
Algab II trimester 

E      3. detsember 

 

  9.10 5. kl inglise keele viktoriini koolivoor 
10.55  Õpilasesinduse koosolek kab 110 
11.15 Papagoi keskus külas algklassidel  
 aulas 
14.10 1.-3. kl õpetajate koosolek 

T      4. detsember 
 

10.55  Mänguvahetund 3. klassile aulas 
11.15 Juhtkonna nõupidamine 
12.00  Mänguvahetund 3. klassile aulas 
12.00 Prantsuse keele päeva infokoosolek  

 dekaariumis 

K      5. detsember 
 

10.55  Mänguvahetund 1. klassile aulas  
12.00  Mänguvahetund 2. klassile aulas 
15.00 Õppenõukogu kab 115 

N      6. detsember 
 

I trimestri kogunemised aluas: 
  9.10 I kooliaste 
10.10  II kooliaste 
11.20 III kooliaste 
14.00 Tugikomisjoni nõupidamine 

R      7. detsember 

 

10.00 1.b klass AHHAAs 
12.00 Prantsuse keele päev 
14.00 DELF diplomite üleandmine 

L      8. detsember 

 

10.00 Lastekoori laululaager 
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Tartu Descartes'i Kool 
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ÜÜRRIITTUUSSEEDD  

 

TTUUNNNNUUSSTTUUSS  
 

JUHTKOND TÄNAB 
 

 Tartu linna ja maakonna 4.–12. klassi 
õpilaste lühijutuvõistlusel „Elamus“       
4.–5. klassi arvestuses II koha 
saavutanud Sander Laini (4.a) ja 6.–7. 
klassi arvestuses I koha saavutanud 
Aleksandra Buki (6.b) ja nende 
juhendajat Mare Liivi 
 

 Eesti muusika kontserdil esinenud 
Tartu 2. Muusikakooli ja Descartes’i kooli 
õpilasi ning korraldajaid 8.c klassi 
tüdrukuid Veronika Fjodorova ja Merili 
Tomerat ning nende juhendajat õpetaja 
Anneli Koppelit 
 

 õpetaja Helle Laasi ja tema õpilasi 
koolimajas jõulumeeleolu loomise eest 
  
 

TTEEAATTEEDD  
 

 

 

 



  

 

 

 MEIE ÕPILASED OLID LÜHIJUTU- 
 VÕISTLUSEL EDUKAD 
 
2018. aasta kogub elamusi ja väärtustab 
kultuuripärandit. Tartu linna ja maakonna  4.-
12. klasside õpilaste lühijutuvõistlusele 
„Elamus“ oodati  lugusid, mis on viinud 
oluliste otsusteni ja kujundanud maailma-
vaadet. Laekus 89 tööd, mida hindas 
neljaliikmeline õpetajatest ja üliõpilasest 
koosnev žürii. Tulemused tehti teatavaks  
20. novembril. Rõõm on tõdeda, et meil on 
andekaid noori kirjutajaid. 
4.–5. klass 
II koht Sander Lain (4.a) jutuga „Tähena 
maailmas“ 
6.–7. klass 
I koht Aleksandra Buk (6.b) jutuga 
„Vanaema juures“ 
Sander kirjutas fantaasiaküllase loo 
kosmose avastamisest ja sõprusest. 
Aleksandra perepärimuses oli salapära, 
läheduse otsimist ja lootust. 
 
Aitäh kõigile, kes konkursil osalesid! 
 

Mare Liiv, 
eesti keele õpetaja  

 

 JOONISTUSVÕISTLUS 
 
27. novembril toimus ERM-is  22. vabariiklik 
joonistusvõistlus "Puud ja inimesed", millest 
võttis osa 160 õpilast. Meie kooli esindasid 
Ellinor Usai  ja Liisa Punnison (6.b) ning 
Pilleriin Prass  ja Triinu Liisa Lota Umal (9.c). 
Enne joonistama asumist tutvusime ERM-i 
näitustega, sealt pidi iga osaleja valima 
joonistamiseks ühe eseme. Näitused olid 
muljetavaldavad nagu ERM isegi, inspireeris 
ja pani loovuse tööle. Pärast tööde 
ülevaatamist pakuti torti ja teed. Viis tundi 
möödusid märkamatult, jäime päevaga väga 
rahule. 
 

