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TUNNUSTUS
JUHTKOND TÄNAB

 õpetaja Pillerin Arget, kes korraldas
9. klasside inglise keele olümpiaadi
koolivooru
 talispordipäeval õpilasi saatnud ja
abistanud õpetajaid ning klassijuhatajaid
 vabariigi
aastapäeva
kontserdil
esinenud õpilasi Jakob Pettaid, Anni
Roiot, Liisa Risot, Andra
Luichi ja
muusikaõpetaja Anneli Koppelit
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S ÜRITUSED

E

7. märts

12.00
13.20
15.00

1.a klassi mänguvahetund aulas
Juhtkonna nõupidamine
Õpetajate veebikoosolek

T

8. märts

16.00

2.a klassi mänguvahetund aulas
9.b klass KGB kongide
muuseumitunnis
Eesti keele õpetajate koosolek
9.a klass KGB kongide
muuseumitunnis
Õpetajate näitering aulas

K

9. märts

10.55
11.00
12.00
12.30

12.00

1.–6. klasside Jaan Aru veebiloeng
„Kuidas mu aju õpib ehk kuidas
paremini õppida“

N

10. märts

8.30
10.55
12.20
13.15
18.45

Õpilasesinduse koosolek
2.b klassi mänguvahetund aulas
Talendishow eelvoor (1.–4. klass)
Talendishow eelvoor (5.–9. klass)
8.a klass Vanemuises "Pangarööv"

R

11. märts

Hinded välja!
Fotokonkursi "TDK 40"
tööde esitamise tähtaeg

KOOLIELU
 ROOMAJATE MAAILMAS

 INGLISE KEELE OLÜMPIAAD

7. klassid käisid bioloogiatunni raames Tartu
Ülikooli loodusmuuseumis õppeprogrammil,
mis tutvustas nii Eesti kui ka maailma
roomajaid. Kuigi olime tunnis selle teema
juba läbinud, saime kõik siiski mitmeid uusi
teadmisi. Kas teadsid, et roomajad ei higista
ja et mõned sisalikud ja isegi maod on
võimelised puult puule liuglema? Kõige
suuremat elevust tekitas aga võimalus hoida
käes päris madu, kelle toitmist me ka hiljem
jälgida saime.

18. veebruaril toimus 9. klassidel inglise
keele olümpiaadi koolivoor, et selgitada
välja linnavooru pääsejad. Olümpiaadil
pandi proovile õpilaste oskused kuulamises,
lugemises ja keelestruktuurides.
Lõpptulemused on järgmised:
1. Ellinor Usai (9.b)
2. Simmo-Siim Soosaar (9.a)
3. Liisa Punnison (9.b)
4. Rasmus Mihkel Lõpp (9.b)
5. Erko Erk (9.b)
6. Melissa Lang (9.a)
Kiidame tublisid osalejaid ja soovime edu
Ellinorile ja Simmo-Siimule linnavoorus.
Pillerin Arge,
inglise keele õpetaja
 PÄEV TÄIS MUUSIKAT

Aga ütleme nii, et kui see madu koolis käiks,
siis pärast söögivahetundi toimuvatesse
tundidesse ta ei jõuaks, sest 20 minuti
asemel võttis temal söömine aega pea tunni.
Sellegipoolest oli see kogemus, mis paljudel
osalejatel varasemast puudus ning seetõttu
ei olnud selle tunni sees kuulda ühtegi
virinat, et oleks igav või jalad põrandal
istumisest kanged. Aitäh Tartu Ülikooli
loodusmuuseumile huvitava õppeprogrammi
eest!
Ketlin Suvi,
loodusõpetuse õpetaja
 TARTU LINNA NOORTEVOLIKOGU
Meie kooli 9.a klassi õpilane Liisa Riso valiti
29 kandidaadi seast Tartu linna noortevolikokku. Sel aastal oli konkurents tihe ja
hääletajaid rekordarv – väga tubli tulemus.

15. veebruariks sai 1.a klassi õpilastel läbi
pillitundide üks tsükkel kolmest. Omandatud
oskusi näidatigi muusikakoolis ühisel
kontserdil.
1. klassid osalevad Tartu 2. Muusikakooli
kootööprojektis „Pilli puudutus”. Pillitundide
eesmärk on õpilastele tutvustada erinevaid
pille ja arendada koosmusitseerimise
oskusi.
Õppeaasta
jooksul
õpitakse
roteeruvalt kolme pilli (nt akordionit,
plokkflööti, klaverit või löökpilli). Ühe
instrumendiga tegeldakse kuus nädalat ja
pilli õppimine lõppeb ühise kontserdiga.
Õpperühm koosneb 4–5 õpilasest.

KOOLIELU
Muusikakooli jõudes kordas iga rühm üle
oma pillilood ja siis võiski kontsert alata.
Esimesena tutvustasid oma pilli ja esinesid
akordionirühma õpilased. Koos õpetajaga
esitati väike muinasjutt. Kaunilt kõlasid
plokkflöötidel esitatud palad. Klaveriansambli esituses kõlas ühe loona kõigile
tuntud lastelaul „Kus on minu koduke“.
Kontserdi lõpetas poiste löökpilliansambel.

 TALISPORDIPÄEV

Pärast pillitundi aitasid lapsevanemad
lapsed transportida Vanemuise kontserdimajja.
1.a
klassi
päev
jätkus
kontsertetendusega „Elevandipoeg Babar“.
See oli liigutav lugu elevandipoja raskest
lapsepõlvest,
linna
sattumisest,
kohanemisest ja võitjana kodukohta tagasi
pöördumisest. Kontserdil esines Pärnu
Linnaorkester. Värvikat orkestrimuusikat
toetas Sepo Seemani loetud tekst ja
liivamaalija Madli Luuki eriline kunst.

