
E      13. märts 

10.10 Keelemäng 1. klassidele aulas 
11.15 Juhtkonna nõupidamine 

T      14. märts 

  8.15 6.a kirjanduse tund 4. klassidele  
 „Aga ükskord algab aega“ 
11.15 Lasteaia koolieelikud orienteeruvad 
 koolimajas 
12.20 Võistlusmäng "Keelemuukijad"        
 4.–6. klasside võistkondadele aulas 
15.00 Õppenõukogu kab 115 

K      15. märts 

  9.00 Külalised Prantsusmaalt Caeni 
 linnast 
  9.10 Keelemäng 3. klassidele aulas 
10.15 1.b klass spordimuuseumis 
11.15 Keelemäng 2. klassidele aulas 
12.00 Tervisekonverentsi töötubade  
 läbiviijate koosolek A-110 
15.00 Õpetajate Tartu võimlemispeo 
 liikumiskava proov 

N      16. märts 

  8.15 Matemaatikavõistlus Känguru 
  8.30 Õpilasesinduse koosolek 
10.15 Lasteaia koolieelikud orienteeruvad 
 koolimajas 

R      17. märts 

Tunnistused 
10.00 Tartu linna 8.–9. klassi kodunduse  
 olümpiaadi piirkonnavoor 
11.15 Lasteaia koolieelikud orienteeruvad 
 koolimajas 

L      18. märts 

10.00 Lastekoori laululaager muusikaklassis 
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ÜÜRRIITTUUSSEEDD  

 

TTUUNNNNUUSSTTUUSS  
 

JUHTKOND TÄNAB 
 

 1.a klassi võistkonda, kes osales 
võistlusmängus Kahoot ja nende 
õpetajat Eve Ilvest 

 Ilona Valli (8.a), kes esindas kooli 
inglise keele ja kunstiõpetuse 
olümpiaadil ning tema juhendajaid 
Marika Loderaud ja Anu Loigut 
 
 

TTEEAADDEE  
 

 



  

 

 

 PÄÄSTJATEL KÜLAS 
 
Enne vaheajale siirdumist külastasid         
3.a klassi õpilased Tartu linna 
päästekomandot. Väikese jalutuskäigu järel 
jõudsime Tartu Päästeametisse, kus meile 
kõigepealt päästjate ruume näidati. Nägime, 
kus nad puhata, magada ning süüa saavad. 
Saime teada, et päästjatel on köök, kus nad 
ise endile sööki valmistavad. Kui tuletõrjujad 
peavad kiiresti väljakutsele minema, siis 
kahjuks jääbki söögitegemine pooleli. Enne 
autosse kiirustamist peab kindlasti 
kontrollima, et pliit ja ahi saavad välja 
lülitatud. Selleks on väga vähe aega, sest 
riidesse  panemiseks ning autosse 
jõudmiseks on aega ainult üks minut. Meie 
poisid proovisid ka, kas saavad nii kiiresti 
püksid-saapad jalga ning autosse ronida, 
kuid see oli päris raske ülesanne. Saime 
uudistada, milline üks tõeline päästeauto 
seest välja näeb ning kui palju erinevaid asju 
päästjad sealt leida võivad. 
 

 
 

Väga põnev oli paarikaupa „korterit“ 
külastada. Seal pidime üles leidma kõik 
tuleohtlikud kohad. Näiteks avastasime, et 
keegi oli triikraua diivanile jätnud ning 
veekeetja juhtmed olid katki. Kokku oli 
selliseid ohtlikke olukordi üle kümne. Meie 
leidsime need kõik üles! Ülejäänud lapsed 
said vahepeal erinevaid pomme ja miine 
uudistada. Tegu oli päris kuid juba kahjutuks 
tehtud laskemoonaga. Nägime, milliste 
pommidega praegu Ukrainas sõda peetakse. 
Oleme õnnelikud, et meie maal on rahu. 
 

Kaja Kivisikk, 
3.a klassijuhataja 

 

KOOLIELU 
 


