
E      3. september 

 
Õppeaasta avaaktused: 
10.00 2.-8. klass õues 
12.00 1. ja 9. klass aulas 
 

T      4. september 
 
11.00 1. klassi ja uute õpilaste 
 pildistamine aulas 
 

K      5. september 
 
11.00 Külastavad kooli Soome koolide  
 õpilased ja õpetajad 
18.00 Dronootika huviringi tutvumisõhtu  
 aulas 
 

N      6. september 
 
15.00 Õppeaasta infokoosolek kab 115 
 

R      7. september 

 
  9.30 Tartumaa Sallivuspäev 2018 aulas 
Sallivuspäev on osake Eesti Õpilas-
esinduste Liidu projektist Salliv Kool. 

 
 S 

Tartu Descartes'i Kool 

IINNFFOOLLEEHHTT 
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ÜÜRRIITTUUSSEEDD  
 

TTUUNNNNUUSSTTUUSS  
 

JUHTKOND TÄNAB  
 
• õpetajaid Signe Annsood ja Lilia 
Miilastet, kes korraldasid prantsuse 
keele päevi Rogosi mõisas 
• õpetaja Helle Laasi värvikireva 
näituse korraldamise eest 

ÕPIHIMULIST 
 UUT KOOLIAASTAT! 

SSOOOOVV  
 

TTEEAATTEEDD  
 

• TOITLUSTAMINE 
 
4. septembrist algab toitlustamine. 
Täpsem info kooli kodulehel ja ARNO-
keskkonnas. 
 
• LASTEVANEMATE ÜLDKOOSOLEK 
 
13. septembril toimub kell 18.00 
üldkoosolek  kooli aulas, enne seda kell 
17.30 on soovijatel võimalus maitsta 
koolitoitu . Pärast üldkoosolekut toimu-
vad klassikoosolekud . 



  

 

 

• SUVEPÄEVAD ROGOSI MÕISAS 
 
Juba kuuendat aastat alustasid 4., 5. ja 6. 
klasside lõpetajad oma suvevaheaega 
Lõuna-Eestis imeilusas Rogosi mõisas. 
Hoolimata imelistest ilmadest ja sooja veega 
järvekese ahvatlevast lähedusest leidsime 
iga päev neli-viis tunnikest ka keele 
õppimiseks/meenutamiseks, prantsus-
keelsete laulude laulmiseks ja Prantsusmaalt 
pärit lauamängude mängimiseks. 
 

 
 

7. klasside õpilaste kirjutatud muljed 
pärinevad laste koostatud ajalehest "Journal 
de Rogosi". Originaalis olid tekstid küll 
prantsuskeelsed, kuid õpetajad aitasid 
toimetusel need eesti keelde tõlkida. 
 
*** 
Meile meeldis vabal ajal väga joosta, peitust 
mängida ja paadiga sõita. Tunnid olid väga 
huvitavad, sest ajalehe tegemine oli super 
cool! (Jasmin ja Nelis, 7.a) 
 
 

 
 

Me tegime ajalehte, õppisime uusi 
prantsuskeelseid laule, magasime ühe öö 
telgis ja mängisime palju erinevaid mänge. 
(Kristofer, 7.c) 

Me käisime Pähnamäe talus telkimas, lisaks 
ujusime, tegime sauna ja ratsutasime. 
Korjasime metsmaasikaid ja mängisime 
peitust. Talus nägime me igasuguseid 
koduloomi; kasse, koeri, kitsi, kanu.  
 

 
 

Sõpradega mängisime kaarte ja elasime 
päris maaelu. (Liina ja Janete, 7.b) 
 

Signe Annsoo ja Lilia Miilaste, 
prantsuse keele õpetajad 

  
 
 
 
 

 
 

KOOLIELU 
 


