
E      16. jaanuar 

10.55 1.b klassi mänguvahetund aulas 
12.00 1.a klassi mänguvahetund aulas 
 

T      17. jaanuar 

  8.30 Õpilasesinduse koosolek 
  8.45 Juhtkonna nõupidamine 
15.00 Lastekoori I eelproov ja ettelaulmine  
 Vanemuise Kontserdimajas 
 

K      18. jaanuar 

  9.00 2.a klassi õppekäik Tartu tähetorni 
10.55 2.b klassi mänguvahetund aulas 
12.00 4.c klassi muuseumitund Trüki- ja  
 Paberikunstikeskuses 
14.00 Tugimeeskonna nõupidamine 
 

N      19. jaanuar 

  8.15 9.a klassi karjääriinfo töötuba  
 „Tööle ja kooli kandideerimine“ 
10.10 9.b klassi karjääriinfo töötuba  
 „Tööle ja kooli kandideerimine“ 
12.20 9.c klassi karjääriinfo töötuba  
 „Tööle ja kooli kandideerimine“ 
10.55 3.a klassi mänguvahetund aulas 
17.00 Uute kodutütarde pidulik vastuvõtt 
 

R      20. jaanuar 

10.00 Poistekoori I ettelaulmine Reiniku  
 koolis 
10.55 3.b klassi mänguvahetund aulas 
 

L      21. jaanuar 

10.00 Mudilaskoori laululaager 
 muusikaklassis 
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ÜÜRRIITTUUSSEEDD  

 

TTUUNNNNUUSSTTUUSS  
 

JUHTKOND TÄNAB 
 

 võidukat meeskonda koosseisus Liina 
Kais, Kaisa Lüütsepp, Tiina Terasmaa, 
Hendrik Rikand, Karl Kuhlberg, Tõnis 
Eelma, Aivar Lankov ja Martin Vändra, 
kes saavutasid õpetajate võrkpalliturniiril 

I liigas II koha 

TTEEAATTEEDD  
 

 ERASMUSEGA HISPAANIAS 
 
14.–20. jaanuar viibivad Hispaanias, 
Alcoi’s Erasmus+ koostööprojekti 
kokkusaamisel meie kooli 11 õpilast, 
direktor Jaan Reinson ning õpetajad 
Evelin Rand ja Greta-Eva Kalberg. 
 

 TEADUSNÄDAL  
 
23.–27. jaanuar toimub meie koolis 
teadusnädal. 
 

 PLAYBACK 
 

 



  

 

 

 ÕPILASTE MULJED KONTSERDIST 
 
Õpilaste arvamused jõulukontserdist. 
 

 Mulle meeldis see kontsert, sest see oli 
huvitav ja sai kuulda itaaliapäraseid 
muusikalugusid – see oli eriti põnev. Tänu 
jõululauludele tõusis ka jõulumeeleolu. 
 

 Oli väga huvitav kuulata ja vaadata. 
Osasid palasid teadsin juba enne. Mulle 
väga meeldis. 
 

 Väga meeldisid lood, esinejad olid väga 
heasüdamlikud ja rõõmsad. Väga lahedad 
lood ja viisid. 
 

 Väga muljetavaldav. Meeldis muusikute 
mängimisviis. 
 

 Mulle meeldis kõige rohkem „Tarantella“, 
kuna see lugu oli energiarikas ja olin seda 
väiksena kuulnud. Teised laulud olid ka 
head, ma ei saa öelda, et mingi laul oli ka 
kohutav. 
 

 Laulud olid väga lõbusa meloodiaga ja 
kaasahaaravad, oleks isegi tantsida tahtnud. 
Oli ka toredaid jõululaule. 
 

 
 

 Oleks meeldinud rohkem, kui oleks 
saanud päriselt kontserdile keskenduda, 
mitte kirjutada. 
 

 Meeldis väga, nad esitasid lugusid ja 
rääkisid midagi huvitavat iga loo kohta. 

 
 Mulle väga meeldis nende muusika. 

Seda muusikat oli mõnus ja hea kuulata ja 
see tekitas minus hea ja rahuloleva tunde. 
Väga ilus kontsert oli. 
 
 

 Üldiselt kontsert mulle meeldis, 
meloodiad olid head, tempo oli hea ja ka 
lauljad olid head. 
 

 Mulle meeldis väga nende muusika, 
kiire rütm ja ilusad laulusõnad. 
 

 Kokkuvõttes oli tore kontsert, Tõnu 
Raadik mängis väga kenasti viiulit. Oleks 
võinud kontserti ilma kirjutamiseta kuulata. 
 

 
 

 Mulle meeldis. Kuna ma ise sellist 
muusikat ei kuula ja see oli hea vaheldus. 
 

 Meeldisid väga esinejad ja üleüldine 
muusika. Samuti pole ma sellest 
muusikastiilist midagi kuulnud, seega oli 
tore midagi uut õppida. 
 

