
E      10. detsember 

10.55  Õpilasesinduse koosolek kab 110 
10.55 Aktiivne vahetund 2. klassile võimlas 
12.00 Aktiivne vahetund 1. klassile võimlas 
12.00 3.c klass Sadamateatris 

T      11. detsember 

10.00 1.a klass ERM-s 
10.55  Mänguvahetund 3. klassile aulas 
12.00  Aktiivne vahetund 3. klassile võimlas 
12.00 5. klassid Kurgja jõulumaal 

K      12. detsember 

  9.00 Juhtkonna nõupidamine 
10.55  Mänguvahetund 1. klassile aulas 
11.15  3.–6. klassi õpilaste kohtumine  
 kirjanik Kadri Hinrikusega aulas 
12.00  Mänguvahetund 2. klassile aulas 
14.00 Supervisioon I kooliastme  
 õpetajatele kab 229 

N      13. detsember 

  9.30 2.a klass Annelinna raamatukogus 
10.55  Just Dance aulas 
12.00  Just Dance aulas 
14.00 Tugikomisjoni nõupidamine 
14.00 2.a klassi jõulupidu Tupsiku  
 mängumaal 
18.00 Kogukonna jõulukontsert aulas 

R      14. detsember 

  8.30 2.c klass Rakvere teatris 
10.55  Mänguvahetund 2. klassile aulas 
12.00  Mänguvahetund 1. klassile aulas 
10.55 Aktiivne vahetund 4. klassile võimlas 
12.00 Aktiivne vahetund 5. klassile võimlas 
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ÜÜRRIITTUUSSEEDD  

 

TTUUNNNNUUSSTTUUSS  
 

JUHTKOND TÄNAB 
 

 9.c klassi õpilast Liis Isabel Gehermani 
tubli saavutuse eest Tartu linna inglise 
keele olümpiaadil, kus ta jagas 4.–5. 
kohta ja tema juhendajat Laivi Haldmat 
 

 Tartu linna 4. kl sotsiaalsete oskuste 
olümpiaadil kooli esindanud 4.a klassi 
meeskonda ja nende klassijuhatajat Terje 
Lelovit 
 

 Tartu linna sotsiaalsete oskuste 
olümpiaadil liikumispausi korraldanud 
mängujuhte Mari-Liis Plakki (9.b), Amity 
Hainsalu (8.b), Loviisa Koltšinit (7.c) ja 
Marleen Plakki (7.c) 
 

 õpetaja Katrin Ubalehte ja Siret Voolu, 
kes korraldasid 5. klassidele  inglise 
keele viktoriini 
 

 I trimestri kogunemistel esinenud 
õpilasi Elis Tomanni (3.c), Liandra 
Liikvarti (6.b) ja 7.b klassi ning nende 
juhendajaid õpetaja Kristel Tikku ja Anneli 
Koppelit  
 

 prantsuse keele päeva peakorraldajaid 
Evelin Randa ja Signe Annsood ning 
töötubasid juhendanud 9. klasside õpilasi 
ja õpetajaid Helle Laasi, Svea Kaiot, 
Pirgit Palmi, Laivi Haldmat, Külli 
Hindriksoni, Iiri Saart, Terje Lelovit, Helen 
Nigolit, Kristel Sorget, Greta-Eva 
Kalbergi, Külli Reinot, Ardi Kärbergi, 
Maris Allikut, Aime Rummelit, Lilia 
Miilastet, Kaja Kivisikku, Kaja 
Haljasmetsa, Tiina Terasmaad, Martin 
Vändrat 

 



  

 

 

 TUNNUSTUS KOOLILE 
 

6.–7. detsembril toimus Eesti Rahva 
Muuseumis Tartu Ülikooli eetikakeskuse   
11. väärtuskasvatuse konverents "Eesti 
2035: väärtuspõhine vaade haridusele".  
Meie kooli tunnustati tiitliga "Hea kooli 
edendaja 2018". Tunnustuse pälvisime 
õhinapõhise õppimise toetamise, 
väärtuskasvatuse kuupõhise planeerimise ja 
läbiviimise ning kogukondliku koostöö 
väärtustamise eest. 

