
E      20. veebruar 
 

10.30 1.b klass spordimuuseumis 
12.00 1.a klassi mänguvahetund aulas 
13.00 9.c klass külastab Tartu vanglat 
 

T      21. veebruar 

 

10.00 3.a klass päästjatel külas 
11.15 Juhtkonna nõupidamine 
12.00 Emakeeleõpetajate koosolek 
13.00 9.b klass külastab Tartu vanglat 
 

K      22. veebruar 

 

EV aastapäeva aktused aulas 
11.45 1.–5. klassid 
13.00 6.–9. klassid 
 

14.30 Kohtumine Kõrveküla kooli  
 kodutütardega 
 

N      23. veebruar 

 

Praktiliste oskuste päev 
 

R      24. veebruar 
 

Eesti Vabariigi 105. aastapäev 
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ÜÜRRIITTUUSSEEDD  

 

TTUUNNNNUUSSTTUUSS  
 

JUHTKOND TÄNAB 
 

 matemaatikaolümpiaadil väga hästi 
esinenud õpilasi ja nende õpetajaid 
Pirgit Palmi ja Marika  Štšerbakovi  

 Siim Matsonit (9.a), kes saavutas 
füüsikaolümpiaadil 7. koha 43 osaleja 
seas, ja tema juhendajat Maris Allikut 

 keemiaolümpiaadil kooli esindanud 
õpilast Rebeka Liiast (9.a) ja tema 
õpetajat Maris Allikut 

 emakeeleolümpiaadil osalenud õpilasi 
Mari Iher (7.a), Johanna Kommer (8.a), 
Ilona Vall (8.a), Els Rahel Parhomenko 
(9.c) ja nende õpetajaid Mirli Isakut ja 
Riina Voltrit 

 õpetajaid Katrin Ubalehte ja Siret 
Voolu inglise keele viktoriini 
korraldamise eest 

 õpetaja Kristi Ilvest, Kaja Kivisikku, 
Küllike Kütimetsa ja Helen Nigolit, kes 
korraldasid lasteaia koolieelikutele 
mängulise koolipäeva 

 sõbrapäeva läbi viinud õpilasesindust 

 Playback lõppvõistlusel esinenud 
õpilasi ja neid juhendanud klassi-
juhatajaid, üllatusesinejatena üles 
astunud õpetajaid ja nende juhendajat 
Greta-Eva Kalbergi, sündmuse läbiviijaid 
Silja Paberit ja Relibeth Oinatsit (8.b), 
žüriiliikmeid, heli- ja valgustehnik Heino 
Tellingut ning kõiki, kes andsid oma 
panuse sündmuse õnnestumiseks 

 võidukaid võrkpallureid ja 
pallilahingus võistlejaid ning nende 
õpetajaid Liina Kaisi, Tiina Terasmaad ja 
Martin Vändrat 

 õpetaja Anu Loigut ja tema õpilasi 
koolimaja kaunistamise eest EV 105. 
aastapäevaks 
 



  

 

 

 MATEMAATIKAOLÜMPIAAD  
 

1. veebruaril toimus Tartu Ülikooli Delta 
majas III kooliastme matemaatikaolümpiaadi 
piirkonnavoor. Meie koolist osales 7. klassi 
arvestuses Mari Iher (7.a), kes saavutas 68 
osaleja seas suurepärase 2. koha, jäädes  
1. kohast vaid 1 punkti kaugusele.  
Olümpiaadil osalenud Mykhailo Drogovoz 
(8.u) jagas oma vanuseastmes 27.-29. kohta 
(kokku 52 õpilast). 9. klasse esindasid tubli 
tulemusega  Els Rahel Parhomenko (9.c) 
ning Siim Matson (9.a).  
Oleme teie üle uhked! 
 

matemaatikaõpetajate nimel  
Pirgit Palm 

 

 INGLISE KEELE VIKTORIIN 
 

8. veebruaril toimus 6. klasside inglise keele 
viktoriini koolivoor. Osales 13 õpilast. 
Tublimad olid: 
1. Maarja Pärn (6.a) 
2. Jakob Pettai (6.a) 
3. Maria Katarina Tuunanen (6.a) 
4.- 6.Rasmus Keero (6.c) 
4.- 6. Loviisa Sõukand (6.c) 
4.- 6. Kadri Ly Kallas (6.v) 
7. Volodymyr Pohorilyi (6.u)  
Kolm esimest esindavad meie kooli 
ülelinnalisel viktoriinil, mida korraldab Variku 
kool märtsikuus.  
 

