
E      26. november 

 

10.55  Õpilasesinduse koosolek kab 110 

T      27. november 

 

10.55  Mänguvahetund 3. klassile aulas 
11.15 5. klassid etendusel "Kaunitar ja  
 koletis" teatris Vanemuine 
11.15 Juhtkonna nõupidamine 
12.00  Mänguvahetund 3. klassile aulas 
12.30 6.a klass ERR Tartu stuudios 

K      28. november 

 

10.55  Mänguvahetund 1. klassile aulas  
12.00  Mänguvahetund 2. klassile aulas 
13.00 5.b klassi aktiivõppeprogramm "Vesi" 
14.00 Supervisioon I kooliastme  
 õpetajatele Dekaariumis 
18.00 Eesti muusika kontsert, esinevad  
 Tartu 2. Muusikakooli õpilased aulas 

N      29. november 

 

10.55  Just Dance aulas 
11.00 3.a ja 3.c klass Vanemuise teatris 
11.00 6.b klass ERM-is "Minu asja lugu" 
12.00  Just Dance aulas 
14.00 Tugikomisjoni nõupidamine 

R      30. november 

 

Hinded välja! 
10.55 Aktiivne vahetund võimlas 4. klassile 
12.00 Aktiivne vahetund võimlas 5. klassile 

L      1. detsember 

 

10.00 Mudilaskoori laululaager 
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ÜÜRRIITTUUSSEEDD  

 

TTUUNNNNUUSSTTUUSS  
 

JUHTKOND TÄNAB 
 

 Lasteaedadele kooli tutvustava  
projekti „Sõber kutsub kooli uudistama“ 
avaüritusel esinenud 3.a ja 3.c klassi ning 
juhendajaid: Tiina Randaru, Eve Ilvest, 
Kristel Tikku, Küllike Kütimetsa 
 

 õpetaja Kaja Kivisikku, kes korraldas 
linna otsimismängu „René’d otsides“ ja 
tema abilisi-õpetajaid: Kätlin Härm, Kristi 
Ilves, Kadri Vaarik, Eve Ilves, Tiina 
Randaru, Küllike Kütimets, Tiia Liblik, Rut 
Vaik, Tiia Liblik, Külli Hindrikson, Lemme 
Lumiste, Piret Paatsi ja Kadri Lill  
 

 9. klassi õpilasi, kes osalesid 
võistlusmängus „Noor uurija“ ja nende 
juhendajat Maris Allikut 
 

TTEEAATTEEDD  
 

 LOOVTÖÖNA VALMIB KONTSERT 
 

28. novembril kell 18 toimub  Eesti 
muusika kontsert, kus esinevad Tartu 2. 
Muusikakooli õpilased kooli aulas. 
Kontserdi valmistavad ette ja korraldavad  
loovtööna 8.c klassi õpilased Veronika 
Fjodorova ja Merili Tomera. Nende 
juhendaja on Anneli Koppel. 
Ootame rohket osalemist! 
 
 

 



  

 

 

 KOKKUVÕTTED GEOGRAAFIA- 
 NÄDALAST 
 
EGEA veebiviktoriin 
 
EGEA (European Geography Association for 
students and young geographers) tudengite 
korraldatud  veebiviktoriin toimus kolmandat 
aastat. Viktoriin kestis kolm päeva, iga päev 
tuli vastata  ühele küsimusele. Küsimused 
olid loodusgeograafiast, kartograafiast ja 
inimgeograafiast. Põhikoolidest oli osavõtjaid 
üle saja. Meie õpilased olid ka seekord väga 
tublid. Kuulutati välja kuus esikohta ja võitjad 
olid:  
Krislin Säre (9.a) 
Liis Isabel Geherman (9.c) 
Ketelin Kivi (9.c) 
 
Tartu linna GIS-võistlus 
 
Rahvusvahelise geograafianädala ja GIS 
(geoinfosüsteemi) päeva tähistamiseks 
toimus Tartu linna õpilastele linnamatk, kus 
oli lõimitud geograafia ja kirjandus. Tartu kui 
UNESCO kirjanduslinna kohta olid 
küsimused jagatud kahte ossa, kaardil olid 
võistluse punktide asukohad. Põhikoolidest 
võttis osa 12 võistkonda. Tüdrukutel kulus 
punktide läbimiseks 2,5 tundi. 
8.c klassi esimene võistkond: Epp Maria 
Orglaan, Triinu Liisa Lota Umal, Kertu Katriin 
Kotkas saavutasid 4. koha, teine võistkond 
koosseisus Haldja Petter, Eliisabeth Naha, 
Marelle Salu jäi 10. kohale. 
 
