
E      25. november 

10.55 1.c aktiivne vahtund võimlas 
10.55 Õpilasesinduse koosolek kab 110 
12.00 3.a mänguvahetund aulas 
13.05 8.c Töötuba "Kuueelarve koostamine"  

T      26. november 

  9.00 9.b klassi individuaalne 
 karjäärinõustamine 
10.55 1.c mänguvahetund aulas 
11.30 Ahhaa teadusteater 1. klassidele 
12.00 3. klassi aktiivne vahtund võimlas 

K      27. november 

  8.30 Juhtkonna nõupidamine 
10.55 2. kl mänguvahetund aulas 
10.55 Kendama turniir tüdrukutele A-110 
11.30 8. a klass ERMis etendusel "Kaota  
 mind ära" 
12.00 Kendama turniir edasijõudnutele aulas 
15.00 9. b klass ERMis vaatamas etendust  
 "Kaota mind ära" 
15.00 Õpetajate keraamika töötuba 

N      28. november 

10.30 Kooli külastavad lasteaed Lotte ja   
 Poku koolieelikute rühmad (aulas) 
12.00 1.a mänguvahetund aulas 
14.00 Tugimeeskonna nõupidamine 
15.00 1.–3. kl õpetajate kõnnikoosolek 

R      29. november 

Hinded välja! 
10.00 2.b klassi õppeprogramm AHHAAs 
10.55 3.c aktiivne vahetund aulas 
10.55 2. klassi aktiivne vahtund võimlas 
11.00 Tartu linna 9. klasside inglise keele  
 olümpiaad 
12.00 4.–5. klassi aktiivne vahetund võimlas 
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ÜÜRRIITTUUSSEEDD  

 

TTUUNNNNUUSSTTUUSS  
 

JUHTKOND TÄNAB 
 

 vene keele festivalil kooli esindanud 
õpilasi ja nende juhendajat Anna Temmot 

 geograafianädalal edukalt osalenud 
õpilasi ja nende õpetajat Kaja Haljasmetsa 

 Tartu linna noorte tervisekonverentsil 
ettekandega esinenud Kertu Katriin Kotkast 
(9.c) ja juhendajat Riina Voltrit 

 õpetaja Küllike Kütimetsa, Kaja Kivisikku 
ja Kristi Ilvest ning 2.a, 3.a ja 3.c klassi 
õpilasi, kes korraldasid lasteaia Krõll 
koolieelikutele lugemise ja arvutamise 
töötoad 

TTÄÄNNUU  
 

 ÕNNELEID LIIKLUSKOOL 
 
Tänan, et kutsusid meid (Õnneleid 
Liikluskooli) lastele koolitust läbi viima. Kõik 
kohtumised olid toredad, uskumatult 
positiivne oli kogemus nii laste, õpetajate 
kui ka lastevanematega. Õpilaste 
teadmised on eale vastavalt suurepärased. 
Mulle väga meeldis lastevanemate osalus 
ja avatus koolitustel.  
Kiidusõnad õpetajatele, kelle lapsed 
osalesid koolitusel. Lapsed olid püüdlikud, 
motiveeritud, kannatlikud, viisakad, 
uudishimulikud ja teravmeelsed. Soovime 
endi poolt kooliperele jaksu, kannatlikkust 
ja uusi avastusi 
 

Jana Õnneleid, 
liiklusõpetaja 

 



  

 

 

 

 RAHVUSVAHELINE VENE KEELE 
 FESTIVAL 
 
Kolmeteistkümnes üle-eestiline vene keele 
festival toimus 15. novembril Tallinnas 
Linnamäe Vene Lütseumis. 
Festivalil osalemiseks esitati 350 taotlust, 
kellest valiti 200 osalejat Tallinnas toimuvale 
üritusele. Descartes'i kool osales festivalil 
viie õpilasega: Kertu Katriin Kotkas, Epp 
Maria Orglaan, Triinu Liisa Lota Umal, 
Veronika Fjodorova (9.s) ja Elizaveta Iškova 
(9.b).  
Festivalil osalesid õpilased nii vene- kui ka 
eestikeelsetest koolidest üle Eesti.  
Festivali eesmärgiks on 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.  
Selle päeva kõige magusam osa oli 
kingituste jagamine. Pärast festivali oli vaba 
aeg ja meil oli võimalus käia Raekoja platsil 
ja vaadata jõulukuuske. 
 
Õpilaste muljed: 
Mulle see üritus meeldis. Kool oli väga ilus ja 
ka kõik festivalil osalejad olid meeldivad ja 
sõbralikud. Võistkonnad määrati loosiga ja 
see oli tore, sest nii saime uute inimestega 
kohtuda ja vene keelt harjutada, kuna mitte 
kõik ei osanud eesti keelt. Võistlusmängud 
olid samuti huvitavad. Mulle meeldiks, kui 
selline üritus toimuks ka eesti keeles. (Epp 
Maria ) 
*** 
Olen rõõmus, et sain osa võtta vene keele 
festivalist. Sain suhelda erineva vene keele 
tasemega õpilastega, viibida venekeelses 
keskkonnas, lahendada erinevaid ülesandeid 
ja leidsin ka uusi sõpru. Soovin ka tulevikus 
sellistel üritustel osaleda. (Kertu Katriin) 
*** 
Ülesanded olid väga toredad ja naljakad. 
Kõige toredam oli näidendi valimine, mille 
olime kirjutanud. Sain harjutada tõlkimist, 
kuna  meie  rühmas  olid  venelased,  kes  ei 