Siret Vool ja Katrin Ubaleht, 
inglise keele õpetajad 

 

 KOOLIEELIKUD KÜLAS 
 
13. ja 15. veebruaril käisid Krõlli, Lotte, Poku 
ja Pääsupesa koolieelikud koolieluga 
tutvumas. Lapsed võtsid osa mängulisest 
koolipäevast. Koos suurte 3. klassi 
sõpradega osaleti erinevates töötubades, 
kus sai meisterdada, arvutada, nuputada ja 
mängida liikumismänge. 
Lasteaedade tagasiside: 
Särakrõlli lapsed tänavad toreda ja 
mitmekülgse koolipäeva eest.  
Paljudele meeldis õppetöö arvutiga, kuid 
teistele jällegi järjehoidja voltimine ja sportlik 
õppetöö saalis. 
Kui koolis on nii põnev, siis oleksid kõik 
lapsed nõus hommepäev koolilasteks 
hakkama. 
 

Eks kannatame sügiseni ja siis see 
õnnestubki. 
Oli väga tore, meeleolukas ja põnev päev –
aitäh meid vastu võtmast! 

Särakrõllid 
*** 
Koolieelikutele väga meeldis. Tegevused 
olid väga hästi läbi mõeldud ja teostatud. 
Lastele meeldis eriti, et neid juhendasid 
koolilapsed. Täname toreda päeva eest! 
 

Pääsupesa õpetaja 
 

 
 

*** 
Aitäh toreda mini-koolipäeva eest!  
6-7-aastastele lastele väga meeldis. Meie 
lastele oli see sobilik õppetegevus nii sisult 
kui ka pikkuselt. Tore, et oli igasuguseid 
erinevaid tegevusi ja ka muukeelsed lapsed 
said milleski särada. Eriti jäi lastele meelde 
voltimine, jätkasime seda ka lasteaeda 
jõudes. Aitäh vastu võtmast! 

õpetaja Agnes  
Tragid Kassid, Lotte lasteaiast 

*** 
Lastele meeldis saalis mängida võistlus-
mängu, kus loeti sõnakaartidelt lauseid ja 
tehti matemaatilisi tehteid. Voltimine oli 
põnev, sest sai ise kujundada looma näo 
kujulist järjehoidjat. 
Kõik osalejad mängisid  matemaatikatunnis 
tahvelarvuti abiga arvutamismängu, kus 
kõige kiiremini ülesandeid lahendanud 
lapsele anti preemiaks kommi. 
Kõik tegevused olid lastele huvitavad ja 
õpetajad said kogeda uusi mänge, mida 
lastega mängida. 

Rõõmukrõllid 

KOOLIELU 
 



II kooliastme üldvõitja rändkarika ja 
MiniMelts kinkekaardi said 6.c klass Anne 
Veski looga „Hea tuju laul“.  
 

 
 

III kooliastme üldvõitja rändkarika ja 
MiniMelts kinkekaardi said 9.a klass 2 Quick 
Starti looga „Neiu mustas kleidis“.  
 
Lisaks andsime välja neli eripreemia karikat. 
Tantsulise liikumise eripreemia sai 4.a klass 
Ice Cream looga „Helista mulle mobiilile“. 
Räpi eripreemia võitis 4.c klass Mr. 
Happyman’i looga „Suveparadiis“. 
Energiliseima lauluduo eripreemia läks 6.a 
klassile, kes esitasid Redeli loo „Tartu“. 
Veenvaimate solistide eripreemia sai 8.b 
klass, esitades Getter Jaani ja Koit Toome 
loo „Valged ööd“.  
 

 
 

Kõik osalejad said suu magusaks tänu 
Tartu Noorsootöö Keskusele ja MiniMeltsile. 
Loovtööna sündmust korraldanud Silja ja 
Relibeth loodavad, et Playback konkursist 
kujuneb vahva traditsioon. 
 

Kadri Lill, 
huvijuht 

 

KOOLIELU 
 

 MEELEOLUKAS PLAYBACK SHOW  
 
Sõbrapäeva õhtul oli meie kooli aulasse 
kogunenud märkimisväärne hulk lapse-
vanemaid, koolikaaslasi ja sõpru, et 
aktiivselt kaasa elada Playback’i 
osalejatele. Eesti artiste jäljendaval lõpp-
võistlusel osales kümme klassi. 
Üllatusesinejatena astusid üles õpetajad, 
kes esitasid Kuldse Trio ja Nancy miksitud 
kava.  
 

