
E      17. detsember 

  7.30 4. a ja 4.b jõuluprogramm Rakveres 
10.30 3.a klass Kidslandi mängumaal 
17.00 2.c klassiõhtu 

T      18. detsember 

 
10.55  Õpilasesinduse koosolek kab 110 
15.00 3.b klass kinos 
17.00 5.a ja 5.c klassiõhtu 
 

K      19. detsember 

 
10.10 1.-3. kl jõulutrall aulas 
18.00 8.-9. kl jõuluball aulas 
 

N      20. detsember 

 
12.00 Proovide algus Pauluse kirikus 
14.00 Jõulukontsert Pauluse kirikus 
 

R      21. detsember 

 
Jõuluhommikud 
10.00 3.b klass Kidslandi mängumaal 
 
 

KAUNEID JÕULUPÜHI! 
MEELEOLUKAT AASTAVAHETUST! 
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ÜÜRRIITTUUSSEEDD  

 

TTUUNNNNUUSSTTUUSS  
 

JUHTKOND TÄNAB 
 

 õpetaja Kaidi Menšikovat „Hea kooli“ 
konkursitöö koostamise eest TÜ 
eetikakeskusele 
 

 kogukonna kontserdil jõulumeeleolu 
loonud naiskoori Domina lauljaid ja 
dirigenti Anneli Koppelit, prantsuse koori 
ja juhendajat Lillia Millastet, 3. klassi 
soliste ja juhendajat Kristel Tikku, 3.-4. kl 
showtantsijaid ja juhendajat Kristin 
Laupat, solist Joosep Valli (9.a) ja 
juhendajat Anneli Koppel, luuletuse 
lugejat Kerttu Lisette Kadajast (7.a) ja 
juhendajat Riina Voltri ning õhtujuhe 
Marleen Plakki ja Loviisa Koltšinit (7.c) 
 

 5. klasside õpilasi, lapsevanemaid ja 
nende klassijuhatajaid kohviku 
korraldamise eest kogukonna jõulu-
kontserdil 
 

TTEEAATTEEDD  
 

 KOOLIOLÜMPIAMÄNGUDE  
 LOGOKONKURSS 
 

4. ja 5. juunil korraldame Descartes’i koolis 
1.–9. klassile rahvuslikud (Eesti-
teemalised) olümpiamängud. Otsime oma 
olümpiamängudele logo. 
Igast klassist ootame vähemalt ühte logo 
A5 paberil. Logod tuua kuni 11. jaanuarini 
2019 raamatukokku.  
Parimatele auhinnad! 
 

 



  

 

 

 ERASMUS+ PROJEKT “EUROOPA  
IDENTITEET JA VÄÄRTUSED NOORTE 
INIMESTE ELUDES” 

 
28. novembrist 2. detsembrini osalesid meie 
kooli 9. klasside õpilased Patrick Välja, 
Joosep Vall, Mathias Piho, Kirke Piir, 
Elisabet Ostrovski, Genneth Grünthal, 
Sander Vaasma, Marleen Poom, Daniel 
Petuhhov, Leiki-Maria Arroval, Krislin Säre ja 
Kristine Munitsõn Prantsusmaal Nantes’is 
toimuvas Erasmus+ projektis "European 
Identity and Values in the Lives of Young 
People". Selles projektis osalevad lisaks 
Eestile ka Austria ja Hispaania. Sel korral 
võõrustas osalejaid La Perverie’ kool 
Nantes’st. Töötubades käsitleti Euroopa 
ühist identiteeti läbi ajaloo, geograafia, 
religiooni ja seadusandluse. Projekti 
töökeeleks oli inglise keel.  Lisaks Lääne-
Prantsusmaal asuvale Nantes’ linnale 
nägime ka Pariisi vaatamisväärsusi. Õpilasi 
saatsid direktor Jaan Reinson ja 
sotsiaalpedagoog Iiri Saar.  
 

 
 

Küsisime õpilastelt, mida nad selle projekti 
kohta arvasid. Miks on sellises projektis 
kasulik osaleda? 
 
Projekti käigus saab harjutada võõrkeeles 
suhtlemist, kohtuda inimestega erinevatest 
riikidest, elada võõrustavate perede juures, 
õppida  tundma  teise riigi elukombeid, 
proovida erinevaid toite. Sellises projektis 
osalemine avardab silmaringi, annab juurde 
kogemusi, julgust ning oskust inimesi mõista 
ning nendega suhelda. Projekti käigus õpib 
ka ennast tundma ning saab ülevaate oma 
oskustest. Alati kui pakutakse võimalust 
osaleda sellises projektis, ära kahtle, osale! 
 
 

Mida sain teada töötubadest? 
 
