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6. jaanuar

 lühijutuvõistlusel väga edukalt osalenud
õpilasi Liset Tättet (5.a), Elis Tomanni (4.c),
Kaur Marten Pärna (7.a) ning nende
juhendajaid Mare Liivi ja Riina Voltrit
 mängujuhte Liina-Lisandra Vatmani
(8.b), Marit Samrjakovat (8.b), Marleen
Plakki (8.c), Loviisa Koltšinit (8.c), Kristiina
Merzinit (8.b), Lisete Oinatsit (8.b), Amity
Hainsalu (9.b) ja Cristen Mitti esimese
poolaasta aktiivsete vahetundide läbiviimise eest
 TDK jõulukaardi autorit Carmen Horni
(6.a) ja konkursi korraldajat õpetaja Maive
Sinijärve
 esimese kooliastme ja eelkooli jõulupäeva
peakorraldajat
õpetaja
Kaja
Kivisikku, töötubasid ja esinemisnumbreid
juhendanud klassijuhatajaid ning õpetajaid
Kristel Tikku, Liina Kaisi ja Aivar Lankovit
 jõulupeo korraldamise eest 8. ja 9. klassi
juhatajaid, õhtujuhte Amity Hainsalu ja Erol
Kunglat (9.b), Heino Tellingut ning Kadri
Lille
 südamliku jõulukontserdi eest Pauluse
kirikus kõiki esinejaid ja nende juhendajaid
Anneli Koppelit, Kristel Tikku, Lilia Miilastet,
Riina Voltrit ning õpetajaid, kes aitasid
kontserti läbi viia

10.00
10.55
10.55
12.00

9. b töötuba "Elekter" AHHAA-s
õpilasesinduse koosolek kab 110
1.c aktiivne vahetund võimlas
3.a mänguvahetund aulas

T

7. jaanuar

12.00

9.c töötuba "Elekter" AHHAA-s
1.c mänguvahetund aulas
9.b KGB kongide muuseumitund
"Küüditamine"
3. kl aktiivne vahetund võimlas

K

8. jaanuar

9.00
10.55
11.30

9.05
10.10

N

Helen Adamsoni ja Margus Vaheri
"Ei kiusamisele" loeng 4.–6. klassile
Helen Adamsoni ja Margus Vaheri
"Ei kiusamisele" loeng 7.–9. klassile

9. jaanuar

6.b klass metsamatkal (9.–11. jaanuar)
10.15 Juhtkonna nõupidamine
10.55 Just Dance aulas
11.15 4.a Spordimuuseumis
12.00 1.a aktiivne vahetund aulas
14.00 Tugimeeskonna nõupidamine

R

10. jaanuar

10.55
10.55
12.00

2. klasside aktiivne vahetund võimlas
3.c aktiivne vahetund aulas
4.–5. kl aktiivne vahetund võimlas
13.–17. jaanuaril toimub
TDK teadus- ja tehnikanädal

KOOLIELU
 MEIE ÕPILASTE EDU TARTU LINNA
LÜHIJUTUVÕISTLUSEL
Novembrikuus toimus Tartu linna ja
maakonna
õpilaste
lühijutuvõistlus
„Tuulemaa kajad“. Võistlusel osalesid
4.–12. klassi õpilased, kes pidid konkursile
esitama omaloomingulise jutu. Osalejaid
hindas žürii neljas erinevas vanuserühmas.
Rõõm on tõdeda, et meie koolis on andekaid
kirjutajaid.
4.–5. klassid
I koht Liset Tätte (5.a) „Hetk, mida enam ei
tule“. Liset kirjutas loo oma lemmikhobusest,
läheduse otsimisest ja leidmisest. See oli
liigutav ja soe jutustus.
II koht Elis Tomann (4.c) „Sõnad ja vaikus“.
Elis kirjutas helge loo päikeseloojangust,
sõprusest ja taevatähtedest. „On vaikus ja
sõnu ei olegi vaja,“ arvab Elis. Tal on õigus.
Vaikus võib olla kõnekam kui sõnad.
6.–7. klassid
I koht Kaur Marten Pärn (7.a) „Mobiiltelefon
jäi koju“. Kauri lugu rääkis toredast päevast,
mille ta vanaema ja vanaisa juures veetis.
Sel päeval sai ta aru, kui tore on suhelda ja
mängida lauamänge oma vanavanematega
siis, kui telefoni pole kaasas.
Palju õnne võitjatele!
Mare Liiv ja Riina Voltri,
eesti keele õpetajad
 JÕULUNÄDAL MEIE KOOLIS
17. detsembril oli 1.–3. klassil jõulupäev.
Päev algas ühise advendihommikuga aulas,
kus õpetaja Kaja Kivisikk jutustas jõululoo ja
muusikaõpetaja Kristel Tiku juhendamisel
kõlasid meeleolukad jõululaulud. Seejärel
jätkusid tegevused töötubades, kus õpiti
valmistama erinevaid jõuluehteid ja -kaarte
ning külmkapimagneteid. Meeleolukas ja
siginat-saginat
täis
jõulupäev
lõppes
lõbusate teatevõistlustega.

Meeskonnatööoskuse sai proovile panna
ühissuusatamises, kelgutamises ja lumememme ehitamises.
Õhtul olid kõik 1.–3. klassi õpilased ja
eelkooli lapsed oodatud ühisele jõulupeole,
kuhu oli külla tulnud lasteteater Sõber
etendusega „Karukoopa lood“. Lustakas ja
lauluderohke etendus rääkis, et üksteisest
tuleb hoolida. Peagi saabus ka kauaoodatud
jõuluvana,
kellele
iga
klass
esines
ühisnumbriga. Kõik lapsed said jõuluvanalt
kingituseks nimelise piparkoogi.

18. detsembril toimus 8. ja 9. klasside
jõulupidu. Õhtu algas LULU tantsukooli
etteastega ja seejärel esitasid klassid oma
ettevalmistatud Just Dance esinemisnumbri.
Meeleoluka õhtu jooksul mängiti erinevaid
seltskonnamänge,
tantsiti
ja
jagati
eripreemiaid. Aktiivseimateks peokülalisteks
valiti Liina-Lisandra Vatman ja Kristofer
Poolakese. Stiilsemad olid Susanne Lannes
ja Uku Neeme. Publikulemmiku tiitli said oli
Alina Bobkova ja Erol Kungla. Jõulupidu
juhtisid Amity Hainsalu ja Erol Kungla (9.b).

KOOLIELU
19. detsembri kontsert-jõuluteenistus Tartu
Pauluse kirkus oli südamlik. Suur tänu armsa
kontserdi eest õpetajate kellade ansamblile,
solistidele, 1. klassi ja prantsuse koorile,
mudilas-, laste- ja poistekoorile, õpetajate
ansamblile ja luuletuste lugejatele ning
nende
juhendajatele
õpetaja
Anneli
Koppelile, Kristel Tikule, Lilia Miilastele ja
Riina Voltrile. Aitäh, EELK piiskop Joel
Luhamets, organist Anna Humal ja helitehnik
Viljar Roosimaa!

20. detsembril, pärast klassides veedetud
jõuluhommikuid, esines kooliperele Hugo
Lepnurme
nimeline
keelpillikvartett.
Keelpillikvarteti esituses kõlasid filmimuusika
populaarsemad lood läbi aastakümnete.
Lisaks räägiti iga muusikapala kohta harivaid
ja huvitavaid lugusid.

Meeleolukas kontsert oli südamlik sissejuhatus pühadeaega.
Kadri Lill,
arendus- ja huvijuht

