
E      12. detsember 

 9.00 9.b kl õppeprogramm "Toiduenergia 
uurimislabor" loodusmajas 

 

T      13. detsember 

  8.30 Õpilasesinduse koosolek 
  8.45 Juhtkonna nõupidamine 
 

K      14. detsember 

13.00 Heategevuslik jõululaat 
 

N      15. detsember 

  9.00 9.a kl õppeprogramm "Toiduenergia  
 uurimislabor" loodusmajas 
11.15 4.-6. kl õpilaste etluskonkurss 
12.00 9.c kl õppeprogramm "Toiduenergia  
 uurimislabor" loodusmajas 
18.00 Kogukonna jõulukontsert 
 

 
 

R      16. detsember 

10.00 3.b klassi Lodjakoja jõuluprogramm 
16.00 4. klasside jõulutrall 
17.00 6.a klassiõhtu 
19.00 Õpilasesinduse öökool 
 

 

 S 

Tartu Descartes'i Kool 

IINNFFOOLLEEHHTT 
 

                                  12. – 16. detsember 2022            Nr 15 (867)  
 

ÜÜRRIITTUUSSEEDD  
 

TTUUNNNNUUSSTTUUSS  
 

JUHTKOND TÄNAB 
 

 Anett Tagomad (5.b), kes saavutas 
ülelinnalisel jutuvõistlusel oma vanuse-
rühmas III koha ja tema õpetajat Mirli 
Isakut 

 kauni jõuluehteis koolimaja eest 
kaunistusmeeskonna liikmeid: Anu 
Loigu, Siret Vool, Pirgit Palm, Katrin 
Raigla, Ingrid Rump, Kadri Lill, Aivar 
Lankov, Helen Nigol  

 õpetaja Anu Loigut ja tema õpilasi 
talvise näituse eest 

 3.a, 4.c, 6.a, 6.c klasside õpilasi ja 
klassijuhatajaid Kaja Kivisikku, Katrin 
Ubalehte, Siret Voolu, Pirgit Palmi ning 
õpetaja Marika Loderauda, kes 
meisterdasid TÜ Kliinikumi lastekliinikule 
jõulukaunistusi 

TTEEAADDEE  
 

 JÕULULAAT 
 

Descartes'i kooli heategevuslik jõululaat 
tuleb taas 14. detsembril kell 13-14.30. 
Jõululaadast võivad osa võtta kõik 
klassid, kuid osalemiseks on vajalik 
eelnev registreerimine. Laada müügi-
kohad on  aula- ja muusikaklassiesine 
ning koolisöökla. Võimalus soetada 
kaunist käsitööd, maitsta head-paremat 
ja panustada heategevusse! Lisainfo 
klassijuhatajalt. 

 



  

 

 

 EESTI KEELE TUND KÖÖGIS  
 
Õppisime 8. klassi Ukraina õpilastega 
põhjalikumalt sööginõude, köögitarvikute ja 
toitude nimetusi. Siis tekkiski mõte üks 
kokkamistund teha, kus saaks juba õpitud 
sõnavara praktiseerida.  
Valisime välja ühe Ukraina ja ühe Eesti 
retsepti. Eesti toiduks pakkusin mina 
kamavahu. Oma retsepti valisid Ukraina 
õpilased kaua. Lõpuks jäid peale täidisega 
pliinid. Nende tegemine oli tegelikult üsna 
pikk ja aeganõudev protsess. Planeeritud 
ühest tunnist jäi väheseks. Aga lõpuks said 
imemaitsvad ja õhuksed pliinid küpsetatud 
ning täidis ette valmistatud, kamavaht 
vahustatud ja kokkajate seltskond sai kõik 
selle ära testida. Pliinid olid imehead ja 
toitvad, kamavaht neile nii väga harjumus-
pärane polnud. Aga oli siiski põnev Eesti 
köögiga tutvust teha ja ise Eesti toitu 
valmistada. 
 

 
 

Õpilaste arvamusi:  
Oli väga vahva koos kokata. 
Võiks teinekordki tunni köögis teha. 
Kamavahtu ma eriti enam ei tahaks, võiks 
mingit muud Eesti toitu teha. 
Lahe, et koolil on selline vägev köök. 
Ukraina koolis küll kööki ei ole.  

Elle Mets 
eesti keele õpetaja 

 

 LASTELE KEELATUD 
 
29. novembril külastas 9.b klass Vanemuise 
õpituba „Lastele keelatud“. 
Õpitoa pealkiri tekitas põnevust – keegi ei 
olnud kindel, millest täpsemalt juttu tuleb  
 
 

ning seetõttu oli elevust tavapärasest 
rohkem.  
Kõige esimese sammuna pakuti kõigile 
tervitusjoogiks konjakit. Loomulikult polnud 
tegu päris alkohoolse joogiga, kuid teatri 
saladust me siinkohal reetma ei hakka. 
Õpilastele jäi meelde, et päris igasuguseid 
jooke siiski asendusena kasutada ei saa, 
sest magusad joogid teevad häälepaelad 
pehmeks ja näitlejatel on raskem rääkida. 
Õpitoa käigus sai teisigi januleevendajaid  
proovida ning tuleb tunnistada, et mõnikord 
suhkruga joogid siiski lavale satuvad: 
näiteks vahuveinide järgi tegemisel 
kasutatakse Sprite'i Mentose kommiga. 
Kuid mõnikord mängivad sõpradest 
näitlejad üksteisele trikke ning vee asemel 
kallatakse klaasi korralik ports päris viina – 
see võib laval ikka hinge korraks kinni võtta 
küll!   
 

