
E      9. detsember 
 

10.55 1.c aktiivne vahtund võimlas 
10.55 Õpilasesinduse koosolek kab 110 
12.00 3.a mänguvahetund aulas 
13.15 5. klasside inglise keele viktoriini  
 koolivoor 
 

T      10. detsember 

 

10.55 1.c mänguvahetund aulas 
12.00 3. klasside aktiivne vahtund võimlas 
18.00 4.c etendusel „Ernesto küülikud“ 
 

K      11. detsember 

 

  8.30 Juhtkonna nõupidamine 
10.55 2. klasside mänguvahetund aulas 
10.55 Kendama turniir tüdrukutele A-110 
12.00 Kendama turniir edasijõudnutele aulas 
15.00 Õpetajate keraamika ja seebi töötuba  
 

N      12. detsember 

 

10.55 Just Dance aulas 
12.00 1.a mänguvahetund aulas 
12.20 Tagasi Kooli projekti raames  
 9. klasside vestlusring advokaadiga  
 kab115 
14.00 Tugimeeskonna nõupidamine 
18.00 Annelinna kogukonna jõulukontsert 
 

R      13. detsember 
 

10.55 2.a aktiivne vahetund võimlas 
10.55 3.c aktiivne vahetund aulas 
12.00 4.–5. klassi aktiivne vahetund võimlas 
13.00 6. klassid Palamusel 
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ÜÜRRIITTUUSSEEDD  
 

TTUUNNNNUUSSTTUUSS  
 

JUHTKOND TÄNAB 
 

 prantsuse keele päeva peakorraldajaid 
Evelin Randa, Signe Annsood ja Kadri Lille 
ning žüriid Elle Reisenbuki, Birgid Tähte, Iiri 
Saart, Külli Reinot, Liina-Lisandra Vatmani 
(8.b) 

 prantsuse keele filmikonkursil osalenud 
õpilasi ja nende juhendajaid Evelin Randa, 
Signe Annsood ja Lilia Miilastet 

 I trimestri kogunemisi korraldanud 
õppealajuhatajat Piret Paatsit ning 
esinenud prantsuse koori ning 2.a ja 7.b 
klassi õpilasi  ning nende juhendajaid 
õpetaja Lilia Miilastet, Kristel Tikku ja 
Anneli Koppelit 

 Kendama kooliturniiri algajate võistlusel  
I koha saavutanud Martin Männigot (1.a) ja 
Anni Roiot (3.a) ning edasijõudnute 
võistlusel 1., 3. ja 4. vooru võitnud Mikk 
Lillmaad (6.b) ja 2. vooru võitnud Marvin 
Uusenit (6.b) 

 5.–7. kl õpilaste maketikonkursil „Minu 
unelmate tuba“ osalenud Katrin-Daina 
Boikovat (7.b) 

 õpetaja Maive Sinijärve ja tema õpilasi 
koolimajas jõulumeeleolu loomise eest 

  

TTEEAADDEE  
 

 
 
 



  

 

 

 

 LASTEAIA LUGEMIS JA ARVUTAMIS  
 TÖÖTOAD 
 
22. ja 28. novembril toimus projekti „Sõber 
kutsub kooli uudistama“ teine kohtumine 
lasteaia Lotte, Krõll ja Poku koolieelikutega. 
Mudilased said lugemis- ja arvutamis-
ülesandeid lahendada puslet kokku pannes 
ning teha seda ka läbi liikumise ja 
nutiseadmete abiga. 
 

 
 
Täna oli koolis väga huvitav nii lastel kui ka 
õpetajatel. Tegevused olid põnevalt ja 
ajaliselt hästi planeeritud. 
Lapsed ütlesid, et neile meeldis täna koolis 
kõik, eriti muidugi tahvelarvutites mängimine, 
kuid mitmed lapsed nimetasid parimate 
tegevustena ka pusle kokkupanemist ja 
liikumismänge aulas. Võib öelda, et seekord 
oli tegevusi, mis igale lapsele meeltmööda. 
 

 
 
Tänu toredatele Suurtele Sõpradele, said 
kõik Väiksed Sõbrad just nii palju abi, kui 
kellelgi parasjagu vaja oli. Lastel oli tore ka 
nii sama juttu puhuda. 
Ootame juba järgmist kohtumist. 
 

Lasteaed Lotte  
Lõbusad Rännukoerad 

 

Koolieelikute mõtted: 
Igal pool oli maailma parim.  
Meeldis kaardi ja topsimäng.  
Mulle meeldis tahvelarvutis mänge mängida 
ja puslet kokku liimida.  
Tore oli arvutis sõnu kirjutada.  
Lugemist on tarvis, et teisi asju teada saada.  
Päev oli lõbus ja sai õppida. 
 

 SUUTERVISEÕPETUS 
 
Novembris ja detsembris kuulasid 1.a, 1.c, 
2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 3.c õpilased suutervise 
teemalist loengut, kus esinesid Tartu Ülikooli 
arstitudengid. Lastele räägiti sellest, kuidas 
hoida hambad terved ja et hambaarst on 
meie hammaste sõber. Arutasime, milleks on 
inimesele hambaid üldse vaja. Saime teada, 
kuidas hambasse tekivad augud. Et suus on 
bakterid ja nad suudavad teha tugevasse 
hambasse augu, kui süüa liiga tihti.  
 

