
E      22. november 

 
  9.10 Karjääriinfootsingu töötuba  
 8.b klassile 
11.15 Karjääriinfootsingu töötuba  
 8.c klassile 
12.20 5. klassi inglise keele viktoriini  
 koolivoor 
13.20 Juhtkonna nõupidamine 
 

T      23. november 

 
 

K      24. november 

 
  9.00 7.a klassi õpilastele õppeprogramm  
 loodusmajas 
11.30 7.b klassi õpilastele  õppeprogramm  
 loodusmajas 
14.00 Tugimeeskonna nõupidamine 
 

N      25. november 

 
Kadripäev 
 

R      26. november 

 
Hinded välja! 
 
13.20 1.–2. klassi malering 
14.10 3.–9. klassi malering 

 

 S 

Tartu Descartes'i Kool 

IINNFFOOLLEEHHTT 
 

                                      22. – 26. november 2021          Nr 11 (827)                

 
 

 
ÜÜRRIITTUUSSEEDD  

 

TTUUNNNNUUSSTTUUSS  
 

JUHTKOND TÄNAB 
 

 õpetaja Kaja Kivisikku, kes kutsus 
kooli 1.–3. klassi õpilastele suutervishoiu 
alase koolituse 
 

 õpetaja Maive Sinijärve ja tema 
õpilasi mitmepalgelise näituse eest 
 
 

TTEEAADDEE  
 

ANNA HINNANG KOOLILÕUNALE! 
 
Koolisöökla töötajad ootavad kõiki 
õpilasi, lapsevanemaid ja koolitöötajaid 
24. novembrini vastama lühikesele 
rahuloluküsitlusele. Rohkem infot leiad 
kodulehelt. 
 
 

 



  

 

 

 HELKURKOOLITUS 
 
Novembrikuu õhtuhämaruses toimusid 
Õnneleid Liikluskooli poolt korraldatud 1. ja 
4. klassi õpilastele ja nende vanematele 
helkurkoolitused koolimaja juures.  
1. klassi õpilastele oli see esimene kooli 
korraldatud koolitus, kus teaduslikult selgitati 
ja näidati helkuri toimimist ja vajalikkust.  
 

 
Autor: Sandra Zarin (lapsevanem) 
 

Õpilaste tähelepanekud: 
Meile tuletati meelde, et väike abimees – 
helkur on pimedal ajal väga vajalik. Lapsed 
tõid välja selle, et kui kanname helkureid, siis 
näevad autojuhid meid paremini. 
Kontrollisime oma jopede küljes olevaid 
helkureid, kas need ikka töötavad. Lisaks 
saime teada, et helkureid on erinevaid värve, 
kuid kõige parem neist on ikka valge.  
Tegime katse, et teada saada, millal 
märkame autotulede paistel „musta nukku“. 
Osalejad said kinnituse, et värvilisest jopest 
ei piisa, kui sellel puudub helkur.  
Kanname uhkelt helkurit ja oleme liikluses 
tähelepanelikud. 

Küllike Kütimets,  
1.a klassijuhataja 

 

 MUUSEUM NÄITAB KEELT 
 
Iga viisakas inimene teab, et keelt näidata ei 
ole ilus, veel vähem seda uurima hakata, 
aga just seda käisid seitsmendad klassid  
16. ja 17. novembril Eesti Rahva Muuseumis 
tegemas. Alustuseks rääkis muuseumi-
õpetaja Natalia Põllu meile eestikeelse 
kirjasõna algusest ja pani meie teadmised 
17. sajandi eesti keelest proovile. Saime 
teada, et konn kurgus tähendas kurguvalu ja 
kurituul vastutuult, ilmakartlik kartmatut, 
väikehari ripsmeid. Seejärel läksime 
keelekatlasse ja saime ise keelt uurida ja 
ülesandeid lahendada. 

Võrdlesime eesti keelt murretega ja 
sugulaskeeltega, tegime liidete abil 
võimalikult pika sõna, panime 11. sajandist 
pärit lause tänapäeva keelde, otsisime 
erinevatest keeltest tulnud laensõnu jm. 
Õppisime viipekeeles ütlema: „Ma armastan 
sind!“ Panime end proovile, seletades 
klassikaaslastele sõnu ainult kehakeelt 
kasutades. Lõpetuseks rääkis muuseumi-
pedagoog natuke oma emakeeles ‒ 
udmurdi keeles. Jätsime meelde, et keel on 
kokkulepitud märgisüsteem. 
Muuseumitund oli väga tore vaheldus 
tavalisele tunnile, sai sõpradega mänguliselt 
aega veeta, omandades seejuures uusi ja 
huvitavaid teadmisi. 
 
7. klasside õpilaste muljed kogusid kokku 
õpetajad Mirli Isak ja Riina Voltri 
 

 HAMMAS VAJAB HOOLITSUST 
 
17. novembril käisid TÜ hambaarstiteaduse 
instituudi tudengid 1.-3. klasside õpilastele 
rääkimas suutervisest. Õpilased said häid 
näpunäiteid, kuidas hambad terved hoida. 
Näiteks: janu korral juua vett ja pesta 
hambaid 2 korda päevas 2 minutit. 
 

 
 
Samal päeval said 1. klassi õpilased Eesti 
Lionsklubilt ülemaailmse lahkuse päeva 
raames väikese kingikoti, mis sisaldas 
abimehi nii hammaste eest hoolitsemiseks  
kui ka pimedal ajal turvaliselt liiklemiseks. 
 

Kadri Lill, 
huvijuht 

KOOLIELU 
 


