
Inglise keele nädal 

E      11. veebruar 

  9.00 Sisseastumisvestluse simulatsioon  
 9.b klassile  
10.10 3. klassi Spelling Bee võistlus 
10.55  Õpilasesinduse koosolek kab 110 
10.55 Aktiivne vahetund 2. klassile võimlas  
12.00 Aktiivne vahetund 1. klassile võimlas 

T      12. veebruar 

  9.00 Sisseastumisvestluse simulatsioon  
 9. klassidele 
  9.10 1.–3. kl kogunemine B-II korrus 
10.10 4. klassi Spelling Bee võistlus 
10.55  Mänguvahetund 3. klassile aulas 
12.00  Aktiivne vahetund 3. klassile võimlas 
12.00 4.–6. kl kogunemine aulas 

K      13. veebruar 

  8.30 Juhtkonna nõupidamine 
  9.10 6. klassi viktoriin – Šotimaa 
10.55  Mänguvahetund 1. klassile aulas  
12.00  Mänguvahetund 2. klassile aulas 
16.30 1.b klassi helkurkoolitus 

N      14. veebruar 

10.55  Just Dance aulas 
12.00  Just Dance aulas 
14.00 Tugikomisjoni nõupidamine 

R      15. veebruar 

Olümpiamängude viktoriin aulas: 
  9.00 1. klassid 
  9.30 2.–3. klassid 
10.55 7.–9. klassid 
12.00 4.– 6. klassid 
11.15 Külas Krõlli lasteaia koolieelikud 
18.00 5.a klassiõhtu 

L      16. veebruar 

10.00 Lastekoori laululaager lauluklassis 
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ÜÜRRIITTUUSSEEDD  

 

TTUUNNNNUUSSTTUUSS  
 

JUHTKOND TÄNAB 
 

 loodusõpetuse olümpiaadil kooli edukalt 
esindanud õpilasi ja nende juhendajat 
Kaja Haljasmetsa 

 emakeele olümpiaadil kooli esindanud 
õpilasi ja nende õpetajat Riina Voltrit 

 kehalise kasvatuse õpetajaid Liina 
Kaisi, Tiina Terasmaad, Inge Läänt, Martin 
Vändrat, Hendrik Rikandit ja kõiki teisi 
õpetajaid ning õpilasi, kes spordipäeva 
õnnestumisele kaasa aitasid 

 õpetaja Küllike Kütimetsa ja Maarja 
Mandrit, kes korraldasid põnevad töötoad 
Pääsupesa lasteaialastele 
 

TTEEAATTEEDD  
 

 INGLISE KEELE NÄDAL 

 

* Päevaülesanded leiab igal hommikul 
raamatukogust. Vastused tuua tagasi 
hiljemalt kella 14. 
* Kahoot – selgitame välja 2.–8. kl parimad 
keeletundjad. 
* Õigekirjavõistlus Spelling Bee 3. ja 4. kl 
* Šotimaa viktoriin 6. klassidele 
* Luuletuste võistlus 9. klassidele. Parimate 
tööde näitus aula ees. 
* 5. ja 6. kl õpilaste näitus illustreeritud 
idioomidest A-II korrusel. 
* Reede – stiilipäev: Sära kui staar! 
* Ameerikapäraste maiustuste lett avatud 
reedel kell 11 ja 12 aula ees. 
 

 SÕBRAPÄEV 

 

Sõbrapäeval on postkast, südamete mäng, 
fotonurk, kohvik muusikaklassi ees kell 11 
ja kell 12. Riietumistiil: punane ja roosa. 
 

 



  

 

 

 LINNA LOODUSÕPETUSE OLÜMPIAAD 
 
2. veebruaril toimus Tartu linna 
loodusõpetuse (bioloogia) olümpiaad.  
Tulemused (21 osavõtjat): 
III koht  Ellinor Usai (6.b) 
14.–15. koht  Maria Kronberg (6.a) 
14.–15. koht  Milena Startšenko (6.a) 
 

Kaja Haljasmets, 
loodusõpetuse ja geograafiaõpetaja 

 

 LINNA EMAKEELEOLÜMPIAAD 
 
31. jaanuaril toimunud emakeeleolümpiaad 
Karlova koolis. 
Tulemused: 
7.–8. klasside arvustuses (60 osalejat)  
5.–6. koht Kerttu Lisette Kadajane (7.a) 
21. koht Kertu Katriin Kotkas (8.c) 
 
9.–10. klasside arvestuses (48 osalejat) 
19.–21. koha  Krislin Säde (9.a) 
Tublid olid ka Triinu Liisa Lotta Umal (8.c), 
Liis Isabel Geherman (9.c) ja Leiki-Maria 
Arroval (9.b). 
 

