
E      2. märts 

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

T      3. märts 

 
  8.30 Juhtkonna nõupidamine 
10.55  1.c mänguvahetund aulas 
12.00 3. kl aktiivne vahtund võimlas 
 

K      4. veebruar 

 
10.30 "Appi, Ooper!?" 1.–4. klassile 
12.00 1.–3. kl Kendama vahetund kab A-110 
16.00 4.c klassiõhtu 
 

N      5. veebruar 

 
10.00 3.a klass teatris 
10.30 Külas Krõlli lasteaia koolieelikud  
 Naerukrõllide rühmast aulas 
12.00 Just Dance aulas 
 

R      6. veebruar 

 
II trimestri lõpp. Hinded välja! 
10.30 Külas Krõlli lasteaia koolieelikud  
 Spordikrõllide rühmast aulas 
12.00 4.–5. klassi aktiivne vahetund võimlas 
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ÜÜRRIITTUUSSEEDD  
 

TTUUNNNNUUSSTTUUSS  
 

JUHTKOND TÄNAB 
 

 eurovisioonil esinenud õpilasi ja 
õpetajaid ning neid juhendanud 
klassijuhatajaid ja Piret Paatsit, kohvikut 
korraldanud 8.a klassi ja klassijuhatajat 
Maris Allikut ning kõiki teisi Eurovisiooni 
õnnestumisele kaasaaitajaid: õpilas-
esindust, žüriiliikmeid, Amity Hainsalu (9.b), 
Rasmus Looti (8.a), Heino Tellingut, Elle 
Metsa, Greta-Eva Kalbergi ja Kadri Lille 

 õpilasesindust sõbrapäeva läbiviimise 
eest 

 Eesti Vabariigi aastapäeva aktuste 
korraldajaid õpetaja Kaja Kivisikku ja 
huvijuht Kadri Lille, aktusel esinenud õpilasi 
ning nende juhendajaid Kaja Kivisikku, 
Kristi Ilvest, Anneli Koppelit, Kristel Tikku, 
Riina Voltrit ja kõiki teisi EV aastapäeva 
tähistamisele  kaasaaitajaid Mare Liivi, 
Aivar Lankovit, Kristel Sorget, Heino 
Tellingut, Siret Voolu, Helen Nigolit, Piret 
Paatsit, Maie Soodlat ja Jaan Reinsoni 

 linna ajaloo-olümpiaadil kooli esindanud 
8.b klassi õpilast Olaf Trubertit ja tema 
juhendajat Aime Rummelit 

 piirkondlikul geograafiaolümpiaadil kooli 
esindanud õpilasi ja nende juhendajat Kaja 
Haljasmetsa 

 linna 6.–7. klasside tüdrukute käsitöö 
koostööpäeval osalenud 6.a klassi õpilast 
Linda Soosaart ja tema juhendajat Siret 
Voolu 

 4.–6. klasside matemaatika-
olümpiaadi koolivooru korraldanud 
õpetajaid Pirgit Palmi ja Terje Lelovit 

 õpetaja Maive Sinijärve ja tema õpilasi 
Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud 
näituse eest 



  

 

 

 

 LINNA AJALOO-OLÜMPIAAD 
 
8. veebruaril toimus ajaloo-olümpiaadi 
piirkonnavoor. 8.b klassi õpilane Olaf Trubert 
osales olümpiaadil, mille teemaks oli sel 
aastal ''Rootsi suurriigi kujunemine ja 
hiilgeaeg. Eesti Rootsi riigi koosseisus.'' Olaf 
saavutas kõigi osalejate seas 9. koha.  
 

Aime Rummel, 
ajalooõpetaja 

 

 KÄSITÖÖ KOOSTÖÖPÄEV 
 
12. veebruaril toimus Tartu Puškini Koolis 
Tartu linna 6.–7. klasside tüdrukute käsitöö 
koostööpäev. Meie kooli esindas 6.a klassi 
õpilane Linda Soosaar. Ülesandeks oli 
kavandada tikand ja tikkida see teksariidest 
alusele. Töö tegemiseks pidi kasutama 
vähemalt nelja erinevat pisteliiki ja ühte 
arhailist mustrit. Kuna tegemist ei olnud 
konkursiga, said nobenäpud töötada 
mõnusas, pingevabas õhkkonnas. Linda 
sõnul oli see tore ja kasulik kogemus. 
 

