
E      14. veebruar 
 

SÕBRAPÄEV 
  9.00 Sõbrapäeva tiitlite üleandmine  
 muusikaklassi ees 
12.00 1.a  klassi mänguvahetund aulas 
12.00 8.c klass sõbrapäevakinos 
12.20 4.-9. klasside huvilised Kuutsemäel 
13.20 Juhtkonna nõupidamine 
 

T      15. veebruar 

 

10.55 2.a klassi mänguvahetund aulas 
11.00 1.a klass Vanemuise  
 kontserdimajas 
 

K      16. veebruar 

  

  8.15 9. klasside liiklusohutuse koolitus  
 aulas  
10.10 6. klasside inglise keele viktoriini  
 koolivoor 
12.00 1.b klassi mänguvahetund aulas 
14.00 Tugimeeskonna nõupidamine 
 

N      17. veebruar 

 

  8.30 Õpilasesinduse koosolek 
10.55 2.b klassi mänguvahetund aulas 
 

R      18. veebruar 
 

  9.30 7.b klass roomajate õppekäigul  
 Tartu Ülikooli loodusmuuseumis 
 

 

 

 S 

Tartu Descartes'i Kool 

IINNFFOOLLEEHHTT 
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ÜÜRRIITTUUSSEEDD  

 

TTUUNNNNUUSSTTUUSS  
 

JUHTKOND TÄNAB 
 

 õpetaja Kaja Kivisikku, kes korraldas 
1.-3. klassidele põneva võistlusmängu 
„Nutikas võidab“ 
 

 prantsuse keele õpetajaid Evelin 
Randa, Signe Annsood, Lilia Benderit ja 
Greta-Eva Kalbergi, kes aitasid õpilastel 
läbi viia Erasmus+ projekti raames 
korraldatud veebivestluse Hispaania ja 
Prantsusmaa partnerkoolidega 
 
 

 

TTEEAADDEE  
 

TÄHISTAME SÕBRAPÄEVA 
 
14. veebruaril tähistatakse koolis 
ülemaailmset sõbrapäeva. 
Avatud on fotonurk muusikaklassi 
vastas. 
Auhinnad saavad iga lennu sõbralikuim 
õpilane, tunnustatud saavad sõbralikuim 
õpetaja ning kolleeg. 
Päeva riietus on punast või roosat värvi. 

 



  

Mänguline matemaatika tekitas elevust ja 
võistkonnaliikmetele elati aktiivselt kaasa. 
Osalejate muljed: 
Ülesanded olid vahvad ja põnevad. 
Selliseid võistlusi võiks rohkem olla. Kõige 
põnevam oli kaalumine, sõbra juhatamine 
ümber kurikate, ühel jalal seismine. 
(Dinara ja Adeele, 1.b klass) 
Tüdrukutele meeldisid kõigile erinevad 
ülesanded. Isabella jaoks oli vahva käia 
mängult poes, Gretele tasakaalu 
hoidmine, Liiliale sudoku lahendamine ja 
Melissale veekoguse ära arvamine. 
Peamine oli aga see, et kõik tegevused 
olid super-lõbusad! (2.b klass) 
Angelikale meeldis ühel jalal seista ja ta 
oleks jaksanud kauemgi seista, Alisale 
aga sudokut teha ja vaadata klotsidest 
torni ehitamist. Victoria ema saadab teda 
tihti poodi ja ta oskab rahadega arvutada. 
Seetõttu sai ta ka ülesande väga kiiresti 
lahendatud. Lorenale ja Anastasijale 
meeldis klotsidest torni ehitada ja 
ülesanded veega. Kamilla arvas väga 
täpselt ära, mitu ühesugust pallikest oli 
läbipaistvas nõus. 3.c klassile meeldisid 
kõik ülesanded väga ja nad sooviksid 
selliseid nupukust vajavaid ülesandeid 
veel lahendada. Aitäh korraldajatele! 
 

Kaja Kivisikk ja Kadri Lill 
 

 VÕIDUKAS ILUUISUTAJA 
 

Carolina Silm (5.a) osales 28.01.2022 
Tallinnas Gliss Open 2022 rahvus-
vahelistel iluuisutamise võistlustel. Oma 
võistlusklassis Spring Girls saavutas 
Carolina I koha. Juba 13.02.2022 osaleb 
ta Tartus Lõunakeskuse Trophy 2022 
rahvusvahelisel võistlusel. 
 

 

 NUTIKAD ALGKLASSIÕPILASED 
 

9. veebruari hommikul toimus 1.–3. klassidel 
teistmoodi matemaatikatund -  seekord 
hoopis võistlusmängu „Nutikas võidab“ 
formaadis. Võistlus oli paralleelklasside 
vaheline ning eraldi tüdrukute ja poiste 
arvestuses.  Õpetaja Kajalt väikest vihjet 
kuulates pidi iga rühm valima, kes läheb 
võistlema. Ülesanded olid väga erinevad. 
Näiteks pidid osaleja ilma kaaluta kaaluma 
võimalikult täpse koguse klotse ning 
kotikesed raskuse järgi reastama, tundma 
geomeetrilisi kujundeid, oskama raha lugeda 
ning lahendama sudokut. Mitmed ülesanded 
nõudsid võistlejatelt täpset silmamõõtu: ära 
pidi arvama, millises anumas on kõige 
rohkem vett, mitu kuulikest on topsis või 
valama pudelist osa vett välja nii, et alles 
jääks täpselt üks liiter. Eelviimane ülesanne 
oli usalduse peale. Nimelt tuli kinni seotud 
silmadega võistlejal läbida takistusrada ainult 
kaaslase suulistele juhistele toetudes. 
Peaaegu kõigil õnnestus see suurepäraselt. 
Grupiülesandes tuli ühe minuti jooksul tuua 
oma meeskonnale klotsid ükshaaval, et 
seejärel ehitada nendest võimalikult kõrge 
torn. Kõik õpilased said nuputada ja oma 
teadmiseid proovile panna. 
 

 
 

Võistlusmängu tulemused: 
1. klassidest võitis 1.b klassi tüdrukute 
võistkond.  
2. klassidest võitis 2.b klassi tüdrukute 
võistkond.  
3. klassidest võitis 3.c klassi tüdrukute 
võistkond. 
 
 

KOOLIELU 
 


