
E      21. märts 
 

  9.00 1.a klass TÜ muuseumis 
13.20 Juhtkonna nõupidamine 
15.00 Inglise keele õpetajate koosolek 
 

T      22. märts 
 

10.55 2.a klassi mänguvahetund aulas 
16.45 Infokoosolek 1. klassi tulijate  
 vanematele 
 

K      23. märts 

 

11.15 4.b/v klass Spordimuuseumis  
 „Geomeetrilised kujundid spordis“ 
12.00 1.b klassi mänguvahetund aulas 
11.00 7.a klass muuseumitund  
 ''Keskaegne Tartu'' 
12.30 7.b klass muuseumitund  
 ''Keskaegne Tartu'' 
 

N      24. märts 

 

Spordipäev 
  8.30 Buss väljub 1.-3. klassi õpilastele 
 Hansa kooli eest 
Spordipäeva ajakava: 
  9.00 1.-3. klass 
10.30 4.-6. klass 
12.00 7.-9. klass 
 
9.30 Rong väljub 8.c klassi õpilaste  
 KLAPP-matkale 
 

R      25. märts 

 
 

 

 S 

Tartu Descartes'i Kool 

IINNFFOOLLEEHHTT 
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ÜÜRRIITTUUSSEEDD  

 

TTUUNNNNUUSSTTUUSS  
 

JUHTKOND TÄNAB 
 

 matemaatikaolümpiaadi piirkondlikul 
voorul osalenud õpilasi ja nende 
juhendajaid Pirgit Palmi ning Terje 
Lelovit 

 valgusshow kontserdi peakorraldajat 
õpetaja Anneli Koppelit  

 valgusshow’l esinenud õpilasi, 
vilistlasi, külaliskoore ning nende 
juhendaid 

 emakeelenädala korraldajaid Helen 
Nigolit, Kaja Kivisikku, Elle Metsa, Mare 
Liivi ja Mirli Isakut 

 kõiki eesti keele õpetajaid 
kaasahaarava emakeelenädala läbi-
viimise eest 

 1. klasside õpioskuste võistlusmängul 
üles astunud õpilasi ning nende 
juhendajaid Kätlin Härma ja Küllike 
Kütimetsa 

TTEEAADDEE  
 



  

 

 

 4.–6. KLASSI MATEMAATIKA- 
 OLÜMPIAADI PIIRKONNAVOOR 
 
11. märtsil toimus 4.- 6. klassi õpilastele 
matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor. Meie 
kooli esindas 4. ja 6. klassidest sel aastal viis 
õpilast. Sarnaselt eelmisele aastale 
lahendasid õpilased Teaduskooli poolt 
koostatud ülesandeid oma koolis.                 
4. klassidel tuli lahendada kahe tunni jooksul  
15 valikvastustega ülesannet. 6. klassi töö 
koosnes kahest osast:  kümnest 
valikvastustega ning viiest tõsisemast 
ülesandest. Kuigi 6. klassile oli 
lahendamiseks antud 2 tundi ja 40 minutit, 
märkisid osalejad, et aega jäi väheks. 
Vaatamata ajanappusele on tulemused siiski 
rõõmustavad: 
4. klassid (osalejaid 83): 
Taaniel Päri (4.a) 9. koht 
Mattias Purdeots (4.b) 25. koht.  
 
6. klassid (osalejaid 87):  
Mari Iher (6.a) 3. koht 
Elis Tomann (6.b) 31.koht  
Rao Kaarel Lõpp (6.b) 36. koht 
 
Kiitus ja tunnustus kõikidele kooli esindanud 
õpilastele! 

Terje Lelov ja Pirgit Palm, 
matemaatikaõpetajad 

 

 1. KLASSI ÕPIOSKUSTE VÕISTLUS 
 
9. märtsil toimus virtuaalne õpioskuste 
võistlusmäng Kahoot. Meie koolist sai 
osaleda üks võistkond, kuhu kuulusid 
Joonas Vall (1.a) ja Arabella Raudheiding 
(1.b). Ülesanded olid koostatud nii, et 
erinevad õppeained olid omavahel lõimunud. 
Oluline oli laia silmaringi omamine. Õpitust 
küsiti näiteks hääliku ja tähe erinevust, 
rahaoskust, looduse tundmist, korrektset 
liikluses käitumist ning tekstülesandeid 
erinevatest valdkondadest.  
Kuna võistkond koosnes erinevate klasside 
õpilastest, siis pandi proovile nende 
kohanemisvõime ja koostööoskus. 
Lastele meeldis väga teistmoodi 
võistlusmäng.  
 

Küllike Kütimets, 
1.a klassi juhataja 

 2.A VIISAKALT RESTORANIS 
 
Reedel, 18. märtsil käis 2.a klass projekti 
„Toitume tervislikult“ raames Tartu 
Rakenduslikus Kolledžis toidu etiketi 
koolitusel. Õpilastele räägiti sellest, kuidas 
on viisakas käituda restoranis ning milliseid 
reegleid tuleb järgida. Õpilased said teooriat 
kohe ka praktikas rakendada. Kolledži üks 
ruumidest oli kujundatud restoraniks ning 
seal serveeriti õpilastele pidulik kolme-
käiguline lõuna. Eelroana pakuti kevadist 
pastasalatit, pearoaks oli kõrbekana koos 
koorese kastme, kauboikartulite ja värske 
salatiga. Kirsiks tordil oli järelroog, milleks 
oli suus sulav kohupiima purukook hapuka 
marjakastmega.  
 

