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TUNNUSTUS
JUHTKOND TÄNAB

 õpetaja Eve Ilvest, Küllike Kütimetsa ja

3.a klassi õpilasi, kes korraldasid Poku
lasteaia koolieelikutele orienteerumismängu
 3.b klassi õpilasi ja nende õpetajat
Külli Hindriksoni, muusikaõpetajat Kristel
Tikku, kes esinesid Sipsiku lasteaias
 võimlemisturniiril
Miss
Valentine
edukalt esinenud õpilasi
 koolidevahelisel
sulgpallivõistlustel
kooli esindanud õpilasi ja Andra Mai
Hoopi, kes saavutas 1. koha ning nende
õpetajat Tiina Terasmaad
 sulgpallureid, kes saavutasid häid kohti
Eesti Noorte Meistrivõistlusetel sulgpallis
 õpetaja Helle Laasi ja tema õpilasi
lillelise näituse eest

TEATED
 EMAKEELENÄDAL 11.–15. MÄRTSIL
Märts on emakeelekuu. Eesti keelt mainiti
riigikeelena esimest korda 4. juunil 1919.
Väärtustame eesti keelt ning tähistame
riigikeele 100. aastapäeva!
Täpsem ajakava rubriigis Koolielu.

 COLLÈGE LE BASTION TDK'S
8.–14. märtsil külastavad Erasmus+
projekti raames meie kooli Carcassonne'i
partnerkooli õpilased. Vastuvõtjateks on
32 meie kooli 7.–9. klassi õpilast.
Täpsem ajakava rubriigis Koolielu.

S
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ÜRITUSED
Emakeelenädal

E

11. märts

10.55
12.00
13.30

Aktiivne vahetund 2. klassile võimlas
Aktiivne vahetund 1. klassile võimlas
7. kl tüdrukutel pioneerpalli võistlused
Puškini koolis

T

12. märts

10.55
12.00

Mänguvahetund 3. klassile aulas
Aktiivne vahetund 3. klassile võimlas

K

13. märts

8.30
10.55
12.00

Juhtkonna nõupidamine
Mänguvahetund 1. klassile aulas
Mänguvahetund 2. klassile aulas

N

14. märts

Emakeelepäev
5.b ja 5.c klass KLAPP matkal
10.55 Just Dance aulas
12.00 Just Dance aulas
14.00 Tugikomisjoni nõupidamine

R

15. märts

Külalised Tallinna Südalinna Koolist
5.b ja 5.c klass KLAPP matkal
11.15 Külas Pääsupesa lasteaia
koolieelikud aulas
10.55 Aktiivne vahetund 4.–5. kl võimlas

L

16. märts

5.b ja 5.c klass KLAPP matkal

KOOLIELU
 EMAKEELENÄDAL 11.–15. MÄRTS

 COLLÈGE LE BASTION TDK'S

Lahenda päevaülesandeid!
Päevaülesande saab 1.–3. klass oma
õpetaja käest (vastused tuleb tuua
B- korpuse II korruse postkasti).
4.–9. klassi ülesanded on raamatukogus.
Kutsume
kogu
kooliperet
lahendama
emakeeleülesandeid. Head pealehakkamist!

R 8. märts
20.00
Prantsuse grupi saabumine TDK
juurde Maxima parklasse

Esmaspäev
 1.–3. klassi etluskonkurss „Ellen Niiduga
Midrimaal” 3. ja 4. tunni ajal aulas
 Algab omaloomingukonkurss „Eesti ja
sport” 1.–9. klassi, tähtaeg 30. aprill
Teisipäev
 12.20 5. klassi kirjandustund „Me loeme
Mika Keräneni“ 4. klassi õpilastele
 1.–3. klassi kauni käekirja konkurss
(näitus B-korpuse koridorides)
 4.–6. klassi konkurss „Illustreeritud
vanasõna’’. Külasta näitust A-korpuse
II korrusel ja vali oma lemmik!
Kolmapäev
 10.15 Kuldvillak 3. klassidele (A-110)
 11.15 7. klassi õpilaste kohtumine
Anne-Mai Tevahiga (A-110)
 Loovtööde konkurss „Eestimaa, mu
sünnimaa“ 4.–6. klass
Neljapäev
 9.10 Emakeelepäeva tähistamine 1.–3. kl
õpilastele aulas
 9.10 Kahoot „Emakeelepäeva viktoriin“ 6.
kl (A-115)
 11.15 4.–6. kl etluskonkurss „Ellen
Niiduga Midrimaal“ aulas
 Etteütluste päev 7.–9. klassi õpilastele
Reedel
 Etteütluste päev 1.–3. klassi õpilastele

