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TUNNUSTUS
JUHTKOND TÄNAB

 lühijutuvõistlusel
kooli
edukalt
esindanud õpilasi ja nende õpetajat
Mare Liivi
 õpetaja

Maive Sinijärve ja tema
õpilasi jõuluhõngulise väljapaneku eest
 trimestrilõpu kogunemistel esinenud

poistekoori ja 1. klasside koori ning
nende juhendajat Kristel Tikku

TEADE
 PRANTSUSE KEELE PÄEVA
ETLUSKONKURSS
4.–9. KLASSI ÕPILASTELE
Luuletuste esitamine toimub prantsuse
keele päeval, 9. detsembril kell 12.20
kooli aulas.
Aulasse ootame ainult etlejaid, teised
saavad etluskonkursist osa hiljem video
vahendusel.
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S ÜRITUSED
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6. detsember

10.55
12.00
13.20

2.a klassi mänguvahetund aulas
1.a klassi mänguvahetund aulas
Juhtkonna nõupidamine

T

7. detsember

9.30
12.00

8.b klass ERMis töötuba „Talukunst“
1.b klassi mänguvahetund aulas

K

8. detsember

10.55
14.00

2.b klassi mänguvahetund aulas
Tugimeeskonna nõupidamine

N

9. detsember

12.20

Judoturniir 1.a klassi õpilastele
Õpilasesinduse koosolek
5. klasside õppeprogramm „Vesi“
AHHAAs
Prantsuse keele etluskonkurss

R

10. detsember

8.15
8.30
9.45

3.b ja 3.c klass Viljandi Ugala teatris

KOOLIELU
 LIIKUMA KUTSUV KALENDER
1. detsembril, trimestrilõpu kogunemisel
avasime TDK liikumispauside advendikalendri. Vahvate liikumispauside autorid on
meie enda inspireerivad õpetajad. Iga päev
lisandub uus video. Kalendri leiab meie kooli
kodulehelt.

5. klass
II-III koht Maria Tuunanen (5.a) „Ma
vaatasin päikese aknasse“
Maria mõtiskleb pimeduse ja sügisnukruse
üle. Ühel päeval koolist tulles näeb ta
porilombis
päikese
peegeldust.
On
saabunud valguse aeg. Päike silitab
südameid.
II-III koht Alissa Bronzova (5.a) „Kõik on
ime(lik)“
Alissa kirjutab kooli kõrval kasvavast
vahtrapuust, kellele väike poiss usaldab
saladuse. Vaher hoiabki lapse saladust.

Vahvat kaasategemist!
 MEIE KOOLI
VÕISTLUSEL

VÕITJAD

LÜHIJUTU-

Tänavune jutuvõistlus on pühendatud
kirjanik Jaan Kaplinskile, kes innustab
inimesi elama lihtsalt ja austama looduse
väge. Žürii hinnangul laekus konkursile
rohkesti häid töid. Rõõm on tõdeda, et meie
koolis on andekaid kirjutajaid. Žürii otsus tuli
järgmine:

6. klass
I koht Markus Mändla (6.c) "Kõik on ime"
Markuse võiduloos on juttu jaaniussist, kes
satub inimeste maailma. See on helge lugu.
Lugedes jääb südamesse soe tunne.
Palju õnne konkursi võitjatele!
Mare Liiv,
eesti keele õpetaja
 KÜLALINE PRANTSUSE
INSTITUUDIST
25. novembril käis Descartes’i koolis
juhtkonna, prantsuse keele õpetajate ning
8. ja 9. klassi õpilastega kohtumas
Prantsuse Instituudi asedirektor ja keelelise
koostöö atašee. Kohtumine oli inspireeriv ja
arutasime võimalikke edasisi ühistegemisi
ja koostööprojekte. Näiteks oli Prantsuse
Instituudi asedirektor Guillaume Raboutot
nõus olema prantsuse keele päeva raames
korraldatava etluskonkursi žüriis. Leppisime
kokku, et hakkame regulaarselt kohtuma
ning atašee toetab meie ettevõtmisi ka
tulevikus.

KOOLIELU
 KÕIKE KALADEST
25. novembril käisid 7. klassid Tartu
Loodusmaja praktikumis, kus õpiti kalade
eluviisi, ehituse ja tähtsuse kohta. Päev oli
väga sisukas: esimeses pooles saadi teada
erinevate
kalaliikide
elutegevuse
ja
kohastumuste kohta. Seejärel piiluti kiirelt
kalade välis- ja siseehituse teooriasse, et
siis juba ise käed külge panna. Iga
laudkond sai enda lauale ühe nolguse
(Eesti rannikuvetes elav kala) esindaja,
mille pealt hakati juba iseseisvalt uurima,
kus ja kuidas need uimed, süda ja maks
kalal ikkagi paiknevad.

Õpilased kommenteerisid päeva järgmiselt:
„Praktikum oli igati vahva ja põnev,
vahelduseks palju lahedam kui tavaline
bioloogiatund.
Aga
tegelikult
on
bioloogiatunnid ise ka täitsa okeid.“ Nii et
päeva võib lugeda õnnestunuks!
Ketlin Suvi,
bioloogiaõpetaja
Kindlasti oli just see osa praktikumist kõigi
lemmik. Käed ja lauad puhtaks pestud,
hakati usinalt üles seatud õppejaamades
käima, kus pidi erinevaid Eesti vetes
elutsevaid
kalu
määrama,
sai
mikroskoobiga lähemalt uurida kalade
soomuseid ja uimi ning uurida, mille jaoks
kalu kasutatakse. Uusi teadmisi tuli uksest
ja aknast, ent kõige üllatavam oli paljude
jaoks tõsiasi, et sprotid ei olegi eraldi
kalaliik. Kas sina tead, millest poelettidelt
leitavad sprotid tehtud on?

