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 PUTUKTOLMELDAJATE
VEEBIVIKTORIIN
Tartu Ülikooli loodusmuuseum korraldas
15.–31. märtsini loodushuvilistele veebiviktoriini putuktolmeldajatest. Viktoriinile
laekus kokku 1679 vastust, millest 95 sai
maksimumpunktid.
Meie koolist osales viktoriinil 13 õpilast
6. klassidest. Võitjate hulka tulid 6a. klassi
õpilased Inesa Gedvilaité ja Ilona Vall ning
neile jäi napilt alla Sandra Gedvilaité.
Loosiõnn naeratas Ilonale, kes võitis
raamatu. Aitäh, tüdrukud!
Loodan, et leidsite enda jaoks midagi
huvitavat ja teie teadmised täienesid.
Kaja Haljasmets,
loodusõpetuse õpetaja
 MUNADE VÄRVIMINE

Õpilasesindus kutsub õpilasi, õpetajaid
ja lapsevanemaid osalema 26.-30. aprillil
stiilinädalal. Igal päeval on oma stiil.
Stiilid leiate kuulutusest. Osalemiseks
postita oma stiilipäeva pilt Padleti lehel
(link kooli kodulehel).
Õpilasesindus valib välja iga päeva
stiilseimad ja jagab auhindu.

Munapühade eel tutvustasime meie koolis
õppivatele
araabia
lastele
meie
pühadekombeid. Värvisime õpetaja Ingridi
juhendamisel kodundusklassis looduslikke
vahendeid
kasutades
pühademune.
Kasutasime peale valgete ja punaste
sibulakoorte
ka
mõningaid
ebatraditsioonilisemaid vahendeid nagu riivitud
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punapeet, külmutatud petersell, külmutatud
marjad, karri. Tulemus sai päris põnev ja
kõik olid töötoaga ülirahul. Lapsed lubasid ka
kodus enda perele munade värvimise
traditsiooni ja kristlaste pühadekombeid
tutvustada.
Elle Mets,
eesti keele õpetaja

Kõigi
osalejate
vahel
loosisid
õpilasesinduse juhatuse liikmed KerttuLisette Kadajane ja Anette-Jasmin Ansip
välja kolm 10 € Zoomaailma kinkekaarti ja
TDK meeneid.

 MUUSIKA JÄRGI JOONISTAMINE
Õpetaja Anneli Koppel andis munapühade
eel
4.–6.
klassi
õpilastele
üheks
distantsõppe ülesandeks joonistada oma
emotsioone, kuulates Modest Mussorgski
pala „Munast kooruvate tibupoegade ballett“.
Laekus vahvaid meeleolu kajastavaid pilte,
kus
õpilased
väljendavad
muusikast
saadavat elamust värvide, mustrite ja
kujunditega.

Loosiauhinnad võitsid:

Anneli Koppel, muusikaõpetaja ja
Kadri Lill, huvijuht
 LEMMIKLOOMA FOTOKONKURSS
11.
aprillil,
rahvusvahelisel
lemmikloomapäeval kuulutsime välja fotokonkursi,
mille
raames
ootasime
Descartes’i
kooliperelt pilte oma lemmikloomadest.
Nädala jooksul laekus 118 vahvat fotot 1.–9.
klassi õpilastelt ja koolitöötajatelt. Peamiselt
saadeti pilte kassidest ja koertest aga oli ka
erilisi lemmikuid: kameeleon, nümfkakaduu,
papagoi, tuhkrud, teemanttuvid ja Aafrika
hiidteod.
Täname kõiki, kes saatsid vahvaid pilte oma
armsatest lemmikutest! Kõige rohkem like
kogus Isabel Tiitsaare (5.b) kass Triibu.

TDK meened:
Rico Täht (1.b)
Damian Harlašov (3.b)
Mathias Lepnurm (5.a)
Kadili Karmen Juhkam (5.b)
Isabel Tiitsaar (5.b)
Aneesa Lomp (5.c)
Koit Markus Kotkas (6.b)
Stella Peterson (6.b)
Sandra Traat (7.a)
Iris Kõiv (7.b)
Annabel-Marie Rudissaar (8.a)
Viktoria Trubatš (9.b)
õpetaja Ingrid Rump
õpetaja Kätlin Härm
Zoomaailma kinkekaardid:
Heili Hanninen (3.b)
Mattias Apuhtin (6.b)
sotsiaalpedagoog Iiri Saar
Täname Zoomaailma auhindade eest!
Palju õnne!
Kadri Lill,
huvijuht
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 FOTOKONKURSS
Kastre vald korraldas fotokonkursi „Talv
Kastre vallas”, mis kutsus jäädvustama valla
mitmekesist loodust, maastikku, objekte,
ilmastikunähtusi, kultuuri ja pärimusega
seotud paiku.
Kuna mulle meeldib käia looduses ning
loomi pildistada, siis tundsin, et tahan sellest
väga osa võtta. Üks tingimustest oli, et foto
peab olema tehtud aastal 2021. Nii ei
jäänudki mul muud üle, kui hakata ringi
käima ja loodust pildistama. Peagi saabus
fotode esitamise tähtaeg ja saatsin fotod ära,
lootes, et ma ei saa vähemalt viimast kohta.
Fotode esitamise tähtaeg oli 20. märts ning
tulemused tehti teatavaks 7. aprillil, ooteaeg
oli pikk. Ühel hommikupoolikul, kui ma
parajasti
matemaatika
e-ülesannet
lahendasin, tuli ema minu tuppa ja surus
kätt, öeldes: „Palju õnne!” Mina ei saanud
mitte midagi aru ning küsisin, et miks ta mind
õnnitleb. Niimoodi saingi teada, et ma võitsin
enda vanusegrupis!
Kokku
laekus
fotojahile
143
pilti.
Hindamiskomisjon valis igast vanusegrupist
välja ühe võidufoto ja ühe eripreemia
väärilise ülesvõtte.

Kõige nooremast vanusegrupist ehk kuni 12aastaste laste seast valis žürii võidufotoks
12-aastase
Mathias
ülesvõtte,
mille
pealkirjaks on „Leevike“.
Mathias Lepnurm (5.a)