 
 

Selleks et õpilased saaksid täisväärtusliku 
restoranikogemuse, olid olemas ka kelnerid, 
tänu kellele toit lauda jõudis. Selle eest, et 
õpilaste restoranikülastus oleks meeldejääv 
ning õpetlik, hoolitsesid Tartu Rakendusliku 
Kolledži õpilased ning nende õpetajad. 2.a 
klassi õpilaste arvates oli toit väga hea ning 
maitsev. Üks õpilane tõi välja, et see oli 
kõige parem toit, mida ta kunagi söönud on. 
Kõige rohkem aga maitses õpilastele 
magustoit. Reegel, mis õpilastele kõige 
paremini meelde jäi, oli see, et küünarnukid 
ei käi laua peale. Aitäh, Tartu 
Rakenduslikule Kolledži õpetajatele ja 
õpilastele, kes meid vastu võtsid ja 
õpetasid! Lisaks tahab kogu 2. a klass 
tänada lapsevanemaid, kes olid nõus lapsi 
sõidutama. 

Mari-Liis Toomemägi, 
2.a klass abiõpetaja 

 
 

KOOLIELU 
 



 

väga vahva ja päris pirakas. Samuti olid 
vahvad kõik solistid, paljusid neist polnud 
ma näinud aastaid ning taaskohtumine oli 
ülimalt tore. Õhtu lõpetas suurt silmailu 
pakkuv valgusshow – vaatamist küll ja veel. 
Loodan, et see ei jää viimaseks korraks 
ning selliseid toredaid üritusi korraldatakse 
veel. 

Joosep Vall,  
TDK vilistlane 2019 

 

 
 

*** 
Esmaspäevases õhtuhämaruses oli mul 
rõõm vaadata pealt põnevat valgusemängu 
ja kuulata palju südamlikke lauluhääli oma 
kunagise armsa koolimaja – Tartu 
Descartes'i Kooli ees. Descartes’i lütseumi 
vilistlasena ja TDK-s õppiva poja emana 
sain koolimaja ees värviliste tantsivate 
valguskiirte ja muusika saatel meenutada, 
mõttes sirvida ja üles äratada oma 
mälusoppides palju varasemaid toredaid 
mälestusi ja hinge seismajäänud pilte 
varasemast kooliajast ja -elust. Kui kõlas 
mulle kunagi nii tuttav „Il faut une fleur pour 
faire le monde“, laulsin nii hääle kui 
südamega kaasa!  
Tänan kõiki valgusshow korraldajaid ja 
vapraid esinejaid!  
Elagu Descartes'i Kool!  
 

Ksenia Mets,  
TDL vilistlane 2004 

KOOLIELU 
 

 VÄRVIKAD PIDUSTUSED 
 
Kooli 40. juubeliaasta puhul korraldasime 
emakeelepäeval, 14. märtsil valgusshow. 
Sündmuse avas meie kooli vilistlane Triin 
Lellep, kes laulis Edith Piafi laulu „La vie en 
rose“ ja esitas oma uue loo „Soulmate“. 
Õhtu jätkus ühislaulmisega. Kõigile tuntud 
ja meeleolukaid laule laulsid solistidena 
meie vilistlased: Triin Lellep, Joosep Vall, 
Elisabet Ostrovski, Iris Miilaste, Kadri Ann 
Prass, Anelle Kaasik, Kristi Kimmel ja 
Carlotta Põdra. Üles astusid ka TDK 
lastekoor ning mudilaskoor (juhendaja 
Anneli Koppel), poistekoor (juhendaja 
Kristel Tikk), prantsuse koor (juhendaja Lilia 
Bender). Külaliskooridena ühinesid 
kontserdiga Kivilinna kooli lastekoor 
(juhendaja Egle Põder), Annelinna 
gümnaasiumi lastekoor (juhendajad Julia 
Trubatšova, Alla Botšarova) ja naiskoor 
Domina (juhendaja Anneli Koppel).  
 

 
 
Rohkearvuline publik laulis ja elas rõõmuga 
kaasa. Sündmus lõppes meeleoluka 
valgusetendusega, mida teostas E&T 
Valgus ja valguskunstnik Tõnis Järs. 
 

Kadri Lill, 
arendusjuht 

 
*** 
Vilistlane Joosep Vall (lõpetanud 2019) 
jagab oma muljeid:  
Kui mulle alguses pakuti eestlaulmist, olin 
ehk veidi skeptiline, kuna olen viimased 
kolm aastat laulnud pea vaid klassikalist 
repertuaari. Siiski soovisin vahelduse 
mõttes proovida ja pean tunnistama, et tuli 
üsnagi hästi välja ning võtan hea meelega 
vastu ka järgnevad väljakutsed. Koor oli 
  


