Tartu Descartes'i Kool

INFOLEHT
20. – 22. detsember 2021

TUNNUSTUS
JUHTKOND TÄNAB

 7. klasside õpilasi, kes osalesid TÜ
teaduskooli veebipõhisel eesti keele
võistlusel „Salakeel“, kus
Johanna
Kommer (7.a) saavutas 5. koha ja
Sandra Gedvilaite (7.a) 12. koha ning
nende juhendajat Mirli Isakut
 õpetaja Mare Liivi, kes korraldas
4.–6. klasside etluskonkursi
 õpetaja Ingrid Rumpi meeleoluka
kokkamisõhtu läbiviimise eest

S ÜRITUSED

E

20. detsember

11.30
12.30
18.00

Jõulukontsert 1.-5. klassile
Jõulukontsert 6.-9. klassile
Jõulukontsert lastevanematele

T

21. detsember

I kooliastme jõulud
12.00 1.–3. kl õpilastele ühistegevused
aulas
18.00 7.–9. klassi jõulupidu

K
TEADE
JÕULUVAHEAEG
23. detsember 2021 – 9. jaanuar 2022
RAHULIKKU JÕULUAEGA JA
MÕNUSAT TALVEPUHKUST!

Nr 15 (831)

22. detsember

Jõuluhommikud
11.15

Jõulukontsert 7.–9. klassi õpilastele
ja kooli töötajatele

KOOLIELU
 4.–6. KLASSI ÕPILASTE
ETLUSKONKURSS
16. detsembril toimus meie kooli 4.–6. kl
õpilaste etluskonkurss, kus loeti luulet ja
proosat. Kõiki esinejaid oli lausa lust kuulata.
Etlejad naerutasid kuulajaid Andrus Kivirähki
lugudega, kuid esitati ka Jaan Kaplinski ja
Ave Alavainu tekste, kus kõlasid mõtlikud
pooltoonid. Žürii, kuhu kuulusid Iiri Saar,
Kadri Lill ja Teisi Eli (8.a kl), selgitas välja
parimad etlejad.
I-II kohta jagasid Betryna Babajev (6.c) ja
Elis Tomann (6.c)
Žürii eripreemia – Mattias Purdeots (4.b)
julge esituse eest
Žürii eripreemia – Maria Tuunanen (5.a)
emotsionaalse esituse eest
Publiku eripreemia – Kristofer Karis (6.c)
köitva esituse eest
Žürii
tunnustas
Betrynat
väga
hea
tekstivaliku ning siira ja usutava esituse
eest. Elis sai publikuga kontakti ning esitas
Kadri Hinrikuse loo nii veenvalt, nagu räägiks
iseendast. Betryna ja Elis esindavad meie
kooli Tartu linna etluskonkursil.

 MAITSEV ÕHTU KOOLIMAJAS
Kolmapäeval, 15. detsembril kell 15.12
kogunesid kokandushuvilised õpetajad
kodunduse klassi. Ees seisis põnev
jõuluroogade
valmistamine.
Õpetaja
Ingrid Rump oli kokku pannud erakordse
menüü: oliivide ja sulajuustuga täidetud
liharullid, kartuliröst, punase veini ja
ploomi
kaste,
kõrvitsa-õuna-pohlaastelpajusalat,
magustoiduks
pakuti
beseerulli pohladega. Õpetajad jagunesid
meeskondadesse, kus igaühel oli oma
ülesanne täita. Liharullide kallal askeldas
lausa neli tegelast. Õpetaja Ingrid käis ja
juhendas kõiki abivajajaid. Kokkajad
piilusid ka teiste tegemisi, et oskaks
kodus kõike iseseisvalt järele teha.

Pärast kokkamist tuli köök ka loomulikult
ära koristada – see oli õhtu juures kõige
raskem.
Seni kuni liharullid ahjus särisesid, kaeti
jõululaud.

Rõõm on tõdeda, et meie õpilased peavad
au sees sõnakunsti ning naudivad sellega
tegelemist. Palju õnne võitjatele! Suur tänu
kõikidele osalejatele!
eesti keele õpetajate nimel
Mare Liiv

Küll oli tore ühiselt ja maitsvalt koos aega
veeta. Aitäh õpetaja Ingridile! Ootame
uusi põnevaid töötubasid.
Kaidi Menšikova,
õppejuht