Kahoot „Aasta 2018 tegijad looduses“ 
võitjad: 
6. klassid: 
I   Milena Startšenko (6.a) 
II   Henri-Andreas Auri (6.a) 
III  Ellinor Usai (6.b) 
7. klassid: 
I.    Markos Paltser (7.a) 
II Maria Lezik (7.c) 
III Miia Ulm (7.c) 
8. klassid: 
I Triinu Liisa Lota Umal (8.c) 
II Alan Tolpinets (8.c) 
III Epp Maria Orglaan (8.c) 
9. klassid: 
I Daniel Petuhhov (9.b) 
II Kirke Tšikanov (9.b) 
III Roberta Solom (9.a) 
 

Maavarade tundmaõppimine 
 
6. klasside õpilased õppisid läbi katsete 
tundma Eesti maavarasid. Kõige 
huvitavamad olid katsed põlevkivi ja 
lubjakiviga.  
 

 
 
Õpilaste arvamused: 
Sain ise proovida, et põlevkivi tõesti põleb. 
(Liandra, 6.b) 
Kui lubjakivile hapet tilgutada, hakkab see 
mullitama, graniit ei hakka, sest on 
tardkivim. (Lisete, 6.b) 
Oli huvitav katseid teha ja grupis töötada. 
(Liisa, 6.b) 
 

Kohtumine Rod Hammouriga 
 
Rod Hammouri Palestiinast tutvustas         
9. klassidele oma kodukohta ja rääkis tööst 
vabatahtlikuna Eestis. Peale ilusa ja 
omapärase looduse on Palestiina väga 
rikas kultuuri poolest. Meile demonstreeriti 
ka palestiinlaste rahvatantsu. Oli juttu 
Palestiina raskest sisepoliitilisest kriisist. 
Kõigil oli võimalus praktiseerida oma  inglise 
keele oskust, sest Rod soovis meiega väga 
suhelda. Rodi võib ka edaspidi meie koolis 
kohata, sest ta aitab meie kooli pagulastest 
õpilastel integreeruda Eesti ellu. 

Daniel Petuhhov, 9.b 
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Klasside arvestuses olid tublimad järgmised 
võistkonnad:  
Carola Horn, Lisett Sada (1.a);  
Mirjam Mandri, Loviisa Sõukand (2.c); 
Mari Iher ja Marri Lankov (3.a); 
Hanna Talving, Keitlin Kristelle Looga (4.b); 
Anett-Joanna Sada, Elisabeth Ristoja (5.c); 
Marleen Plakk, Alina Bobkova (7.c);  
Lisett-Marleen Pihlik, Eduard Tamra (8.b) 
Daniel Petuhhov, Joosep Vall (9.b) 
 

 
 
Kahjuks olid sel päeval mitmes klassid (4.a, 
6.a, 6.b, 7.a) õppekäikudel ja ei saanud 
võistlusest osa võtta. 
 

Kadri Lill, 
huvijuht 

 

 VÕISTLUSMÄNG „NOOR UURIJA“ 
 
Tartu Puškini Koolis toimus 15. novembril 
võistlusmäng „Noor uurija“. Võistlusmäng oli 
suunatud loodusainete teadmistele. 20- 
minutilised töötoad olid jagatud teemadeks: 
keemia, füüsika, geograafia, bioloogia ja 
inimeseõpetus. Igast koolist sai võistelda 
viis 9. klassi õpilast , kuid võistkondade 
koosseis loositi.  Meie koolist osalesid: 
Leiki-Maria Arroval, Marleen Poom, Kristin 
Hango, Marta Malin Muru, Roberta Solom. 
Ülesanneteks olid näiteks paberist silla 
valmistamine, mis pidi kandma teatud 
raskust; keemias pidid õpilased praktilise 
töö käigus saama etteantud värvilised 
lahused, bioloogia uurimisjaamas võrreldi 
sportlase ja suitsetaja kopsumahtu. 
 

Maris Allik,  
keemia- ja füüsikaõpetaja 

 

Vulkaani katse 
7. klassi õpilastel oli võimalus jälgida katset 
vulkaani purskamist. 
Kristiina Kangur, 7.a: „Saime näha, kuidas 
vulkaan „töötab“. Põnev oli vaadata, et 
vulkaanilised „pommid“ purskuvad tõesti 
välja. Teist katset sooda ja söögiäädikaga 
võib igaüks kodus järele teha, nii on lihtsam 
teemast aru saada. 
Aitäh õpetaja Maris Allik! 
 

