
E      29. august 

 
  9.00 I kooliastme õpetajate koosolek 
10.00 II–III kooliastme õpetajate koosolek 
11.30 Tugimeeskonna nõupidamine 
12.00 Väikeklassi õpetajate koosolek 
 

T      30. august 

 
10.00 Õppenõukogu aulas 
 

K      31. august 

 

N      1. september 

 
Õppeaasta avaaktused: 
10.00 2.–8. klassid koolimaja ees 
12.00 1. ja 9. klassid aulas 
 

R      2. september 

 
  8.15 Õpilaspiletite pildistamine aulas 
 (1. ja 5. klassid ning uued õpilased) 
 
Algab toitlustamine: 
  9.55 1.–3. klassid 
10.55 4.–6. klassid 
12.00 7.–9. klassid 
 
17.30 Ukraina perede koosolek 

 

 S 
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ÜÜRRIITTUUSSEEDD  

 

TTUUNNNNUUSSTTUUSS  
 

JUHTKOND TÄNAB 
 

 kooliaasta lõpuaktustel esinenud 
õpilasi ja juhendajaid õpetaja Anneli 
Koppelit, Kristel Tikku ja Lilia Bendrit 

 põhikooli lõpuaktusel esinenud  
Rebeka Liiast (9.a) ja juhendajat õpetaja 
Anneli Koppelit, aktuse juhte Keili 
Raaperit ja Mattis Karist (9.c) ning 
aktuse korraldamisel toeks olnud 8. ja   
9. klasside klassijuhatajaid 

 Hispaania Alcoi partnerkooli vastu 
võtnud õpilasi, lapsevanemaid ja 
õpetajaid Evelin Randa, Signe Annsood, 
Greta-Eva Kalbergi, Lilia Bendrit ja 
Helen Nigolit ning õpilastele töötubasid 
korraldanud õpetajaid Küllike Kütimetsa, 
Ingrid Rumpi ja Anneli Koppelit 

 õpetajaid Signe Annsood ja Lilia 
Benderit prantsuse keele õpipäevade 
korraldamise eest Rõuges 

 õpetaja Külli Hindriksoni, kes osales 
kodutütardega Tartumaa suvelaagris 

TTEEAADDEE  
 

LASTEVANEMATE ÜLDKOOSOLEK 
15. septembril kell 18.00 

 
 
 



  

 

 

 ERASMUS+ PROJEKTI HISPAANIAS  
 
Erasmus+ raames toimus 8.–13. juunil 
kokkusaamine sõpruskoolidega Hispaanias     
Alcoi linnas. Projektis osales kolm kooli: 
Tartu Descates'i Kool, Colegio Carmelitas 
Alcoi linnas  (Hispaania) ja College le Bastio 
Carcassonne’ist (Prantsusmaa). 
Hispaania tervitas meid tohutu kuumusega. 
Alcoi linnakeses paistab päike ja taevas on 
ilus sinine 300 päeva aastast. 
Õpilaste ja õpetajate muljeid: 
Südame tegi soojaks soe vastuvõtt 
vanemate, vahetusõpilaste ja õpetajate 
poolt.  
Enamusel õpilastest tekkis koheselt väga 
hea klapp ja koostöine meeleolu. 
Toimusid ühised töötoad, üritused 
koolimajas ning väljasõidud. 
Toredatel ja harivatel väljasõitudel tuli toime 
tulla tohutu palavusega  ning õppida 
arvestama intensiivse päikesega. 
Saadi tuttavaks Hispaania kultuuritausta ja 
traditsioonidega. Oli tore märgata kultuuri-
erinevusi. Kõige suurem erinevus tuli esile 
loomulikult söögikultuuris.  Oli võõras, et 
igapäevaselt on kombeks hilisõhtused, ööni 
väljaulatuvad  ühissöömised.  
 

