
Anagramm-ristsõnade parimad lahendajad: 
 
1.a klass 
1. Maribel Soosaar 20 punkti 
2. Ferdinand Klaas 20 punkti 
3. Kaspar Kivila 20 punkti 
4.Aleks Russakov 20 punkti 
5. Marek Udatšnõi 20 punkti 
6. Mirell Torm 20 punkti 
7. Laura Mia Paal 19 punkti 
8. Mirith Mitt 19 punkti 
 
1.b klass 
1. Eleri Kask 20 punkti 
2. Marten Mikkel 20 punkti 
 
1.c klass 
1. Anastasija Zolotnikova 19 punkti 
2. Karina Košeleva 19 punkti 
3. Stella Sauman 19 punkti 
4. Elizaveta Rõžikova 19 punkti 
5. Kristen Stig Värv 19 punkti 
 
2.a klass 
1. Melisssa Lillemets 20 punkti 
2. Sofi Marleen Mesipuu 20 punkti 
3. Liisa Tomann 20 punkti 
4. Markos Kannela 20 punkti 
5. Taaniel Pärl 19 punkti 
6. Triin Puusaar 19 punkti 
 
2.b klass 
1. Lauri Lepvalts 20 punkti 
2. Karl Hendrik Pärnapuu 20 punkti 
3. Minna Õunmaa 20 punkti 
4. Anett Tagoma 20 punkti 
5. Sham Wahem 20 punkti 

 

 

Tartu Descartes'i Kool 

IINNFFOOLLEEHHTT 
 

                                     30. märts – 17. aprill 2020         Nr 26 (786)                

 
 

 

KKOOOOLLIIEELLUU  
 

TTEEAADDEE  
 

Valitsuskabinet otsustas, et seoses 
COVID-19 haiguse levikuga sulgevad kõik 
Eesti haridusasutused uksed.  
Tartu linna üldhariduskoolid on üle viidud 
distantsõppele kuni eriolukorra lõpuni. 
 
 
 

 EMAKEELENÄDAL 
 
Enne suurt eriolukorda õnnestus koolis 
tähistada emakeelepäeva. 9.–13. märtsini 
toimusid selle raames põnevad tegevused 
erinevatele kooliastmetele. 
 

Emakeelenädala raames käis 10. märtsil 
TDK 1.–4. klassi õpilastega kohtumas 
luuletaja, humorist, ristsõnade koostaja, 
illustraator ja karikaturist Ilmar Trull. 
 

EMAKEEL 
Emakeelest tunnen mõnu, 
mina naudin eesti keelt. 
Kui kõht on tühi, närin sõnu, 
magustoiduks limpsin keelt. ... (I.Trull) 

 

 
 

1.–3. kl õpilased pidid lahendama 
anagrammide ristsõna. Tegemist oli aktiivse 
õppimismänguga,  kus õpilased suure 
rõõmuga kahe korruse vahel tegutsesid ja 
nuputasid. 
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3.a klass 
1. Kaisa-Mai Vask 20 punkti 
2. Andero Neuhof 20 punkti 
3. Lilian Breus 20 punkti 
4. Jakob Pettai 20 punkti 
5. Carolina Siilm 19 punkti 
6. Rasmus Lang 19 punkti 
7. Kaspar Tammoja 19 punkti 
 
3.c klass 
1. Loviisa Sõukand 20 punkti 
2. Mirjam Mandri 20 punkti 
3. Bianca Kuzmin 20 punkti 
4. Karinee Rebel 20 punkti 
5. Marianna Studivol 20 punkti 
6. Tuule Tiu Tamm 20 punkti 
7. Kristofer Krill 19 punkti 
8. Rasmus Keero 19 punkti 
9. Kristal Haasma 19 punkti 
 
