
E      21. november 
 

20.–22. novembril 7.b klass KLAPP matkal 
10.30 8.a klassi aktiivõppeprogramm  
 „Kuidas rääkida filmist?"  
 Elektriteatris 
10.55 1.b klassi mänguvahetund aulas 
12.00 1.a klassi mänguvahetund aulas 
 

T      22. november 
 

  8.45 Juhtkonna nõupidamine 
 

K      23. november 
 

  8.15 Karjäärinõustaja töötuba „Kuidas  
 edasi, plaaniga või plaanita"  
 9. klassidele 
10.55 2.b klassi mänguvahetund aulas 
12.00 2.a klassi mänguvahetund aulas 
14.00 Tugimeeskonna nõupidamine 
 

N      24. november 
 

10.55 3.a klassi mänguvahetund aulas 
 

R      25. november 
 

KADRIPÄEV 
Hinded välja! 
 

  9.30 3.b klass loodusmuuseumis 
 

L      26. november 
 

26.–27. novembril kodutütarde jõululaager 

Puhjas 

 

 S 

Tartu Descartes'i Kool 

IINNFFOOLLEEHHTT 
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ÜÜRRIITTUUSSEEDD  

 

TTUUNNNNUUSSTTUUSS  
 

JUHTKOND TÄNAB 

 

 õpetaja Kaja Kivisikku, kes korraldas 
8. linna otsimismängu „René’d otsides“ 
ja tema abilisi õpetajaid: Küllike 
Kütimetsa, Kätlin Härmi, Kristi Ilvest, 
Katrin Ubalehte, Tiina Randaru, Helen 
Nigolit ja Kadri Lille 
 

 Tartu linna koolidevahelisel rahvaste-
pallivõistlustel osalenud 4.–5. klasside 
tüdrukute ja poiste võistkonda ning 
nende juhendajaid Liina Kaisi ja Martin 

Vändrat 

TTEEAADDEE  
 

 
 

Loe lisa kooli kodulehelt. 



  

 

 

 MARDIPÄEV 

 
Rääkisime Ukraina õpilastega eesti keele 
tunnis eesti rahvakalendrist ja rahvakalendri 
tähtpäevadest. Nad said teada, mis on 
mardipäev ja mida sel päeval tehakse. 
Meisterdasime ka koos maske.  
 

 
 

See tegevus tekitas neis suurt elevust. 
Igaüks tahtis teistest huvitavama ja 
originaalsema maski teha. 

Elle Mets, 
eesti keele õpetaja 

 

 ÜHEKSANDIKUD MUUSEUMIS 

 
Õpilased 9.a ja 9.c klassist käisid Kalevipoja 
Koja muuseumis Kääpal, kus sai tutvuda 
meie rahvuseepose „Kalevpoeg“ saamisloo, 
sündmuste ja tegelastega läbi mängude, 
filmide ja interaktiivsete tegevuste. 
Kalevipoja ainestikku on paljud kunstnikud 
oma loomingus kajastanud, ka neid pilte oli 
põnev vaadata. Eriti meeldisid õpilastele 
mängulised tegevused, mille kaudu sai 
kontrollida oma teadmisi eeposest.  
 

 
 

Kui pikk siis Kalevipoeg oli, seda päris 
kindlasti teada ei saanudki. Arvatakse, et 
kahest meetrist kahe kilomeetrini – nii 
rääkis meile giid Maarika. Ja mida 
Kalevipoeg talvel tegi, sellest samuti 
eeposes juttu ei ole. Kalevipoja Koda tasub 
külastada ka perede ja sõpradega. Ka meid 
kutsuti tagasi, sest palju tegevusi ootab 
õpilasi ka väljaspool maja. 