 
 

Silma torkas suur saiakultuur, mis kerkis eriti 
tugevalt esile peredest kaasa antavas 
toidupakis.  
Imestust tekitas linnaelu rahulik, veidi 
aimamatu aja kulgemine. Harjumatu tundus  
ka kodudes välisjalatsitega ringi kõndimine. 
Aeg möödus kiiresti ja lahkuti suure pagasi 
muljetega. 

Greta-Eva Kalberg, 
prantsuse keele õpetaja 

 ERASMUS+ RUULIB 
 

17.–22. juunil võõrustasid TDK õpilased 
Hispaaniast Alcoi koolist saabunud külalisi. 
Need päevad olid erilised seetõttu, et 
COVIDi ja Ukraina sõja tõttu pidime 
eelmisel õppeaastal varasemaid plaane 
korduvalt muutma. Nii juhtuski, et TDK 
õpilased said juunis Hispaania reisi järel 
kolm päeva kohvreid lahti pakkida ja 
reisiväsimusest puhata, kui juba tervitasime 
neidsamu hispaania õpilasi, kelle kodudes 
meie lapsed Hispaanias olid elanud.  
Eriline oli ka see, et kuna õppetöö oli koolis 
juba lõppenud, siis eesti koolitunde 
hispaania lapsed ei näinud. Leidsime, et nii 
Descartes’i kui Alcoi kooli lapsed on 
suvepuhkuse igati ära teeninud ja panime 
rõhku sportlikele ja mängulistele 
tegevustele.  
Eestis olles nägid hispaania lapsed 
Tallinna, Tartut, said rabas matkata, 
Võhandu jõel kanuutada, kokata, seepi 
valmistada, topsimängu mängida ja „Ahhaa“ 
keskust nautida, ujuda ja peredes eesti elu 
elada. 
 

 
 

Tekkinud positiivset energiat ei saa siia kirja 
panna, aga emotsioone oli väga palju. 
Algaval õppeaastal meie projekt jätkub ja 
juba novembris ootame külla nii hispaania 
kui prantsuse õpilasi, jaanuaris sõidame 
Hispaaniasse ja märtsis Prantsusmaale.  
Kui ka sina soovid Erasmus+ Euroopa 
noorte projektis kaasa lüüa, vaata kooli 
kodulehelt eelmise aasta projekti tegevusi 
kajastavat videot ja anna oma 
osalemissoovist teada prantsuse keele 
õpetajale septembrikuu jooksul. 
 

Evelin Rand,  
prantsuse keele õpetaja 

KOOLIELU 
 



 KODUTÜTARDE SUVELAAGER 
 
28. juuli hommikul kogunesid Tartumaa 
kodutütred ja noorkotkad 31. suvelaagrisse, 
mis toimus Peipsi ääres, Ranna 
puhkekeskuses.  
Sel aastal olid laagri tegevused seotud 
muusikaga. Toimusid erinevad töötoad      
(T-särkide kaunistamine, rütmipillide 
meisterdamine, tantsusammude õppimine 
jne), sportlikud tegevused vees ja murul, 
ettevalmistused õhtusteks esinemisteks, 
retrodiskod. Pidulikul rivistusel võeti 
organisatsiooni vastu uued kodutütred. 
Tühja kõhu eest kandsid hoolt tublid kokad 
naiskodukaitsest.  
 

 
 

Neli päeva möödusid muusikafestivali 
melus väga kiiresti.  
 

Rühmajuht Külli Hindrikson 
 

 PRANTSUSE KEELE SUVEPÄEVAD  
 RÕUGES 
 
Juba üheksandat aastat pakkus kool meie 
prantsuse keele õppuritele prantsuse keele 
suvepäevade veetmise võimalust Võromaal, 
Rõuges. Sel aastal õpiti prantsuse keelt ja 
kultuuri ning avastati Lõuna- Eestit ja tema 
positiivset, rahulikku energiat ning  looduse 
vaheldusrikkust. Nähti nii sinkavonkalisi 
külateid, rohtunud metsateid, tõuse ja 
langusi, künkaid ja orgusid, sekka järvesilmi 
ja veevulinat "koduses õhkkonnas", 
saatjateks õpetajad Signe Annsoo ja Lilia 
Bender. 
 

