
E      2. detsember 
 

  9.00 9.c individuaalne karjäärinõustamine 
  9.15 Suutervise loeng 2.a klassi õpilastele 
10.55 Õpilasesinduse koosolek kab 110 
11.15 Suutervise loeng 1.c klassi õpilastele 
12.00 3.a mänguvahetund aulas 
12.00 9.b klass külastab Tartu Jaan Poska  
 Gümnaasiumit 

T      3. detsember 
 

10.55 1.c mänguvahetund aulas 
12.00 3. klassi aktiivne vahetund võimlas 

K      4. detsember 
 

  8.30 Juhtkonna nõupidamine 
10.55 2. kl mänguvahetund aulas 
10.55  Kendama turniir algajatele A-110 
12.00   Kendama turniir edasijõudnutele aulas 
15.00 Õppenõukogu 

N      5. detsember 
 

  9.30 99math matamängude päev 
12.20 Prantsuse keele päev 4.–9. kl,  
 kohtumine näitleja Reimo Sagoriga 
14.00 Tugimeeskonna nõupidamine 

R      6. detsember 
 

I trimestri kogunemised: 
  9.10 1.–3. klass 
10.10 4.–6. klass 
12.20 7.–9. klass 
 
10.55 2.a aktiivne vahetund võimlas 

12.00 4.–5. klassi aktiivne vahetund võimlas 
12.00 9.c kl külastab Tartu Jaan Poska  
 Gümnaasiumit 
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ÜÜRRIITTUUSSEEDD  

 

TTUUNNNNUUSSTTUUSS  
 

JUHTKOND TÄNAB 
  

 rahvastepalli võistlustel kooli esindanud 
võistkondi ja nende õpetajat Liina Kaisi, 
Tiina Terasmaad ja Hendrik Rikandit 

 inglise keele olümpiaadi peakorraldajat 
õpetaja Kaidi Menšikovat ja abilisi õpetaja 
Siret Voolu, Katrin Ubalehte, Külli Reinot ja 
Kristi Ilvest 
 ülelinnalisel jubejuttude konkursil kooli 
esindanud õpilasi Ferdinand Klaasi (1.a), 
Emma Elfrida Buki (2.b),  Alissa Bronzovat 
(3.a) ning Jakob Pettaid (3.a) ja nende 
juhendajaid Eve Ilvest, Kätlin Härmi ja  
Kaja Kivisikku 

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

TTEEAADDEE  
 

 99MATH MATAMÄNGUDE PÄEV 
 

5. detsembri toimub matavõistlus.  
Ajakava: 
  8.30 1.–2. klass 
  9.00 3.–4. klass 
  9.30 5.–8. klass 
10.00 9.–12. klass 
 

 ANNELINNA KOGUKONNA JÕULU-
KONTSERT 
 

12. detsembril kell 18 olete oodatud 
Descartes’i kooli aulasse jõulukontserdile, 
kus esinevad naiskoor Domina ja TDK 
õpilased. Kontsert on tasuta. 



  

 

 

 

 OTSIMISMÄNG "RENÉ'D OTSIDES" 
 
14. novembrikuu õhtul oli meil võimalus 
minna Descartes’i kooli mängima koos teiste 
Tartu linna kolmandate ja neljandate 
klasside võistkondadega orienteerumis-
mängu „Otsides René’d“.  
Kui õpetaja meile sellest rääkis, oli kohe 
palju lapsi, kes tahtsid osaleda. Lõpuks 
õnnestus minna meil neljakesi. Olime väga 
õnnelikud ja põnevil, sest kaasa tuli võtta 
taskulambid ja nutiseade. Kes oli see 
salapärane René, me veel ei teadnud.  
Neljapäeva õhtul viis Adriani ema meid 
autoga Annelinna Descartes’i kooli juurde, 
kus pidi meid ootama õpetaja. Kui kooli 
juures maha läksime, ei olnud õpetajat seal 
ja koolimajas ei teadnud mängust keegi. 
Olime juba pisut ärevil, aga õnneks helistas 
õpetaja Adriani emale ja tuli meile vastu. 
Selgus, et olime hoopis Hansa kooli ees.  
Edasi sai ainult paremaks minna.  
Mäng hakkas huvitavalt. Kõik võistkonnad 
olid enne õiget aega kohal ja mäng võis 
alata. Üks õpetaja tutvustas meile saalis 
mängu reegleid ja loosis mängu järjekorra. 
Meil vedas ja saime juba teise paarina minna 
pimedasse koolimajja seiklema.  
Natuke oli õudne mööda võõrast maja liikuda 
ja korra sattusime ka tupikusse. Ülesannete 
lahendamine ei olnud väga keeruline. Vaid 
ühe ülesandega olime hädas, sest 
kiirustasime pisut. Kui koridoris mõne teise 
kooli lastega kokku juhtuti, kisati kõvasti. Eriti 
hirmul olid mõned tüdrukud. Kõige lõbusam 
oli, kui üks õpetaja ootamatult pimedas 
klassis meid ehmatas.  
Jõudsime esimeste hulgas saali tagasi. 
Mäng lõppes siis, kui kostis märguanne. 
Kuskilt tulid saali tagasi ka õpetajad ning 
tehti kokkuvõtteid.  
Kuigi algul öeldi, et kohti ei jagata, olime 
ärevil, kui hakati auhindu kätte andma. Olime 
väga õnnelikud, kui kuulsime, et olime lausa 
teised oma tulemusega. Saime kingituseks 
ülilahedad selja taha vaatamise prillid ja 
maiustused. Kõige toredam oli siiski mäng 
ise ja see, et saime enda koostööoskuse 
proovile panna ja teistega võistelda.  
Järgmisel päeval rääkisime hommikuringis 
mängust ja kõik klassikaaslased kuulasid 
natuke kadedate nägudega.  
Meil on hea meel, et meil on võimalus 
järgmisel aastal ka selles mängus osaleda, 
kui oleme 4. klassis.  