L 9. märts
Prantsuse lapsed on Eesti peredega
P 10. märts
10.00
Matk Meenikunno rabas
E 11. märts
8.15
Direktori tervitus ja TDK tutvustus
9.10
Tunniplaanijärgne tund:
7.a/7.b/7.c matemaatika (Pirgit, Marika),
8.b eesti keel (Helen),
8.c ajalugu (Aime), 9.a/9.b prantsuse keel
(Signe, Evelin), 9.c füüsika (Maris)
10.10
Kehaline kasvatus (Martin, Tiina):
köievedu, pallimängud
11.15
Käsitöö (Ingrid, Aivar, Küllike)
12.10
Käsitöö
12.30
Lõunasöök
13.15
Matemaatika (Pirgit)
14.05
Muusika
14.55
Vene keel
T 12. märts
8.15
Erasmus+ projekti tegevused
12.30
Lõunasöök
14.30
Ekskursioon Trükimuuseumis ja
Pauluse kirikus
K 13. märts
TDK õpilased tulevad prantsuse lastega
kooli ja lähevad tundidesse
10.00
Prantsuse õpilaste vastuvõtt
Tartu linnavalitsuses
11.00
Loquiz linnamäng
15.00
Ahhaa Teaduskeskuse külastus
18.00
VIIMANE ÕHTU KOOS! kooli
sööklas koos vanematega
N 14. märts
8.30
Prantsuse
Tartu rongijaamast

grupi

ärasaatmine

KOOLIELU
 KOKKAME KOOS!

 TERVITUSED RODILT

Iga päev saavad meie kooli lapsed külastada
kooli sööklat ja kohvikut, et kõht täis süüa
ning rõõmsal meelel koolipäeva jätkata.
4.a klassi lapsed läksid aga 21. veebruaril
peale tunde sööklasse selleks, et suures
köögis ise süüa teha.

Eelmise aasta 12. juulil saabusin ma
Tartusse − algas uus peatükk minu elus.
Ma
vaimustusin
siinsest
loodusest,
inimestest ja vaatamisväärsustest. Ma tulin
Eestisse, et aidata araabia keelt kõnelevatel
lastel kohaneda eluga uuel maal.

Merilin kirjeldab meie ühisüritust järgmiselt:
„Mulle meeldis kooli sööklas väga kokata.
Lisaks saime vaadata ja näha, kus hoitakse
toidukaupa. Vahva oli see, et saime ise asju
hakkida, mina hakkisin tomatit. Meie toit tuli
väga hästi välja. Ise tehtud on ikka hästi
tehtud!“
Miina kinnitab, et kooli sööklas oli huvitav
käia, sest ta olin seda teisiti ette kujutanud.
Inessa lisas, et sööklas süüa tehes oli tunne
nagu oleks päris kokk. Robinile ja Aaronile
meeldis toiduvalmistamise kõrval uudistada
ka erinevaid masinaid, mida sööklas
kasutatakse.

Laste jaoks oli aga kõige toredam see, et
enda tehtud toit maitses kohe eriliselt hästi.
Laste muljeid vahendas klassijuhataja Terje
Lelov.

Descartes'i kool andis mulle võimaluse
töötada koolis ja näha, kuidas näeb välja
Eesti koolisüsteem ja kuidas lastel on koolis
tore. Minu Eestis olemise aja üheks
eesmärgiks oli tutvustada Palestiinat ja selle
ilu ning julgustada inimesi Palestiinat
külastama. Ma tahtsin paljudele tutvustada
oma
kodumaad,
selle
kultuuri,
vaatamisväärsusi, traditsioone, usupühi,
pidustusi ja kohalikku elu. Descartes'i kool
aitas mind selles, võimaldades läbi viia keelt
ja kultuuri tutvustavaid esitlusi ja töötubasid.
Esitlustel ja töötubades sain harjutada oma
eesti keelt ja eestlased omakorda inglise
keelt. Õpilastele huvipakkuva töötoana
nimetaksin ära ka videote monteerimise
Wondershare'i programmiga. Igal reedel
viisin läbi mänguvahetunde. Tutvustasin ka
mitmeid oma lapsepõlve mänge. Nii
südantsoojendav oli näha, kuidas need
mängud meeldisid ka siinsetele lastele,
tuues naeratuse iga lapse suule. Lisaks
tahan ma tänada õpetajaid sooja vastuvõtu
ja toetuse eest!
Hakkan kõiki õpilasi igatsema.
Aitäh Descartes'i
kogemuse eest!