 
 
Lastele tutvustati nelja kuldreeglit, et hambad 
oleksid terved:  
 
1. Jälgi mida ja millal sööd. Jälgi, et toit ei 
sisaldaks palju suhkrut ja ei oleks väga 
kleepuv. Soovituslik on päevas 4–5 
toidukorda. Hommiku-, lõuna- ja õhtusöök ja 
paar vahepala. 
2. Janu korral joo alati vett.  
3. Söögikordade vahele jäta 2–3 tunnine 
paus. Hoidu näksimisest!  
4. Pese hambaid kaks korda päevas kaks 
minutit järjest. Hambaid pestes sülita 
hambapasta välja, ära loputa!  
 
Lapsed arvasid, et loeng oli väga vajalik ja 
lubasid, et peavad meeles kuldreegleid. 
 

Küllike Kütimets, 
klassiõpetaja 

 
 
 

KOOLIELU 
 



 KÜLASKÄIK TARTU JAAN POSKA  
 GÜMNAASIUMISSE 
 
2. detsembril käis 9.b tutvumas Tartu Jaan 
Poska Gümnaasiumiga. 
Gümnaasiumi õpilasesinduse liikmed viisid 
läbi ringkäigu koolimajas, rääkisid õppe-
protsessist gümnaasiumis, näitasid oma 
tunniplaane ja vastasid koha peal tekkinud 
küsimustele. Kaasa sai võetud tunne, et pole 
see gümnaasiumis õppimine üldse nii 
keeruline, kui vaid ise piisavalt panustada. 
Oli väga armas, et meid tervitas ka kooli 
direktor Helmer Jõgi, kes kõiki soovijaid hea 
meelega sügisest ka õpilastena tervitaks.  
 

 
 
Oma kogemuse võtab kokku Elizaveta 
Iškova: Tartu Jaan Poska Gümnaasiumil on 
igatpidi huvitav ajalugu. Koolimaja asub väga 
heas kohas. Tunniplaanis on rohkesti 
valikkursuseid, mis on õpilaste jaoks oluline. 
Suur aitäh Descartes’i kooli vilistlastele 
Daniel Petuhhovile ja Marion Aulele, kes 
meid kooliga tutvuma kutsusid! 
 
Aitäh Jaan Poska gümnaasiumi 
õpilasesinduse liikmetele, kes meie jaoks 
aega leidsid ning lõbusalt ja kirega kooli 
tutvustasid ja gümnaasiumi-hirme 
leevendasid. 

Kaidi Menšikova 
9.b klassijuhataja 

 

 DESCARTES’I KOOL ESITLES  
 PRANTSUSKEELSEID FILME 
 
Neljapäeval, 5. detsembril toimus Tartu 
Descartes’i Koolis traditsiooniline prantsuse 
keele päev, kus esitleti konkursile saadetud 
filme.  
Sel aastal korraldasime Tartus prantsuse 
keelt õppivatele 4.–9. klassi õpilastele 
prantsuskeelse filmikonkursi „Mon école“  
(„Minu kool“). Osaleda sai individuaalselt või 
grupiga ja kahes kategoorias: 4.–6. klass ja 
7.–9. klass. 
 Filmide esitlemisel sai näha 16 filmi, mis 
jutustasid koolist, koolipäevast, 
koolitarvetest, vahetunnist, ideaal- ja 
virtuaalkoolist ning mille autoriteks olid 
Descartes’i ja Tartu Erakooli õpilased. 
Saalitäis publikut elas pinevalt ekraanil 
toimuvale kaasa. 
Prantsuskeelse filmipäeva lõpetas põnev 
kohtumine näitleja Reimo Sagoriga, kes 
rääkis näitlejatööst, filmirollidest ja vastas 
õpilaste küsimustele.  
 

 
 

Tublimatele jagasime auhindu Grand prix 
võitsid TDK 8.a klassi tüdrukud Jasmin-
Anette Ansip ja Terit Michelle Sild. 

 

 

KOOLIELU 
 



 

Filmikonkursi tulemused: 
 
4.–6. kl arvestuses: 
I koht Aleksandra Gaan, Elina Prilutski (4.b) 
II koht Tartu Erakooli 4. klass 
III koht Annabel Rebo, Teisi Eli ja Karin 
Altma (6.a) 
 
7.–9. kl arvestuses: 
I koht Jasmin-Anette Ansip, Terit Michelle 
Sild (8.a) 
II koht Tartu Erakool 6. klass 
III koht Kevin Rusnak, Kristofer Poolakese 
(8.c)  
 

 SPORDIUUDISED 
 
30. novembril toimus Narvas rahvusvaheline 
iluuisutamise võistlus ''Narva Cup 2019'', kus 
Carolina Silm (3.a) saavutas 21 osaleja seas 
Cubs B kategoorias III koha. 
 

 
 

*** 
Kopenhaagenis toimusid Kadettide Euroopa 
karikavõistlused vehklemises, kus 131 
osaleja seas saavutas parima eestlasena    
7. koha meie kooli õpilane Susanne Lannes 
(9.b). 
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