Tänan kõiki osalejaid! 
Riina Voltri, 

eesti keele õpetaja 
 

 MATEMAATIKANÄDALA  
 KOKKUVÕTTED 
 

28. jaanuarist 1. veebruarini pöörasime 
koolis suuremat tähelepanu matemaatikale. 
Lisaks traditsiooniks saanud päeva-
ülesannete lahendamisele toimus mitmeid 
99mathi peastarvutamise võistlusi. Nädal 
algas põnevate duellidega lastevanemate ja 
õpilaste vahel. Kokku osales võistlusel 
ligikaudu 50 lapsevanemat. Klassid, kes 
vanematega võistelda ei saanud, võtsid 
mõõtu õpetajatega. Nii lapsevanemate kui ka 
õpetajate hulgas oli väga kiireid ja täpseid 
arvutajaid. Aitäh, et tulite meie õpilastega 
võistlema! 
 

Lapsevanemate muljeid:  
Mängida oli täitsa tore, isegi hasart tuli sisse! 
Väikseks probleemiks kujunes see, et 
esimese hooga ei saanud korrutusmärgist 
aru, pealegi paiknes see numbrite suhtes 
ebatavalisel kõrgusel. Sellest hoolimata 
pakkus mäng lusti! (Liia Ilves) 

Mulle väga meeldis see võistlus, sai ennast 
proovile panna. Veidi oli kahju sellest, kui 
mäng sai läbi, ei olnud enam võimalik 
vaadata enda tulemusi, kuhu ma siis 
paiknema jäin. Kokkuvõtteks uhke värk ja 
tublid olete! Edu ja jaksu! (Anne-Ly 
Randoja) 
 
30. jaanuaril toimus 99math-võistlus, kus 
osales üle Eesti ligikaudu 9000 1.–12.klassi 
õpilast. Võisteldi viieliikmelistes võist-
kondades ja mängiti kolm mängu. Igaks 
mänguks valis arvuti vastasvõistkonna 
ühest Eesti koolist.  
TDK võistkondadest kogus kolme mänguga 
kõige rohkem punkte 3.a võistkond (1017 
punkti). Oma tulemusega jäädi 1447 
võistkonna seas 11. kohale, mis 3. klasside 
arvestuses tähendas 4. kohta.  
Liitmises oli parim 7.a võistkond, 
korrutamises 6.a ja lahutamises 3.a 
võistkond. 
 
Matemaatikanädalal toimusid ka 4.–6. kl 
olümpiaadide koolivoorud. Olümpiaaditöö 
lahendamisel oli vaja häid teadmisi 
matemaatikast ning avatud ja loogilist 
mõtlemist.  
4.–6.klasside parimad olid: 
4. klass 
1. Mattias Apuhtin (4.b) 
2. Annika Bublei (4.a) 
3. Robert Korde (4.b) 
 
5. klass 
1. Karoliina Koltšin (5.c) 
2. Mattis Karis (5.c) 
3. Teisi Eli (5.a) 
 
6. klass 
1. Ellinor Usai (6.b) 
2.–3. Milena Startšenko (6.a) 
2.–3. Henri Eli (6.b) 
 
Nädala jooksul sai võistlemiste vahel uurida 
geomeetriat meie ümber ja koostada päris 
oma kooli ülesandeid. 
 
29.–31. jaanuaril oli kõikidel võimalus 
lahendada päevaülesandeid. Kokku osales 
90 õpilast. Aktiivsemad klassid olid 1.a, 3.b 
ja 4.b. 
 

KOOLIELU 
 



 

*** 
Matemaatikanädala algklassides muutis 
visuaalselt huvitavaks õpilastööde näitus B-
korpuse koridorides.  Seintelt leidis väga 
huvitavaid lahendusi, kuidas  võiksid elavad 
numbrid välja näha.  Teisipäeval olid 
õpilastel külas Swedbanki töötajad ning 
neljapäeval  lahendasid 1.–3. klasside 
õpilased ka matemaatilisi anagramme.  
Osales 116 õpilast, neist suutis kõik 
anagrammid veatult lahendada lausa 104. 
Loomulikult lõid ka algklassid kaasa 99math 
keskkonnas korraldatud peastarvutamis-
võistluses nii vanemate kui Eesti teiste 
koolide eakaaslastega. Kiitus nupukatele! 
 

