
 
Esimeste päevade õpiülesanded on edastatud 
täna (reede 13.03) õpetajate poolt ja/või 
sisevõrgu kaudu. 
 
Edasise täpsustatud tegevuskava edastame 
16. märtsil kella 14ks. 
 
Info edastamise peamised kanalid on sisevõrk, 
lapsevanemate üld- ja klassilistid. 
 
Lapsevanemad, palun jälgige ja kandke hoolt, 
et lapsed täidaksid neile antud õpiülesandeid. 
Koostage lastele distantsõppe ajaks kindel 
päevakava. 
 
Liikumine ja värske õhk on lapsele ülioluline. 
 
Lapsevanematel palume jälgida, et lapsed 
peavad kinni koduväliste tegevuste keelust (sh 
huviringid ja treeningud).  
 
Lapsevanem, jälgi lapse/laste tervist! Hügieen 
on ülioluline! 
 
Koroonaviirus võib põhjustada palavikku, köha 
ja hingamisraskusi. 
 
Sümptomite korral ära mine EMO-sse ega 
perearstikeskusesse. Helista ja küsi nõu 
perearstilt või perearsti nõuandeliinilt 1220. 
 
Kõigis kooli ja klassiga seotud küsimustes 
palume pöörduda esmalt klassijuhataja poole.  
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IINNFFOO  
 

TTUUNNNNUUSSTTUUSS  
 

JUHTKOND TÄNAB 
 

 õpetaja kaasahaarava emakeelenädala 
korraldajaid: Kaja Kivisikku, Elle Metsa, 
Mare Liivi, Svea Kaiot, Kaidi Menšikovat, 
Riina Voltrit ja Helen Nigolit 
 

 Tammsaare-teemalise kirjandustunni 
korraldanud 6. klassi õpilasi ja nende 
juhendajat õpetaja Mare Liivi 
 

 Richard Murakut ja Ramon Põldaru (8.a) 
sporditeemalise Kahooti korraldamise eest 

 
 õpetaja Küllike Kütimetsa ja 2.a õpilasi, 
kes korraldasid Krõlli lasteaia Lustikrõllide 
rühma koolieelikutele orienteerumismängu 

TTEEAADDEE  
 

Valitsuskabinet otsustas, et seoses 
COVID-19 haiguse levikuga sulgevad kõik 
Eesti haridusasutused uksed.  
 
Alates esmaspäevast, 16. märtsist Tartu 
linna üldhariduskoolid üle viidud distants-
õppele. 
 



  

 

 

 

 4.–6. KL MATEMAATIKAOLÜMPIAAD 
 

6. märtsil toimus Forseliuse koolis piirkondlik 
matemaatikaolümpiaad 4.–6. kl õpilastele. 
Meie kooli esindasid 4. klassidest Mari Iher 
(4.a), Emili Puhm (4.a), Mathias Lepnurm 
(4.a), Dan Kroon (4.b), Elis Tomann (4.c) ja 
Rao Kaarel Lõpp (4.c). 5. klassidest olid 
võistlustules Erki Amon (5a), Sander Lain 
(5.a) ja Mattias Apuhtin (5.b). Kui 4. klassi 
õpilastel tuli lahendada kahe tunni jooksul 
vaid test, siis 5. ja 6. klassi olümpiaad 
koosnes testist (40 min) ja põhiülesannetest 
(2h). Suur rõõm on meie õpilaste üle, kes 
lahendasid ülesandeid väga hästi. 
4. klass (osalejaid 79) 
5. koht  Mari Iher  
6. koht  Rao Kaarel Lõpp  
 

5. klass (osalejaid 90) 
4. koht  Mattias Apuhtin  
 

Kiitus kõigile meie kooli esindanud 
õpilastele! 

Terje Lelov ja Pirgit Palm, 
Matemaatikaõpetajad 

 

 VILISTLASE JAAK JUSKE KÜLASKÄIK 
 
3. märtsil külastas Descartes’i kooli endine 
vilistlane Jaak Juske.  Endine õpilane on 
praegusel hetkel Riigikogu liige ning töötab 
ka õpetajana Gustav Adolfi Gümnaasiumis. 
Jaak on ajaloohuviline ning püüab oma huvi 
süstida ka noortesse. 
Oma endises koolis käiski Jaak rääkimas 
oma mälestusest ning sellest, kuidas tema 
ajalooraamatud igapäevastest tegemistest 
alguse saavad. 
 

 
 

Pilt Jaak Juske Facebook’i lehelt 
 

Õpilased meenutasid Jaak Juske loengut 
põnevusega: 
Külalisesineja rääkis sellest, milline oli tema 
lapsepõlv  –   meenutas    Nõukogude   Liidu  

aega, mil valitses defitsiit. Väga  naljakas  oli  
näiteks lugu sellest, kuidas ta läks 
kingapoodi, kus müüdi kolm paari kingi ja igal 
paaril oli oma müüja. Raha oli, aga asju ei 
olnud. Pärast Nõukogude Liidu lagunemist oli 
aga vastupidi. Tuli Eesti kroon ning raha 
kaotas oma väärtuse. 
Jaak on kirjutanud ajaloo erinevate 
perioodide/sündmuste kohta raamatuid ja 
nüüd tahab kirjutada oma mälestustest. 
Lisaks on ta giid ja viib läbi ekskursioone 
Tallinnas. Vanalinnas pakub ka ringkäike, 
kus räägitakse kummitustest. Meelde jäi ka 
see lugu, kuidas Gustav Adolfi koolis 
kummitusi otsimas käidi. 
Kogu loeng oli hästi huvitavalt üles ehitatud 
ja esineja rääkis väga ladusalt. 
Nii mõnelgi õpilasel tekkis soov minna öisele 
Tallinna vanalinna ringkäigule kummitusi 
otsima. 
Suur aitäh Jaagule, et ta oma vana kooli 
meeles peab ning õpilastesse ajalooindu 
süstib! 
 