Emakeelepäeva äraarvamismäng 
 
Äraarvamismängu käigus tuli koolimaja 
seintelt leida 15 raamatu kaanepilt ja ära 
arvata, mis raamatuga tegu – mis on 
raamatu pealkiri, kes on raamatu autor ja 
kunstnik. Raamatute valikul oli arvestatud 
põhikooli kolme astme soovitusliku 
kirjandusega. Osa algklasside õpilasi püüdis 
vapralt ka suuremate klasside „raamatu-
koode“ lahti muukida. Kõige tuntumaks 
raamatuks, mida teadsid eranditult kõik, oli 
Andrus Kivirähki „Sirli, Siim ja saladused“. 
Äraarvamismängus osales 45 õpilast. Kõige 
rohkearvulisemalt olid esindatud 7.a ja 8.a 
klass.  
Maksimaalselt oli võimalik saada 45 punkti. 
Kõikide osalejate tulemusi järjestades sai 
ülekaaluka esikoha Mari Iher (4.a), kes 
ainukesena sai maksimumsumma punkte. 
Teiseks jäid Jaanika Helmik ja Greete 
Sasmil (8.a) – 42 punkti ning kolmandaks 
Eliisabeth Naha ja Haldja Petter (9.c) – 
41,5 punkti. 
 

 
 

Parimad äraarvajad kooliastmete kaupa: 
1.-3. klass – Mirjam Mandri (3.c) ja Karinee 
Rebel (3.c) – mõlemad 35 punkti 
4.- 6. klass –  Mari Iher (4.a) – 45 punkti 
7.-9. klass – Jaanika Helmik ja Greete 
Sasmil (8.a) – 42 punkti. 
 
Eraldi äramärkimist väärivad Elina Prilutski 
ja Aleksandra Gaan (4.b), kes olid kiiremad 
lahendajad! Samuti vajavad tunnustamist 
esimeste klasside parim Mirith Mitt (1.a) ja 
teistest klassidest Melissa Lillemets (2.a).  
 
Olite kõik väga tublid! Ja lugege ikka! Eriti 
nüüd on selleks hea võimalus, kus oleme 
sunnitud rohkem aega koduseinte vahel 
veetma. 

Elle Mets, 
eesti keele õpetaja 

 
4.-6. kl õpilaste loovtööde konkurss "Minu 
Eestimaa" 
 

Tähistamaks EV sünnipäeva ja emakeele-
päeva kirjutasid 4.–6. kl õpilased teemal 
"Minu Eestimaa". Žürii, kuhu kuulusid Piret 
Paatsi, Rut Vaik ja Kertu Katriin Kotkas (9.c), 
selgitas välja parimad kirjutajad. 
 
I koht Johanna Kommer (5.a) "Kuidas me 
laulupeol käisime" toreda ja põhjaliku 
isamaalise loo eest;  
 
II koht Karl Joonas Raudsaar (4.c) "Minu 
maakoht" eheda ja  tervikliku loo eest; 
 
III koht Tarvet Kukk (6.c) "Minu pelgupaik" 
ilusa tervikliku ja huvitava loo eest. 
 
Eriauhinnad 
Elis Tomann (4.c) "Üks ilus õhtu Eestimaal" 
tundelise ja värvika loo eest; 
Aaron Karu (5.a) "Minu Eestimaa" südamliku 
ja sisuka loo eest; 
Johann Aron Okas (5.b) "Minu isamaa" 
esiisade väärtustamise ja isamaalisuse eest; 
Stenli Toropov (4.c) "Minu Tartu" kodulinna 
väärtustamise ja ilusa eesti keele eest; 
Rao Lõpp  (4.c) „Minu Eestimaa" Kertu 
Katriin Kotkase eripreemia eheda ja tundelise 
loo eest. 
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Akrostihhon – salasõnaga luuletus 
 
Emakeelenädalal toimus 4.-6. kl õpilaste 
omaloominguliste akrostihhonite konkurss. 
Akrostihhon on selline luuletus, mille ridade 
algustähed moodustavad sõna või lause. 
Žürii, kuhu kuulusid Kadri Lill, Lemme 
Lumiste ja  Helen Nigol, luges hoolega kõik 
luuletused läbi ja selgitas välja võitjad.  
 
