
Algab II poolaasta 

E      21. jaanuar 

10.55  Õpilasesinduse koosolek kab 110 
10.55 Aktiivne vahetund 2. klassile võimlas  
12.00 Aktiivne vahetund 1. klassile võimlas 
16.00 4.b klassi helkurkoolitus 

T      22. jaanuar 

10.55  Mänguvahetund 3. klassile aulas 
12.00  Aktiivne vahetund 3. klassile võimlas 
13.15 Märt Treieri loeng 9. klassi õpilastele  
 aulas 
14.00 Juhtkonna nõupidamine 

K      23. jaanuar 

10.55  Mänguvahetund 1. klassile aulas  
11.15 Külas Lotte lasteaia koolieelikud 
12.00  Mänguvahetund 2. klassile aulas 
16.30 1.a klassi helkurkoolitus 

N      24. jaanuar 

  9.00 Poistekooride üldlaulupeo eelproov  
 TDK aulas 
  9.00 9.b klass Tartu Tähetorni töötoas  
 ,,Elektromagnetkiirgus’’ 
11.00 9.a klass Tartu Tähetornis töötoas  
 ,,Elektromagnetkiirgus’’ 
14.00 Tugikomisjoni nõupidamine 
14.00 Eesti keele õpetajate nõupidamine 

R      25. jaanuar 

10.00 9.c klass Tartu Tähetornis töötoas  
 ,,Elektromagnetkiirgus’’ 
10.55 Mänguvahetund 2. klassile aulas 
10.55 Aktiivne vahetund 4. klassile võimlas 
11.15 Külas Krõlli lasteaia koolieelikud 
12.00 Mänguvahetund 1. klassile aulas 
12.00 Aktiivne vahetund 5. klassile võimlas  
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ÜÜRRIITTUUSSEEDD  

 

TTUUNNNNUUSSTTUUSS  
 

JUHTKOND TÄNAB 
 

 õpetaja Mare Liivi kooli 4.–6. kl 
õpilaste etluskonkursi läbiviimise eest 
 

 piirkondlikul etluskonkursil I koha 
saavutanud Marieta Žoržolianit (5.a) ja 
tubli esinemise eest Leen Raudseppa 
(4.a) ja Eliisabeth Naha (8.c) ning nende 
juhendajaid Mare Liivi ja Riina Voltrit 
 

 üldlaulupeo esimesel ettelaulmisel 
osalenud lastekoori ja juhendajat Anneli 
Koppelit 
 

TTEEAATTEEDD  
 

 KUTSUME VÕISTLEMA PEAST-
 ARVUTAMISES 
 
28. jaanuaril alustame matemaatika-
nädalat haarava peastarvutamise 
võistlusega. Iga klass kutsub võistlema ka 
lapsevanemaid. Peastarvutamine toimub 
keskkonnas 99math.com. Mängitakse 3 
mängu, iga mäng koosneb 3 voorust ja iga 
voor kestab 30 sekundit.  
 
Võistlusmängude ajad on järgmised: 
kell 9.15 mängivad 1., 4. ja 7. klassid; 
kell 10.15 mängivad 2., 5. ja 8. klassid; 
kell 11.20 mängivad 3., 6. ja 9. klassid.  
 
Hea lapsevanem, kui teil on võimalik 
osaleda, andke endast teada hiljemalt    
23. jaanuariks kooli kodulehel. 
 

http://99math.com/


  

 

 

 JÕULUVAHEAEG KOOLIS 
 
Descartes’i kooli õpilaste koolivaheaeg oli 
sisustatud kokanduse ja robootikaga. 
Algatuseks said lapsed valmistada 
kokanduse ringides erinevaid hõrgutisi. 
Ahjust tulid välja beseed ja lehttaigna 
saiakesed. Meeldiv aroom levis üle 
koolimaja, nii mõnigi koolitöötaja käis ukse 
vahelt piilumas, millega lapsed tegelevad. 
Lisaks valmisid ka miniküpsisekoogid, mis 
kaunistati enda valmistatud martsipanist 
lilledega. 
Robootikas ehitati õpetuse järgi sumo-
roboteid. Kahjuks olid robotid väga õrna 
konstruktsiooniga, kuid põnevust jagus 
sellegipoolest. Lisaks õpetuse järgi 
ehitamisele tuli õpilastel ise välja mõelda üks 
robot, mis suudaks edasi liikuda turbo-
kiirusel. Pärast roboti valmimist ootas lapsi 
ees kaks minivõistlust. Võistluse käigus 
selgitasime välja kõige kiirema ja aeglasema 
roboti. Kõige emotsionaalsemalt elati kaasa 
aeglasema masina välja selgitamisele. 
 

