaniel) 
*** 
Me mõtlesime vanade piltide järgi, mis sellel 
toimub ja pidime sellest jutustama, mis võis 
vanal ajal juhtuda. Eriti tore oli ümbrikut 
pitseerida. Mulle väga meeldib klassiga käia 

huvitavates kohtades. (Kaspar) 

*** 
Püüdsime lugeda vana aja kirjas. Kõige 
toredam oli ise endale kirja kirjutada. 
(Melissa) 
*** 
Vahva oli ühes ruumis riiuleid kerida. Me 
saime katsuda, kui palju kaalub üks väga 
vana, suur ja raske raamat. (Liisu) 
 

 
 

Mulle meeldis arhiivis see, et seal oli palju 
ajaloolisi raamatuid. See päev oli väsitav aga 
väga tore. (Liisa) 

 
Küllike Kütimets, 

2.a klassijuhataja 
 
 

 LUULEKONKURSS "KOIDULAULIKU  
 VALGEL" 

 
Neljapäeval, 14. nov toimus 23. üle-
vabariikliku luulekonkursi "Koidulauliku 
valgel" Tartu linna ja maakonna eelvoor 
Laulupeomuuseumis.  
Meie koolist osalesid Teisi Eli ja Rebaka Liias 
6.a klassist ning 7.a klassist Liisa Riso.  
II koha Tartu linna põhikoolide arvestuses 

sai Rebeka Liias, keda juhendas õpetaja 
Mare Liiv. 
Tänud ka teistele esinejatele julge ja ilmeka 
esinemise eest. 

 
Riina Voltri, 

eesti keele õpetaja 
 

 

KOOLIELU 
 



 

 JUBEJUTTUDE PÄEV 

 
Juba enne koolide teket oli lugude 
jutustamine üks põhilisi õppimise viise. Meie 
säilitame seda traditsiooni. 15. novembril 
toimus 1.–3. klassi õpilastele jubejuttude 
koolivoor, kus selgitati välja, kes läheb kooli 
esindama Tartu linna jubejuttude konkursile. 
Õpilased pidid jutustama kas õudus- või 
tondiloo või jutu vanapaganast. 
 

 
 
Tulemused: 
1. klassid 
Kooli läheb esindama Ferdinand Klaas (1.a). 
Eripreemia julge ja loomuliku esituse eest 
Ärni Lodisonile (1.c). 
 
2. klassid 

Kooli esindab Emma Elfrida Buk (2.b). 
Eripreemiad julge ja loomuliku esituse eest 
Sofi Marleen Mesipuule (2.a) ja Markos 
Kannelale (2.a). 
 
3. klassid 

Kooli läheb esindama Alissa Bronzova (3.a). 
Eripreemiad julge esituse eest Jakob Pettaile 
(3.a), loomulike esituse ja toreda loo eest 
Lilian Breusile (3.a), esinemisvapruse eest 
Ken-Martin Kõlule (3.b). 

 
Iiri Saar žürii nimel 

 

 

 

KOOLIELU 
 