***
1. klass sõitsid bussiga Vooremäele
kelgutama. Enne kelgumäele jõudmist
toimus väike matk läbi metsatuka
kelgumäele. Kehalise kasvatuse õpetaja
Liina Kais rääkis, kuidas kelgumäel ohutult
liugu lasta.

Kontserdi alguses tutvustati pille, et panna
noori kuulma erinevaid pillirühmi orkestris.
Meie õpilased oskasid õigeid vastuseid
hõigata, sest olid juba mitmete pillidega
tuttavad. Lapsed kuulasid ja jälgisid
põnevusega laval toimuvat.
Oli eriline päev täis erilist muusikat.
Kadri Lill,
huvijuht

25. veebruaril said õpilased ja õpetajad
tavapärase koolipäeva asemel nautida
värsket õhku ja jää- ning lumerõõme.
Õpilastele pakuti võimalust uisutada
Lõunakeskuses või Raekoja uisuplatsil,
väiksemad
said
nautida
Vooremäe
kumerusi.

Julgemad kelgutajad võtsid sihi kõige
kõrgemale mäenõlvale. Lastel tulid väga
pikad liud. Ka kõige arglikumetel kadus
kelgumäel jänes põuest. Kõigile meeldis
kelgutamine väga ja lapsed arvasid, et see
oli maailma parim päev.
Kätlin Härm ja Küllike Kütimets,
1. klasside juhatajad
***
2.b ja 3.c klassi õpilased jäid kõik ellu ja
vigastusi ei esinenud – kui põrutada saanud
istmikud välja arvata. Mäe kõrgus oli laste
jaoks muljetavaldav, nii mõnedki piirdusid
poolelt mäelt allalaskmisega.

KOOLIELU
Kui väsimus peale tuli, siis leiti ka muid
tegevusi:
ehitati
lumeonne,
tehti
puutüvedele kunsti, vaadeldi mööduvaid
pilvi jpm.
Kristi Ilves,
2.b klassijuhataja
***
3.b klassi õpilased kogunesid raudteejaama, et rongiga Vapramäele matkama ja
kelgutama sõita. Jäisel matkarajal liikumine
oli libeduse tõttu raskendatud ja seetõttu
jätsime matkarajal matkamise järgmiseks
korraks, kui jää sulanud on.
Kelgutamine pakkus lastele palju rõõmu ja
naeru. Suurest tuulest hoolimata õnnestus
meil lõket teha ja lapsed said lõkketulel
viinereid küpsetada.

Rõõmsate ja toredate lastega on tore
looduses olla. Ootame juba kevadet, et jälle
metsa minna.
Külli Hindrikson,
3.b klassijuhataja
***
Lapsed läksid väga elevile, kui nägid, et
nende saatjad õpetajad samuti uisutavad.
Vapustav oli vaadata väikest iluuisutajat
oma oskusi näitamas. Ülejäänud lapsed
arenesid väga kiiresti.

Mõni liikus algul ainult seina äärt pidi või
hoidis raamist kinni, kuid juba poole tunni
pärast liugles pikema sammuga ning julges
ka ilma toeta uisutada.

Lapsed olid väga hoolivad – kes oskas ise
paremini uisutada, see toetas ja julgustas
vähemoskajat.
Oli tõesti lõbus ja sportlik päev!
Mirli Isak,
eesti keele õpetaja
***
Talvine spordipäev algas laia lumesajuga.
Täistunnise kellalöögiga algas uisutamine.
Kõik uisutasid – nii õpetajad, kui ka
õpilased. Kes hoidis käest kinni, kes
tõukerauast. Lõbusate naerukilgete saatel
uisutati ümber „Suudlevate tudengite“ kuni
viimase minutini.
Triinu Helena Pajumäe,
inglise keele õpetaja

KOOLIELU
 EESTI VABARIIGI AASTAPÄEV

 SPORDIUUDISED

Eesti Vabariigi 104. aastapäeva kontsertaktustel laulsime hümni, kuulasime luuletusi
ja direktor Jaan Reinsoni kõnet. Südamlikku
kontserdielamust pakkusid Evelin Samuel ja
Johan Randvere.

Selle aasta 29. jaanuaril ja 19. veebruaril
toimusid kahe erineva tantsuspordi liidu
Eesti meistrivõistlused. Õpetaja Greta-Eva
Kalberg koos oma tantsupartneri Heino
Tellinguga võitsid mõlemal võistlustel
kuldmedaleid ja seisid standardtantsude
ning kahel ladina-ameerika tantsude
võistlusel poodiumi kõige kõrgemal kohal.
Nüüdseks on tantsupaar 13-kordne Eesti
meister võistlustantsu seeniorite klassis.

Kavas olid lüürilised Eesti autorite palad
esinejate enda seades. Võimsalt kõlas Siiri
Sisaski laul „Mis maa see on?“. Esitusele
tuli ka Evelini õpetaja Jaak Joala laul
„Unustuse jõel“. 5.–9. klassi kontserdi
lõpulooks laulsime artistidega üheskoos Üle
Vinteri „Laulu Põhjamaast“.
Kadri Lill,
huvijuht

***
Carolina Silm (5.a) osales 13. veebruaril
rahvusvahelisel iluuisutamise võistlusel
Lõunakeskuse Trophy 2022 ja saavutas
Spring B grupis I koha. Kokku oli 17
võistlejat. See hooaeg on olnud väga
edukas ja kindlasti selle edupandiks on
pidev intensiivne treening.

Aksana Bedaš,
lapsevanem

