
E      28. november 
 

10.30 1.b klass spordimuuseumis 
12.00 1.a klassi mänguvahetund aulas 
13.15 4. ja 6. klassid Vanemuises, 
 muusikal  "Õnnelike inimeste maa" 
   

T      29. november 
 

  8.30 Õpilasesinduse koosolek 
  8.45 Juhtkonna nõupidamine 
10.15 1.a klass Tartu linnamuuseumis 
10.30 9.b klassi õppeprogramm "Lastele  
 keelatud" Vanemuises 
 

K      30. november 
 

10.55 2.b klassi mänguvahetund aulas 
12.00 2.a klassi mänguvahetund aulas 
14.00 Tugimeeskonna nõupidamine 
15.00 Õppenõukogu 
 

N      1. detsember 
 

10.55 3.a klassi mänguvahetund aulas 
 

R      2. detsember 
 

Trimestrilõpu kogunemised aulas 
  8.30 1.–3. klass 
  9.10 4.–6. klass 
10.10 7.–9. klass 
 
  9.15 2.b klass õppeprogramm 
 "Eksootilised lemmikloomad"  
 TÜ loodusmuuseumis 
10.55 3.b klassi mänguvahetund aulas 
11.00 5.b/v klassi KVA matkekeskuses 
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ÜÜRRIITTUUSSEEDD  
 

TTUUNNNNUUSSTTUUSS  
 

JUHTKOND TÄNAB 
 

 õpetaja Kaja Kivisikku, kes korraldas 
kolleegidele helkurkõnni 

 Kert Kööbit 7.a klassist, kes saavutas 
TV 10 olümpiastarti võistlussarja Tartu 
linna I etapil 60 m jooksus III koha ning 
tema kehalise kasvatuse õpetajat Martin 
Vändrat, samuti Tiina Terasmaad ja 
Liina Kaisi, kelle õpilased võistlussarjas 
kooli esindasid 

TTEEAADDEE  
 

JÕULUKUU SÜNDMISED 
 

 14. detsember – jõululaat 

 15. detsember – kogukonna jõulu- 
           kontsert 

 19. detsember – jõulukontsert 
            Pauluse kirikus 

 20. detsember – 1.–3. kl jõulupidu 
             8.–9 kl jõulupidu 

 21. detsember – jõuluhommikud 
 
 

 



  

 

 

 KÜLALISED HISPAANIAST 
 

7.–11. novembrini võõrustasid TDK õpilased 
Erasmus+ projekti külalisi Hispaaniast Alcoi 
koolist. 
Esmaspäeval tervitas koolidirektor päeva 
alguses hispaania külalisi.  Seejärel liikusime 
tundidesse. Hispaania õpilased osalesid 
bioloogia, prantsuse keele ning füüsika 
tundides. Eesti keele tunnis andis õpetaja 
Mirli hispaanlastele eestikeelse raamatu ning 
hispaanlased pidid õppima eestikeelseid 
sõnu.  
Teisipäeval käisime Meenikunno rabas. Seal 
külastasime vaatlustorni ja grillisime vorsti. 
Eriti tore oli bussisõit, kus sai palju omavahel 
suhelda ning nalja teha. 
Kolmapäeval toimusid meil töötoad. Lõbusad 
oli mängud aafrika lauludega, pildil näidatud 
situatsioonide läbimängimine. Järgmises 
töötoas kuulasime, kuidas ukrainlasi Eestis 
nutivahenditega aidatakse. Järgmine töötuba 
oli seebi tegemine.  Pärast seda läksime 
süüa tegema. Söögi tegemises osalesid kõik 
ja see oli vahva: kes lõikas vorsti, kes tegi 
tainast. Õhtul ootas ees kontsert ning 
Dekaariumis oli kaetud Rootsi laud. Ühisel 
koosviibimisel jagati kinke hispaanlastele, 
tegime pilte ning sõime ja ajasime juttu.  
 

 
 

Neljapäeval külastasid hispaanlased AHAA 
teaduskeskust ning õhtupoole olime koos 
Lõunakeskuse uisuväljakul. 
Reedel käisime ERM-is, kus tutvusime Eesti 
ajalooga. 
 

