Tartu Descartes'i Kool

INFOLEHT
10. – 14. mai 2021

TUNNUSTUS
JUHTKOND TÄNAB
 õpetaja Kaja Kivisikku, kes PRIA
projektiga
organiseeris
võrsete
kasvatamise ja või tegemise töötoa ning
talukülastusi
esimese
kooliastme
õpilastele
 Mari Iherit (5.a), kes saavutas II koha
linna matemaatikaolümpiaadil ja tema
juhendajat Pirgit Palmi

TEATED
 LIIKUMISVÄLJAKUTSE
1.–9. klassi õpilastele, lastevanematele
ja koolitöötajatele toimub 10.–23. maini
liikumisväljakutse. Kahe nädala jooksul
seame õpilasele eesmärgiks koguda
90 000, koolitöötajale 140 000 ja
õpilastele koos vanemaga kokku
200 000 sammu. Liikudes võidad alati!
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ÜRITUSED

E

10. mai

9.00
12.00

3.a klass Võnnu Mahetalus
9. kl inglise keele proovieksam

T

11. mai

11.–15. maini toimub matemaatikavõistlus
„Känguru“
8.30 2.c klass ERTO talus
9.00 3.b klassi õppepäev AHHAAs
14.00 Tugimeeskonna nõupidamine

K

12. mai

10.15

Juhtkonna nõupidamine

N

13. mai

 VÄLISMAANÄDAL
Täpsem info rubriigis „Koolielu“.
Tähistame TDK 39. sünnipäeva
9.00
9.00

3.a klassi õppepäev AHHAAs
3.b klass Võnnu Mahetalus

R

14. mai

12.00

9. kl eesti keele proovieksam

KOOLIELU
 VÄLISMAANÄDALA INFO
Õpilasesindus kutsub 7.–9. klassi noori
osalema välismaanädalal. Esmaspäevast
reedeni toimuvad iga päev erinevate riikide
õppimisvõimaluste tutvustused, kus oma
kogemusi jagavad välisriigis õppivad ja
õppinud noored. Tutvustused toimuvad
10.–14.
mail
Google
Meetis
eelregistreerimisega (link kooli kodulehel).
Esmaspäev, 10. mai – Euroopa
Teisipäev, 11. mai – Aasia
Kolmapäev, 12. mai – Ameerika
Neljapäev, 13. mai – Austraalia ja Okeaania
Reede,
14.
mai
–
õpilasvahetuse
programmid YFU, ASSE Eesti, FLEX
Täpsem ajakava on registreerimise lehel.
Kõigi osalejate vahel loositakse auhindu!
 STIILINÄDAL
Pärast vaheaega korraldas õpilasesindus
stiilinädala. Iga päev oli erinev teema:
Disney tegelased, kuningad ja kuningannad,
kuulsused, maffia ning kevad.
26.–30. aprillini olime veel distantsõppel ja
osalemiseks tuli postitada oma stiilipäeva pilt
Padleti lehele. Nädala jooksul postitati 78
fotot 25 osalejalt. Osalesid 1.–5. ja 9. klassi
õpilased. Õpilasesindus loosis iga päeva
võitja, sest raske oli valida stiilseimat paljude
vahvate piltide seast.

Apollo kinkekaardi võitsid:
Adeele Aavik (1.a) – Disney tegelased
Raouan Abdullah (1.a) – kuningannad ja
kuningad
Victoria Mednikova (2.c) – kuulsused
Amelia (1.b) ja Melissa Lillemets (3.a) –
maffia
Liilia Torop (1.b) – kevad
Aitäh kõigile tublidele osalejatele!
Kadri Lill,
huvijuht
 PÕNEVAD PRIA ÕPITOAD
Sel nädalal alustasime PRIA projektide
elluviimisega.
Esmaspäeval said kõik algklasside õpilased
endile mahevõrsed kasvama panna. Selleks
oli kooli kutsutud OÜ Austusega looduses.
Töötuba viis läbi Liis, kes andis lastele
erinevaid võrseid maitsta, rääkis nende
kasvatamisest ja hooldamisest. Võrsete
töötoas õpiti, kuidas kasvatada endale ise
vitamiinirikkaid
taimi.
Seejärel
läkski
tegutsemiseks. Kõik lapsed olid innuga
ametis ning toredast karbist herneste ja
redise seemnetega ei jäänud keegi ilma.
Lisaks sai iga klass endale ka klassis
kasvatamiseks mitmeid erinevaid seemneid.
Edasi on vaid igapäevane puhas rõõm
taimede kasvamisest ja nende võrratust
maitsest. Nüüd on vaja oma karpide eest
hoolitseda ja oodata, kuni saab oma töö
vilju maitsta.