I koht Keili Raaperi (6.c) sügava ja mõjuva 
sõnumi eest luuletuses "Rukkilill"; 
 
II koht Robert Kornilov (6.a) sügava sisu ja 
mõjuva sõnakasutuse eest luuletuses 
"Rukkilill"; 
 
III-IV kohta jagasid Tarvet Kukk (6.c) 
vaimukuse, terasuse ja originaalsuse eest  
Leen Raudsepp (5.a) õdusa kujutluspildi 
loomise eest. 
 

Eriauhinnad 
Angelika Okezie (6.c) sügava sisu ja mõjuva 
sõnakasutuse eest luuletuses "Isamaa"; 
Ivo Niine (4.b) tervikliku ja ausa omanimelise 
luuletuse eest; 
Mathias Lepnurm (4.a) tervikliku ja ausa 
omanimelise luuletuse eest; 
Rao Lõpp (4.c) toreda sõnamängulise 
luuletuse eest; 
Sofi-Stefani Pajumaa (5.b) mõjuva 
sõnakasutuse eest luuletuses "Rukkilill"; 
Publiku lemmik 
Carmen Horn (6.a) lustaka ja vaimuka 
omanimelise luuletuse eest 
 

 
 

Aitäh kõikidele konkursil osalejatele! 
 

Neljandike õigekirjaolümpiaad 
 
Emakeelenädalal panid 4. klassi õpilased 
proovile oma õigekirjaoskused.  
Õigekirjaolümpiaadi ülesannete lahendamise 
eest oli võimalik sada 95 punkti. 
Parimad õigekirjas olid: 
1. Ivo Niine (4.b)  84 punkti 
2. Marri Lankov (4.a)  82 punkti 
3. Laura Elise Mae (4.a)   81 punkti 
4. Mari Iher (4.a)  79 punkti 
5. Elina Prilutski (4.b)  68 punkti 
6. Betryna-Claudia Babajev (4.c) 66 punkti 
7. Axel Ploom (4.b)  65 punkti 
8. Elisabet- Marie Rudissaar (4.a) 64 punkti 
9. Ethel-Ly Suve (4.c)  63 punkti 
10. Isabel Tiitsaar (4.b)  57 punkti 
11. Rao Kaarel Lõpp (4.c)  56 punkti 
 
Tänan kõiki osalemise eest! 

Svea Kaio, 
eesti keele õpetaja 

 
6. klasside tütarlapsed astusid kooli-
preilide rolli 
 

12. märtsil toimus üritus "Teeme tutvust        
A. H. Tammsaarega“, mis oli mõeldud          
5. klasside õpilastele. Kultuuritunni 
valmistasid ette ja viisid läbi 6. klassi 
õpilased. Eelnevalt tegelesid nad 
Tammsaare loominguga, valisid katkendeid 
ja õppisid neid pähe. Kõige terasemalt kuulati 
Rebaka Liias (6.a) esitatud lugu "Võsaküla 
uus koolmeister", kus juttu kooli ja kodu 
vastuseisust. Elisabeth Ristoja (6.c) ja Keili 
Raaperi (6.c)  jagasid huvitavaid fakte 
Tammsaarest, rõhutasid eesti keele ja meele  
tähtsust ning viisid kõik ringmängu mängima. 
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Tund lõppes Kahootiga.  
Tublimad Tammsaare-tundjad:  
1. Johanna Kommer 5.a 
2. Keitlin Kristelle Looga 5.b 
3. Markus Kerge 5.b 
4. Maksim Russakov 5.a 
5. Sandra Gedvilaite 5.a 
 

Suur aitäh 6. klassi koolipreilidele rikastava 
ürituse eest!  
Tammsaare sai palju omasemaks. Hoiame 
teda siis enda lähedal. 