Hispaanlastele oli kõik huvitav. Rääkisime 
palju  inglise keeles. Meie kliimaga tulid 
külalised Lääne-Euroopast väga hästi 
toime. Neil olid kaasas soojad joped, kindad 
ja mütsid. Ka eesti söögid (nii pelmeenid kui 
ka hapukoor)  sobisid külalistele hästi.  
 

Marko Enok, 8.a 
 

 OTSIMISMÄNG „RENÉ’D OTSIDES“ 
 

Meie kooli nimikangelane René armastab 
väga peitust mängida. Juba 8 aastat poeb 
ta õpilaste eest peitu. Kui kuuel esimesel 
aastal piirdus ta koolimaja ruumidega, siis 
kahel viimasel aastal on ta end koolimaja 
lähiümbrusesse peitnud. Meie ja teiste 
Tartu linna koolide 3.-4. klasside õpilastel 
on päris tükk tegemist, et vallatu René taas 
üles otsida. Sel aastal osales otsimises 44 
õpilast üle linna. Vaatamata külmale ilmale 
jagus osalejatele tegutsemislusti mitmeks 
tunniks. Kõige osavamaks osutusid 
Raatuse kooli noored, kes viisid koju ka 
väikese karika ning nähtamatu tindiga 
pliiats-taskulambi. Kõik ülejäänud osalejad 
said lisaks magusale ampsule ning 
painduvale kirjutusvahendile oma 
koduklassi kaasa võtta ühe toreda mängu, 
millega ühiselt mängides lõbusalt 
vahetunde sisustada saab. 
 

Kaja Kivisikk, 
korraldaja 

 
 

Meenutus toredast õhtust Raatuse koolilt: 
Valmis oldi pimeduses orienteerumiseks, 
aga keset mängu üllatas korralik lumesadu. 
Külm ei hakanud, sest esimeses voorus sai 
kõvasti joosta. Aeg möödus kiiresti, mitte 
 

KOOLIELU 
 



sissevaate Austria õppesüsteemi. 
Rohkeid kultuurielamusi pakkus kooli 
õppejuht Benjamin Rosenauer, kes tegi 
TDK delegatsioonile giidituuri jõuluehteis 
Viini linnas ning tutvustas klassikalist 
Austria kööki – ära said proovitud nii 
pannkoogi-supp, Viini šnitsel kui ka 
õunastruudel. 
 

  ÕPETAJATE HELKURKÕND 
 

24. novembril kutsus kooli TEK=VUNK 
meeskond õpetajaid juba viiendale 
helkurkõnnile. Raamatukogude aastal tuli 
meeskondlikus otsimismängus üles leida 
järgmised Tartu linna raamatukogud: 
Annelinna, Tartu Ülikooli, 
Linnaraamatukogu, Haridusteaduste 
Instituudi ja kooli raamatukogu. Kiires 
tempos said läbi tuhisetud kõik ettenähtud 
kohad ning ülesande täitmiseks isegi pisut 
sohki tehtud. Igas raamatukogu 
kontrollpunktis otsisime raamatutest 
etteantud vihjete järgi sõnu, millest saime 
kokku eesootava programmi vihje. Salakirja 
taha oli peitu pugenud järgmine vihje: „Olete 
nüüd teretulnud koolimajja. Seal võtaksime 
natuke pruukosti, on ka aega ärksamaks 
meelelahutuseks.“ 
 

 
 

Kooli raamatukogus ootaski meid kirjanik 
Justin Petrone, kes rääkis meile huvitavaid 
lugusid enda elust, kohanemisest Eestis ja 
luges ette katkendeid aasta tagasi ilmunud 
teosest „Jõulumees ja muid tõestisündinud 
lugusid“. 

