
E      19. detsember 

13.00 Jõulukontsert Pauluse kirikus 
19.00 7.c klassi öökool 

T      20. detsember 

  9.00 1.–3. klasside jõulutrall 
11.00  Näiteringi etendus "Grinch"  
 1.–3. klassidele 
12.00 Näiteringi etendus "Grinch"  
 4.–5. klassidele 
 

 
 

12.30 1.a klass spordimuuseumis 
18.00 8.–9. klasside jõulupidu 

K      21. detsember 

  9.00 Jõuluhommikud klassides 
11.15 Jõulukontsert 8.–9. klassi õpilastele  
 ja kooli töötajatele 

N      22. detsember 
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ÜÜRRIITTUUSSEEDD  

 

TTUUNNNNUUSSTTUUSS  
 

JUHTKOND TÄNAB 
 

 õpetaja Katrin Ubalehte ja Siret Voolu 
5. klasside inglise keele viktoriini 
koolivooru korraldamise eest 

 õpetaja Mare Liivi kooli etluskonkursi 
läbiviimise eest 

 judoõpetaja Andres Põhjalat, kes 
korraldas 1.a klassile judoturniiri 

 õpetaja Ardi Kärbergi, 9.a ja 9.c klassi 
õpilasi, vanemaid ja klassijuhatajaid, kes 
aitasid kaasa jõululaada õnnestumisele 

 kogukonna kontserdil jõulumeeleolu 
loonud naiskoori Domina lauljaid, 
mudilaskoori, Shahad Wahemi (7.b) ja 
7.b rahvatantsijaid, muusikalist juhti 
õpetaja Anneli Koppelit, juhendajat 
Kristel Tikku ja õhtujuhe Anni Roiot (6.a) 
ja Mari Iher (7.a) 

 6. klasside õpilasi: Maksim Fessai, 
Kristelle Karu, Ken-Martin Kõlu, Eliise 
Nurmsi, Kermo Mägi, Maarja Pärn, 
Ronja-Riniti Roggenbaum, Raounaq 
Abdullah ja Andrias Arend, 
klassijuhatajaid Siret Voolu ja Pirgit 
Palmi ning õpetaja Kaja Haljasmetsa 
kohviku korraldamise eest kogukonna 
jõulukontserdil 

 3.a klassi õpilasi: Anastasaia 
Medvedeva, Adeele Aavik, Rianna-
Maribel Hintser, Karl  Henrik Tagoma, 
Kaspar Neuhof, Peeter Aron Pärna, 
lapsevanemaid ja klassijuhataja Kaja 
Kivisikku müüginurga korraldamise eest 
kogukonna jõulukontserdil 
 



  

 

 

 INGLISE KEELE VIKTORIIN 
 
9. detsembril toimus 5. klassi inglise keele 
viktoriini koolivoor. 
 
Tublimad olid: 
1. Eleanor Ojatamm (5.b) 
2. Liisa Tomann (5.a) 
3. Anett Tagoma (5.b) 
4. Helene Hagen (5.a) 
5. Mattias Purdeots (5.b) 
 
Eleanor, Liisa ja Anett esindavad meie kooli 
Tartu linna 5. klasside inglise keele viktoriinil, 
mis toimub jaanuaris Veeriku koolis. 
 
Aitäh kõigile osalejatele! 
 

Katrin Ubaleht, Siret Vool 
inglise keele õpetajad 

 

 ETLUSKONKURSS 
 
15. detsembril toimus II kooliastme õpilaste 
etluskonkurss, kus loeti luulet ja proosat. 
Kõiki esinejaid oli põnev kuulata. Etlejad 
naerutasid kuulajaid Andrus Kivirähki 
lugudega, kuid esitati ka Aino Perviku ja 
Leelo Tungla tekste, kust kumasid läbi 
mõtlikud meeleolud. Žürii selgitas välja 
parimad etlejad.  
 
