
Algab II poolaasta 

E      20. jaanuar 

  9.55 Playback’i „Eurovisoon“ koosolek  
 kab 110 
10.55  õpilasesinduse koosolek kab 110 
10.55  1.c aktiivne vahetund võimlas 
11.00 3.c teatris Vanemuine 
12.00 3.a mänguvahetund aulas 
 

T      21. jaanuar 

10.55 1.c mänguvahetund aulas 
12.00 3. kl aktiivne vahetund võimlas 
17.30 Lastevanematele loeng "Laste  
 netikasutus ja ohutus".  
 Lektor: Brit Mesipuu 
 

K      22. jaanuar 

  8.30 Juhtkonna nõupidamine 
10.55 2. kl mänguvahetund aulas 
12.00 6.a muuseumitund ERM-is 
16.30 Töötoad LA Krõlli rühma Lustikrõllide 
 koolieelikutele koos vanematega 
 

N      23. jaanuar 

10.55 Just Dance aulas 
12.00 1.a aktiivne vahetund aulas 
14.00 Tugimeeskonna nõupidamine 
15.00 Inglise keel õpetajate koosolek 
16.30 Töötoad LA Poku koolieelikutele koos  
 vanematega 
 

R      24. jaanuar 

10.55 2. klasside aktiivne vahetund võimlas 
10.55 3.c aktiivne vahetund aulas 
12.00 4.–5. kl aktiivne vahetund võimlas 
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ÜÜRRIITTUUSSEEDD  

 

TTUUNNNNUUSSTTUUSS  
 

JUHTKOND TÄNAB 
 

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

 kaasahaarava teadusnädala korraldajaid 
Küllike Kütimetsa, Pirgit Palmi, Ardi 
Kärbergi, Maris Allikut, Terje Lelovit,  Aivar 
Lankovit ja Kadri Lille 

 

 1.–3. klasside klassijuhatajaid, kes 
teadusnädala raames viisid klassides läbi 
huvitavaid ja põnevaid katseid  
 

 Tartu linna etluskonkursil I – III koha 
saavutanud Kristofer Karist (4.c) ja tema 
juhendajat õpetaja Mare Liivi 
 

TTEEAADDEE  
 

 SPORDIPÄEV 
 
Esmaspäeval, 3. veebruaril toimub TDK 
spordipäev Tartu Ülikooli Spordihoones. 
 
 

 



  

 

 

 

 ÜHEKSANDIKUD AHHAAS 
 
6. ja 7. jaanuaril külastasid üheksandad 
klassid teaduskeskust Ahhaa, kus viidi läbi 
aktiivsed füüsikatunnid tavapärasest 
erinevas keskkonnas. 
9.b klassi mõtted AHHAA elektriteemalise 
töötoa kohta (6. jaanuar): 
Mulle meeldis puu- ja köögiviljade vooluringi 
tegemine, kuna ma pole seda varem teinud.  
Meie rühm sai antud puuviljaks sidruni, mille 
abil proovisime LED-lambi põlema panna. 
Teadusteatris sai näha palju põnevaid 
katseid seoses elektriga, samas olid 
õpetlikud ka saaliülesanded. 
Sain teada, et hõõglamp plahvatab 
mikrolaineahjus. Õppisin tundma erinevaid 
elektri liike. 
Mulle meeldis, et pärast töötuba sai veel 
AHHAAsse jääda. 
9.c klassi mõtted: 
Õppisin, kuidas reageerivad erinevad 
metallid magnetiga ja et ka porgandit saab 
patareina kasutada. Plasmakeraga saab 
panna põlema päevalambi, aga hõõglampi 
mitte. 
Sain teada, miks ei tohi fooliumit ega teisi 
metalle mikrolaineahju panna ja mis juhtub, 
kui majas on gaasileke ning kuskil tekib 
säde. 
Ma õppisin palju uut elektri kohta, minust 
võiks saada elektrik. Mulle meeldis, et grupid 
tehti juhuslikult ja kõik ei saanud oma 
sõpradega olla, see õpetas ka teistega 
koostööd tegema.  

