
E      16. detsember 
 

  8.30 5.a ja 5.b õppereis Tallinnasse 
  9.00 1. klassid ja 3.a Viljandi teatris 
  9.00 9. klasside individuaalne  
 karjäärinõustamine 
10.55 Õpilasesinduse koosolek kab 110 
13.00 3.b ja 3.c kinos 
 

T      17. detsember 

 
  8.30 1.–3. klasside jõulupäev 
11.00 4. klasside jõulud Karilatsis 
17.00 1.–3. klasside ja eelkooli jõulupidu 
 

K      18. detsember 

 

  8.30 Juhtkonna nõupidamine 
10.55 2. klasside mänguvahetund aulas 
18.00 8.–9. klasside jõulupidu aulas 
 

N      19. detsember 

 
11.00 Proovide algus Pauluse kirikus 
13.00 Jõulukontsert Pauluse kirikus 
 

R      20. detsember 

 
Klasside jõuluhommikud 
11.00 Kooli töötajate jõulukontsert aulas 

 

 

Tartu Descartes'i Kool 

IINNFFOOLLEEHHTT 
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ÜÜRRIITTUUSSEEDD  

 

TTUUNNNNUUSSTTUUSS  
 

JUHTKOND TÄNAB 
 

 õpetaja Kaidi Menšikovat „Hea kool kui 
väärtuspõhine kool 2019“ konkursitöö 
koostamise eest TÜ eetikakeskusele. Meie 
kooli tunnustati tiitliga "Hea kooli edendaja 
2019". Tunnustuse pälvisime füüsilise ja 
vaimse tervise väärtustamise, laste-
vanemate kaasamise ning lasteaedadega 
koostöö edendamise eest. 

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

 õpetajate töötubasid juhendanud õpetaja 
Küllike Kütimetsa 

 kogukonna kontserdil jõulumeeleolu 
loonud naiskoor Domina lauljaid ning 
dirigenti ja peakorraldajat Anneli Koppelit, 
kontsertmeister Ragne Jõgevat, soliste ja 
poistekoori ning juhendajat Kristel Tikku, 
prantsuse koori ja juhendajat Lilia Miilastet, 
mudilas- ja lastekoori ning juhendajat 
Anneli Koppelit, 1.–3. klassi tantsijaid ja 
juhendajat Maris Kahret ning õhtujuhti 
Laura Kanepit (8.b) 

 4.b klassi õpilasi ja nende vanemaid 
ning klassijuhatajat Svea Kaiot, õpetaja 
Riina Voltrit ja Kaja Haljasmetsa kohvik-
laada korraldamise eest kogukonna 
jõulukontserdil 
 

 
RAHULIKKE JÕULE! 

KOSUTAVAT VAHEAEGA! 

 



  

 

 

 

 TUNNUSTUS KOOLILE 
 
9. detsembril toimus Dorpati 
konverentsikeskuses konverents "Harjutades 
kujuneb iseloom". Meie kooli tunnustati 
tiitliga "Hea kooli edendaja 2019". 
Tunnustuse pälvisime füüsilise ja vaimse 
tervise väärtustamise, lastevanemate 
kaasamise ning lasteaedadega koostöö 
edendamise eest. Sellest konkursist oleme 
osa võtnud viiel korral ja kõikidel kordadel on 
meid tunnustatud. 

 
 
Palju õnne, hea koolipere! 
 

 KOOLI INGLISE KEELE VIKTORIIN 
 
9. detsembril toimus TDK 5. klasside inglise 
keele viktoriin. Osa võttis 12 õpilast. Võistlus 
oli väga tasavägine. Maksimaalselt oli 
võimalik koguda 53 punkti. Tublimad olid 
 
Jürgen Liiv 5.b - 49 p 
Leen Raudsepp 5.a - 48,5 p 
Mattias Apuhtin 5.b - 48 p 
Erki Amon 5.a - 44,5 p 
Illika Kuldkepp 5.b - 43,5 p 
 
Jürgen, Leen ja Mattias esindavad 24. 
jaanuaril meie kooli Tartu Tamme Koolis 
toimuval ülelinnalisel viktoriinil.  
Aitäh kõikidele osalejatele! 
 

Siret Vool ja Katrin Ubaleht,  
inglise keele õpetajad 

 
 

 VÄIKESE MOEDISAINERI ESIMENE  
 TÄHELEND 
 
3.a klassi tütarlaps Kristelle Karu proovib 
õppimise kõrvalt kätt ka õpetajana. Nimelt 
aitab ta oma ema kõrval Moekooli õpilasi 
juhendada. Moekooli eesmärk on arendada 
noorte loomingulisust ja iseseisvat mõtlemis-
võimet. Õpilastel on võimalus end proovile 
panna moekunstnikuna, teha tutvust õmblus-
masinaga ja õppida esmaseid töövõtteid. 
Eesmärgiks on arendada noorte fantaasiat, 
et olla isikupärane ja stiilne. Moekooli 
tegevuste kohta saab täpsemat infot 
aadressil minikool.ee.  
Väikesel õpetajal paluti kokku panna enda 
disainitud riiete kollektsioon ning mõelda 
sellele nimi. Nii sai Kristelle kollektsiooni 
nimeks „Roosad unistused". Selle 
kollektsiooni esitas noor disainer Minu 
Unistuste Päeva raames toimunud Noorte 
stilistika- ja disainikonkursile. Üritus ise leidis 
aset eelmisel laupäeval vanas Atlantise 
majas Alexela loomelaval. Meie Kristellet 
tunnustati seal eripreemiaga MOEDISAIN   
5.–9. klass „Kõige terviklikum kollektsioon“. 
Lisaks enda disaini näitamisele oli ka 
Kristelle modell juba maailmas  tunnustatud 
disainerite loomingu näitamisel. 
 

 
 

Kaja Kivisikk, 
3.a klassijuhataja 

KOOLIELU 
 



 

 KOGUKONNA JÕULUKONTSERT 
 
12. detsembril toimus Descartes’i kooli aulas 
juba viiendat aastat Annelinna kogukonna 
jõulukontsert. Suur rõõm oli näha, et lisaks 
lastevanematele olid kontserti kuulama 
tulnud ka Annelinna elanikud. Kontserdil 
esinesid naiskoor Domina lauljad ja 
Descartes’i kooli solistid, mudilaskoor, 
poistekoor, lastekoor, prantsuse koor ning 
1.–3. klassi tantsijad. 4.b klassi jõulu-
kohvikust sai osta maitsvaid omavalmistatud 
soolaseid ja magusaid suupisteid, hoidiseid 
ning kaarditaskuid. 8. klassi tüdrukud müüsid 
loovtöö raames valmistatud tervislikke-
looduslikke teesid.  
Toredad esinemisnumbrid pakkusid jõulu-
rõõmu ja häid emotsioone kõigile. 
 

 
 

Kadri Lill, 
huvijuht 

 

 ÕPETAJATE TÖÖTOAD 
 
Kahel kolmapäeval, 27. novembril ja           
11. detsembril olid kõik õpetajad oodatud 
keraamika ja seebi tegemise töötuppa. 
Õpetaja Küllike Kütimetsa eestvedamisel ja 
juhendamisel valmisid kaunid kruusid ja 
küünlajalad ning lõhnaseebid. Kuna osalenud 
õpetajatele töötoad väga meeldisid, 
oodatakse pikisilmi lisa. 
 

 
 

Helen Nigol, 
üks töötubalistest  

 
 

KOOLIELU 
 