Siret Vool, 
käsitööõpetaja 

 

 KOOLI MATEMAATIKAOLÜMPIAAD 
 
18. veebruaril toimusid  4.–6. klasside 
matemaatikaolümpiaadi koolivoorud. 
Olümpiaaditöö lahendamisel oli vaja häid 
teadmisi matemaatikast ning avatud ja 
loogilist mõtlemist.  
 

4.–6. klasside parimad olid:  
4. klass  
1.  Mari Iher (4.a)  
2.-3. Mathias  Lepnurm (4.a)  
2.-3. Emili Puhm (4.a) 
 

5. klass  
1. Erki Amon (5.a)  
2. Mattias Apuhtin (5.b)  
3. Sander Lain (5.a)  
 

6. klass  
1. Teisi Eli (6.a)  
2.  Tauri Järvet (6.a)  
3.-4.Karoliina Koltšin (6.c) ja Marvin Uusen 
(6.b)   
 

Pirgit Palm ja Terje Lelov, 
 matemaatikaõpetajad 

 KINGITUS LASTEHAIGLALE 
 
Juba jõulude ajal sündis mõte teha laste-
haiglale väike kingitus, et väikeste 
patsientide haiglas olemist veidigi 
rõõmsamaks teha. Lastehaigla oli selle mõtte 
üle väga rõõmus ning andis omalt poolt vihje, 
et kingituseks  sobiksid hästi  näiteks lastele 
kujundatud padjapüürid. Ja kujundada 
võiksid need siis loomulikult meie oma kooli 
õpilased. 
Kunstiõpetaja Maive Sinijärv oli asjaga päri ja 
idee läkski idanema. Niinimetatud 
padjaprojekti teostamine usaldati 8.a ja 8.c 
klassi õpilastele. Läks omajagu aega, et 
sobivat tooni padjakatted leida ja kavandid 
teha ning ega tunnitöö kõrvalt polnudki lihtne 
ideede teostamiseks aega leida. Lõpuks – 
just sõbrapäevaks – saidki kümmekond 
isikupäraselt kujundatud padjakatet valmis 
ning lastehaiglale üle antud.  
 

 
 

Suur ja siiras tänu lastehaigla poolt kõikidele 
8.a ja 8.c klassi tublidele kunstnikele ning 
kunstiõpetaja Maivele.  
 

 
 

Ma olen kindel, et hingega tehtu jõudis 
lastehaigla väikeste patsientide südamesse. 
 

Elle Mets, 
õpetaja 

 

KOOLIELU 
 



 VÄIKE SÕBER KÄIS KÜLAS 
 
Projekti „Sõber kutsub kooli uudistama“ 
raames toimusid jaanuaris ja veebruaris 
kolmandad kohtumised koolieelikutele ning 
nende vanematele. Kokkusaamiste käigus 
oli külalistel võimalik osaleda erinevates 
töötubades: puidust meisterdamine, 
kokkamine, keraamika ja loodusteaduste 
katsed. 
Osalejate mõtted pärast töötubasid: 
Krõlli lasteaia Naerukrõllide rühm külastas 
projekti raames kahte töötuba. Vestlesime ja 
arutlesime lastega hommikuringis, mis neile 
koolis kõige rohkem meeldis. 
Kõige rohkem olid lapsed vaimustunud 
keraamika töötoast ja nüüd ootavad pikisilmi, 
et saaks tulla tööd glasuurima. 
Väga meeldis ka väikeste teadlaste töötoas 
pildi joonistamine. Põnev oli näha, kuidas pilt 
muutis värvi, kui tilgutasime sellele vett, see 
oleks nagu mustkunst. 
 

 
 

Teie koolil on lasteaia koolirühmadele ette 
valmistatud toredad, huvitavad ja 
mitmekülgsed tegevused. Ootame suure 
huvi ja põnevusega uusi kohtumisi!  
 

Naerukrõllid, 
lasteaed Krõll 

**** 
Lapsed ja nende vanemad andsid pärast 
töötubasid tagasisidet: 
Lasteaialapsed tõid pärast külaskäiku välja, 
et üheskoos küpsetatud küpsiseid sooviksid 
nad valmistada ka kodus. Vanematele 
meeldis, et kokkamisel said lisaks lastele ka 
ema-isad käed külge panna. Puidutöötoas 
meisterdamine pakkus elevust nii suurtele 
kui ka väikestele. 
 

*** 

Kooli külla tulek oli sel korral eriti põnev. 
Saime kaasa võtta emmed-issid ja teha asju, 
mida igapäevaselt teha ei saa. Lapsed said 
palju uusi teadmisi. 
Kahe koolieelikute rühmaga külastasime 
ühtekokku kõiki nelja töötuba. 
 