 
 
GEO peitus koolimajas 
Neljapäeval jagas geograafiaõpetaja Kaja 
meid rühmadesse, saime koolimaja plaani 
ning aja peale pidime plaanilt leidma 
tähistatud kohad, kus oli peidus paber ühe 
tähega. Tähtedest tuli kokku meie rahvuskivi 
nimi ja selle kivi pidime ära tundma ning 
õpetajale viima. Oli huvitav ja lõbus vaheldus 
tunnis õppimisele. 
 

 Diljara Piiri, Annabel-Marie Rudissaar, 6a 
 
Loodusgeograafia töötuba 
Reedel, 16 novembril viisid TÜ 
geograafiaosakonna tudengid Merli Ilves ja 
Liza Vabištševitš projekti „Lahe 
geograafiatund“ raames läbi 8. klassi 
õpilastele tunni, mille teemaks ilmavaatluste 
vajalikkus. Õpilastele tutvustati mõõtmiste ja 
vaatluste tehnoloogiat ning viidi läbi 
erinevaid katseid. 
 

Info edastas õpetaja Kaja Haljasmets 
 

 LÄTI VABARIIK 100 
 
16. novembril, kaks päeva enne Läti 100. 
aastapäeva panid õpilased oma Lätimaa-
alased teadmised proovile viktoriinis Kahoot 
keskkonnas. Eelnevalt oli õpilastel võimalik 
infotelerist lugeda fakte lõunanaabrite kohta.  
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KOOLIELU 
 



KOOLIELU 
 

Õpilaste arvamused: 
„Noor uurija“ võistlus oli huvitav ja 
mänguline. Seal oli vaja kasutada oma 
teadmisi kui ka loogikat. Võistluste korraldus 
oli veidi halvasti läbimõeldud, sest töötubade 
ette tekkisid järjekorrad. Üldiselt oli see 
huvitav ja kasulik kogemus. (Marleen Poom, 
9.b) 
*** 
Võistlusel olid toredad inimesed. Kõik 
ülesanded olid väga huvitavad, raskemate 
ülesannete lahendamiseks oleks võinud 
rohkem aega olla. Muidu oli kõik tore ja 
huvitavalt organiseeritud. (Kristin Hango, 
9.b) 
 

 KÜLALISED TAMME GÜMNAASIUMIST 
 

Descartes`i kooli eelmise aasta 
üheksandikud Evelin Kimmel, Pirjo Jõelo ja 
Keilin Lepaste käisid neljapäeval, 21. 
novembril 9. klasside õpilastele rääkimas, 
mida ja kuidas õpitakse Tartu Tamme 
Gümnaasiumis. 
Tore oli kuulda, et nende meelest meie 
koolist saadud põhiharidus on olnud 
sedavõrd hea, et õpingute alustamine 
gümnaasiumis ei olnud üldse raske. 
„Õppige,“ ütlesid tüdrukud, „siin 
valmistatakse teid hästi ette!“ Tüdrukud 
rääkisid, et sisseastumiskatsed on väga 
olulised, aga veel olulisem on, kuidas 
osatakse vestlusel endast rääkida ja oma 
koolivalikut põhjendada. Nad jätkasid, et 
õppimistingimused on head, lõunasöök on 
riigi poolt kinni makstud, igal nädalal on 
võimalik valida mitme külalisesineja vahel. 
Külalisteks on kirjanikud, näitlejad, erinevate 
elukutsete esinejad – kogu aeg on huvitav. 
Prantsuse keelt õpitakse väikestes 
gruppides ja nii peab 75 minutit suhtlema 
pidevalt õpetajaga, mis tagab selle, et keel 
saab paremini selgeks.  
Kuna õpitavaid suundi on mitmeid, siis 
selgitati ka lähemalt, mida saab õppida 
näiteks kultuuri-, meditsiini- ja IKT-suunal.  
Mitmeid aineid saab valida, osad on 
kohustuslikud.  
Sellised tutvustused on kasulikud meile, 
üheksandikele. Ka esinejad ütlesid, et tuleb 
olla julge ja eesmärgid tuleb seada kõrgele.  
 

