
TDK teadusnädal 
 

1.–3. klassi QR-koodi ristsõna ja katsete 
tegemine klassis  

E      13. jaanuar 

10.10 6. klasside loeng leiutamisest 
10.55  1.c aktiivne vahtund võimlas 
12.00 3.a mänguvahetund aulas 
13.15 4.–6. kl õpilaste etluskonkurss 
 

T      14. jaanuar 

9.10  8. kl töötuba “Voltimine teaduses”  
10.10 9. kl töötuba “Voltimine teaduses”  
12.00 3. kl aktiivne vahtund võimlas 
11.15 4. kl ja 5.b võistkondlik ülesannete  
 lahendamine aulas  
12.20 5.a ja 6. kl võistkondlik ülesannete 
 lahendamine aulas  
 

K      15. jaanuar 

  8.30 Juhtkonna nõupidamine  
Teadusteater aulas 
10.10   4.– 6. klass 
11.15  1.– 3. klass 
12.20  7.–9. klass 
16.30 Tartu linna muusikaõpetajate koosolek 
 õpetajate kohvikus 
 

N      16. jaanuar 

10.55 Kahoot 7.–9. kl õpil vs õpetajad 
12.00 1.a aktiivne vahetund aulas 
14.00 Tugimeeskonna nõupidamine 
 

R      17. jaanuar 

4.–6. klassi QR-koodi orienteerumine  
10.10 7. kl Rube Goldbergi ahelreaktsioon  
10.55 2.a aktiivne vahetund võimlas 
12.00 4.–5. kl aktiivne vahetund võimlas 
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ÜÜRRIITTUUSSEEDD  

 

TTUUNNNNUUSSTTUUSS  
 

JUHTKOND TÄNAB 
 

 kooliõde Nadežda Fessaid, kes viis läbi 
terviseloengu 6. kl tüdrukutele 

KKOOOOLLIIEELLUU  
 

 EESTI MEISTER VEHKLEMISES 
 
5. jaanuaril toimusid Tallinnas Eesti 
meistrivõistlused kadettide võistkondlikus 
epees. Neidude arvestuses krooniti 
võitjateks Tartu Kalevi nelik, kuhu kuuluvad 
Susanne Lannes (9.b) ja meie kooli 
vilistlane Elisabet Ostrovski. Finaalis alistati 
tulemusega 45:38 En Garde esineme 
võistkond. 
 

 
 

Pilt Eesti Vehklemisliidu kodulehelt 

 



  

 

 

 

 KUUENDIKE TUND PALAMUSEL 
 
6. klassid valisid sel aastal jõulutunde 
loomise sihtkohaks Palamuse. Sealt alguse 
saanud eesti kirjanduse klassikasse 
kuuluvad „Kevade“, „Suvi“ ja „Sügis“ on 
ajatud ning pakuvad tundeelamusi nii 
õpilastele kui ka õpetajatele.  
Palamuse muuseumi koostatud programmis 
viis jõulupühaeelne koolitund oma eheduses 
õpilased tagasi eelmisse sajandisse. Vanas 
klassitoas asus tundi läbi viima raamatust 
tuntud tegelane – õpetaja Laur. Kohapeal 
prooviti lugeda gooti tähtedes teksti, 
kontrolliti rehkendust ning lasti arvutada 
igavesti töötaval arvelaual – tõesti, see ei 
vaja mingit aku laadimist. Katsetada tuli tindi 
ja sulega kirjutamist. Oh seda hämmingut, 
kui sulg kirjutada ei tahtnud ja näpud 
tindiseks said! 
Aga tunnistus tuli igaühel siiski ise valmis 
kirjutada ja hinnanguskaalal valida „väga 
hää“, „päris hää“ ja „kaunikesti hää“ vahel. 
Tuntud jõululaulud kõlasid harmooniumi 
saatel ning kuusepuul põlesid ehtsad 
küünlad. Jõulusokuga tõsteti ausse vanad 
jõulukombed. Ei puudunud ka vägikaikavedu 
ja hobuse kaelakoogu alt läbipugemine. 
 

 
 

Meele tegid rõõmsaks omavalmistatud 
kinkekotike ning erinevate maitsetega 
glasuuritud maailma ilusaim piparkook. 
Tühja kõhu täitis vägev Tõnissoni söögitoa 
jõulupraad. Pimedasse talveõhtusse sobis 
imehästi õnnetina valamine ja lammaste 
silitamine ja toitmine.  
  

6. klasside õpilaste ja juhatajate nimel  
Greta-Eva Kalberg 

 
 

 „EI-KIUSAMISELE“ KONTSERT-LOENG 
 
8. jaanuaril külastasid meie kooli lauljad 
Helen Adamson ja Margus Vaher, kes viisid 
„Ei kiusamisele“ programmi raames läbi 
loengud 4.–9. klassile. 
Kontsert-loengu raames rääkisid esinejad 
oma kogemustest kiusamisega ning 
meenutasid kooliaega ja seda, milline mõju 
on minevikus kogetul olnud neile või nende 
sõpradele. 
Juttude vahele lauldi ka tuntumaid laule. 
Õpilastele anti soovitusi,  kuidas kiusamist 
märgata ja mida teha. 
 

 
 

7.b klassi õpilaste mõtted: 
Mulle meeldis, sest oli põnev. On hea meel, 
et nad viitsisid meie kooli tulla ja oma 
kogemusest rääkida. Meeldis Helen 
Adamson, sest ta rääkis oma loo 
kiusamisest. Nende lood olid päriselt 
juhtunud lood ja seetõttu oli huvitav kuulata. 
Lisaks pani mõtlema see, et kiusamis-
kogemusest ülesaamine võib võtta rohkem 
kui kümme aastat – see pani kogu teema 
teise perspektiivi. Meeldis ka loengu ajal 
näidatud muusikavideo. Margus ja Helen 
püüdsid olla noortepärased. Meeldis ka see, 
et sain nendega pilti teha.  
Õpilaste arvates on taolist loengut vaja, sest 
loodetavasti paneb see nii mõnegi kiusaja 
oma tegude üle mõtlema.  
 

Kaidi Menšikova, 
eesti keele õpetaja 

 

KOOLIELU 
 