Meeri Kuustemäe, 
ringijuhendaja 

 

 
 
Laste mõtted: 
Talvevaheajal, 3. jaanuaril toimusid meie 
koolis kokanduskursused. Seal tegime 
beseesid ja Moskva saiakesi, teine rühm 
jõudis teha ka küpsisetorti. (Mari, 3.a) 
*** 
Kokandus oli lahe. Seal saime teha ise süüa 
ja see oli imemaitsev. Aitäh õpetajatele, kes 
meile kokandust õpetasid! (Lisett, 3.a) 
*** 
Alguses jagati meid rühmadesse. Hakkasime 
tegema kreemisaiade tainast ja sisu. 
Vahepeal pesime ka nõusid. Siis hakkasime 
tegema küpsisekooki. Küpsis, moos, täidis ja 
nii mitu kihti. (Emili, 3.a) 
 
 

Väga vinge oli ja maitsvad küpsetised. 
Näiteks küpsisetordike ja kreemisai. Hästi 
toredad juhendajad, nendega oli hea juttu 
rääkida ja neid aidata. Tore oli teha teise 
klassiga koostööd. (Elisabet-Marie, 3.a) 
*** 
Oli lõbus ja tore. Mulle meeldis, et saime ise 
tegutseda. (Kadri Ly, 2.a) 
*** 
Robootika oli väga huvitav. Mulle meeldis 
seal eriti programmeerimine. (Anni, 2.a) 
*** 
Me ehitasime roboteid ja kui robot valmis 
sai, siis võistlesime nendega omavahel. 
Seal oli väga palju erinevaid juppe, millest 
sai ise luua roboti. (Jennifer, 3.a) 
 

Mõtteid kogusid klassiõpetajad 
Eve Ilves ja Kaja Kivisikk 

 

 ETLUSKONKURSID 
 

Esmaspäeval, 14. jaanuaril toimus 4.–6. kl 
õpilastele koolisisene etluskonkurss, mida 
juhtisid 5.c klassi õpilased Karoliina Koltšin 
ja Mattis Karis. Osalejad esitasid peast ühe 
proosapala ja luuletuse. Oma esinemis-
julguse ja lavanärvi panid proovile seitse 
õpilast. Žürii tõstis ilmeka ja kaasahaarava 
esituse eest esile Annika Bubleid (4.a) ja 
Leen Raudseppa (4.a). Publik valis oma 
lemmikuks Annika Bublei.  
 

 
 

Kooli valiti esindama Marieta Žoržoliani 
(5.a). Žüriid lummas Marieta esituse 
sügavus ja tundlikkus. Oma esitusega jäi 
Marieta silma ka 17. jaanuaril toimunud 
Tartu linna etluskonkursil, kus astus üles 14 
etlejat. Marieta saavutas I koha ja läheb 
edasi vabariiklikule etluskonkursile.  
Lisaks esindasid meie kooli Leen Raudsepp 
ja vanemas astmes Eliisabeth Naha (8.c). 
 

Helen Nigol 
raamatukoguhoidja 

 
 

KOOLIELU 
 



 

 RAHVUSVAHELINE LAULUFESTIVAL 
 

12.–14. jaanuarini toimus Jurmalas 
rahvusvaheline laulu- ja tantsufestival 
,,Christmas Surprise’’, kus osales meie kooli 
3.a klassi õpilane Heiko Vatman. Heiko 
võistles kahe lauluga 10–13-aastaste 
vanusegrupis ning 21 solisti seas saavutas 
ta lauluga ,,Rudolf Punanina’’ II koha ja 
lauluga ,,Korstnapühkija’’ I koha. 

Eve Ilves, 
3.a klassijuhataja 

 

 

 RÄÄTSAMATK MEENIKUNNO RABAS 
 

7.  klassid käisid 17. jaanuaril räätsamatkal 
Meenikunno rabas.  
 
7.a klaasi õpilaste muljed: 
Räätsamatk oli tore ja huvitav, saime 
räätsadega käia ka rabajärve jää peal. 
 

 
 
Õppisin puude vanust määrama. Alguses oli 
hästi tore, pärast olin väsinud. 
Sain teada, et rähnid peidavad käbisid  
vanade mändide sisse. Kõige toredam oli 
peatus järve ääres. Saime palju lumesõda 
mängida. 
Mulle väga meeldis, kahju et me õõtsikutel ei 
saanud käia, kuna need olid jäätunud. Giid 
oli tore ja ma magasin öösel väga hästi. 
 

Muljed edastas 
Maris Allik, 

7.a klassijuhataja 
 

KOOLIELU 
 