Osaleda sai neljas töötoas: Euroopa 
geograafiline identiteet, religioon, ajalugu ja 
kultuur. Igas töötoas oli kolm noort igast 
riigist. Töötoad toimusid kahel päeval ja 
kokku 4-5 tundi.  Töötubades õppisime, mis 
on Euroopa identiteet ja mis seda kujundab.  
Saime teada, et erinevates Euroopa riikides 
on väga palju erinevaid uske, traditsioone ja 
kombeid. Õppisime päris palju ka rahvusliku 
identiteedi, erinevate rahvaste kommete ja 
Euroopa seaduste ja majanduse kohta. 
Töötoad olid õpetlikud ning avardasid 
silmaringi ning arusaama maailmast.  
 
Millised olid suhted vastuvõtva perega? 
 
Perega kontakt oli suurepärane. Sattusin 
väga lahedasse paljulapselisse perre. 
Lisaks minule peatus selles peres kaks 
päeva Austraaliast pärit vahetusõpilane. 
Temaga suheldes sain kuulda ka elust 
Austraalias.  
Minule meeldis prantsuse pere väga, sest 
kõik olid väga toredad, eriti perepoeg. Me 
saime väga hästi läbi ja nad võtsid mind 
oma koju, nagu oleksin nende oma laps.  
Pere inglise keelt väga ei rääkinud, aga 
kuidagimoodi saime hakkama. Nad olid 
väga lahked ja viisakad. 
Minu pere oli väga tore. Pereliikmed olid 
väga jutukad ja lahked.  
Minu pere suhtles vabalt ja sõbralikult, nii 
mul oli üsna lihtne uue keskkonnaga 
harjuda.  
Kontakt perega oleks olnud parem, kui 
projekt kestnuks paar päeva rohkem. Neli 
päeva on üsna lühike aeg, seetõttu on väga 
raske kohe mugavalt keskkonda sulanduda.  
Pere oli väga sõbralik ja kaasas mind 
igapäeva toimetustesse. Nad armastasid 
väga muusikat  ning õhtuti nad tavaliselt 
musitseerisid koos.  
Pere oli spordilembeline.  Kord nädalas käis 
pere koos sõpradega ragbit mängimas. 
Sain perega suurepäraselt läbi. Nii kui 
uksest sisse jõudsin, tulid kõik kohe 
suhtlema. Alguses ma kartsin suhelda. Alles 
eelviimasel päeval tundsin ennast vabana ja 
suhtlesin kõigiga piinlikust tundmata. Ainuke 
asi, mis jäi minu jaoks arusaamatuks, oli, 
miks nad tegid kakaod kausis.  
 
 

 

KOOLIELU 
 



 

 3.B KLASSI ÕPILASED LASTEAIAS 
 
On päkapikkude aeg. Tööõpetuse tunnis 
meisterdasime vahvaid päkapikke. Lapsed 
said nende meisterdamisega väga hästi 
hakkama. Kõige paremini kinnistuvad 
teadmised ja oskused teistele edasi andes. 
Nii läksime külla Sipsiku lasteaia 
koolieelikute rühma lastele, et jagada 
jõulurõõmu ja õpetada neile vahvate 
päkapikkude meisterdamist. Ühiselt 
veedetud aeg möödus kiiresti. Lastele ja 
lasteaia õpetajatele meeldis ühine tegevus 
väga. Lapsed said omavahel sõbraks ja  
nüüd oodatakse meid sinna tagasi. Nii saigi 
uueks aastaks uued kohtumised kokku 
lepitud.  
 

 
 

Laste mõtted: 
*Mulle meeldis aidata. (Eva-Lota) 
*Lapsed olid nii toredad. (Merilin) 
*Mulle meeldis, et saime õpetada lastele 
päkapikkude meisterdamist. Mütsi oskasid 
nad teha. (Maria) 
*Nad said paremini hakkama kui meie. 
(Isabel) 
 

Külli Hindrikson, 
3.b klassi õpetaja 

 

 VÕISTKONDLIKUD TÕSTMISE  
 VÕISTLUSED 
 
8. detsembril toimusid Tartu Ülikooli 
spordihoones spordiklubide vahel 
võistkondlikud võistlused tõstmises. 
Spordiklubi  JÕUD JUNIOR  oli esindatud 
nii ühe nais- kui meeskonnaga. Võistkonda 
võis kuuluda 4 liiget, kellest kolme parema 
tulemused läksid parimate selgitamisel 
arvesse. 
 

Kontakt perega tekkis üsna kiiresti. Õnneks 
oskasid nad üsna hästi inglise keelt.  
 
Kirjelda reisi. 
 
