
Teadusnädal 

E      23. jaanuar 

Võistlusmäng „Nutikas võidab“ 1.–3. klass 
Lepatriinude loendamine 8. klass 
Coldbergi masinate ehitamine 7. klass 
 

T      24. jaanuar 

QR-koodidega orienteerumine 4. klass 
Virtuaalne põgenemistuba 6. klass 
Võidusõiduautode ehitamine 5. klass 
 

  8.45 Juhtkonna nõupidamine 
11.00 Mudilaskooride I eelproov  
 Vanemuise kontserdimajas 
 

K      25. jaanuar 

  8.15 Lasteteatri Sõber etendus  
 „Kuningapoeg sulaseks“ 1.–3. klass 
10.00 8.b klassi dronootika töötuba  
12.00 2.a klassi mänguvahetund aulas 
14.00 Tugimeeskonna nõupidamine 
 

N      26. jaanuar 

  8.00 9. klassid Tallinnas Mektorys 
10.55 3.a klassi mänguvahetund aulas 
 

R      27. jaanuar 

„Merevee külmumistemperatuur“  
töötuba 9. klass 
 

  8.15 QR-koodidega orienteerumine 4.a kl 
10.00 8.a klassi dronootika töötuba 
12.50 5.a ja 5.b klassid Otepääl  
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ÜÜRRIITTUUSSEEDD  

 

TTUUNNNNUUSSTTUUSS  
 

JUHTKOND TÄNAB 
 

 Mari Iherit ja Dan Krooni, kes 
esindasid kooli ülelinnalisel 
koostööpäeval ning nende õpetajaid 
Ingrid Rumpi ja Aivar Lankovit 
 

 õpetaja Terje Lelovit ja Pirgit Palmi, 
kes korraldasid matemaatikaolümpiaadi 
koolivooru 

TTEEAADDEE  
 

 
 

 
 



  

 

 

 MATEMAATIKAOLÜMPIAADI  
 KOOLIVOOR 
 
16. detsembril toimus 4.–6. klasside 
matemaatikaolümpiaadi koolivoor.  
 
4. klasside parimad: 
1.–2. Saara Karis (4.b) 
1.–2. Sven Andre Põldoja (4.c) 
3.–4. Damian Mängli (4.c) 
3.–4. Laura Mia Paal (4.a) 
 
5. klasside parimad: 
1. Taaniel Päri (5.a) 
2. Mattias Purdeots (5.b) 
3. Markos Kannela (5.a) 
 
6. klasside parimad: 
1. Volodymyr Pohorilyi (6.u) 
2. Rasmus Lang (6.a) 
3.–5. Maria Katarina Tuunanen (6.a) 
3.–5. Carolina Silm (6.a) 
3.–5. Jakob Pettai (6.a) 
 
21. veebruaril toimub matemaatika-
olümpiaadi piirkonnavoor. 
 

Terje Lelov ja Pirgit Palm, 
matemaatikaõpetajad 

 

 MINU (ÕIGE) ISTUMISASEND 
 
Reedel, 13. jaanuaril viisid Tartu Tervishoiu 
Kõrgkooli õe eriala tudengid Viktoria 
Nahmurina, Veronika Tumanova (meie kooli 
vilistlane) ja Marleen Vahu läbi 
inimeseõpetuse tunni 2.a klassi õpilastele. 
Nad selgitasid, milline on õige istumisasend. 
Istuma peab nii, et selg on sirge ja toetub 
vastu seljatuge, jalatallad on vastu maad 
ning keha on suunatud otse laua poole, kui 
istutakse laua taga.  Kõik proovisid õigesti 
istuda ja tudengid parandasid, kui midagi oli 
valesti. Nad näitasid erinevaid lõdvestus- ja 
seljasirutusharjutusi ette ja me tegime neid 
ka kaasa. Lõpuks mängisime mängu „Asted 
külgedele“, see mäng oli meile tuttav Liikuma 
Kutsuva Kooli liikumistähestikust. 
Saime palju tarkust juurde ja püüame seda 
ka meeles pidada – siis oleme terved. 
 