Kaja Kivisikk, 
klassiõpetaja 

 

 PEASTARVUTAMISE VÕISTLUS  
 SOOME ÕPILASTEGA 
 
5. veebruaril võistlesid meie kooli 4.b, 5.c, 
6.a ja 7.a klasside viieliikmelised 
võistkonnad Soome õpilastega peast-
arvutamises. Pilootvõistlusel osales 27 
võistkonda Soome erinevatest koolidest ja 4 
võistkonda Eestist. Võistlusel mängiti 
99math keskkonnas kolm mängu: liitmine, 
lahutamine ja korrutamine. Meie õpilased 
on 99math võistlustel ka varem osalenud 
ning omavad juba teatud kogemust. Sel 
korral võidetigi soomlasi igas mängus. 
Kõige tasavägisemaks osutus 7.a klassi 
lahutamise mäng Helsingin Suomalainen 
Yhteiskoulu 7. klassi vastu, kui võideti duell 
vaid 3 punktise eduga. 
 

 
 

Tulemustega saab tutvuda aadressil 
games.99math.com. 
 

Jääme ootama uusi võistlusi! 
Pirgit Palm 

 

Tulemused: 
1. klass: 
1. Markos Kannela (1.a) 
2. Taaniel Päri (1.a) 
3. Sofi Marleen Mesipuu (1.a) 
 
2. klass: 
1. Mirjam Mandri (2.c) 
2. Rasmus Lang (2.a) 
3. Loviisa Sõukand (2.c) 
 
3. klass: 
1. Isabel Tiitsaar (3.b) 
2. Mariett Sada (3.b) 
3. Ivo Niine (3.b) 
 
4. klass: 
1. Ilona Vall (4.a) 
2. Inesa Gedvilaité (4.a) 
3. Mattias Apuhtin (4.b) 
 
5. klass: 
1. Linda Soosaar (5.a) 
 
6. klass: 
1. Denni Gusev (6.a) 
2. Vladislav Maznik (6.a) 
3. Maria Kronberg (6.a) 
 
7. klass: 
1. Terit Michelle Sild (7.a) 
2. Anette-Jasmin Ansip (7.a) 
3. Anneli Sidoruk (7.b) 
4. Kerttu Lisette Kadajane (7.a) 
 
9. klass: 
1. Ketelin Kivi (9.c) 
2. Doris Mitt (9.c) 
3. Markkus Vider (9.a) 
 
Nädala jooksul sai võistlemiste vahel uurida 
geomeetriat meie ümber ja koostada päris 
oma kooli ülesandeid. 
 
Aitäh kõigile, kes matemaatikanädala 
õnnestumisele kaasa aitasid! 
 
 

matemaatikaõpetajad 
 

KOOLIELU 
 

http://games.99math.com/


 

KOOLIELU 
 

 VIIENDIKUD OTEPÄÄL 
 
1. veebruaril käisime 5. klassidega Otepää 
Winterplace'i mäel tuubitamas.  
Õpilaste muljed: 
See oli väga vahva kogemus! Kahju, et 
hambale viga sain, aga see paranes ruttu 
ära! SUUR AITÄH! (Kevin, 5.c) 
Väga äge oli tuubitamas käia ja kelguga sain 
iga kord lund näkku. Mulle meeldis, et sai 
kolmekesi tuubiga alla lasta. Aitäh selle 
kogemuse eest! (Tiit, 5.c) 
Mulle väga meeldis. Seal oli väga tore. Ma 
olen õnnelik, et ma sinna läksin. Oli tore 
sõpradega tuubitada ja kelgutada. Tahaks 
veel minna! (Karoliina, 5.c) 
Väga tore! Kui ma ei oleks läinud, poleks ma 
seda endale kunagi andestanud. Oleksin 
tahtnud kauem olla, aga sellegipoolest 
vähemalt saime seal käidud. Suur aitäh selle 
imelise ja talvise kogemuse eest! (Keili, 5.c) 
Ülitore oli, tahaks väga veel kord minna. 
Alguses ma ei teadnud, et seal saab ka 
kelgutada, nii et väga tore kogemus oli. 
Aitäh!!! (Mattis, 5.c) 
 

 
 
Ilm oli täpselt õige ja sobilik. Sai sõpradega 
koos olla ja ka üksi kelgutada. Mingeid 
järjekordi kuskil ei tekkinud. Lumerajad olid 
puhastatud, oli lust alla sõita. Keegi ei 
seganud, igaüks sai valida sobiva raja ja 
tegevuse. Üksteise tuubidega rongi 
tegemine oli hiiglama lõbus ja koos mäest 
alla lastes tekkis suurem kiirus. Väikseid 
kelke pidi jagama, aga kõik olid lahked ja 
nõus jagama. Rallitamine nende kelkudega 
tekitas suure elevuse. Väikeste kelkudega oli 
põnev driftida, juhtus ka kokkupõrkeid, kuid 
need ei olnud üldse valusad, vaid vägagi 
lõbusad. Liftiga üles sõites sai samal ajal 
sõpradega muljeid vahetada.  
 