Reis oli väga huvitav, sest saime näha nii 
Pariisi kui ka Nantes’d.  
Saime tutvuda väga paljude uute inimestega 
ning saime ka proovida prantsusepärast 
toitu. Saime oma sihtpunktide vahel ka veidi 
erinevaid linnu uudistada ning ennast vabalt 
tunda.  
Reis oli huvitav ja kogu projekt oli hästi 
korraldatud.  
Prantsusmaal oli väga ilus ja saime palju uut 
teada.  
Soovitan kindlasti sellest projektist osa võtta, 
kui oled huvitatud Euroopast ja erinevatest 
Euroopa riikidest.  
 

 
 

See oli kõige lõbusam ja huvitavaim reis, 
millest olen osa võtnud. Tänu varasemale 
prantsuse peres elamise kogemusele 
teadsin, mis mind ees ootab ja millega 
peaksin arvestama.  
Lisaks projekti tegevustele ja teiste riikide 
õpilastega suhtlemisele oli võimalik tutvuda 
Nantes’ linna arhitektuuri ja eluoludega.  
Tihedat liiklust ja umbseid trammisõite 
kõrvale jättes oli reis supertore ja hästi läbi 
mõeldud. Üks vägevamaid elamusi oli Notre 
Dame’ katedraalis käik ja kui sain Nantes’ 
katedraalis suurel orelil mängida.  
Tore oli see, kui käisime Machines de Île 
teemapargis suure elevandiga sõitmas. 
Meeldis ka ilus Nantes’ vanalinn.  
Reisi ajal toimusid üle Prantsusmaa suured 
rahutused, mis olid vägivaldsed ja 
hirmuäratavad.  

Jaan Reinson ja  
Iiri Saar 

 
 

KOOLIELU 
 



 

KOOLIELU 
 

Naiskond saavutas I koha, võistkonda 
kuulusid Anne Fljaum, Kelly Pedak ja Triin 
Põdersoo. II koha saavutas SK Mäksa ja III 
koha CrossFit Tartu. 
 

 
 

 KOHTUMINE KIRJANIKUGA 
 

 
 

12. detsembril käis Descartes’i koolis 
lastekirjanik Kadri Hinrikus, kes rääkis 3.–6. 
klassi õpilastele oma raamatutest kui ka oma 
elust ning valmivast raamatust. Kirjanik 
hakkas kirjutama üksteist aastat tagasi oma 
töö kõrvalt. Ta tuli lastekirjandusse 
mälestusraamatutega „Miia ja Friida” ja „Kui 
emad olid väikesed”, mis said sooja 
vastuvõtu osaliseks. Kogu oma inspiratsiooni 
raamatute kirjutamiseks sai ta elust enesest 
kui ka oma vanemate lugudest. Ta rääkis, 
kuidas ta juba väikesest saati armastas 
lugeda. Kadri Hinrikus on kirjutanud üksteist 
raamatut, millest viimane on „Sõna vägi on 
suurem kui sõjavägi“. Sellest toredast 
piltidega vanasõnade raamatust luges ta ka 
kaks lugu ette.  

Kadri Lill, 
huvijuht 

 KODUTÜTRED KÜPSETASID  
 PIPARKOOKE 
 
On juba traditsiooniks saanud, et igal aastal 
detsembrikuus korraldavad Tartumaa 
Naiskodukaitse  liikmed kodutütardele 
piparkookide küpsetamise päeva. Nii seadsid 
meie kooli kodutütred sammud kaitseliidu 
staapi, et üheskoos küpsetada vahvaid 
piparkooke.  
Niikaua kui piparkoogid ahjus küpsesid, 
mängiti ühiselt vahvaid seltskonnamänge. 
Põnevust ja vahvaid elamusi pakkus 
piparkookide kaunistamine.  
 

 
 

Laste mõtted: 
Oli tore õhtupoolik! Tänud korraldajatele! 
*Oli tore ja lõbus. (Maria) 
*Viisin piparkoogid koju, et neid seal süüa. 
Hammas oleks peaaegu ära tulnud. (Rianna) 
*Ma ei saanud peaaegu üldse süüa, sest 
minu piparkoogid läksid kõrbema. (Maria) 
 

Külli Hindrikson, 
3.b klassijuhataja 

 

 KOGUKONNA JÕULUKONTSERT 
 
13. detsembril toimus Descartes’i kooli aulas 
kogukonna jõulukontsert. Suur rõõm oli näha, 
et lisaks lastevanematele olid kontserti 
kuulama tulnud ka Annelinna elanikud. 
Esinesid naiskoor Domina ja Descartes’i 
kooli solistid, prantsuse koor ning  3. ja 4. kl 
showtantsijad. Kontsert pakkus jõulurõõmu ja 
häid emotsioone kõigile. 
5. klassid tegid kõik selleks, et lisaks 
hingetoidule sai ka keha kosutust. 
Jõulukohvikust sai osta  glögi, smuutit ja 
maitsvaid õpilaste omavalmistatud 
suupisteid. Müügil oli ka ühe lapsevanema 
meisterdatud käsitööd. 

Kadri Lill, huvijuht 