I–II kohta jagasid Liisa Tomann (5.a) ja Anett 
Tagoma (5.b) 
Žürii eripreemia proosakatkendi usutava 
esituse eest – Liisu Lahe (5.a) 
Žürii eripreemia proosakatkendi tõetruu 
esituse eest – Jelizaveta Knjazeva (6.a) 
 

 
 

Žürii tunnustas võitjaid köitvate esituste eest. 

Etlejatel õnnestus tekstid enda omaks teha 
ja esineda nii  veenvalt, nagu räägiks 
iseendast. Anett ja Liisa esindavad meie 
kooli Tartu linna  etluskonkursil. Rõõm on 
tõdeda, et meie õpilased peavad au sees 
sõnakunsti  ning naudivad sellega 
tegelemist. Palju õnne võitjatele! Suur tänu 
ka Elina Prilutskile (7.b), kes esines 
luulevalikuga ning osales žürii töös. 
 
Eesti keele õpetajate nimel Mare Liiv 
 

 TULEVIKU TEGIJAD 
 
Varem „Tagasi kooli“, nüüd „Tuleviku 
tegijad“, nime kandev programm on 
ettevõtmine, mis viib kokku oma ala 
entusiastlikud professionaalid ning tuleviku 
tegijad. 8. detsembril külastaski „Tuleviku 
tegijate“ programmi kaudu 9.c  klassi 
matemaatikatundi Gundo Roosve. Eelkõige 
kinnisvaraäriga tegelev ettevõtja andis 
ülevaate oma teekonnast ja koos arutati 
raha kui vahendi ja elus oluliste väärtuste 
üle. 
 

 
 
Õpilaste muljed kohtumisest: 
 Mulle meeldis Gundo Roosve esinejana. 
Sain palju uusi teadmisi, kuidas oma rahaga 
toimetada. Tulevikus on mul nüüd kindlasti 
lihtsam. Meil võiksidki tunnis käia just 
sellised külalised, kes räägivad asjadest, 
mis meile tuleviku jaoks kasulikud on – 
mida teha peale põhikooli, kuidas tööd 
leida, kuidas saada ettevõtjaks? 
 Üks asi, mille ma tunnist kaasa võtsin, on 
teadmine, et ka kõige lihtsamate asjadega 
saab raha teenida, kui seda väga soovid. 
 Ma ei tea, kas hakkan kunagi kinnis-
varaga tegelema, aga hetkel tundub, et 
teadmisi on nüüd selleks piisavalt. 
 

KOOLIELU 
 



puuviljavardaid, magusaid ja soolaseid 
saiakesi ning võileibu. Müügil oli ka õpilaste 
valmistatud jõulukaunistusi, küünlaid, ehteid 
ja võtmehoidjaid. Müüjad olid aktiivsed, oma 
kaupa müüdi reklaami tehes ja vajadusel 
hinda langetadeSSs.  
Raha kogusid klassid erinevate abivajajate 
ja tegevuste toetuseks. Näiteks toetavad 
3.a, 4.c ja 6.a TÜ Kliinikumi Lastefondi ning 
8.u klassi õpilane Ukrainas elavat venda.  
Jõululaat õpetas koostööd tegema, 
ettevõtlikkust ja ettevõtlust. Rahule jäid nii 
ostjad kui ka müüjad. 

Kadri Lill, 
huvijuht 

 

 KOGUKONNA JÕULUKONTSERT 
 
Üle mitme aasta toimus 15. detsembri õhtul 
Descartes’i kooli aulas taas kogukonna 
jõulukontsert.  Väga tore, et lisaks laste-
vanematele olid kontserti kuulama tulnud ka 
Annelinna elanikud. Kontserdil esinesid 
naiskoor Domina, Descartes’i kooli õpilased 
ja õpetajad. Väikesed ja suured esinejad 
pakkusid kõigile jõulurõõmu ja -tunnet ning 
häid emotsioone.  
 

