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S ÜRITUSED

JUHTKOND TÄNAB

 talendishow eelvoorudes esinenud
õpilasi ja juhendajaid ning žüriitöös
osalenud õpilasi ja õpetajaid
 tervisemeeskonna juhti Kaja Kivisikku
CLKIS-projekti koordineerimise eest
 õpetaja
Maive
kevadnäituse eest

Sinijärve

TEADE

õitsva

E

14. märts

12.00
13.20
19.00

1.a klassi mänguvahetund aulas
Juhtkonna nõupidamine
Valgusshow koolimaja ees

T

15. märts

10.55

2.a klassi mänguvahetund aulas

K

16. märts

10.10
12.00
15.00

4. klasside luuletund "Ellen Niiduga
Midrimaal" kab 207
1.b klassi mänguvahetund aulas
Õppenõukogu

N

17. märts

8.30
9.00
10.55

Õpilasesinduse koosolek
Matemaatikavõistlus „Känguru“
2.b klassi mänguvahetund aulas

R

18. märts

11.00

2.a klass KHK etiketikoolitusel

L

19. märts

P

20. märts

16.00

8.a klass Vanemuises etendus
"Pangarööv"

KOOLIELU
 KOOLIUUSIKUTE KERAAMIKATUND
Tartu Lotte Lasteaia Pähklijäneste rühmal
oli suurepärane võimalus käia projekti
„Sõber kutsub kooli uudistama“ raames
õpetaja Küllike Kütimetsa juhendatud
keraamikatunnis Tartu Descartes’i Koolis.
Esimeses tunnis said lapsed tuttavaks
saviga, õppisid, mismoodi temaga ümber
käia ja kuidas talle soovitud vormi anda.
Lapsed olid õhinal ametis ja said omale
voolitud toredad kausikesed.

 ERASMUSEGA CARCASSONNE’IS
14.–20. märtsil viibivad Prantsusmaal,
Carcassonne’is
Erasmus+
koolide
koostööprojekti "Mitmekesine päritolu ühine
tulevik" kogunemisel meie kooli 7.–9. klassi
õpilased ja õpetajad Evelin Rand, Signe
Annsoo, Lilia Bender ja Greta-Eva Kalberg.
 TOIDURAISKAMISE ENNETAMINE
Eelmisest aastast osaleb meie kool Eesti
CLKIS-projektis. Meie eesmärk on püüelda
kliimasõbralikuma kooliköögi poole. See
tähendab lisaks energiasäästule ja mahetooraine kasutamisele ka toidu raiskamise
ennetamist. Tartu LV tervishoiuosakonnale
esitatud raportite alusel valiti linnas välja
kolm kooli, kes teiste seast silma paistnud.
Nende seas ka meie. Suur tänu koostöö eest
meie kooli söökla kollektiivile eesotsas
juhataja Svetlana ja kokk Karlisega.
Teisipäeva pealelõunal külastasid meie kooli
linna tervishoiuteenistuse tervisespetsialist
Ülle Prommik ning MTÜ Eesti Roheline
Liikumine tegevjuht Marilin Eessalu. Meile
anti üle tänukiri, mida õige pea sööklas
seinal näha võib. Seal on ka plakatid, mis
meie igapäevaseid toitumisharjumusi õigel
kursil hoida aitavad. Lisaks kingiti meile ka
Valdur Mikita raamat „Tartu tähestik ehk
Tarto maine ja taevane trükis“. Kõik kel huvi,
saavad raamatut meie kooli raamatukogus
sirvida.
Oleme tänulikud, et meie tööd on märgatud.
Loe
ka
https://tartu.ee/et/uudised/tartukoolid-ja-lasteaiad-ennetavadtoiduraiskamist
Kaja Kivisikk,
kooli tervisemeeskonna juht

Keraamika on aega ja kannatlikkust nõudev
kunst. Alles mõne aja pärast saime minna
järgmisesse tundi, kus lastel oli võimalus
glasuurida põletuses käinud savinõusid.
Läks veelgi aega ja lõpuks olid meie tehtud
kausikesed valmis. Õpetaja Küllike tõi need
meile isiklikult kohale. Lapsed olid väga
õnnelikud ja vaimustunud enda tehtud
kausikestest.

Aitäh õpetaja Küllikesele
võimaluse eest!

selle

toreda

Triin Riisenberg,
Lotte lasteaia õpetaja

KOOLIELU
 TALENDISHOW EELVOOR LÄBITUD
8.b klassi tüdrukud Iris Kõiv ja Kertu
Saksing
korraldasid
loovtöö
raames
1.–9. klassi õpilastele talendikonkursi.
10. märtsil toimuski eelvoor, kus osales 34
etteastet. Meie õpilased on mitmekülgsed,
andekad ja tegelevad väga erinevate
hobidega. Kuulda sai pillilugusid klaveril,
saksofonil, akordionil, viiulil ja kitarril ning
näha iluvõimlemist, breiki, akrobaatikat,
show- ja rahvatantsu. Mõnda etteastet ei
olnud
võimalik
kohapeal
esitada:
Iluuisutamise suurepäraseid kavasid, erilist
moekollektsiooni ja karated vaatasime video
vahendusel. Elevust tekitasid vahvad
kaarditrikid ja vibulaskmine. Näha saime ka
vehkleja varustust ja vehklemisrelva
oskuslikku kasutamist.

7. Mattias Purdeots (4.b) – kitarripala
8. Maria Katarina Tuunanen (5.a) –
tantsukava
9. Alissa Bronzova (5.a) – tantsukava
10. Kristelle Karu (5.a) – moedisain
11. Ronja-Riniti Roggenbaum (5.a) –
vibulaskmine
12. Iko Pettai (5.c) – kitarripala
13. Robin Kohal (7.a) – kaarditrikid
14. Ilona Vall (7.a) – klaveripala kinnisilmi
15. Silja Paberit, Relibet Oinats, Keitlin
Kristelle Looga, Stella Peterson (7.b) –
tantsukava
16. Els Rahel Parhomenko, Keili Raaperi,
Helene Paberit, Angelika Oluchi Okezie
(8.c) – laul
Talendishow’le oma lemmikutele
elama ootame 20. aprillil kell 18.

kaasa

Kadri Lill,
loovtöö juhendaja
 SPORDIUUDISED
3.–6. märtsil toimus Tallinnas rahvusvaheline iluuisutamise võistlus Tallink
Hotels CUP 2022. Liis Kittus (3.a) saavutas
Cubs B grupis 3. koha. Kokku oli 18
võistlejat.

Žürii koosseisus Iiri Saar, Kaidi Menšikova,
Anneli Koppel, Helen Nigol, Kadri Lill,
Hanna Talving (7.b), Andra Luich (9.a) ja
Iris Kõiv (8.b) otsustasid, et finaali pääseb
16 esinemisnumbrit.
Finaalivõistlusel
esinevad
järgmised
õpilased:
1. Mariliis Kruus (2.a) – klaveripala
2. Jegor Velikanov (2.b) – breiktants
3. Liis Kittus (3.a) – iluuisutamine
4. Damian Mängli (3.c) – saksofonipala
5. Lorena Tennosaar, Anastasija
Zolotnikova, Elizaveta Rõžikova, Alisa
Smorodina (3.c) – tantsukava
6. Egor Antsiferov (4.a) – akordionipala

***
Carolina Silm (5.a) võitis rahvusvahelisel
iluuisutamise võistlusel Tallink Hotells Cup
2022 oma vanuserühmas I koha.