 
 
 INGLISE KEELE VIKTORIINI  
 KOOLIVOOR 
 

3. detsembril toimus 5. klasside inglise keele 
viktoriin. Osa võttis 21 õpilast. Võistlus oli 
väga tasavägine. Maksimaalselt oli võimalik 
koguda 53 punkti. Tublimad olid: 
Karoliina Koltšin (5.c) 48,5 p 
Keili Raaperi (5.c) 46,5 p 
Kevin Reili (5.c) 46,5 p 
Bryan Puur (5.c) 46 p 
Kertu Saksing (5.b)  45,5 p 
Tiit Abel (5.c)  45,5 p 
Birgit Männigo (5.b)  45,5 p 
Elisabeth Ristoja (5.c)  45 p 
Ahti Soo (5.a)  44,5 p 
Teisi Eli (5.a)  44,5 p 
Tarvet Kukk (5.c)  44,5 p 
Karoliina, Keili ja Kevin esindavad jaanuaris 
meie kooli Tartu Erakoolis toimuval üle-
linnalisel viktoriinil.  
Aitäh kõigile osalejatele! 
 

Siret Vool ja Katrin Ubaleht, 
inglise keele õpetajad 

 

 

 PEASTARVUTAMISVÕISTLUS 
 

Arendamisel on haarav peastarvutamise 
võistluste keskkond 99math. Juba praegu 
on võimalik aadressil 99math.com võistlusi 
luua ning kaaslastega peastarvutamises 
mõõtu võtta.  
3. detsembril katsetati üle-eestilist 99math 
võistlust. Pilootvõistlusel osales 49 võist-
konda. Ühest klassist sai välja panna viie- 
liikmelise seltskonna, mille iga liige arvutas 
küll eraldi, aga punktid liideti ja saadi 
võistkondlik skoor. Meie kooli esindas 7 
võistkonda: 2.a, 2.c, 3.a, 4.b, 5.c, 6.a ja 7.a. 
Võistlus koosnes kolmest duellist, igas 
mängus oli kolm 30-sekundilist vooru.  
Vastased duellideks olid mänguloojate poolt 
eelnevalt paika pandud. Võistluse tegi eriti 
põnevaks see, et mänge sai otse jälgida 
veebis www.99math.com/games. Samal 
aadressil on nähtavad kõikide mängude 
tulemused. Meie õpilased esinesid väga 
hästi! 
Õpilaste sõnul osaleksid nad sarnasel 
võistlusel ka järgmisel korral. Aitäh 
õpetajatele, kes oma tunnist õpilasi 
võistlema lubasid! 

Pirgit Palm, 
matemaatikaõpetaja 

 

 TAGASI KOOLI KÜLALISTUND 
 

Novembrikuu viimase päeva klassijuhataja-
tund toimus 5.a ja 5.c klassidel koos. Tagasi 
kooli külalistunni raames andis tundi 
geoloog Kärt Paiste, kes tutvustas meile 
oma ametit. Külalisõpetaja oli kaasa võtnud 
huvitavaid pilte, kivimeid ja kristalle. Nii 
saime parema ülevaate, mida geoloogid 
tegelikult teevad ja kui tähtis nende töö on.  
 

 
 

Õpilaste huvi külalise tegemiste vastu oli 
suur ja küsimusi jätkus veel peale tundigi. 
 

Pirgit Palm, 5.c klassijuhataja 
 
 

KOOLIELU 
 

http://99math.com/
http://www.99math.com/games


 

meremehe sõlm ja „seasõrg“, õpiti 
kompassi kasutamist, asimuudi määramist 
kaardi järgi, ohutut liiklemist jalgrattal, 
seltskonnamänge ja tantse, küpsetati 
soolaseid ja  magusaid saiakesi.  

 
Kaks päeva möödusid väga ruttu. Oli tõesti 
huvitav ja õpetlik laager.  
Aitäh korraldajatele! 

Külli Hindrikson, 
3.b klassijuhataja 

 

 KÜLAS KÄIS TUUKER 
 
Novembrikuu viimasel koolipäeval tuli külla 
meie kooli vilistlane Marco Saar, kes 
tutvustas 2. ja 3. klassi õpilastele tuukri 
elukutsest. Marco ise õppis ujuma alles     
8. klassis, sõjaväeni kartis sügavat vett ja 
sukelduda ei osanud. Täna töötab ta 
Mereväe Laevastiku Tuukrigrupis miini-
tuukrina. On osalenud erinevatel rahvus-
vahelistel sõjaväelistel õppustel, operatsioo-
nidel ja missioonidel.  
Lapsed said vaadata tuukrite igapäeva-
tegemistest videofilmi, tutvuda tuukrite 
varustusega ja proovida selga võtta tuukrite 
varustusse kuuluvaid hapnikuballoone. 
 