Ja veel, René leidsime ka üles. Saalis oli 
tema portree. Saime teada, et tema on 
öelnud kuulsa lause „Mõtlen, järelikult olen 
olemas.“.  Aitäh Descartes’i kooli õpetajatele 
toreda õhtu eest.  
 

Leene Marii, Adrian, Johann ja Lennart 
TERA koolist 

*** 

 
 

Kui ühel koolipäeval õpetajad meile QR 
koodidega lahtise tunni korraldasid, ei 
osanud arvata, et sellele järgneb Tartu 
Descartes’i koolis õhtune salakirjade 
otsimismäng.  
Kell 17 õhtul see algas. Kogunesime 
aulasse, kus oli 12 meeskonda. Igas rühmas 
neli õpilast. Kõigil kaasas nutiseade ja 
taskulamp. Descartes’i kooli direktor tervitas 
osalejaid ja soovis kõigile põnevat mängu.  
Korraldaja õpetaja rääkis, et juba kuuendat 
korda toimub see üritus. Suurel ekraanil 
näidati salakirju ja õpetati neid lugema. 
Loosiratta abiga valiti koolide järjestus.  
Vedas neil, kes said enne teele asuda ja 
muidugi oma kooli meeskonnal oli  koolimaja 
tuttav ning abi sellest. Enne mängule asumist 
saime mapi, milles oli orienteerumisõpetus. 
Edasi läks juba pimedat koridori pidi 
liikumiseks. Oli kisa, kiljumist ja tormamist. 
Püüdsime teha meeskonnatööd, aga meie 
poisid ei olnud selles eriti asjalikud, sest nad 
kiirustasid liialt. Enamuse punkte leidsime 
üles ja lahendasime salakirju, mis ei olnud 
väga keerukad.  
Tegelikult olime viimane rühm, kes saali 
jõudis. Meie õpetaja vist juba muretses. 
Koolide meeskondadele jagati ühine diplom, 
kõigile meene ja väike šokolaad.  
Jäime korraldatud üritusega rahule. Kui 
küsiti, kes järgmisel aastal soovib osaleda, 
siis olid kõigil käed püsti.  
Tänud toreda õpilasürituse eest! 
 

Tartu Variku Kooli III klasside meeskond  
 
 

KOOLIELU 
 



 

 PRANTSUMAA SUURSAADIKU  
 VASTUVÕTT 
 

Teisipäeval, 26. novembril toimus Athena 
keskuses Prantsumaa Suursaadiku Éric 
Lamouroux vastuvõtt. Suursaadik andis kätte 
prantsuse keele DELF-i eksami tunnistused. 
Sel aastal olid kutsutud kõik õpilased, kes 
kevadel DELF-i eksami sooritasid. Meie 
koolist osalesid 9.b ja 9.c klasside õpilased, 
kellest 16 sooritas eksami tasemel A2 ja 18 
tasemel A1. Kutsutud olid ka mitmed meie 
kooli endised õpilased, kes praegu õpivad 
erinevates Tartu gümnaasiumites. 
 

 
 

 1. KLASSID KÜLASTASID SPARK  
 MAKERLABI JA AHHAA’D  
 

Eelmisel nädalal oli 1. klassidel võimalus 
käia SPARK MAKERLABIS. Lapsed said 
meisterdada katapulti. Selle ehitamine oli 
üsna keeruline, aga pakkus suurt põnevust. 
Kooli jõudes saime nendega võistelda.  
 

 
 

26. novembril käisime AHHAA teadusteatris, 
kus tehti erinevaid katseid. Oli nii pauku kui 
tuld. Lapsed olid elevil. 
 