 
 

Tore oli teha täiesti uut moodi küpsiseid ja 
smuutit. Kokanduse töötoas saime teada, et 
jahusid on rohkem kui üks ja smuutit tuleb 
vuristada vähemalt üks minut.  
 

 
 

Issidele meeldis väga puutöö, kus lapsed 
tutvusid uute masinatega ja said teada, et 
olemas on ka Rooma numbrid. Savist kausi 
voolimine oli mõnus ja rahustav tegevus – 
savi tundus käte vahel ikka hoopis 
teistsugune kui plastiliin. Uudne ja põnev oli 
elektrit teha, kes oleks küll arvanud, et sidrun 
ja kurk on elektrit täis. 
Kõikide töötubade juures oli eriti tore aga 
see, et igast töötoast sai midagi ka koju 
kaasa võtta.  
Taaskord oli koolis väga soe vastuvõtt, 
juhendajad olid väga lahked ja mõistvad ning 
korralduslikult oli kõik väga hea ja sujuv (kõik 
emmed-issid, kes hiljem tulid, leidsid oma 
lapsed ilusti üles).  
Ootame järgmist kohtumist, tore et te meid 
ikka külla kutsute. 

Lõbusad Rännukoerad ja  
Sinised Elevandid, 

lasteaed Lotte 
 

KOOLIELU 
 



 GEOGRAAFIAOLÜMPIAAD 
 
11. veebruaril toimus piirkondlik 
geograafiaolümpiaad.  
Tulemused: 
7. klass (osavõtjaid 35) 
Ellinor Usai (7b) - 23. koht 
8. klass (osavõtjaid 48) 
Kerttu Lisette Kadajane (8a) – 28. koht 
9. klass (osavõtjaid 50) 
Kertu Katriin Kotkas (9c) – 11. koht 
Triinu Liisa Lota Umal (9c) – 21. koht 
Epp Maria Orglaan (9c) – 38. koht 
Aitäh tüdrukutele tehtud töö eest! 
 

Kaja Haljasmets, 
geograafiaõpetaja 

 

 MEIE KOOLI EUROVISIOON 
 
Sõbrapäeva õhtul toimus meeleolukas ja 
kaasahaarav Eurovisiooni-teemaline 
playback-show. Lõppvõistlusele pääses 
edasi 13 klassi, kes jäljendasid Eesti, Iisraeli, 
Itaalia, Hollandi, Ukraina, Soome, Belgia, 
Šveitsi, Prantsusmaa ja Taani eurolaule. 
Üllatusesinejatena astusid üles õpetajad, kes 
korraldajamaana esitasid Norra 2009. aasta 
võiduloo „Fairytale“ ja Inger, kellelt kuulsime 
Eesti Laulu võistluslugu „Only Dream“.  
 

 
 

Igat kooliastet hindas žürii 5-palli süsteemis. 
Hinnati kava ülesehitust, artistlikkust, 
liikumist, õpilaste osalust ja kostüüme. 
Kaheksaliikmelisse žüriisse kuulusid laulja 
Inger Fridolin, JJ-Street tantsukooli treener 
Kairi Jerlov, muusikaõpetaja Anneli Koppel, 
meie kooli kauaaegne kunstiõpetaja Helle 
Laas, õpilasesinduse liige Kerttu Lisette 
Kadajane ning vilistlased Krisilin Säre, Evelin 
Kimmel ja Gerda Pihle.  
Võitjate väljaselgitamise ajal sai publik kaasa 
elada  JJ-Street  Tantsukooli  meeleolukatele  

tantsukavadele või kostitada end 8.a klassi 
valmistatud suupistetega. 
 

Rändkarikaga autasustatud üldvõitjad olid 
3.a klass Getter Jaani looga „Rockefeller 
Street“, 6.c klass Amiri looga „J'ai cherché“ ja 
9.b klass Verka Serduchka looga „Dancing 
Lasha Tumbai“. 
 

 
6.c klassi etteaste 

 

 
9.b klassi etteaste 

 

Lisaks andsime välja meisterlikkuse 
eripreemia 6.b ja artistlikkuse eripreemia 8.c 
klassile. Rohkearvuline publik valis oma 
lemmikuks 3.a klassi esituse. 
 

 
 
Suur aitäh kõigile, kes andsid oma panuse 
Eurovisiooni õnnestumiseks! 