Mare Liiv,  
eesti keele õpetaja 

 
Eesti keele viktoriin raamatukogus  
 
Kuna nädal oli täis väiksemaid ja suuremaid 
tegevusi ja omajagu koroonaärevustki, 
osales viktoriinis vaid käputäis õpilasi. 
Viktoriin ise oli lihtne –  välja tuli valida 14 
õigesti kirjutatud sõna. Tublid olid kõik 
osalejad, eriti tublid aga Annette-Jasmin 
Ansip (8.a), Terit Michelle Sild (8.a) ja Anneli 
Sidoruk (8.b), kelle keelevaist ei vedanud 
neid ühegi sõna juures alt. 
 
Alljärgnevalt on esitatud ka sõnad, mida 
viktoriinis küsiti. Esitatud on sõnade õiged 
kirjapildid, kus on mustaga esile tõstetud 
veaohtlikud kohad. Sõnade arhitekti ja 
šašlõkk õige kirjapildi tundsid ära kõik 
viktoriinitajad. 
 
privilegeeritud spaa 
suši skanner 
muffin videoid 
duši all rekajuht 
aadresside Google'i 
millennium trühvel 
arhitekti (omastav) šašlõkk 
 
Õigesti kirjutatud sõnadel on jõudu! 
 

Riina Voltri, 
eesti keele õpetaja 

Helen Nigol, 
raamatukoguhoidja 

 
 
 
 
 

 PROJEKTI „SÕBER KUTSUB KOOLI  
 UUDISTAMA“ LÕPUÜRITUS 
 
Lasteaia- ja koolilapsed said projekti „Sõber 
kutsub kooli uudistama“ lõpuüritusel koos 
lustida. Suur ja väike sõber orienteerusid 
koos mööda koolimaja QR-koode kasutades. 
Trall lõppes ühiste vahvate mängude ja 
üllatusega. Lasteaialapsed said tunnistuse 
projektis osalemise kohta ja kingiks 
koolitarbeid. 
 

 
 

Tagasiside projekti lõpuüritusele: 
 
Krõlli Lasteaia Naerukrõllide rühm osales 
projektis "Sõber kutsub kooli uudistama" 
lõpuüritusel, mis oli lastele väga huvitavalt 
organiseeritud. 
Lastega selle ürituse kohta vesteldes, siis 
meeldis lastele kõige rohkem kooli peal 
orienteerumine, seejärel tähtede leidmine, et 
saaks teada, mis sõna on peidus. 
 

 
 

Väga meeldis ka üllatuskingitus, mis on väga 
praktiline enne kooli ning tunnistus, mis oli 
väga ilusasti lastele kujundatud. 
Lastele on väga meeldinud kõik need kooliga 
seotud üritused ja nad küsisid, et millal me 
jälle läheme. 
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Suur tänu teile, Küllike Kütimets ja Kristi 
Ilves, toreda ja mitmekülgse projekti 
korraldamise eest – see on lasteaia 
koolirühmadele väga vajalik. 
 

Naerukrõllide õpetajad 
 

*** 
Meil on tõesti väga hea meel, et kutsusite 
meid projekti osalema. Kooli tulles oli näha, 
et meid väga oodati. Oli näha, et kõik 
tegevused olid hästi planeeritud ja 
mängulised. 
Oleme oma rühma ka mõne mängu üle 
võtnud. Paljud mängud ja teatrietenduses 
nähtu elasid edasi laste vabamängus. 
 

 
 

Laste arvamused: 
- toredad mängud 
- meeldis töö tegemine 
- meeldis tahvelarvutiga otsimine 
- õpetajad olid rõõmsad 
- mulle meeldis kõik 
- meeldis loos 
 
Suur aitäh Spordikrõllide rühma meeskonna 
ja laste poolt. 
 

Spordikrõllide õpetajad 
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