Iiris Miilaste,  
Pilleriin Pind, 9.c 

 

 ÕPPEKÄIK AHHAA-SSE 
 
1.a klass käis 21. novembril õppekäigul 
„Tibust kanaks“ AHHAA-s Uurisime tibude 
igapäevaseid toimetusi. Saime teada, kuidas 
tibude ja kanade eest hoolitseda. Piilusime 
ovoskoobiga areneva muna sisse. 
Arutasime, milliseid tingimusi vajab muna 
haudumiseks, mis on inkubaator ja mille 
poolest haudemunad erilised on. Õppisime, 
kuhu teeb tibu munas augu, et välja pääseda 
ja miks on munakoor täpiline. Õppekäik oli 
põnev ja hariv. 
 

 
 
Õpilaste mõtted: 
Sain teada, et need munad, mida poest 
ostame, neist ei tule tibud välja. (Sofi) 
Sain teada, et tibud kooruvad 21 päevaga. 
(Markos) 
Sain teada, mis toitu tibud söövad. (Liisa) 
Mulle meeldis, et saime tibusid paitada. 
(Carola) 
 

Küllike Kütimets, 
1.a klassijuhataja 
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 6. KLASSIDE KULTUURIREIS 
 TALLINNA 
 
16. novembril käisime 6. klassidega 
Tallinnas. Vaatasime NUKU teatri 
menulavastust "Timm Thaler ehk müüdud 
naer". Timm müüb oma naeru salapärasele 
parun Tarukile. Kas naeru on võimalik 
müüa? Kas raha teeb õnnelikuks? Lavastaja 
Taavi Tõnisson: "See müstiliste sugemetega 
kriminull, millesse mahub lootust, pettumusi, 
põgenemist ja tagaajamist, on üks kõige 
ilusamaid lugusid, mida tean." 
Taaviga tuleb nõustuda. Väga hea 
lavastajatöö, suurepärane muusika ja 
põnevad rollid võitsid publiku südame. 
Laste mõtteid: 
Timm üritas oma naeru tagasi saada. Mulle 
meeldisid nii lavastajatöö kui muusika. Mõni 
stseen oli päris hirmus. Etendus oli põnev. 
(Katrin) 
Lavakujundus oli lihtne, kuid mõjuv. Näitlejad 
mängisid usutavalt. „Timm Thaler“ oli väärt 
etendus. (Rasmus) 
„Näitlejad tegid häid rolle, eriti lavastaja 
Taavi Tõnisson, kes mängis hr Tarukit. Mulle 
meeldis etenduse muusika. Lugesin 
raamatut „Timm Thaler ehk müüdud naer“, 
kuid teatris oli ikka põnev.“ (Henri) 
 
Päeva teise poole veetsime Lennusadama 
vesilennukite angaaris, kus uurisime 
Lennusadama, jääpurjekate, vesilennukite ja 
allveelaev Lembitu ajalugu.  
 

 
 

Kehastusime madrusteks ja lenduriteks, mõni sai ka 
kapteniks. 

 

Laste mõtteid:  
„Lennusadam on kõrge ja uhke hoone. Seal 
oli põnev viibida. Uurisime koos giidiga vanu 
lennukeid ja purjekaid  ning avastasime 
allveelaeva“. (Rasmus) 
„Lennusadam oli põnev koht. Hoone on 
kõrge ja võimas. Oli palju avastamist. Kõige 
huvitavam oli allveelaev Lembit.“ (Liandra) 
 

Õpilaste muljeid vahendasid  
klassijuhatajad Svea Kaio ja Mare Liiv 

 

 KOOLIEELIKUD MEIE KOOLI  
 UUDISTAMAS 
 

Neljapäeval, 22. novembril olid meil külas 
koolieelikud Lotte, Poku, Pääsupesa ja Krõlli 
lasteaiast. Toimus projekti „Sõber kutsub 
kooli uudistama“ avaüritus. Väikesed sõbrad 
tutvusid koolimajaga. 3.a klassi õpilased 
tutvustasid meie kooli ja rääkisid, mis on 
kooli ja lasteaia erinevus. 4.a klassi tüdrukud 
(Annika Bublei, Inesa Gedvilaité, Leen 
Raudsepp, Eliise Visk) koos õpetaja 
Küllikesega viisid läbi liikumispausi. Päeva 
lõpetas 3.c klassi õpilased etendus 
„Kaotsiläinud nukuke“. 
 

 
 
Lahkudes laste silmad särasid ja koos 
õpetajatega tänati vastuvõtu eest. 
 

Küllike Kütimets, 
klassiõpetaja 

 