Maris Allik, 
füüsika- ja keemiaõpetaja 

 

 KGB KONGIDES SEIKLEMAS 
 
7. jaanuaril külastas TDK 9.b klass Tartu 
linna aktiivõppeprogrammide raames KGB 
kongide muuseumi. Muuseumitunni teemaks 
oli küüditamine. 
Esmalt tutvuti muuseumi ruumide ning 
eksponaatidega, tunni läbiviija, muuseumi 
kuraator Martin Jaigma rääkis õpilastele 
maja ajaloost, keldrites toimunust ning andis 
ülevaate sõjaeelsest, -aegsest ja –järgsest 
elust Hallis majas. 
Enim pakkus põnevust tõeline „vangla-
kogemus“, kui terve klass ühte kongi kinni 
pandi ning julgemad said proovida ka 
lühiajalist kartsas viibimist. 
Pärast muuseumiringkäiku toimus rühmatöö, 
 

kus õpilased pidid arutlema küüditamise 
teemadel kolmest erinevast vaatenurgast: 
küüditajad Moskvas, küüditajad Eestis ning 
küüditatavad. Grupis vastati küsimustele ning 
vastused jäid suures ringis arutlemiseks. 
Muuseumitund andis hea sissejuhatuse        
II maailmasõja teemasse ajaloos ning annab 
lisatausta Eesti kirjandus- ja kultuurimaastiku 
mõjudele 20. sajandil. 
 

 
 

Õpilaste mõtted: 
Meeldis kongides olev väljapanek. Elevust 
tekitas ka Stalini kostüüm, mida sai selga 
panna ja pilti teha. Raske oli muuseumitunni 
juures see, et kuraator rääkis nii palju ja 
seistes oli raske kuulata. Lisaks oli kongides 
päris kitsas. Voodid olid pehmed, seal oleks 
küll olnud hea magada. Väga meeldis ka 
Volodja (päriselt eksisteerinud vangivalvuri 
kuju vastavas riietuses). Saime ajalootunniks 
sissejuhatuse küüditamise kohta, see oli 
päris karm. Grupitöö oli huvitav. 
 

Kaidi Menšikova, 
9.b klassi juhataja 

 

 SPORDIUUDIS 
 

9. jaanuaril toimus rahvusvaheline 
iluuisutamise võistlus Gliss Open 2020.  
Cubs B girls 2010 grupis võistles kokku 30 
tüdrukut Eestist, Soomest ja Lätist. Carolina 
Silm (3.a) saavutas I koha, punktisummaga 
28,00. 
Chicks B 2012 grupis võistles 18 tüdrukut 
ja  I koha võitis Liis Kittus (1.a) 
 

 

KOOLIELU 
 



 

 KOOLI 4.–6. KL ETLUSKONKURSS 
 
Esmaspäeval, 13. jaanuaril toimus meie 
kooli 4.–6. kl õpilaste etluskonkurss. Žürii 
koosseisus Piret Paatsi, Kadri Lill, Helen 
Nigol ja Rut Vaik otsustas välja anda 
järgmised auhinnad: 
I koht Kristofer Karis (4.c) 
II koht Rebeka Liias (6.a) 
Eripreemia kaasahaarava esituse ja ilusa 
eesti keele eest Stenli Toropov (4.c) 
Eripreemia loomuliku ja siira esituse eest 
Laura Elise Mae (4.a) 
Publikupreemia pälvis Kristofer Karis. 
Kristofer ja Rebeka esindavad meie kooli 
linnavoorus. 
 

 
 

Žürii ja publiku arvates tegi Kristofer puhta 
töö. Tema luuletus oli parim – kõik oli paigas! 
Jutt "Täispuhutav vanaisa" oli samuti hea ja 
sobis Kristoferile nagu valatult. Rebeka 
esitus oli kaasahaarav, tempokas ja nii 
usutav, nagu jutustaks ta enda lugu. 
Aitäh kõikidele esinejatele! 

Mare Liiv, 
eesti keele õpetaja 

 KRISTOFERI EDU ETLUSKONKURSI  
 LINNAVOORUS 
 
16. jaanuaril toimus Tartu linna etlus-
konkurss. Auväärsesse Eesti Kirjandus-
muuseumi kogunesid 4.–6. klasside parimad 
etlejad. 
Konkursisõel oli tihe. Žürii valis välja kolm 
parimat, kuid ei suutnud neid reastada. Nad 
esinesid kõik suurepäraselt ja pääsesid edasi 
vabariiklikku vooru. 
Meil on põhjust rõõmustada. 
I-III koha saavutas Kristofer Karis (4.c) 
 

 
 

Žürii liige Jaanika Tammaru, teatri Must Kast 
näitleja, tõstis esile seost tekstiga, suhet 
publikuga ning muidugi sädet. Tuleb välja, et 
TDK-s on sädemega poisid. 
Palju õnne, Kristofer! 
 

Mare Liiv, 
eesti keele õpetaja 

 

KOOLIELU 
 