 
 

Võimaluse korral võiks Marco oma elukutset 
tutvustada ka vanemate klasside õpilastele, 
et mõista füüsika õppimise vajadust.   
Aitäh esinejale, oli põnev ja informatiivne 
tund! 

Külli Hindrikson, 
3.b klassijuhataja 

 LINNA SOTSIAALSETE OSKUSTE  
 OLÜMPIAAD 
 

3. detsembri koolipäeva veetsid 4.a klassi 
õpilased Marko Enok, Johanna Kommer, 
Merilin Lipstok ja Karel Õigus klassiruumi 
asemel hoopis Lille Majas, kus toimus 
järjekordne linna 4. klasside sotsiaalsete 
oskuste olümpiaad. Õppepäev algas meie 
jaoks foorumteatri etendusega kooli-
kiusamise teemal. Etendus ja arutelud olid 
väga kaasahaaravad, noored näitlejad 
etendasid oma rolle väga emotsionaalselt 
ning publik pakkus omalt poolt erinevaid 
ideid kiusamise peatamiseks. Seejärel jätkus 
päev erinevates töötubades, mis kujunesid 
lastele väga huvitavateks ja harivateks. 
Veebikonstaabel Andero Sepp rääkis küber-
kiusamise teemal, südamlik teraapiakoer 
rõõmustas kõiki oma sõbralikkusega, 
meeskonnamängud aitasid veelgi suuren-
dada koostegemise rõõmu. Meie lapsed said 
töötubade juhendajatelt väga kiita oma 
rõõmsameelsuse, toetava tegutsemise ning 
arutlemisoskuse eest. Päeva lõpetasid  meie 
oma kooli armsad mängujuhid.  
 

 
 

Laste ühine arvamus oli, et selliseid vahvaid 
koolipäevi võiks tulevikus veel olla. 
 

Terje Lelov, 
4.a klassijuhataja 

 

 KODUTÜTRED JÕULULAAGRIS 
 

Detsembri esimestel päevadel olid kõik 
Tartumaa kodutütred oodatud Lähte 
koolimajja jõululaagrisse. Kahe päeva 
jooksul toimusid toredad töötoad, kus õpiti 
eluks vajalikke oskusi: õpiti lauda katma, 
meisterdati toredaid seinapilte, rahvariiete 
detaile, esmaabi külma- ja soojakahjustuse 
ning    hammustuse    korral,      selgeks   sai  

KOOLIELU 
 



 

KOOLIELU 
 

 ÕPETAJATE HELKURKÕND 
 
4. detsembril lõpetasid õpetajad tööpäeva 
helkurkõnniga üle viie Tartu silla. Hoolimata 
vesisest ilmast oli tempo hoogne ja tuju hea. 
Nautisime toredat seltskonda ning linna 
jõulutulesid. 
 

 
 

Kooli tagasi jõudes ootas meid küünlasäras 
vastuvõtt. Hubases õhkkonnas esines meie 
kooli vilistlane Birgid Täht väikese 
kontserdiga. 
Hinge puges soojus ja rahu. Suur tänu 
Kadrile ja Kajale selle elamuse eest! 
 

Rahulejäänud osalejad 
 

 SPORDIUUDISED 
 
VK Janika juuniorrühm Grisete saavutas 
22.–25. novembrini Brasiilias Sao Paulos 
toimunud MK finaaletapil kõrge 4. koha, mis 
on suurepäraseks punktiks hooaja lõpule. 
Üldkokkuvõttes lõpetasid griseted hooaja 
juunioride MK etappide arvestuses tubli       
5. kohaga. Rühma kuuluvad meie kooli       
9. klassi õpilased: Christina Kodanik, Vita 
Enok, Kleer Siigur, Roberta Solom ja 
Helena-Liisa Moks. 
 

 

*** 
1. detsembril toimusid Eesti Tantsuspordi 
Liidu võistlustantsu karikavõistluste 
finaalturniirid. 5.b klassi ôpilane Mikk Lillmaa 
saavutas koos partneri Annaliisa Uiboga 
aastakarika arvestuses standardtantsudes    
II koha ja ladinatantsudes III koha. 
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