Kadri Lill, 
huvijuht 

KOOLIELU 
 



 KAITSE END JA AITA TEIST 
 
6. klasside õpilased võtavad ka sel 
õppeaastal osa KEAT (Kaitse end ja aita 
teist) koolitusprogrammist. 
Programmi eesmärk on anda õpilastele 
eluks vajalikke ohutusalaseid teadmisi ja 
oskusi liiklus-, tule-, veeohu ja teiste 
keskkonnast tulenevate ohtude puhul. 
Ohutusalase õppe raames koolitatakse 
õpilasi vastava eriala spetsialistide poolt.  
18. veebruaril toimuski esimene koolitus 
küberturvalisuse teemal.  
 

 
 

„Kaitse  end  ja  aita  teist“ lõppeb 
koolidevahelise võistlusega, kus testitakse ja 
kinnistatakse omandatud teadmisi ning 
oskusi. Koolist oodatakse osalema kaheksa-
liikmelist meeskonda. 

Kadri Lill, 
huvijuht 

 

 EESTI VABARIIGI AASTAPÄEVA  
 TÄHISTAMINE 
 

20. veebruaril tähistasime Descartes’i koolis 
pidulike aktustega Eesti Vabariigi 102. 
aastapäeva. Aktustel esinesid 3.a, 3.c, 8.a ja 
9.c klassi õpilased, 1. klasside koor, mudilas- 
ja lastekoor.  
 

 
 

 

Tublisid luuletuste lugejaid ja lauljaid 
juhendasid õpetajad Kaja Kivisikk, Kristi 
Ilves, Kristel Tikk, Anneli Koppel, Riina Voltri 
ja Kadri Lill. 
 
Direktor Jaan Reinson ja õppealajuhataja 
Piret Paatsi tunnustasid õpilasi kooli 
aukirjaga silmapaistvate tulemuste eest. 
 

 
 
Päev jätkus Tanja Mihhailova ja Mihkel 
Mattiseni kontserdiga, millest võttis osa kogu 
koolipere. Rõõmsameelne kontsert rääkis 
sellest, kuidas lugu saab esitada väga 
erinevates stiilides. Kohapeal sündis ka uus 
õpilaste pakutud sõnadega lugu, et näidata, 
kuidas popmuusikas iseloomulikule neljale 
tüüpilisele akordile saab lõputult hitte 
kirjutada. Kõlasid tuntud poplood kodu- ja 
välismaalt, millele õpilased aktiivselt kaasa 
laulsid. 

 

 
 

Kadri Lill, 
huvijuht 

KOOLIELU 
 



 

 TARTU RAHU 100 JA EV 102 KAHOOT 
 
21. veebruaril panid 4.–9. klassi õpilased 
oma Eestimaa-alased teadmised proovile 
Kahoot mängus. Eelnevalt oli õpilastel 
võimalik infotelerist ja raamatukogust lugeda 
fakte Eesti kohta. Kahootis osales teisest 
kooliastmest 12 võistkonda ja kolmandast 
kooliastmest 11 võistkonda. 
 
Kooliastmeti olid tublimad järgmised 
võistkonnad: 
I koht Jürgen Liiv, Mattias Apuhtin, Robert 
Korde (5.b) 
II koht Laura Elise Mae, Marri Lankov, Mari 
Iher (4.a) 
III koht Anett-Joanna Sada, Elisabeth 
Ristoja, Helene Paberit (6.c) 
 

 
 
I koht  Liina-Lisandra Vatman, Kristiina 
Merzin, Olaf Trubert (8.b) 
II koht Lisett-Marleen Pihlik, Rignes 
Hainsalu, Erol Kungla (9.b) 
III koht Amity Hainsalu, Susanne Lannes, 
Mia-Caroline Lauk (9.b) 
 

Kadri Lill, 
huvijuht 

 
 

 

 SPORDIUUDIS 
 
16. veebruaril toimus Rakveres 
vanuserühma 2010 jalgpalliturniir Tarvas 
Winter Cup 2020. Tartut esindasid 
jalgpalliklubid FC Santos Tartu ning 
Tammeka. 
Edukalt esines Santose meeskond, mille 
väravavaht on Jakob Pettai (3.a). Peale 
alagrupivõitu ning edukat veerandfinaali tuli 
küll vastu võtta poolfinaali kaotus 
penaltiseerias. See ei murdnud aga tiimi 
võitlusvaimu ning pronksimängus alistati 
Tallinna Infonet. Turniiri võitis Phoenix Jõhvi, 
teisele kohale jäi Rakvere Tarvas. 
 

 
 

KOOLIELU 
 