kool

selle

erilise

Rawdah Hammouri,
vabatahtlik ja üliõpilane

KOOLIELU
 LASTEAIAL KÜLAS
6. märtsi hommikul seadsid 3.b klassi
õpilased sammud Sipsiku lasteaia poole.
Lasteaia sünnipäevanädala raames esinesid
meie kooli õpilased lastele näidendiga
„Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi“. Vastuvõtt
oli soe ja südamlik. Täname õpetaja Kristel
Tikku, kes lastele laulud selgeks õpetas ja
esinemisel lapsi toetas.

Venemaa rühma järel. Rühma kuuluvad 9.a
klassi õpilased Vita Enok, Christina
Kodanik, Helena-Liisa Moks, Kleer Siigur ja
Roberta Solom.

Rütmika Elite Team rõõmustas kõiki Eesti
rühmvõimlemise fänne, võites kuldmedali.
Rühma liige on meie kooli 9.a klassi
õpilane Emilia Margaret Katrin Kums.
***
Kooli tulemine ja 1. klassi astumine on laste
jaoks alati oodatud sündmus. Kool on
pidevas muutumises ja ka vanemate
ootused koolile on muutunud. 6. märtsil olid
3. klasside õpetajad külas Poku lasteaias.
Külastuse eesmärk oli ühises vestlusringis
jagada
kooliuusikute
vanematele oma
mõtteid ja kogemusi koolielust. Tutvustasime
oma kooli ja võimalusi, kuidas toetatakse
meie koolis laste õppimist ja arengut. Samas
oli vanematel võimalus teada saada, millised
on koolipoolsed ootused ja millega peavad
vanemad arvestama, kui laps kooli tuleb.
Täname Poku lasteaia juhtkonda, kes
vestlusringi kokkusaamise korraldas.
Külli Hindrikson,
3.b klassijuhataja

Juba sellel nädalavahetusel võistlevad
tüdrukud hooaja esimesel maailmakarika
etapil Bulgaarias.
Turniiril osales ka rühm Siidisabad (12–
14aastased), kes näitas kümne rühma
konkurentsis suurepärast taset, võites
kuldmedali teist aastat järjest. Võidukas
rühmas osales meie kooli 7.a klassi õpilane
Terit Michelle Sild.

 SÄRAVAD TULEMUSED
MISS VALENTINE’LT
28. veebruarist kuni 3. märtsini toimus A. Le
Coq
spordimajas
rahvusvaheline
võimlemisturniir Miss Valentine, mis tõi
Tartusse kokku 36 erineva riigi võimlejad üle
maailma. Rühmvõimlemise juuniorklassis
võistles seitse rühma, kus viis parimat
pääses finaalvõistlusele. VK Janika Grisete
tegi eelvõistlusel suurepärase katse ja
pääses teise tulemusega pühapäeval
toimunud finaali, kus võideti hõbemedalid

(Pildid rühmade Facebooki lehelt)

Palju õnne ja edu uutel võistlustel!

KOOLIELU
 SULGPALL RUULIB
2.–3. märtsini toimusid Tartu Ülikooli
spordihoones Eesti Noorte Meistrivõistlused
sulgpallis,
kus
võisteldi
U11–U17
vanusegruppides
üksik-,
paarisja
segapaarismängus.

 KOOLIDEVAHELISED
SULGPALLIVÕISTLUSED
Vaheajal, 1. märtsil toimusid Tartu Ülikooli
spordihoones koolidevahelised sulgpalli
võistlused. Kokku osales 137 last
(noormehed ja neiud). Meie kooli esindasid:
Andra Mai Hoop (9.a), Marelle Salu (8.c),
Anete Nool (9.b) ja Kertu Saksing (5.b).
Individuaalarvestuses saavutas Andra Mai
Hoop 1. koha ja Marelle Salu 5. koha. Ka
teised tüdrukud olid väga tublid, kuid
kõrgetele kohtadele nemad ei mänginud.
Tiina Terasmaa,
kehalise kasvatuse õpetaja

U11 vanusegrupis võitis Marri Lankov (3.a)
tüdrukute üksikmängus III koha.
U13 vanusegrupis saavutas Kertu Saksing
(5.b) tüdrukute paarismängus III koha.
U15 vanusegrupis võitis Marelle Salu (8.c)
üksikmängus II koha ja paarismängus
III koha. Palju õnne!