1. klasside klassijuhatajad 

 JUBEJUTUD TEATRI KODUS 
 

Reedel, 22. novembril osalesid meie kooli 
õpilased Ferdinand Klaas (1.a), Emma 
Elfrida Buk (2.b), Alissa Bronzova (3.a) ning 
Jakob Pettai (3.a) jubejuttude vestmisel Tartu 
Teatri Kodu saalis. Iga osaleja rääkis kaks 
lugu. Kuna sel korral pajatati jubejuttusid, siis 
oli ka ruum parajalt hämar. Seepärast kõlasid 
mõned lood eriti jubedalt ning kuulajad olid 
kui toolide külge naelutatud.  
Korraldajate sõnul olid kõik lapsed ülimalt 
tublid ning igaüks neist leidis tee žürii 
südamesse omal moel. Nii tunnustati 
Ferdinandi haarava, Emma Elfridat julge, 
omapärase ja lõbusa, Alissa südamliku ja 
põneva ning Jakobit pinget ülalhoidva 
jutuvestmise eest. 
Kõik osalised said lisaks hindamatule 
kogemusele mälestuseks raamatu, šokolaadi 
ning tänukirja. 

 
*** 
22. novembril esindas 1.a klassi õpilane 
Ferdinand Klaas meie kooli Tartu linna 
jubejuttude konkursil. Jutte vesteti kahes 
osas. Esimeses osas üks õudusjutt või 
tondijutt, teises osas lugu oma pereliikmetelt 
kuuldud lugu, mis tekitas ärevust või jubedat 
tunnet. 

 
 

KOOLIELU 
 



 

Ferdinand jäi jutuvõistlusega väga rahule, 
talle meeldis teiste jutte kuulata, need olid 
põnevad ja natuke ka hirmutavad. 
Ferdinandi esinemine võeti väga hästi vastu. 
Täname hea juhendamise eest õpetaja Eve 
Ilvest. 
 

Mariliis, Ferdinandi ema 
 

 EELKOOLIÕPILASED SULANDUVAD  
 KOOLIELLU 
 
Sel aastal on meie koolis kaks eelklassi. Kui 
tavaliselt õpitakse traditsioonilisel moel 
klassiruumis, siis lausa kahel korral on olnud 
mudilastel võimalus toimetada koos 
vanematega. Nii küpsetasid õpetaja Kaja 
õpilased oktoobrikuu lõpus ühiselt õunakooki 
ning valmistasid vigurvõileibu, mis pärast 
ühiselt ära söödi. Novembrikuu viimane tund 
möödus aga kooli töökojas, kus õpetaja 
Aivari abiga vahvad vurrid meisterdati. Ka 
õpetaja Kristi õpilased said samasuguste 
vahvate töötubade võlu nautida – nemad 
meisterdasid juba oktoobris ning kokkamise 
võtsid ette novembrikuus.  
 
Juba paari nädala pärast aga osalevad 
eelkooliõpilased meie 1.–3. klassi õpilaste 
jõulupeol. Loodame, et niimoodi samm-
sammult saab kool neile nii omaseks, et  
juba järgmisel sügisel võime neid meie kooli 
õpilaste seas näha.  

Kaja Kivisikk, 
klassiõpetaja 

 RAHVASTEPALLI VÕISTLUSED 
 
Kahe viimase nädala jooksul on toimunud 
Tartu linna koolidevahelised rahvastepalli 
võistlused 4.–5.klassidele ja 1.–3.klassidele. 
Finaalturniirile meil kahjuks pääseda ei 
õnnestunud, küll aga saime kõvasti 
mängurõõmu ja väärtuslikud kogemused 
tulevikuks. 
Kiidame tublisid spordipoisse ja -tüdrukuid, 
kes meie kooli esindasid. 
 
4.–5.klass tüdrukud: 
Inesa Gedvilaite (5.a) 
Milana Lauriku (5.a) 
Hanna Talving (5.b) 
Jennifer Kikerpill (4.a) 
Mari Iher (4.a) 
Marri Lankov (4.a) 
Rianna Väärsi (4.b) 
Isabel Tiitsaar (4.b) 
 
1.–3.klass tüdrukud: 
Carolina Silm (3.a) 
Alissa Bronzova (3.a) 
Janette Malman (3.a) 
Anni Roio (3.a) 
Lilian Breus (3.a) 
Jelizaveta Knjazeva (3.a) 
Milena Udatšnaja (3.a) 
Sofi Marleen Mesipuu (2.a) 
 
1.–3.klass poisid: 
Andres Ilves (3.c) 
Rasmus Keero (3.c) 
Chadi Mohamad Aboujamous (3.a) 
Adrian Malõšev (3.a) 
Jakob Pettai (3.a) 
Sven-Erik Välb (3.b) 
Ken-Martin Kõlu (3.b) 
Taaniel Päri (2.a) 
Romek Vilibert (2.a) 
 

Liina Kais, 
kehalise kasvatuse õpetaja 

 

KOOLIELU 
 