Küllike Kütimets, 
2.a klassijuhataja 

 6.C TEATRIT TEGEMAS 
 
13. jaanuaril osales 6.c klass Tartu Tantsu-
akadeemia programmis, et avastada, 
kuidas teatrimaailm toimib. Draamatunni 
alguses arutasime juhendaja abiga, milliseid 
ameteid on teatris vaja. Seejärel selgitasime 
välja, missugused on meie klassi õpilaste 
isikuomadused ning jagasime igaühele ühe 
teatriga seotud ameti. Meist said heli- ja 
valguskunstnikud, kostüümikunstnik, lava-
kujundajad, lavastaja ning näitlejad. 
Seejärel tuli välja mõelda lugu, mida lavale 
tuua. Osalejad võtsid oma rolle väga tõsiselt 
ning kahe proovi järel valmis tõsi-koomiline 
mõrvalugu. 
 

 
 

Mõned muljed: 

 Mulle meeldis lavastaja olla. Peale 
töötuba oli tunne, et tahan täiskasvanuna 
just seda tööd teha. 

 Olin helitehnik ja mulle meeldis see väga. 

 Õppisin, kuidas teatris töö käib. Eriti 
meeldis mulle vaadata etendust, mis lõpuks 
valmis sai. 

 Ma olin näitleja. Sain esimest korda isa 
rolli proovida. Mulle meeldis näitlemine 
väga. 
 
13. reede kujunes küll paar tundi pikemaks 
kui tavaline koolipäev, aga draamatunnis 
veedetud aeg oli väärt iga minutit. 
Soovitame ka teistele! 

 
Pirgit Palm, 

6.c klassijuhataja 
 

KOOLIELU 
 



 

 SPORDIUUDISED 
 
Meie kooli õpilane Kert Kööbi esines 
edukalt Tartu linna MV ja TÜASK 
jõuluvõistlusel. 
Kert Kööbi sai 11. jaanuaril toimunud Tartu 
linna U16 meistrivõistlustel 800 m jooksus 
ajaga 2.25,09 II koha. 
18. detsembril oli ta TÜ ASK-i 
jõuluvõistlusel U14 vanuseklassis 600 m 
jooksus ajaga 1.47,82 samuti II koha 
vääriline. 
 

Liina Kais, 
kehalise kasvatuse õpetaja 

 
*** 
Võitlusel CLISS OPEN 2023 saavutas Mila 
Danilova (1.b) 2. koha. 
 

 
 

 
 

KOOLIELU 
 

 MEISTERDAMINE ON MÕNUS 
 
Käisime reedel, 13. jaanuaril Tartu Veeriku 
Koolis tehnoloogia ja käsitöö koostööpäeval 
„Meisterdamine on mõnus“. Peale tutvustust 
saime ülesande valmistada nõelapadi koos 
puidust alusega. Dan lõikas välja tugitooli 
detailid ja pani need kokku, mina õmblesin 
padjad. Peale viimistlemist valmiski meie 
„Nõelatool“. 
Osavõtjaid oli ligi kümnest koolist. Päev oli 
üsna toimekas ja mõnus. 
 

Mari Iher (7.a) ja Dan Kroon (7.b) 
 

 LOOMAAED TAEVAS 
 
2.a klass käis 18. jaanuaril õppeprogrammi 
„Loomad taevas“ raames Tartu tähetornis. 
Alguses pidime ronima keerdtreppe pidi 
kõige kõrgemale  planetaariumisse. Seal 
õppisime tundma tähtkujusid, nende 
liikumist taevas ning konstellatsioonidega 
seotud legende.  
Pärast valmistasime näidiste järgi endale 
ise tähtkuju või sodiaagimärgi. 
 

 
 

Laste mõtted: 
 

 Mulle meeldis tähti vaadata ja meelde jäi 
üks imeliku nimega täht Kassiopeia. Sain 
teada, et kuu on planeetide kaaslane. 

 Sain teada, et päike on täht. 

 Põnev oli kuulata jutte tähtkujudest ja 
teada saada, kuidas nad on oma nime 
legendide järgi saanud. 

 Meeldis meisterdada taevatähti ja puslet 
kokku panna. 
 

Küllike Kütimets, 
2.a klassi õpetaja 

 
 