 
 
Kuuendate klasside jõulukohvikus said 
külalised keha kinnitada võileibade ja 
maitsva brownie’ga ning peale rüübata 
kuuma glögi. 3.a klassi õpilastelt oli võimalik 
osta vahvaid jõulumaiustusi. 

 
Kadri Lill, 

huvijuht 

KOOLIELU 
 

 Gundo Roosve oli väga tore ja hea 
esineja. Ta tutvustas ettevõtluse ja 
kinnisvaraga seotud olulisi teemasid. Tema 
õpetusi oli hea kuulata.  
 Oleksime võinud varem alustada, sest 
teema oli inspireeriv. Praegu tundus, et 
ajast jäi puudu. Oleks tahtnud teemasse 
rohkem süvitsi minna. 
 Arvan, et eilne tund polnud informeeriv. 
Kuigi räägiti teemast, millest ma ise midagi 
ei tea. Jutt ei köitnud mind. Mõnel slaidil 
peatuti liiga pikalt ja tundus, et seetõttu ei 
jõudnud ta paljudest teemadest rääkida. 
 Kohtumine oli kasulik. Sain teada, et 
tuleb ise olla ettevõtlik ja motiveeritud, et 
jõuda sinna, kuhu oled tahtnud.  
 
Nüüd jääb loota, et meie tuleviku tegijad 
naudivad oma teekonda ja jõuavad samuti 
kunagi koolitundi oma kogemusi jagama, et 
inspireerida järgmisi noori oma tegudega. 
 

Pirgit Palm 
matemaatikaõpetaja 

 

 JÕULULAAT 
 
14. detsembri pärastlõunal oli meie kooli 
söökla siginat-saginat ja kauplemist täis – 
toimus heategevuslik jõululaat. Üle mitme 
aasta toimunud jõululaat meelitas kohale 
oodatust rohkem rahvast. Eriti hästi läks äri 
neil, kes kauplesid maiustustega, kuid 
kaubaks läks igasugune laadakraam. 
Ostjatele pakuti väga laias valikus 
suupisteid: vahvleid, baklavat, piparkooke, 
röstitud mandleid, pulgakooke, muffineid,  
 

 



 

 TUBLI ILUUISUTAJA 
 
Mila Danilova (1.b) osales edukalt võitlusel 
Tallinn Open Championships 2022, kus 
saavutas II koha oma vanuserühmas 
Chicks A. 
 

 
 

 NÄIDEND „GRINCH VARASTAS  
 JÕULUD“ 
 
Meie kooli aulas toimub 20. detsembril 
loovtöö raames näidend „Grinch varastas 
jõulud“. Etendus on mõeldud 1.–5. klassi 
õpilastele. Seda etendatakse kaks korda, 
kell 11 saavad vaadata 1.-3. klassid ja kell 
12 näevad 4.–5. klassid. Näitlejateks on 
kooli 2.–4. klassi näitering. 
Lavastaja ja kujundaja: Iiri Saar. 
Dramatiseerinud: Keitlin Kristelle Looga ja 
Stella Peterson (8.b). 

Tauri Järvet (9.a) 
 

 1.A KLASSI MEISTRIVÕISTLUSED  
 JUDOS 
 
13. detsembril toimusid 1.a klassi 
meistrivõistlused judos.  
Parimatest parimad: 
tüdrukud: 
I koht Emily Roots 
II koht Emili Rebo 
III koht Emily Sinkonen 
 
poisid: 
I koht Daniil Kiršin 
II koht Kris-Ken Kuusma 
III koht Martin Saar 
 

 
 
Aitäh judo õpetaja Andres Põhjalale, kes 
toredad võistlused korraldas. 
 

Eve Ilves 
1.a klassijuhataja 

 
 

 
IMELISI JÕULUPÜHI JA 

ELAMUSTEROHKET UUT AASTAT! 
 

                                                                                                         
 

LUGEMISENI JÄRGMISEL AASTAL! 
 


