Tartu Descartes'i Kool

INFOLEHT
21.– 25. veebruar 2022

TUNNUSTUS
JUHTKOND TÄNAB

 õpetajaid Katrin Ubalehte ja Siret
Voolu ja 6. klasside inglise keele
viktoriini koolivooru korraldamise eest
 6.c klassi, kes kujundas sõbrapäeva
fotonurga
 õpilasesindust südamliku sõbrapäeva
korraldamise eest

TEADE
JUUBELIAASTA FOTOKONKURSS

Nr 22 (838)

S ÜRITUSED

E

21. veebruar

12.00
13.20

1.a klassi mänguvahetund aulas
Juhtkonna nõupidamine

T

22. veebruar

12.20
13.30

EV aastapäeva kontsert-aktus
1.–5. klassi õpilastele ja õpetajatele
EV aastapäeva kontsert-aktus
6.–9. klassi õpilastele ja õpetajatele

K

23. veebruar

12.00

1.b klassi mänguvahetund aulas

N

24. veebruar

EESTI VABARIIGI 104. AASTAPÄEV

R
Kuulutame välja koolieluga seotud
fotode fotokonkursi. Oodatud on pildid
nii inimestest kui koolielust üldiselt.
Parimad pildid saavad tunnustatud
erinevate auhindadega.
Tööde esitamise tähtaeg on 11. märts.
Täpsema info leiab kooli kodulehelt ja
koolis olevatelt plakatitelt.
TALENDISHOW EELVOOR
Kooli talendishow eelvoor toimub 10.
märtsil. Ootame osalema 1.-9. klasside
etteasteid.

25. veebruar

TALISPORDIPÄEV
1.a ja 1.b Vooremäele kelgutama
väljasõit Hansa kooli eest
11.00 2.b ja 3.c Vooremäele kelgutama
väljasõit Hansa kooli eest
9.00 2.a, 3.a, 4.a, 4.b uisutavad
Lõunakeskuse uisuväljakul
10.00 5.a, 5.c, 6.a, 6.b, 6.c uisutavad
Lõunakeskuse uisuväljakul
10.00 8.a, 8.c uisutavad Raekoja platsi
uisuväljakul
11.00 7.a, 7.b, 8.b, 9.a, 9.b uisutavad
Lõunakeskuse uisuväljakul
Nimekirjad on täis, osalevad eelnevalt
registreerunud õpilased.
10.00

KOOLIELU
 5.A TEATRIDETEKTIIVID
10. veebruaril käisid 5.a klassi õpilased terve
klassiga Teatri Kodus, kus osaleti töötoas
"Teatridetektiivid". Õpiti tundma teatriga
seotud sõnu, mängiti „Pommimängu“ ja
lavastati gruppides kolm etüüdi. Lõpuks
mängiti oma minietendused üksteisele ette.

Toredaid emotsioone toredate sõpradega
sai jäädvustada südamlikus fotonurgas.
Õpilasesinduse üleskutsel valisid õpilased
iga lennu kõige sõbralikuma õpilase. Meil
on palju toredaid ja sõbralikke õpilasi,
osaliselt
selgusid
lennu
kõige
sõbralikumad läbi loosiõnne.
Lendude kõige sõbralikumad õpilased:
1. klassid – Ellen Kirss (1.a)
2. klassid – Kirsika Kuslap (2.a)
3. klassid – Laura Mia Paal (3.a)
4. klassid – Taaniel Päri (4.a)
5. klassid – Markus Kase (5.c)
6. klassid – Elis Tomann (6.c)
7. klassid – Raian Haasma (7.b)
8. klassid – Anett-Joanna Sada (8.c)
9. klassid – Andra Luich (9.a)

Kõige rohkem meeldis õpilastele pimedas
taskulampidega muuseumisse peidetud
ülesannete otsimine. Oli väga lõbus!
5.a õpilased ja
klassijuhataja Siret Vool
 SÕBRAPÄEV
Õpilasesinduse
eestvedamisel
tähistati
14. veebruaril koolis sõbrapäeva. Nii nagu
varasematel aastatel, oli ka sel aastal nädal
varem avatud sõbrapostkast, mille kaudu sai
oma armsatele sõpradele kirju saata.
Postkasti jõudis sel aastal palju kirju, mis
annab märku, et sõbrad on elus väga
olulised. Suur rõõm oli näha õpilasi,
õpetajaid ja koolitöötajaid punases, roosas
või valges riietuses.

Lisaks said kõik õpilased valida kooli
kõige sõbralikumaid õpetajaid. Õpilased
käisid aktiivselt õpetajatele hääli andmas.
Hea sõnaga kiideti 28 erinevat pedagoogi,
kokku oli 98 hääletussedelit.
Kõige sõbralikumad õpetajad:
I kooliastme sõbralikuim – Eve Ilves
II kooliastme sõbralikuim – Pirgit Palm
III kooliastme sõbralikuim – Ketlin Suvi
Ka õpetajad said anda oma panuse,
valides kõige sõbralikuma kolleegi. Tiitli
andsime üle armsale ja alati abivalmile
raamatukoguhoidjale Helen Nigolile.
Kadri Lill,
huvijuht

KOOLIELU
 INGLISE KEELE VIKTORIIN

 VÕIDUKAS ILUUISUTAJA

16. veebruaril toimus TDK 6. klasside inglise
keele viktoriini koolivoor.

12.–13.
veebruaril
toimus
Tartus
rahvusvaheline
iluuisutamisvõistlus
Lõunakeskus Trophy 2022. Liis Kittus
(3.a) sai 1. koha kategoorias Cubs B.

Tublimad keeletundjad said välja selgitatud
ning nendeks on:
1. Marri Lankov (6.a) – 48,5 p
2. Aino Elina Tuunanen (6.c) – 47,5 p
3. Mari Iher (6.a) – 46,5 p
4. Dan Kroon (6.b) – 45,5 p
5. Laura Elise Mae (6.a) – 45 p
6. Ethel-Ly Suve (6.c) – 43,5 p
Kolm parimat osalejat lähevad 25. märtsil
ühise võistkonnana esindama meie kooli
ülelinnalisel viktoriinil, mida korraldab Tartu
Tamme Kool.
Kiitus kõigile osalejatele!
Katrin Ubaleht ja Siret Vool,
inglise keele õpetajad

Katarina Spelman,
lapsevanem