Riina Voltri, 
eesti keele õpetaja 

 

 KARJÄÄRIÕPPE TEGEVUSED  
 9. KLASSIDELE 

 
Novembrikuus toimetavad 9. klassi õpilased 
karjääriteemadega. Äsja toimus neile 
karjääriinfospetsialisti töötuba „Haridus-
süsteem ja õppimisvõimaluste infoallikad“. 
Saadi teada, kust leida infot edasiõppimise 
kohta ja kuidas see seostub nende 
huvidega. Tutvuti Eesti haridussüsteemi ja 
üleminekuvõimalustega haridusastmete 
vahel. Oluline oli ka see, et töötoa 
tegevuste käigus jõuaksid õpilased 
tõdemuseni, et õppimine mõjutab nende 
edasist haridusteed ja tulevast tööd. 
 

 
 

Sellel kuul on veel tulemas töötuba „Kuidas 
edasi, plaaniga või plaanita?“ ning huvi 
korral ka individuaalsed nõustamised. 
Seejaärel on väike paus ja edasi jätkuvad 
tegevused veebruaris, toimuvad  töötuba 
„Tööle ja kooli kandideerimine“ ning 
sisseastumisvestluste simulatsioonid. 
 

Ardi Kärberg 
karjäärikoordinaator 

 
 
 

KOOLIELU 
 



 

Kiitus kõigile osalejatele, kes andsid endast 
parima ja võitlesid vapralt lõpuni. 
 

 
 

Tüdrukute võistkonda kuulusid: Carola Horn 
(5.a), Liisa Tomann (5.a), Sofi Marleen 
Mesipuu (5.a), Triin Puusaar (5.a), Kristin 
Laar (5.b), Grete Tšikanov (5.b), Kaide-Ly 
Rehemaa (4.a) ja Saara Karis (4.b).  
Poiste võistkonda kuulusid: Romek Vilibert 
(5.a), Taaniel Päri (5.a), Rasmus Pakkanen 
(5.a), Lauri Lepvalts (5.b), Erik Kiršin (5.b), 
Kaspar Kivila (4.a), Martin Männigo (4.a) ja 
Aleks Russakov (4.a). 
Aitäh teile kooli esindamise eest!  
 

Liina Kais, 
kehalise kasvatuse õpetaja 

 

 VÄGEV MAADLEJA 
 
11. novembril toimusid Iisraelis, Aradis 
rahvusvahelised maadlusvõistlused 
„Hannan Barak memoriaal“, kus saavutas 
oma vanuse- ja kaalugrupis II koha Markos 
Kannela (5.a). 
 

 
 
 
 

KOOLIELU 
 

 UUDISHIMU PÄEV 
 

2. klassid võtsid vastu presidendi üleskutse 
uudishimu päeval uudistada ja avastada. 
Esmalt arutasime klassis, mis on 
uudishimu. Õpilased rääkisid, mis neid 
huvitab ja esitasid küsimusi, millele 
soovivad vastuseid leida. 
17. novembril asusid õpilased QR-koodide 
abil koolimajas leidma vastuseid 
küsimustele, kus oli vaja panna proovile 
lugemis-, arvutamis-, nuputamis- ja 
koostööoskus. Laste elevust ülesannete 
lahendamisel oli vahva vaadata. Eriti 
rõõmustav oli näha, kuidas lapsed 
omavahel koostööd tegid. 
 

 
 

Laste arvamused: 

Täna oli väga lõbus päev. Saime QR-
koodide abil ülesandeid lahendada. (Jarek) 
Tore oli otsida oma küsimustele vastuseid. 
(Kristo) 
Ma sain teada, et jänest kutsutakse 
haavikuemandaks. (Sofia) 
 

Küllike Kütimets, 
2.a klassijuhataja 

 

 VAHVAD VÕRKPALLURID 
 

8. novembril osalesid õpilased rahvaste-
pallivõistlustel Tartu linna koolide              
4.–5. klassidele. 
Tartu Descartes'i Kooli tüdrukud saavutasid 
kokkuvõttes 7. koha ja poisid 10. koha. 
Alagrupimängud olid nii poistel kui ka 
tüdrukutel väga tasavägised. Saadi 
magusaid võite, aga ka valusaid kaotusi. 
 
 
 