 
 

Väga huvitav oli näha, kuidas tehakse 
haavu. Lisaks oli üllatav teada saada, et 
mõni näitleja peab tunde grimmitoolis 
istuma, kuniks tema tegelasele vajalikku 
grimmi tehakse. 
Kaklusstseenid pakkusid rohkesti elevust – 
õpilased said teada, et kui teatris on 
kakluse stseen, siis pannakse maha 
väiksed märgistused, et näitlejad teaksid, 
kus nad täpselt seisma peavad. Lisaks 
üritab valgusmees viia meie tähelepanu 
valgusega mujale, et näitlejad saaksid 
õnnestunult ilma meie märkamata oma 
trikid nii läbi viia, et need näeksid tõetruud 
välja. 
Ootame väga võimalust teatrimaja ja selle 
telgitaguseid taas külastada ning veel uusi 
ja põnevaid teadmisi juurde saada. 
 

Kaidi Menšikova, 
klassijuhataja 

KOOLIELU 
 



 LUSTAKAD MÄNGUVAHETUNNID 
 
1.–3. klassi õpilased on rõõmsad, et neil on 
toredad mängujuhid, kes vahetundidesse 
vaheldust ja rõõmsat ühistegevust toovad. 
Sellel aastal on vabatahtlikud mängujuhid 
moodustunud kahest klassist. 5.a klassist 
käivad väikestele mõnusaid mänge ja 
toredat ajaviidet pakkumas Triin Puusaar, 
Sofi Marleen Mesipuu, Liisa Tomann, Lisett 
Sada, Carola Horn. 8.b klassist pakuvad 
väikestele vahvat vahetunnitegevust Keitlin 
Kristelle Looga, Relibet Oinats, Silja 
Paberit, Stella Peterson.  
 
Me oleme väga tänulikud, et tüdrukud oma 
vahetunde väikeste koolikaaslastega veeta 
tahavad ja alati rõõmsalt aula poole 
ruttavad. 
 

1.–3. klassi mudilased 
 

 VAHVA VEHKLEJA 
 
4. detsembril toimusid Tartu linna 
meistrivõistlused vehklemises C-klassile. 
6.a klassi õpilane Jelizaveta Knjazeva 
saavutas tüdrukute arvestuses III koha. 
 

 

KOOLIELU 
 

 VILISTLASED AEGA TEENIMAS 
 
7. detsembril külastasid kooli 2019. aasta 
lennu vilistlased Sten Tikk, Christian 
Helimets, Patrick Välja ja Mari-Liis Plakk. 
Külla tuldi sel kooliaastal juba teist korda, 
kuid seekord oli eesmärgiks lisaks õpetajate 
külastamisele tutvustada 9. klassidele aja-
teenistuse võlu ja valu. 
Meie vilistlaste näol on tegemist 
Kuperjanovi jalaväepataljoni 2. jalaväe-
brigaadi ajateenijatega, kes olid oma 
tunniks korralikult valmistunud: kaasa oli 
võetud varustus, mida huvilised kas täies 
mahus või osaliselt ka selga proovida said, 
mahukas slaidiesitlus koos informatiivsete 
videotega ja lugusid elust enesest. Sõdurid 
andsid ülevaate ajateenistusest üldiselt ning 
rääkisid ka oma kogemustest. 
 

 
 

Õpilaste kokkuvõte ajateenijate 
külastusest: 
Ajateenistus tundus väga huvitav, aga 
samas see rutiin tundub raske ja ise ma 
sinna ei läheks. Nendel, kellel on selle vastu 
suur huvi, on seal kindlasti väga põnev. 
Tutvustati ajateenistuse võimalusi, erialasid 
ja sellest saadavat kasu. Räägiti ka 
igapäevaelust. 
Nägin, milline näeb ajateenijate päevaplaan 
välja, see oli päris tihe. Uus teadmine oli 
see, et teenistusse saab minna koos 
klassikaaslaste või ka sõpradega. 
Ma olin päris üllatunud kui nägin milline 
nende palk on.  
Sain selga proovida varustust, mis oli päris 
raske. Tundus, et see kaalub sama palju kui 
ma ise. 
 

Kaidi Menšikova, 
klassijuhataja 



 

 

KOOLIELU 
 

 VÄIKESED ILUUISUTAJAD 
 
3. detsembril toimus iluuisutamise turniir 
Olympic Winter Cup 2022, kus Mila 
Danilova (1.b) saavutas I koha oma 
vanusegrupis Chicks A klassis (sündinud 
2014-2015). 
 

 
 

*** 
Iluuisutamisvõistlusel Olympic Winter Cup 
2022 saavutas Liis Kittus (4.a) Cubs B 
vanusegrupis II koha.  
 

 
 


