Tartu Descartes'i Kool

INFOLEHT
17. – 21. veebruar 2020

ÜRITUSED

TUNNUSTUS
JUHTKOND TÄNAB
 Siret Voolu ja Katrin Ubalehte, kes
korraldasid 6. klassi inglise keele viktoriini
koolivooru
 õpetaja Kaja Kivisikku programmi
„Taimne Teisipäev“ koordineerimise ning
2. ja 3. klassidele ning lastevanematele
koolituse organiseerimise eest
 Küllike Kütimetsa ja Maris Allikut, kes
korraldasid Lotte lasteaia koolieelikutele
ning
nende
vanematele
arendavaid
töötubasid

TEADE

E

17. veebruar

10.55
10.55
12.00

1.c aktiivne vahetund võimlas
õpilaseinduse koosolek
3.a mänguvahetund aulas

T

18. veebruar

8.30
10.00
10.15
10.55
11.15
12.00
12.20
18.00

K
10.00

22. veebruar – 1. märts on talvine
koolivaheaeg.
24. veebruaril tähistame Eesti Vabariigi
102. aastapäeva.
25. veebruaril on paslik teha vastlaliug.

Nr 22 (782)

Juhtkonna nõupidamine
Veeohutuse koolitus 1.c klassile
8.c muuseumitund
mänguasjamuuseumis
1.c mänguvahetund aulas
Veeohutuse koolitus 1.b klassile
3. kl aktiivne vahtund võimlas
Veeohutuse koolitus 1.a klassile
4. klassid muusikal „Kaunitar ja
koletis“ teatris Vanemuine

19. veebruar

10.55
12.00

8.b klass Haridus- ja teadusministeeriumis
2. kl mänguvahetund aulas
1.–3. kl Kendama vahetund kab 110

N

20. veebruar

9.10
10.10
13.10

14.00

EV 102 aktus 1.–4. kl
EV 102 aktus 5.–9.kl
1.–9. kl õpilastele ja kooli töötajatele
Tanja Mihhailova ja Mihkel Mattiseni
kontsert aulas
Järelevastamine kab 115

R

21. veebruar

10.15
10.55
11.45
12.00

1.–3. klass filmi „Sipsik“ seansil
Apollo kinos
Eesti-teemaline Kahoot 4.–6. klassile
8.b klass muuseumitund
mänguasjamuuseumis
Eesti-teemaline Kahoot 7.–9. klassile

KOOLIELU
 6. KL INGLISE KEELE VIKTORIIN
10. veebruaril toimus 6. klassi inglise keele
viktoriini koolivoor. Selle aasta teema on
Inglismaa. Osales 13 õpilast, neist kolm
parimat läheb meie kooli esindama
linnavooru, mis toimub 13. märtsil Forseliuse
koolis.
Koolivooru tublimad:
1. Elisabeth Ristoja (6.c)
2. Tarvet Kukk (6.c)
3. Kevin Reili (6.c)
4. Rebeka Liias (6.a)
5. Karoliina Koltšin (6.c)
6. Ahti Soo (6.a)
Aitäh kõigile osalejatele ja palju õnne
linnavooru pääsenutele!
Katrin Ubaleht ja Siret Vool,
Inglise keele õpetaja
 TAIMNE TEISIPÄEV

 4%
maakera
elusolenditest
on
metsloomad, 36 % inimesed ning 60 %
farmiloomad.
Viimased
jõuavad
üldreeglina inimese toidulauale
 Päevase magusavajaduse rahuldamiseks
piisab 1 kommist või šokolaaditükist.
Seekordse teisipäeva muutsid eriliseks kooli
külastanud uudistajad. Esimese kooliastme
õpilased sõid sel päeval TV3 kaamera ning
Postimees Juuniori valvsa fotosilma all. Nii
mõnigi laps sai kaamerasse oma arvamuse
öelda.
Õhtuks olid kooli kutsutud ka meie
lapsevanemad.
Neile
esinesid
Triin
Remmelgas Tervise Arengu Instituudist ning
kliiniline psühholoog Ailen Suurtee. Nende
abil said vanemad hulganisti mõtlemisainet
ning soovitusi, kuidas ka kodus laste
tervislikumale toitumisele kaasa aidata.
Meenutuseks põnevast päevast jäävad kooli
söökla seinu ehtima uhked plakatid.

Taimsed teisipäevad on meie majas juba
traditsiooniks saamas, sest aasta algusest
pakuvad kooli kokad teisipäeviti lihavabasid
toitusid. Seda ikka selleks, et meie
toidulauda veelgi tervislikumaks muuta.
Selleks, et me mõistaksime, miks meie keha
rohkem puu- ja köögivilja ning vähem liha
vajab, toimusid 2. ja 3. klasside õpilastele
loengud. Ülejäänud õpilasi ootavad sarnased
kohtumised ees kevadel või
järgmisel
sügisel.

Osalenud õpilastele jäi kuuldust kõige
paremini meelde järgmised faktid:
 vaid 2,2% inimestest sööb puu- ja
köögivilju piisavalt
 päevane lihakogus võiks olla 1-2 tikutopsi
suurune

Toitu taldrikule tõstes võiksid õpilased teha
õigeid valikuid.
Kaja Kivisikk,
tervisemeeskonna juht

KOOLIELU
 ÕPPEKÄIK TALLINNASSE

 ILUUISUTAMISE VÕISTLUSED

Teisipäeval, 11. veebruaril käisid 7.–9. kl
õpilased
Tallinnas
õppekäigul,
kus
külastasime eestimaist päritolu ühte Euroopa
edukaimat iduettevõtet Pipedrive, mis sai
möödunud aastal ihaldatuima tööandja tiitli.
Selles firmas saab mõttetöö vahel teha
sporti, puhata puhke- või magamisruumis,
ihu ja mõttekäike puhastada saunas. Firma
tegeleb tarkvaraarendusega.
Seejärel oli vaba aeg, millele järgnes VAT
Teatri etendus „Kaota mind ära“, mis rääkis
noorte seas levinud ohtlikust mängust
Sinivaal, suhetest kodus ja koolis ning
ohtudest virtuaalmaailmas.

8. veebruaril toimus Tartus rahvusvaheline
iluuisutamise võistlus ''Lõunakeskus Trophy
2020'', kus Liis Kittus (1.a) võitis Chicks B
kategoorias 20 osaleja seas III koha.

Samal võistlusel saavutas Emili Puhm (4.a)
III koha omas klassis Pre-Young 2008/2009
Girls 11 osaleja seas.

Õpilaste arvamused õppekäigust:
Reis oli väga hariv. Huvitav oli näha nii
teistsuguseid töökohti. Etendus rääkis päris
probleemidest ja tänapäeva noortest.
Teatrietendus pani mõtlema, Pipedrive’i
kontor oli täiesti teistsugune, kui oleksin
osanud arvata.
Ootasin, et etendus tuleb igav, aga oli väga
huvitav.
Selline õppekäik motiveerib rohkem kui
koolitund. Selliseid võiks rohkem olla.
Martin Vändra, 8.c klassijuhataja
Riina Voltri, 9.c klassijuhataja

