
E      13. veebruar 

 
10.15 Kooli külastavad Lotte ja Krõlli 
  lasteaia koolieelikud 
 

T      14. veebruar 

 
      Sõbrapäev 
 
  8.30 Õpilasesinduse koosolek 
11.15 Juhtkonna nõupidamine 
18.00 Playbacki finaal 
 

K      15. veebruar 

 
10.15 Kooli külastavad Pääsupesa ja  
 Poku lasteaia koolieelikud 
 

N      16. veebruar 

 
12.30 4.c klassi õppeprogramm  
 „Küünlakuu – elu enne elektrit“  
 Linnakodaniku muuseumis 
 

R      17. veebruar 

 
 

L      18. veebruar 

 
10.00 Mudilaskoori laululaager  
 muusikaklassis 

 

 S 

Tartu Descartes'i Kool 
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ÜÜRRIITTUUSSEEDD  

 

TTUUNNNNUUSSTTUUSS  
 

JUHTKOND TÄNAB 
 

 ühiskonnaõpetuse olümpiaadi piir-
konnavoorul edukalt esinenud Elisabeth 
Ristoja (9.c) ja tema juhendajat Aime 
Rummelit 

 ühiskonnaõpetuse olümpiaadi mees-
konnavõistluse piirkonnavoorus kooli 
heade tulemustega esindanud 
võistkonda, kes saavutasid 3. koha ja 
nende juhendajat Aime Rummelit 

TTEEAADDEE  
 

 

 



  

 

 

 ÜHISKONNAÕPETUSE OLÜMPIAAD 
 

19.–20. jaanuaril toimus elektrooniline 
ühiskonnaõpetuse olümpiaadi piirkonnavoor. 
Olümpiaad toimub üle aasta (vaheldumisi 
ajaloo olümpiaadiga), seda korraldab Ajaloo- 
ja Ühiskonnaõpetajate Selts. Õpilased 
osalevad kahes vanuserühmas: põhikool ja 
gümnaasium. Lõppvooru kutsutakse 
kummastki vanuserühmast 30 paremat, meie 
koolist osaleb vabariiklikus voorus Elisabeth 
Ristoja (9.c). 
Olümpiaadi meeskonnavõistluse piirkonna-
voorus saavutas meie kooli meeskond        
3. koha. Võistkonda kuulusid 9.c klassi 
õpilased Mattis Karis, Madis Liiv, Tarvet 
Kukk ja Elisabeth Ristoja. 
 

 PLAYBACK EELVOOR  
 
3. veebruari pärastlõunal toimus 8. klassi 
õpilaste Silja ja Relibethi eestvedamisel    
4.–9. klasside Playbacki eelvoor, kust võttis 
osa kümme klassi. Staari jäljendamise 
konkurssi korraldavad tüdrukud loovtööna. 
Ideede elluviimiseks kirjutasid nad noorte 
omaalgatusprojekti. Meeleolukas eelvoor 
küttis kirgi ja pani publiku energiliselt kaasa 
elama. Žürii otsustas, et kõik kollektiivid on 
vaeva näinud ja pääsevad edasi lõpp-
võistlusele, mis toimub sõbrapäeval kell 18 
kooli aulas.  
Ootame sõpru ja vanemaid kaasa elama! 
 

 
 

Finaalis astuvad üles: 
6.c  Anne Veski „Hea tuju laul“  
7.b  Caater feat. Mari-Liis „II Dimensioon“ 
8.b  Getter Jaani ja Koit Toome  

„Valged ööd“ 
4.a  Ice Cream  „Helista mulle mobiilile“ 
9.a 2 Quick Start  „Neiu mustas kleidis“ 
6.a Redel „Tartu“ 
5.a Üllar Jörberg „Kutse tantsule“  
7.a Karavan „Pärlipüüdja“   
4.c Mr. Happyman „Suveparadiis“ 
5.b Anne Veski „Roosiaia kuninganna“ 
 

Kadri Lill, 
huvijuht 

 

 VOCO KUTSUB UUDISTAMA 
 
7. veebruaril kiirustas 9.b klass bussile, et 
õigeks ajaks Tartu Rakendusliku Kolledži 
Kopli tänava õppemajja jõuda. Ees ootas 
Ülle Antson, kes tutvustas meile VoCo 
erinevaid õppimisvõimalusi, tutvustas 
tööruume ja suunas maitsvasse töötuppa. 
Õpilased said teada, et VoCos on väga 
palju erinevaid ameteid, mida õppida. 
Üllatusena tuli info, et on erialasid, milleks 
kindlasti peab olema keskharidus. Uuriti, 
mida on vaja teha kooli kandideerimiseks.  
Põnevust tekitas see, et kolledžit saab 
külastada ka kliendina: juuksurisalongis või 
spas, restoranis ja hotellis.  
 

 
 

Magusas töötoas said õpilased valmistada 
suhkrumassist sõbrapäevatervitusi. Selleks 
tuli kõigepealt kokku segada glükoos ja 
valge šokolaadi mass. Seejärel sai 
toiduvärvidega anda valminud segule 
soovitud värv. Siis algaski usin rullimine ja 
vormimine. Valmisid imekaunid 
suhkrumassist kaunistused ja magusad 
tervituskaardid.  
 

 
 

Aitäh VoCole uudsete kogemuste eest! 
Julgustame kõiki neid külastama. 
 

Kaidi Menšikova, 
9.b klassijuhataja 

 

KOOLIELU 
 