Triinu Liisa Lota Umal ja 
Pilleriin Prass, 9.c 

 

 

 

 MUUSEUMITUND TARTU  
 LINNAMUUSEUMIS 
 
23. novembril toimus 5.c klassijuhatajatund 
Tartu Linnamuuseumis. Põnev otsimismäng 
viis meid 1920–30ndate Tartusse. Saime 
tuttavaks kuulsate tartlastega minevikust ja 
nägime, kuidas sajand tagasi Tartus vaba 
aega veedeti, omavahel kohtuti, poes käidi 
ja muid elulisi asju aeti.  
 

 
 
Õpilaste muljed muuseumitunnist: 
Eriti põnevad olid juuksuritöökoda, kino ja 
ajalehekiosk. Äge vana aeg oli kunagi, 
oleks tahtnud ise ka sellel ajal 
elada. (Madis) 
*** 
Mulle väga meeldis! Tore oli. Minu 
lemmikud olid kino, raamatukogu ja kohvik. 
(Karoliina) 
*** 
Ülilahe oli! Ei raatsinudki ära tulla. Kõige 
lahedam oli juuksuriäri ja raamatukogu. 
(Mattis) 
*** 
Väga huvitav oli teada saada, kuidas 
vanasti Tartu välja nägi, kes olid kuulsad 
tartlased ja mis oli esimese mootorpaadi 
nimi. Mulle väga meeldis kohvik, 
raamatukogu ja väike kino.  (Tiit) 
*** 
Väga, väga lahe oli, aga kahju, et nii lühike. 
Mu kõige lemmikum oli raamatukogu ja 
kohvik. Võiks veel minna. (Keili) 
 

Pirgit Palm, 
klassijuhataja 

 
 
 

KOOLIELU 
 



 

Karl-Erik Taukar rääkis, kuidas me 
peaksime tema aja planeerimise vigadest 
õppima. Ta andis mõista, kui tähtis on aja 
planeerimine ja kui halb võib tervisele olla 
kõige viimasele minutile jätmine.  
Üks vaikuseminutite asutajatest, Erki 
Kaikkonen rääkis sügavamalt vaikuse-
minutitest ja eneseavastamisest. Põnev oli 
näha oma silmadega inimest, keda 
tavaliselt kuuleme ainult enne geograafia 
kontrolltööd. 
Vaheesinejatest jäid meile kõige rohkem 
meelde valgustantsijad, bänd nimega 
Muster, akrobaat Endla Vaher, Uudo Sepp. 
Me sooviksime minna ka järgmisel aastal 
sellele konverentsile. Päevast jäid 
positiivsed ja erksad mälestused. 
 

 
 

Pildid Laheda Koolipäeva erakogust 

 
Krislin Säre, 9.a ja  

Daniel Petuhhov, 9.b 
 

 LAHE KOOLIPÄEV 
 
21. novembril osalesime Eesti suurimal 
noortekonverentsil “Lahe koolipäev”. Juubeli-
konverentsi alateemaks oli „Aeg kinkida 
aega“. Meile väga meeldis osaleda sellel 
üritusel ja oleme väga tänulikud, et saime 
minna. Konverents toimus Tallinnas Alexela 
Kontserdimajas, kus me olime esimest 
korda. Me väljusime Tartust kell kuus 
hommikul. Bussisõit möödus üllatavalt 
kiiresti, sest paljud magasid, kaasa arvatud 
meie.  
Konverents oli jagatud kolmeks osaks:          
I vaatus „Kuidas juhtida iseenda aega?“,      
II vaatus „Milline on meie vastutus praegusel 
ajastul?“ ning III vaatus „Kuhu kinkida aega 
ühiskonnas?“. Meid kõnetas esinejatest 
kõige rohkem Kersti Kaljulaid, Reet Aus, 
Karl-Erik Taukar, ja Erki Kaikkonen.  
Kersti Kaljulaid pidas kahekõne ettevõtja 
Kaarel Kotkaga. Nende teemaks oli riigi ning 
ettevõtete juhtimise sarnasused ja 
erinevused. Kuigi teema ei tundunud nii 
huvitav, suutsid nad selle teha kaasa-
haaravaks.  
Reet Aus paistis silma oma võitlusega 
mittejätkusuutlike kiirmoe firmade vastu. 
Daniel: „Mind mõjutas ta loeng väga palju, 
sest mind on juba varem huvitanud see 
teema. Väga hea kuulata kedagi, kelle 
eesmärk on päästa maailma, kasvõi üks 
riideese korraga.“ 
 
 

KOOLIELU 
 