 

Paralleelklassiga koos oli palju lõbusam. 
Soovitame kindlasti sinna minna. Elamus, 
mis sealt saadi, on igal juhul vinge. (5.b 
õpilased) 

Muljeid kogusid klassijuhatajad 
Siret, Greta-Eva ja Pirgit 

 

 KOOLIEELIKUTE TÖÖTOAD 
 
Lasteaialapsed ootasid põnevusega, millal 
nad saavad uuesti kooli minna ning neil ei 
tulnud pettuda. Lapsed said osa võtta ühest 
koolitunnist ning keraamika töötoast, kus 
suuremad koolilapsed abistasid neid 
meelsasti. Koolilapsed olid üldse väga 
abivalmid ning lasteaialapsed väga 
sõnakuulelikud. Lasteaeda tagasi jõudes 
küsisin, et mis lastele kõige rohkem meeldis 
koolis ning vastuseks sain, et KÕIK meeldis.  
Üks laps vastas, et talle meeldis tema sõber, 
kes aitas teda.  
 

 
 
Ja loomulikult meeldis neile tahvelarvutiga 
õppimine. Ja nagu ühest suust vastasid 
lapsed, et neile meeldis koolis ning nende 
arvates on koolis väga lihtne ja lõbus. Nad 
ootavad juba, millal saaks kooli tagasi minna. 
 

Liisi Sukk, 
Käokuku rühma õpetaja 

Tartu Poku Lasteaed 
 

 



 

KOOLIELU 
 

 KOOLIOLÜMPIA 
 
7.b klassi tüdrukud Lisete Oinats, Kristiina 
Merzin, Janete Lapp, Liina-Lisandra Vatman, 
Anneli Sidoruk, Marit Samrjakova, Nele-Liis 
Aun ja Kristina Bresovskaja korraldavad sel 
õppeaastal loovtööna Eesti-teemalised 
kooliolümpiamängud. Tüdrukute eesmärk on 
kaasata 1.–9. klassi õpilased, kes uurivad 
olümpiamängude ajalugu, Eesti maa-
kondade traditsioone ja osalevad spordipeol. 
 

 
 

4. veebruaril tutvustasid tüdrukud kooliperele 
olümpiamängude ajalugu, Eesti olümpia-
sangareid, ausa mängu põhimõtet, loovtöö 
raames läbiviidavate tegevuste ajakava, 
võistlusi ja tegid teatavaks logokonkursi 
võitja.  
Logokonkursile laekus 51 tööd. 19-liikmeline 
õpetajatest ja õpilastest koosnev žürii valis 
logokonkursi võitjaks 7.a esitatud töö, mille 
autoriteks on Ramus Loot, Kerdo Jürisoo ja 
Ramon Põldaru. Tunnustuse said ka 
järgmised äramärgitud tööde autorid: Liisa 
Tomann (1.a), 3.b klass, Elis Tomann (3.c), 
Ilona Vall (4.a), Relibet Oinats (4.b), 
Karoliina Koltšin (5.c), 7.b tüdrukud, Miia 
Ulm (7.c), Epp Maria Orglaan (8.c), Triinu 
Loosa Lota Umal (8.c), Roberta Solom ja 
Helena-Liisa Moks (9.a) ning 
sotsiaalpedagoog Iiri Saar. 
 

*** 
Tüdrukud loosisid igale klassinumbrile 
maakonna, mida klassid sümboolselt 
kehastavad kooliolümpiamängudel. Klassid 
esindavad kooliolümpial järgmisi maakondi:  
Järvamaa – 1. klass 
Pärnumaa – 2. klass 
Saaremaa – 3. klass 
Võrumaa – 4. klass 
Läänemaa – 5. klass 
Tartumaa – 6. klass 
Harjumaa – 7. klass 
Viljandimaa – 8. klass 
Põlvamaa – 9. klass 
 

 
 

4.–15. veebruarini saab A-korpuse I korrusel 
tutvuda olümpiateemalise spordimuuseumi 
rändnäitusega. 15. veebruaril ootame igast 
klassist kahte 3-liikmelist võistkonda osalema 
viktoriinil. 
 
Tähtis pole võit, vaid osavõtt. 

 
Kadri Lill, 

huvijuht 