rääkinud eesti keelt ja eestlased, kes ei 
rääkinud vene keelt. Hea meelega osaleks 
jälle. (Veronika) 
*** 
Üritus ise oli väga meeldiv, kuid arvan, et me 
ei osanud piisavalt vene keelt, et seda 
täielikult nautida. Sellest olenemata õppisime 
palju ja kohtusime uute inimestega. (Triinu) 
*** 
Vene keele festival oli oluline selle poolest, et 
ühendas vene ja eesti keelt rääkivaid noori. 
Üritus pakkus toredat meelelahutust ja 
võistlusmomenti. Mulle jäi väga meeldiv 
mulje ja head mälestused toredate 
inimestega. (Elizaveta) 

Anna Temmo, 
vene keele õpetaja 

 

 GEOGRAAFIANÄDALA 
 ÕPILASVÕISTLUSTEL OSALEMINE 
 
Tartu linna koolide GIS-päevale               
(11.–15. nov) pühendatud linnavõistlusest  
"Linnas on ajalugu" võttis osa 14 põhikooli 
võistkonda. Tihedas konkurentsis saavutas 
meie kooli 8.a klassi võistkond koosseisus  
Eliis Aid, Anette-Jasmin Ansip, Kerttu Lisette 
Kadajane 5. koha ja 8.c klassi tüdrukud Alina 
Bobkova, Loviisa Koltšin, Maria Lezik, 
Marleen Plakk  7. koha. Suured tänud 
tüdrukutele, kes raske raja läbisid! 

 
 
Geograafiatudengite erialaorganisatsiooni 
(EGEA) geograafianädalale pühendatud 
veebiviktoriin toimus 12.–14. novembrini. Igal 
päeval tuli vastata ühele küsimusele. 
Viktoriinist võttis osa 98 põhikooli õpilast üle 
Eesti. 9.c klassi seitsmest tüdrukust olid 
üliedukad Kertu Katriin Kotkas ja Triinu Liisa 
Lota Umal, kes saavutasid 2.–6. koha.  
Palju õnne! 

Kaja Haljasmets,  
geograafiaõpetaja 

KOOLIELU 
 



 

 SPORDIUUDISED 
 

16.–17. novembrini toimus rahvusvaheline 
iluuisutamise võistlus ''Tallinn Trophy 2019''. 
Cubs B 2010 Girls grupis võistles kokku 28 
tüdrukut Eestist, Lätist, Iisraelist ja Soomest. 
Tugevat tehnilist külge oma kavas näitas 
Carolina Silm (3.a) ja saavutas 3. koha. Pre-
Young 2008 Girls grupis võitis Emili Puhm 
(4.a) 2. koha. 
 

 
 

*** 
Rahvusvaheline judovõistlus K. Keeraku 
memoriaal toimus 16.11.2019 Tartus A. Le 
Coq spordimajas. Võistlusel osales kokku 
607 judokat Eestist, Lätist, Leedust, 
Soomest, Küproselt, Venemaalt ja 
Valgevenest.   
 

 
 

D vanusseklassis kuni 38 kg  võitles 
rasketes heitlustes  27 osaleja seast end 
pronksmedalile TDK 5.a klassi õpilane 
Maksim Russakov. Tema treener klubis 
Tartu DO on Priit Berg.  

Lapsevanemad 
 

*** 
18. novembril toimusid meie kooli 1.a klassi 
MV judos 
Parimateks osutusid: 
Tüdrukud 
I Kaide-Ly Rehemaa 
II Mirith Mitt 
III Laura-Mia Paal 
Poisid 
I Aleks Russakov 
II Martin Männigo 
III Kaspar Kivila 

Andres Põhjala, 
judoõpetaja 

 

 ME HELGIME 
 
Novembri kahel esimesel nädalal 
kontrollisime koolitulijate helkuri kandmist, 
sest  pimedal ajal on jalakäijatele liikluses 
osalemine kõige riskantsem. 7. ja 14. 
novembril korraldasid õpilasesinduse liikmed 
kontrollaktsiooni „Me helgime!“, kus 
koolitulijad said helkuri olemasolul kleepsu, 
mis tuli asetada oma klassinumbri tähele ja 
tublimaid premeeriti kommiga. Tähelepanu 
pöörati ka sellele, et helkurid oleksid õiges 
kohas ja hästi nähtavad. Aktsiooni eesmärk 
oli saada ülevaade helkurit kandvate õpilaste 
osakaalust meie koolis ja jagada helkureid 
neile, kellel veel ei ole. Kõige helkivamad olid 
2. klassid.  
Jalakäija märkab autot kaugelt, kuid ilma 
helkurita jalakäija satub autojuhi vaatevälja 
alles 30 meetri kauguselt. Korralik helkur on 
auto lähitulede valgusvihus nähtav juba 
umbes 130-150 meetri kauguselt, mis annab 
autojuhile piisavalt aega, et reageerida ning 
mööduda jalakäijast ohutult. Me hoolime, aga 
ei märka. Kontrolli, et sinul ja su lähedastel 
oleks helkur. 

Kadri Lill, 
huvijuht 

 

 
 

KOOLIELU 
 