Kadri Lill, 
huvijuht 

KOOLIELU 
 

kordagi ei olnud igavust. Õhin ja mängulust 
olid suured, meeskonna võit tuli üllatusena. 
Helkurite leidmine pealambi valguse abil 
aitas lastel veelkord kinnitust leida, et 
tänaval on vaja kanda helkurit, sest 
autojuhid ei saa jalakäijat pimedas märgata. 
Õpilastele meeldis nuputamine ja 
äraarvamine. Küsimused olid parajal määral 
pingutust nõudvad. Saadi hulgaliselt väärt 
teadmisi kuulsa prantslase René 
Descartes’i kohta. Viimane ülesanne, kus 
spordiplatsilt tuli üles leida René, tekitas 
parajalt teadmatust ja elevust. Suur oli 
rõõm, kui portreed lõpuks pimeduses 
märgati. 
Meeskonnas sujus koostöö hästi. 
Tähelepanelik oli vaja olla läheduses 
viibivate kaasvõistkondade vastu, et mitte 
liiga valju häälega vastuseid välja öelda. 
Arvati, et otsimismäng oli põnev, 
meeleolukas ja elamuslik. Kõik lapsed olid 
väga rahul, et said võimaluse mängust osa 
võtta. Omalt poolt tahan tänada kõiki neid 
tublisid õpetajaid, kes aitasid kaasa 
ettevõtmise kordaminekule. 
Tuhat tänu, Kaja, organiseerimast! Igavesti 
vahva mäng, mis nõuab aktiivset liikumist ja 
ilmastiku trotsimist. 

Mare Kiisk, 
Raatuse kooli klassiõpetaja 

 

 KÜLASTAMAS VIINI KOOLI 
 

18.-20. novembril külastas Descartes’i kooli 
juhtkond Viini Sacré Coeur Gümnaasiumi. 
Tegu on kooli Erasmus+ partnerkooliga, 
mille külastus koroonapandeemia tõttu 
aastaid edasi lükkus. Lühikese reisi jooksul 
tutvusime kooli igapäevaeluga, saime häid 
mõtteid projektõppe läbiviimiseks ning  
 

 



 

  TV 10 OLÜMPIASTARTI 
 

22. novembril toimus Tartu Ülikooli 
Spordihoones TV 10 olümpiastarti 
võistlussarja Tartu linna I etapp. Võistlusel 
võisteldakse kahes vanusegrupis. Vanem 
vanuseklass (PV, TV) – 2009.-2010. a 
sündinud poisid ja tüdrukud. Noorem 
vanuseklass (PN, TN) – 2011. a ja hiljem 
sündinud poisid ja tüdrukud. 
I etapi alad: TN – 60 m, kõrgushüpe; TV – 
60 m, kuulitõuge, PN – 60 m, kõrgushüpe; 
PV – 60 m, teivashüpe. Vanuseklassi 
siseselt ei pea võistlema mõlemal alal, vaid 
võib valikuliselt võistelda ka ainult ühel alal. 
Meie koolist osalesid võistlustel Kert Kööbi 
(60 m), Isabel Tiitsaar (60 m),  
Rianna Väärsi (60 m, kuulitõuge),  
Grete Tšikanov (kõrgushüpe, 60 m), Aleks 
Russakov (60 m), Martin Männigo (60 m), 
Kaspar Kivila (60 m), Carola Horn (60 m) ja 
Kaide-Ly Rehemaa (60 m).  
 

 
 

Õnnitleme Kert Kööbit, kes saavutas 
vanemate poiste 60 m jooksus Tartu linna 
arvestuses III koha! 
Aitäh kõigile osalejatele! 
 

Liina Kais, 
kehalise kasvatuse õpetaja 

 

SPORDIELU 
 

 VÕIDUKAS MAADLEJA 
 

19. novembril toimusid 43. Vooremaa 
auhinnavõistlused maadluses Jõgeval, kus 
oma vanuse- ja kaalugrupis saavutas 
Markos Kannela (5.a) II koha.  
 

 
 

 ILUS SAAVUTUS ILUUISUTAMISES 
 

Nädalavahetusel  toimus Tallinnas, 
Tondiraba Jäähallis, Rahvusvaheline 
Iluuisutamisvõistlus Tallinn Trophy 2022. 
Liis Kittus (4a) saavutas Cubs B grupis        
I koha. Kokku oli 24 võistlejat. 
 

 
 
 
 
 