 
 

Kooliastmeid hindas žürii eraldi 5-palli 
süsteemis. Hinnati artisti sarnasust, kava 
ülesehitust, liikumist, õpilaste osalust ja 
kostüüme. Žüriisse kuulusid õppejuht Kaidi 
Menšikova, õppejuht, sotsiaalpedagoog ja 
näiteringi juhendaja Iiri Saar, raamatu-
koguhoidja Helen Nigol, õpetaja Kaja 
Haljasmets, õpilasesinduse president 
Annika Bublei ja vilistlased Liisa Riso ning 
Pilleriin Pind. Võitjate väljaselgitamise ajal 
sai publik valida oma lemmiku ja tantsida 
90ndate diskolugude saatel. Rohkearvuline 
publik valis oma lemmikuks 9.a klassi 
esituse.  
 

 
 

Žüriil oli raske otsust teha, sest kõik kavad 
ja osalejad olid ägedad ning lõppvõistluseks 
oldi hoolega harjutatud.  
Kiitus kõikidele klassidele pealehakkamise 
ja suurepärase esituse eest! 
 



Võistkonda kuulusid: Els Rahel 
Parhomenko (9.c), Arina Žigulina (9.b), 
Alina Savostkina (9.b), Mariia Kobets (7.u), 
Mikk Lillmaa (9.b), Marvin Uusen (9.b), 
Kevin Neuhof (9.b), Mattis Karis (9.c). 
 

Tiina Terasmaa ja Martin Vändra 
kehalise kasvatuse õpetajad 

*** 
Sõbrapäeval osalesime Tartu linna Super 
Skypark pallilahingu võistlustel. Meie koolist 
oli võistlustules üks tüdrukute ja üks poiste 
võistkond. 
Tüdrukute turniiril olid võistkonnad jaotatud 
kahte alagruppi. Meie võistkond sai oma 
alagrupis teise koha ja pääses 3.–4. koha 
mängule. Kahjuks selle mängu kaotasime ja 
jäime kokkuvõttes neljandaks. 
Tüdrukute võistkond mängis koosseisus: 
Adeele Vändra (2.b), Dinara Tiideberg (2.b), 
Rianna-Maribel Hintser (3.a), Elina 
Sinkonen (3.a), Victooria Lillemägi (3.a), 
Kristel Pärtel (3.b), Isabella Viik (3.b). 
Poiste turniiril olid võistkonnad jaotatud 
kolme alagruppi, kust edasi finaali pääsesid 
alagruppide esimesed. Meie saime oma 
alagrupis ühe võidu, ühe kaotuse ja jäime 
teisel kohale. Kokkuvõttes jäime jagama   
4.-6. kohta. 
Poiste võistkond mängis koosseisus: Aksel 
Pettai (3.a), Nikita Korenevski (3.a), Samuel 
Kremen (3.a), Holger Talving (3.a). Airon 
Traat (3.a), Ruslan Danilov (3.b), Rasmus 
Kuuseorg (3.b), Brandon Prikko (3.b). 
 

 
 

Lastele võistluspäev väga meeldis. Tasuks 
sai iga osaleja Super Skypark pääsme. 
Transpordiga olid meile abiks õpetajad Tiina 
ja Hendrik, aitäh teile! 
 

Liina Kais, 
kehalise kasvatuse õpetaja 

 
 

KOOLIELU 
 

 TERVITUS UKRAINA ÕPILASELT 
 

 
Pildi autor Arina Chupryna 

 
 

 VÕIDUKAD VÕRKPALLURID 
 
10. veebruaril toimusid Hansa Koolis 
koolidevahelised võistlused võrkpallis. 
Võistlused olid mõeldud harrastajatele, 
litsentsiga mängijaid võistkonnas olla ei 
tohtinud. 
Kokku registreerus kuus kooli. TDK oli ühes 
alagrupis Veeriku ja Hansa koolidega. Head 
mängu näidates ja alagruppi võites 
pääsesime edasi finaali. Finaal oli võitluslik 
ja tuline. Tugevates mängudes suutsime 
saavutada võidu Veeriku kooli ja Variku 
kooli üle, aga kaotasime Kivilinna koolile. 
TDK võistkond saavutas auhinnalise          
2. koha. 
 

 
 

 



 

 

KOOLIELU 
 

 VÕRKPALLI KARIKAVÕISTLUSED 
 
Olerex Tartu I võistkonna tüdrukud 
saavutasid U-18 EVF võrkpalli 
karikavõistlustel 3 võidu ja 2 kaotusega      
4. koha. 
Võistkond mängis koosseisus: Carmel 
Vares, Laureen Laasik, Karolin Veider, 
Ronja Ronstad, Merili Aasmäe, Serili 
Aasmäe, Pauliine Issak, Heleri Soodla, 
Hannemai Hanimägi, Marta-Mia Ploomipuu, 
Mirjam Mäe ja Susanna Elisabeth Rikand. 
 

 
 

Palju õnne Merilile ja Serilile! 
 

Liina Kais, 
kehalise kasvatuse õpetaja 

 
 


