
E      29. november 

 
13.20 Juhtkonna nõupidamine 
 

T      30. november 

 
  9.30 8.c klassi õppeprogramm ERMis 
 

K      1. detsember 

 
Trimestrilõpu kogunemised aulas: 
  8.15 II kooliaste 
  8.45 III kooliaste 
10.15 I kooliaste 
 

  9.00 3.c klassi jõuluprogramm  
 Mänguasjamuuseumis 
10.00 4. klass õpilastele teatrietendus  
 "Viks ja Koba" Teatrikodus 
14.00 Tugimeeskonna nõupidamine 
15.00 Õppenõukogu aulas 
 

N      2. detsember 

 
  8.30 Õpilasesinduse koosolek 
  9.30 8.b klassi õppeprogramm  
 „Nõiaprotsessid“ ERMis 
 

R      3. detsember 

 
10.00 8.a klassi õppeprogramm  
 „Nõiaprotsessid“ ERMis 

 

 S 

Tartu Descartes'i Kool 

IINNFFOOLLEEHHTT 
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ÜÜRRIITTUUSSEEDD  

 

TTUUNNNNUUSSTTUUSS  
 

JUHTKOND TÄNAB 
 

 õpetaja Katrin Ubalehte ja Siret 
Voolu, kes korraldasid inglise keele 
viktoriini koolivooru 

 õpetaja Anna Temmot ja Kaja 
Kivisikku, kes aitasid ette valmistada 
Leedu kooli virtuaalkülastuskäigu 
materjale 

 

TTEEAADDEE  
 

ETTELUGEMINE RAAMATUKOGUS  

 
Detsembrikuu jooksul saavad soovijad 
esmaspäevast reedeni pika vahetunni 
ajal (kell 12.00–12.20) tulla 
raamatukokku kuulama ja kaasa elama 
J.K. Rowlingu uue lasteraamatu 
tegelaste Jacki ja Jõulupõrsa seiklustele. 
 

 
 

Kustutame tuled ja rändame koos 
jõuluimedemaale! 



  

 

 

 INGLISE KEELE VIKTORIIN 

 
22. novembril toimus 5. klasside inglise 
keele viktoriini koolivoor.  
 
Tublimad keeletundjad: 
1. Maarja Pärn, 5.a (48,5 p) 
2. Maria Katarina Tuunanen, 5.a (45,5 p) 
3. Jakob Pettai, 5.a (43 p) 
4. Kristofer Krill, 5.c (42,5 p) 
5. Kadri Ly Kallas, 5.v (40,5 p) 
6. Loviisa Sõukand, 5.c (39 p) 
 
Kolm esimest õpilast esindavad meie kooli 
21. jaanuaril ülelinnalisel viktoriinil 
LõunaTERA-s. 
Kiitus kõigile osalejatele! 
 

Katrin Ubaleht ja Siret Vool,  
inglise keele õpetajad 

 

 VÄIKESTE SÕPRADE KÜLASKÄIK 

 
Õppeaasta alguses kutsuti meid projekti 
„Sõber kutsub kooli uudistama“ raames 
Descartes’i kooli külla. Otsustasime kooli 
külastuse ja isadepäeva kingi meisterdamise 
ühendada. Meile tuli appi Descartes’i kooli 
õpetaja Küllike, kelle juhendamisel sai iga 
Sajajalgne oma issile väikese savist kausi 
voolida. Kõik tegid suure hoolega tööd ja 
kausid tulid vahvad ja omanäolised. 
Glasuurimist tuli takistama kuri haigus, mille 
tõttu me uuesti kooli tulla ei saanud. Siis 
kogusime kokku laste soovid ja õpetajad 
glasuurisid kausid laste soovide järgi ise ära. 
 

 
  
 

Kausid saime kätte vahetult enne 
isadepäeva. Lapsed olid tulemusega väga 
rahul, ajalehte pakitud kausside avamine oli 
kui üllatusmunade avamine – nii põnev. Et 
ka issidel ikka põnev oleks, pakkis iga laps 
kausi uuesti ära, ilusamasse, ise 
kaunistatud paberisse. 
Issid olid kinkide üle õnnelikud ja paljud 
leidsid kausile ka kohe kasutuse: kes pani 
sinna kruvisid ja mutreid, kes münte. Üks 
ema olevat tahtnud kaussi hoopis endale, et 
sinna kõrvarõngaid panna. 
Koolis külas käia oli väga tore ja savitööd 
tõid rõõmu nii lastele kui ka nende peredele. 
 
Aitäh, et meid vastu võtsite, loodame teile 
varsti jälle külla tulla. 

Usinad Sajajalgsed 
Lasteaed Lotte rühm 

õpetajad Kärt ja Maarja 
 

 SPORDIUUDIS 

 
Carolina Silm (5.a) saavutas 21. novembril 
Tallinna Trophy 2021 iluuisutamisvõistlustel 
I koha. Seekord oli kokku 28 võistlejat. 
Kuigi Carolina on siiani vältinud Tondiraba 
jäähallis toimuvaid võistluseid, sest talle see 
jää ei meeldi. Kuid seekord kinkis jää talle 
võidu. 
 

 

KOOLIELU 
 