KOOLIELU 
 

 ÕPIHUVILAAGER 
 
6.–8. juunil osalesid 25 (endised 3.b ja 3. c) 
praegused 4.b ja 4. c klassi õpilased 
õpihuvilaagris, mis toimus Otepääl, Veski 
spordibaasis. Põnevaid tegevusi jätkus 
mitmeks päevaks. Toimusid töötoad, kus 
õppisime soolataignast erinevate esemete 
voolimist, niidigraafikat, küpsetasime 
rabarberikooki ja viineripirukaid. Varasemalt 
õpitud teadmisi said lapsed kasutada 
maatikumängus ja viktoriinis. Põnevust 
pakkusid veemängud ja -võistlused, 
ujumine, teatevõistlused, pallimängud. 
Mõnusat ootusärevust tekitas talendishowks 
ettevalmistus. Lisaks toimusid veel ühised 
hommikvõimlemised, saunaõhtu, disko, 
õhtused unejutud. Oli tore laager! Laagris 
käisid ka külalised – õppejuhid Kaidi ja Iiri.  
 

 
 
Laagri melu ja elu nautisid nii õpilased kui 
ka õpetajad. Toredate lastega on hea 
vahvaid laagreid korraldada. Ootame aga 
uusi väljakutseid! 
 

Tiina Randaru ja Külli Hindrikson, 
klassiõpetajad 

 
 
 
 
 



 

 NÄITUS „TERE, TIIGER!“ 
 
Talvisel vaheajal käisin Tartu 
linnaraamatukogus tiigri-teemalisel linna-
laagripäeval (2022. aasta veebruaris algas 
teatavasti tiigriaasta). Raamatukogus 
rääkisin laagri läbiviijatele, et mulle 
meeldivad väga tiigrid ja et mul on kodus 
palju tiigrikujulisi ja –teemalisi asju. 
Raamatukogu töötajatel tekkis idee, et 
nendest esemetest võiks teha 
raamatukogus näituse. Nii juhtuski, et suve 
alguses kutsuti mind raamatukokku, et 
saaksin välja panna valiku oma tiigri-
kollektsioonist.  
 

 
 
Näitust saab vaadata Tartu linna-
raamatukogu lasteosakonnas. 
 

Mirjam Mandri, 6.c 
 

KOOLIELU 
 

Suvepäevad said avapaugu Cantervilla 
lossi mängumaa külastusega ja lõppesid 
Värskas veepargis. 
Hommik algas virgutusvõimlemisega ning 
kerge suplusega Rõuge Suurjärves.  
Järgnes õppetöö tasemerühmades.       
A1.1 grupp mõtles välja ning joonistas 
plakatile oma fiktiivse pere, iseloomustades 
iga pereliiget. A1.2 grupi lastest said 
ajakirjanikud, kes kirjutasid artikleid ja 
andsid välja oma ajalehe.  
Pärastlõunati tutvusime Lõuna-Eestiga. 
Lapsed olid väga tublid ja läbisid Rõuge 
ürgoru 10 km matkaraja. Külastasime Hinni 
kanjoni, tegime ekskursiooni Võru linnas. 
Jalutasime Tamula promenaadil, kiikasime 
Kreutzwaldi muuseumi, kus giid andis meile 
põhjaliku ülevaate Lauluisast.  
 

 
 
Õhtuti toimusid prantsuskeelsete laulude 
tunnid, prantsuse juustu loeng ning 
degusteerimine ja kokkamine – lapsed 
valmistasid ise mousse au chocolat’d. 
Enne magamaminekut jalutasime Rõuge 
Ööbikuorus, vaatasime üle Pesapuu 
vaatetorni ning Eesti Ema monumendi 
Rõuges. 
 
Aitäh lastele ja lapsevanematele toredate 
suvepäevade eest! 
 
Kohtumiseni järgmisel aastal! 
 

Lilia Bender ja Signe Annsoo, 
prantsuse keele õpetajad 

 
 


