Tartu Descartes'i Kool

INFOLEHT
7. – 11. detsember 2020

TUNNUSTUS
JUHTKOND TÄNAB
 prantsuse
keele
filmikonkursil
osalenud õpilasi ja nende juhendajaid
Evelin Randa ja Signe Annsood,
filmikonkursi sisse juhatanud õpilasi
Nelis-Katrina Säret ja Kerdo Jürisood
(9.a), videoid monteerinud Greta-Eva
Kalbergi ja
žüriiliikmeid: Peeter
Volkonskit, Triin Lellepit, Kerli Põhjalat,
Pilleriin Pindu ja Amity Hainsalu
 Tartu
linna
ja
maakonna
lühijutuvõistlusel
edukalt
osalenud
õpilasi ning nende juhendajaid Mare Liivi
ja Riina Voltrit
 õpetaja Maive Sinijärve ja tema
õpilasi ning huvijuht Kadri Lille
koolimajja jõulumeeleolu toomise eest
KOOLIPERE ÕNNITLEB
Liikuma Kutsuv Kool tunnustab tiitliga
„Liikuma
Kutsuva
Kooli
Tegusad
Mängujuhid“ 2019/2020. õppeaastal
järgmisi nominente: Marit Samrjakova
(9.b), Liina-Lisandra Vatman (9.b),
Marleen Plakk (9.c), Loviisa Koltšin (9.c)
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KOOLIELU
 RÄNDNÄITUS KOOLIMAJAS
1.–15. detsembrini on koolis A-korpuse
I korrusel uudistamiseks rändnäitus „Vana,
aga vigureid täis“.
Kes oskab kõiki maailma keeli? Millised
uued käänded on eesti keeles? Mida teha,
kui unenäod on võõrkeelsed? Kuidas
kõlavad eesti vanasõnad ametnikukeeles?
Mida tähendab pisuhänd? Kes on päkapiku
lähisugulased Eestis? Neile ja paljudele
teistele
küsimustele
vastab
Eesti
Kirjandusmuuseumi
ja
Eesti-uuringute
Tippkeskuse koostöös valminud näitus.
Head uudistamist!

 PRANTSUSE KEELE PÄEVA
LÜHIFILMIKONKURSS
Neljapäeval,
3.
detsembril
toimus
Descartes’i koolis traditsiooniline prantsuse
keele päev, kus esitleti konkursile saadetud
filme. Sel aastal korraldasime prantsuskeelse filmikonkursi „On vient d'où?“ („Kes
ma olen?“) oma kooli 4.–9. klassi õpilastele.
Osaleda sai individuaalselt või grupiga ja
kahes kategoorias: 4.–6. klass ja 7.–9. klass.
Konkursile laekus 43 tööd. Filmide
esitlemisel klassides sai näha 12 filmi, mis
jutustasid autorite peredest, hobidest ja
elukohast. Kõik filmid olid huvitavad vaadata.
Õpilased klassides elasid pinevalt ekraanil
toimuvale kaasa ja said elektroonilise
hääletuse kaudu valida oma lemmiku. Lisaks
publikule
hindasid
filme
žüriiliikmed:
muusik/lavastaja/näitleja Peeter Volkonski ja
vilistlased Triin Lellep, Kerli Põhjala, Pilleriin
Pind ja Amity Hainsalu, kes tegutsesid
virtuaalselt ja valisid oma lemmikud.
Kõikidele tublidele, kelle film pääses
esitlusele jagasime auhindu.

Filmikonkursi tulemused:
4.–6. klasside arvestuses:
I koht

Mathias Lepnurm (5.a) +
vilistlase Triin Lellepi eriauhind

Mathias – kõigi absoluutne lemmik – on hea
näide, et ka koduõppel olles saab väga
suurepärase töö esitada.
Tore kommentaar žüriiliikmelt Pilleriin
Pinnult (2019.a vilistlane): „Väga hästi
tehtud. Kohe näha, et selle tegemisse oli
pühendanud aega. Meeldis, et autor rääkis
ise ning video oli tehniliselt kõrgel tasemel.
Prantsuse keel kõlas super hästi. Film oli
lahendatud omanäoliselt ning lugu oli läbi
mõeldud. Ei olnud tühja jutu rääkimist ja
seismist, vaid iga lause taga toimus mõni
tegevus ning videos oli näha ka perekonda
ja koduloomi. Tore, et Mathias oli toonud
hobusega ratsutamise välja ning näitas
seda meile. Videosse tõi prantsuse hõngu
juurde kooli prantsuse lipu värvides müts.
Video lõpus oli toodud välja ka bloopersid
(filmiapsud), mida oli naljakas vaadata.
Kõige rohkem sain selle koha peal naera,
kus kass lõi poissi käpaga. Võin öelda, et
see oli mu täielik lemmik.“
7.–9. klasside arvestuses:
I koht
II koht
III koht

Terit Michelle Sild,
Anette-Jasmin Ansip (9.a)
Ahti Soo (7.a)
Linda Soosaar (7.a)

Publiku lemmik:
Mathias Lepnurm (5.a)

Kokkuvõtte tegi huvijuht Kadri Lill.

KOOLIELU
 SELGUSID JUTUVÕISTLUSE PARIMAD
Sel aastal oli Tartu linna ja maakonna
5.–12. klasside õpilaste lühijutuvõistluse
teema "Inimene ja masin". Žürii sõnul laekus
67 põnevat lugu seitsmeteistkümnest
erinevast
koolist.
Meil
on
põhjust
rõõmustada.
Žürii otsus tuli järgmine:
5. klass
1.-2. koht Elis Tomann (5.c); lugu "Bella ja
arvuti"
6. klass
1. koht Annika Bublei (6.a); jutuke "Palun
räägi minuga!"
3. koht Aleksandra Apsolon (6.b); jutt
"Statistiliselt keskmine teismeline"
7. klass
2.-3. koht Els Rahel Parhomenko (7.c); lugu
"Punamütsike"

Võidulugudes oli juttu nutisõltuvusest. Elis
kirjutas poisist, kes jättis arvutimängude
pärast oma neljajalgse sõbra hooletusse.
Aleksandra loo minategelase pilk oli päevad
läbi telefonis, kuid loo arenedes mõistis
tütarlaps, et enda väike õeke on ka väga
armas.
Els sidus oma loo Punamütsikesega.
Enne jõule saabuvad kooli tänukirjad ja
auhinnad. Palju õnne võitjatele!
Eesti keele õpetajate nimel
Mare Liiv