 Ei meeldinud, laulud olid päris igavad, 
pole minu maitse. 
 

 Kontsert oli huvitav. Olid uued stiilid, 
mida varem pole kuulnud. Hea vaheldus 
koorilauludele. Mehed olid toredad, eriti 
Tõnu. 
 

 Meeldib erinev muusikastiil, mida iga 
päev ei kuule. Huvitava rütmiga laulud, viiul 
ja mandoliin kõlavad huvitavalt. 
Vahelduseks oli hea sellist muusikat 
kuulata. Meeldis väga. 
 
Õpilasete arvamused edastas muusika-
õpetaja Anneli Koppel. 
 
 

KOOLIELU 
 



 ÕPETAJATE VÕRKPALLITURNIIR 
 
3.-4. jaanuaril toimus Viljandis 
traditsiooniline õpetajate võrkpalliturniir. 
Kolmes liigas osales kokku 32 erinevate 
koolide võistkonda, sh 2 võistkonda Lätist. 
Descartes'i kooli tiim osales I liigas sel 
korral eriti tugevas koosseisus, mis kajastus 
ka heades tulemustes. Alagrupimängudes 
alistusid kõik vastased skooriga 2:0, 
sarnaselt lõppes ka juba pingelisem 
poolfinaalmäng Nõo Reaalgümnaasiumiga. 
 
Finaalivastaseks tuli Läti esindaja 
Jaunmārupes pamatskola, kellele tuli kahes 
tasavägises geimis siiski alla vanduda. Nii 
on Lätit esindav võistkond püsinud 
võitmatuna juba 2014. aastast, kahel 
eelneval aastal oli turniirivõitjaks just 
Descartes'i kool. 
 

 
 

Seega saavutati kokkuvõttes väga hea II 
koht (Eesti koolide hulgas parim), mis on 
toredaks vahelduseks viimastel aastatel 
medalita jäämistele. Descartes'i kooli 
võistkonda kuulusid Liina Kais, Kaisa 
Lüütsepp, Laura Reiter (Tartu Katoliku 
Hariduskeskus), Tiina Terasmaa, Hendrik 
Rikand, Karl Kuhlberg (1. klasside õpetaja 
A.Le Coqis), Tõnis Eelma, Aivar Lankov ja 
Martin Vändra. 
 

Tõnis Eelma, 
infojuht 

KOOLIELU 
 

 ÕPILASESINDUSE ÖÖKOOL 
 
16. detsembril toimus meie koolis 
õpilasesinduse öökool, mis algas Tartu 
Noorsootöö Keskuse meeskonnatöö 
koolitusega. Kohe alguses kujunes 
positiivne, pingevaba ja teineteist toetav 
grupitunne. Meeskonnaülesanded olid 
kokku pandud nii, et ülesande 
sooritamiseks olid kaasatud kõik esinduse 
liikmed. Erinevad mängud ja ülesanded 
aktiviseerisid grupisiseseid suhteid ja 
omavahelist suhtlust. Noorsootöötajad 
Margit Kink ja Helene Toomeoks panid 
meid unistama, ideid genereerima ja 
innustasid kirjutama noorte oma-
algatusprojekti. Saime palju inspiratsiooni ja 
mõtteid. Lisaks õppisime selgeks Ninja-
mängu, küpsetasime pitsat, vaatasime filmi, 
mängisime aarete jahti, rahvastepalli ja 
pallilahingut ning nautisime head 
seltskonda.  
 

 
 

Koostöö sujus meil väga hästi. Istusime 
kella neljani hommikul ja rääkisime koolist ja 
oma elust. Oli väga lahe öö! 
 

Õpilasesindus 
 
 



 

 

KOOLIELU 
 

 UUED RAAMATUD 
 
Enne jõule sai raamatukogu natuke 
täiendust ja seda eeskätt just seetõttu, et 
Soome Instituudi raamatukogu 
lugemisdiplomi programmiga liitunud 
väikesed lugemishuvilised saaksid ka 
kooliraamatukogust programmis soovitatud 
raamatuid laenutada. Tulge uudistama 
raamatukogu koguga liitunud raamatuid: 
Riikka Jantti „Väike hiir sõidab maale“, 
„Väikese hiire jõulud“, „Väikese hiire päev“, 
„Väikese hiire suvi“  
 

 
 

Katri Kirkkopelto „Molli jõulud“ 
Kreetta Onkeli „Poiss, kes kaotas mälu“ 
Tuutikki Tolonen „Agnes ja unenägude võti“ 
 

 
 

Vanematele lugejatele on väga huvitav 
lugemine Elizabeth Lairdi „Tere tulemast 
eikuhugi“. Hea uudis on ka õpetajatele – 
seda raamatut on meil 24 eksemplari.  
 

 
 
Põnevaid raamatuseiklusi! 

 

Helen Nigol, 
raamatukoguhoidja 