Kaidi Menšikova, 
eesti keele õpetaja 

 

 PÕNEV ÜHISKONNAÕPETUSETUND 
 
9. märtsil külastas oma kõige esimest kooli 
praegu veel riigi peaprokuröri ametit kandev 
Lavly Perling. Külalise sõnul oli tore, et saab 
oma võib-olla viimase esinemise prokurörina 
teha just kunagises kodulinnas Tartus ning 
kõige esimeses koolis. 9. klassi õpilastele 
räägiti Eesti õigussüsteemist ning prokuröri 
tööst. Lavly suurimaks eesmärgiks oligi 
süstida õpilastesse huvi õigusteaduse ning 
miks mitte ka prokuröri ameti vastu. Õpilased 
said meenutada ühiskonnaõpetuses õpitut 
ning lisaks juurde ka uusi teadmisi. 
Õpilased võtsid kuuldu kokku järgmiselt: 
Lavly Perling rääkis põnevalt ja oli tore 
vaheldus tavapärasele ühiskonnatunnile. Iga 
õpilane sai endale päris oma Põhiseaduse, 
mis on nii armas ja väike ning hea kaasas 
kanda. 
Sain teada, kes on prokurör ja millised on 
tema tööülesanded. Eriti põnev oli teada 
saada, et prokurör peab käima 
sündmuspaikadel kohal koos politseiga ning 
annab neile isegi käskusid, milliseid 
asitõendeid märgata ja korjata. 

KOOLIELU 
 



 

Väga hea oli vaadata, kuidas esineja on ise 
oma tööst vaimustunud. Oli näha, et ta tõesti 
naudib oma igapäevast tööd ja tegemisi. 
Uskumatu, et ta sellesse maailmast juba 14-
aastasena armus ja õiguse teema on talle 
endiselt südamelähedane. Talle on oluline 
säilitada usku õiguse olemasolusse.  
Meie tänusõnad Lavly Perlingule, kes nii 
mõneski õpilases tekitas huvi õigusteaduse 
vastu ning prokuröritööst nii põnevalt rääkis. 
 

Kaidi Menšikova, 
eesti keele õpetaja 

 
 

 LASTEPÄEV „TEEME ISE MUUSIKAT“ 
 
10. märtsil osales 2.a klass lastepäeval 
„Teeme ise muusikat“, mis toimus juba 11. 
korda. Sellel päeval pakuti lastele 
isetegemise rõõmu läbi muusika. Vanemuise 
kontserdimajas olid avatud ukulele, 
nutimuusika, käsikellade, suupilli ja 
löökpillide õpitoad. Lapsed said tutvuda eri 
stiilide muusikaga ja ise musitseerimisel 
kaasa lüüa. Koos õpiti selgeks ka üks lugu, 
mida oli võimalik pärast suurel laval teistele 
õpitubades osalejatele esitada. 
2.a klassi õpilased osalesid käsikellade 
õpitoas, mida juhendas dirigent  Inna Lai ja 
õppisid selgeks kolm lühikest lugu. 
 

 
 

Õpilaste mõtted: 
Sain teada, et kõige raskem käsikell, millega 
mängisime kaalub 1 kg ja 200 g ja seda 
pidime lööma 22 korda ühe loo jooksul.  
(Lisanne) 
 

 
 

Kui mängima hakkasime, siis pidime kindad 
kätte panema. (Liisu) 
Õppisin, kuidas kellasid hoida ja mängida. 
(Taaniel) 
Kui panin kella helisema, siis sain teada, 
kuidas häält summutada. (Kaspar) 
Õppisin ruttu noodist järge pidama ja nooti 
lugema. (Melissa, Liisa) 
 

Küllike Kütimets, 
2.a klassijuhataja 

 

 EESTI MEISTRIVÕISTLUSED 
 TÕSTMISES 
  
Laupäeval, 7. märtsil toimusid Mellistes Eesti 
meistrivõistlused tõstmises 2020 (täis-
kasvanute vanuseklass). Võistluspäev oli 
pikk, kuid kokkuvõttes võib rahul olla. Tartu 
Descartes’i Kooli õpilaste sporditulemused 
olid järgmised: 
Naiste kehakaalukategoorias – 64 kg:  
Kelly Pedak (9.b) – 4. koht kogusummaga 
125 kg (rebimine: 56 kg + tõukamine: 69 kg), 
4. koht nii rebimises kui tõukamises. 
Meeste kehakaalukategoorias – 81 kg: 
Vladislav Maznik (7.a) – 6. koht 
kogusummaga 200 kg (rebimine: 91 kg + 
tõukamine: 109 kg), 6. koht nii rebimises kui 
tõukamises. Vladislav püstitas uued Eesti 
rekordid U13 vanuseklassis: rebimises 88 
kg ja 91 kg, tõukamises 106 kg ja 109 kg 
ning kogusummas 197 kg ja 200 kg (kokku 6 
uut Eesti rekordit).  
 

 
 

Õnnitlen sportlasi ja soovin nendele edu ka 
järgmistel võistlustel! Tänan noortõstjate 
vanemaid, kooli ja õpetajaid koostöö eest. 
 

Igor Baskirov, 
SK JÕUD JUNIOR treener 

 
 

KOOLIELU 
 