KOOLIELU
Laste mõtted:
Seemnekarpide tegemine oli väga põnev.
Eriti vahva oli kastmine. (Sten, 1.a)
Sain teada, et kui mullas on palju
vihmausse,
siis
on
muld
taimede
kasvatamiseks hea. (Sofi Marleen, 3.a)
Meile anti juhend, kuidas võrsete eest
hoolitseda, koju kaasa. Sain sellest väga
hästi aru ja oskan taimede eest hoolitseda.
(Taaniel, 3.a)
***
Neljapäeval oli 1. ja 3. klasside õpilastel
külas Eesti Piimandusmuuseum Imaverest,
et tutvustada piima ja piimatoodete teekonda
lauale. Üheskoos löödi koor võiks. Kõigile
jagus maitsvat võid mustale leivale
määrimiseks.
Laste mõtted:
See oli väga hea või. Mulle väga maitses.
(Samuel, 1.a)
Ise tehtud või sobis väga hästi pehme musta
leiva peale (Airon, 1.a)
Ma varem ei teadnud, et see, mida lehm
sööb,
annab
tema
piimale
maitse.
(Sofi Marleen, 3.a)
Me tegime võid saja aasta vanuse
masinaga. Pidime palju väntama, sest masin
ei tohtinud seisma jääda. (Markos, 3.a)

 ÕPPEKÄIK VÕNNU MAHETALLU
2.a klass tutvusi õppekäigul taluga, nägi
erinevaid loomi ja sai neid toita, sorteeriti ja
pakendati mune. Lapsed tutvusid muna
ehitusega. Ja lõpuks sai igaüks enda
pakitud karbi munadega kingituseks kaasa.
Oli huvitav ja hariv õppekäik.
Aitäh õpetaja Kajale, kes pakkus sellise
võimaluse!

Laste muljed:
Selles talus oli kolm koera, kaks poni, neli
hobust, 2000 kana, lambad jäid lugemata ja
kukkede arv ei jäänud lihtsalt meelde.
Ereda mälestuse jättis oinas ja tema
määgimine. Enamikele loomadele sai pai
teha ja mõnedele ka heina ja leiba pakkuda.
Sain teada, et vanadele ponidele tuleb tekk
peale panna, et nad ei külmetaks. Mulle
väga meeldis, et kõigile anti kaasa karp
mune, mille me ise saime pakkida. (Kaspar)
Mulle jäi meelde lõbus fakt, et kui muna
peal olev tempel algab nulliga, siis on see
mahekanade munetud. (Karoliine)
Kaja Kivisikk, Eve Ilves, Küllike Kütimets,
klassiõpetajad
 MATEMAATIKAOLÜMPIAAD

***
2.a ja 4.a klassi õpilased käisid juba ka
taludes uudistamas. Ülejäänud noorema
kooliastme klasse ootavad need reisid veel
ees.

5. mail toimus 4.–6. klasside matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor. Sel aastal oli
korraldus piirangute tõttu eriline, sest kõik
osalejad lahendasid Teaduskooli poolt
saadetud
ülesandeid
oma
koolis.
Ebatavaline oli ka see, et meie kooli
esindas sel aastal vaid üks õpilane, Mari
Iher 5.a klassist, kes saavutas 80 osaleja
seas auhinnalise 2. koha. Palju õnne, Mari!
Pirgit Palm,
matemaatikaõpetaja

