Tartu Descartes'i Kool

INFOLEHT
7. – 12. jaanuar 2019

TUNNUSTUS
JUHTKOND TÄNAB

 mängujuhte Liina-Lisandra Vatmani
(7.b), Marit Samrjakovat
Hainsalu (8.b) Mari-Liis
õpetaja Kristel Tikku ja
klassijuhatajaid jõulutralli
eest

(7.b), Amity
Plakki (9.b),
I kooliastme
korraldamise

S

 südamliku jõulukontserdi eest kõiki
esinejaid ja nende juhendajaid Anneli
Koppelit, Kristel Tikku, Lilia Miilastet ning
õpetajaid, kes aitasid kontserti läbi viia

 õpetaja Helle Laasi ja tema õpilasi
särava näituse eest

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

ÜRITUSED

E

7. jaanuar

10.55
10.55
12.00

Õpilasesinduse koosolek kab 110
Aktiivne vahetund 2. klassile võimlas
Aktiivne vahetund 1. klassile võimlas

T

8. jaanuar

10.55
12.00

Mänguvahetund 3. klassile aulas
Aktiivne vahetund 3. klassile võimlas

K

9. jaanuar

8.30
10.55
12.00

Juhtkonna nõupidamine
Mänguvahetund 1. klassile aulas
Mänguvahetund 2. klassile aulas

N

10. jaanuar

10.55
12.00
14.00

Just Dance aulas
Just Dance aulas
Tugikomisjoni nõupidamine

R

11. jaanuar

 jõuluballi korraldamise eest 8. ja 9. kl

juhatajaid, õpetaja Greta-Eva Kalbergi
ning õhtujuhte Pilleriin Pind (9.c) ja Daniel
Petuhhov (9.b)

Nr 16 (740)

10.55 Aktiivne vahetund 4. klassile võimlas
12.00 Aktiivne vahetund 5. klassile võimlas
Kooliolümpiamängude logokonkursi tähtaeg

L

12. jaanuar

9.00
10.00

3.b klassi perelaager Otepääl
Lastekoori laululaager lauluklassis

KOOLIELU
 4. KLASSIDE JÕULUREIS
17. detsembril sõitsid 4.a ja 4.b klass
Rakverre, et külastada Politseimuuseumi,
nautida veemõnusid AQVA spaas ning
jälgida vallatu Pipi toimetusi Rakvere teatris.
Kõige paremini oskavad meie reisi kohta
rääkida ikka osalejad ise:

Muuseumis oli äge näha relvi ja politseivorme. (Karel, 4a).
Mulle meeldisid eriüksused ja fotorobot.
(Koit Markus, 4.b).
Muuseumis oli lahe laseritest läbi minna.
(Marko, Sander, Kevin, 4.a).
Lahe oli olla märulipolitseinik ning enda
reaktsiooni proovida. (Aaron, Sandra, 4.a).
Lõpetuseks sobib hästi 4.a klassi Eliise
mõte: „See oli väga vägev klassireis!“
Terje Lelov ja Lilia Miilaste,
4.a ja 4.b klassijuhatajad
 JÕULUNÄDAL MEIE KOOLIS

Laste mõtted:
Muuseumis oli väga tore teada saada
politseinike tööst, ujulas oli hea lõõgastuda
ja teater oli huvitav ja jõulutunnet tekitav.
(Liset, Sander, 4.a)
Bussis oli tore rahulikult muusikat kuulata ja
magada, muuseumis sain palju uusi asju
teada, AQUA Spas proovisin palju uusi
saunu. (Sandra ja Inesa, 4.a).
Rakveres oli väga lahe. Bussis oli tore
kaaslastega koos olla. (Keitlin, 4.b)
Pipi teater oli väga tore, maagiline. Pipi oli
väga naljakas. Me nägime jõuluvanasid ning
kõik said kingituse. (Riin, Sofi-Stefani, 4.b)
Muuseumis oli lõbus, ujumine oli kõige
parem. (Adrian, 4.a).
Oli lahe hüpata külma basseini ja siis
aurusauna minna. (Miina, 4.a)
Reis meeldis mulle väga, väga, väga. Spaas
sai palju mängida, liugu lasta ja saunades
käia. (Annika, 4.a)
Ma sain rohkem aega veeta sõpradega.
(Maksim, 4.a).
Spaas oli kõige parem, välibassein oli lahe.
(Erki, 4.a).
Spaas tundus alguses, et spaa on väga
väike ja üks toru on liiga vähe, aga kui liugu
lasime, siis oli tunne nagu oleksime
kosmoses. (Sofi-Stefani, 4.b)

19. detsembril lustisid I kooliastme õpilased
jõulutrallil. Mängujuhtide ja klassijuhatajate
eestvedamisel
mängiti
liikumisja
laulumänge. Trallitajatele esinesid 1. ja
3.–4. klassi showtantsijad Kristin Laupa
juhendamisel. Tantsiti jenkat ja Just Dance
videote järgi. Muusikaõpetaja Kristel Tiku
juhendamisel kõlasid meeleolukad jõululaulud. Õpetaja Kadri Vaariku juhendamisel
meisterdati kaela vahva Rudolfi medal koos
jõulusooviga. Siginat-saginat ja mängulusti
jagus paariks tunniks.

***
19. detsembril toimus 8. ja 9. klasside
jõuluball.

KOOLIELU
Õhtu algas avavalsiga ja meeleolukate
kavadega, esinesid JJ-Street tantsijad.
Võistlustantse demonstreerisid Prestige
tantsukooli
õpilased
Ronja-Riniti
Roggenbaum ja Maksim Fessai (2.a). Õhtut
juhtisid Pilleriin Pind (9.c) ja Daniel Petuhhov
(9.b).
Ballikülaliste
suupistelaua
eest
hoolitsesid 9.a klassi tüdrukud. Toimusid
lõbusad seltskondlikud mängud, tantsiti peoja diskotantse ning jagati eripreemiaid.
Stiilsemateks peokülalisteks valiti Diana
Alliksaar ja Eduard Tamra 8.b klassist.
***
20. detsembril oli meie kooli jõulujumalateenistus Tartu Pauluse kirkus
südantsoojendav. Suur tänu kauni kontserdi
eest
õpetajate
kellade
ansamblile,
solistidele, 5. kl ansamblile, 1. kl ja prantsuse
koorile, 9. kl ansamblile, mudilas-, laste- ja
poistekoorile, õpetajate ansamblile ning
nende
juhendajatele
õpetaja
Anneli
Koppelile, Kristel Tikule ja Lilia Miilastele.
Aitäh, Tartu Pauluse koguduse abiõpetaja
Marek Roots ja organist Anna Humal.

***

21. detsembril pärast klassides veedetud
jõuluhommikuid esinesid kooliperele Brigita
Murutar ja Paul Neitsov. Brigita kõlav
lauluhääl
ja
Pauli
emotsionaalne
kitarrikäsitlus ei jätnud kedagi külmaks. Oli
meeleolukas
kontsert
ja
südamlik
sissejuhatus pühadeaega.

Kadri Lill,
huvijuht

