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TUNNUSTUS

S ÜRITUSED

JUHTKOND TÄNAB

 kehalise kasvatuse õpetajaid Tiina
Terasmaad, Liina Kaisi, Martin Vändrat,
Hendrik Rikandit ja kõiki teisi õpetajaid
ning
õpilasi,
kes
spordipäeva
õnnestumisele kaasa aitasid
 Tartu linna ilusa käekirja konkursil
esinenud õpilasi ja nende juhendajaid
Eve Ilvest ja Tiina Randaru

TEATED
 PRANTSUSE TOIDU NÄDAL
Kooli 40. juubeliaasta puhul korraldame
28. märtsist – 1. aprillini Prantsuse toidu
festivali. Nädala jooksul valmistavad
õpilased kokanduse tundides erinevaid
prantsusepäraseid
suupisteid
kogu
koolile degusteerimiseks. Prantsuse
toidukultuuri ja toitude tutvustamine ning
maitsmine toimub 1. aprillil aulas

Prantsuse toidu nädal

E

28. märts

12.00
13.20

1.a klassi mänguvahetund aulas
Juhtkonna nõupidamine

T

29. märts

10.00

2.b klass TÜ muuseumis

K

30. märts

Emakeelenädala ja spordipäeva
autasustamine:
8.15 7.–9. klassid
8.30 4.–6. klassid
8.45 1.–3. klassid
12.30
14.00
18.00

N
8.30

 VÕISTLUSMÄNGUDE NÄDAL
4.–9. klassidel toimuvad vahetundides
võistluslikud mängud, mille jooksul
selgitatakse
välja
osavaimad
ja
nupukaimad lennud.
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9.b klass Tartu Rakendusliku
Kolledži külastus
Tugimeeskonna nõupidamine
5. klassid Vanemuises etendusel
„Vennad Lõvisüdamed“

31. märts
Õpilasesinduse koosolek

R

1. aprill

10.00

3.c klass TÜ muuseumis

Prantsuse toitude degusteerimine:
10.30 1.-3. klassid
11.40 4.-6. klassid
12.20 7.-9. klassid

KOOLIELU
 EMAKEELEPÄEV
14. märtsil alustasime emakeelenädala
tähistamisega. Põnevaid tegevusi leidus nii
suurtele kui ka väikestele.
Algklasside õpilased lahendasid emakeelenädalal päevaülesandeid. Nuputamist oli
palju: tundma pidi nii lastekirjanikke kui
nende
kirjutatud
raamatuid,
oskama
lahendada piltmõistatusi ning arvama ära,
millist raamatut on kirjeldatud. Iga päev oli
B-korpuse koridorides asuvatesse piltidesse
peidetud 3 tuntud muinasjuttu. Õpilaste
ülesanne oli ära arvata, millise muinasjutuga
tegemist võiks olla. Suurem osa lastest
tundsid ära järgmised muinasjutud: „Hunt ja
seitse
kitsetalle“,
„Saabastega
kass“,
„Punamütsike“,
„Lumivalgeke“,
„Kolm
põrsakest“, „Tuhkatriinu“, „Inetu pardipoeg“
ja „Piibeleheneitsi“. Kõige raskemateks
pähkliteks osutusid „Kolm karu“ ning „Vahva
rätsep“.
Esmaspäeval-teisipäeval oli lisaülesandeks
anagrammidesse peidetud salakirja lahti
kodeerimine. Kuigi ülesanne tundus päris
raske olevat, said sellega väga paljud
õpilased väga hästi hakkama. Lahenduseks
oli lause „Me armastame väga nuputada“.
Kolmapäeval leidsid õpilased seintelt
hulgaliselt sõnu ja ka mõned pildid. Neist tuli
kokku panna võimalikult palju liitsõnu.
„Leiutati“ ka mitmeid uusi põnevaid sõnu –
näiteks hädapüks ja leenuvenikukk.
Parimad liitsõnade leidjad olid:
1.a Robin Hints ja Jarek Lemats
1.b Estelle Goidin ja Arabella Raudheiding
2.a Rianna-Maribel Hintser ja Karl Henrik
Tagoma
2.b Kertu Marleen Sikamägi ja Isabelle Viik
3.a Mirell Torm ja Karoliine Luik
3.c Victoria Mednikova

Neljapäeval-reedel pakuti lisaülesandeks
muinasjuturistsõna lahendamist. Ka sellele
leidus väga suurel hulgal õigeid vastuseid.
Kord nädalas said õpilased ka varjuteatrit
vaadata. Hiirvaikuses vaadati M. J. Eiseni
muinasjuttu „Tark kuningatütar“ ning Juhan
Kunderi rahvajuttu „Vaeslaps ja talutütar“.
Kolmandad klassid selgitasid eesti keele
tunnis välja kõige kaunima käekirja
omanikud. Nendeks olid Laura Mia Paal
(3.a) ja Artjom Jefremov (3.c). Nemad
esindasid meie kooli 23. märtsil ülelinnalisel
Ilusa käekirja konkursil.
Kokkuvõtteks võib öelda, et aktiivset
tegutsemist jagus kogu nädala kõikidesse
vahetundidesse. Selgitasime välja kogu
nädala kaks nutikaimat emakeeletundjat
igast klassist.
1.a Krisette Vill ja Ellen Kirss
1.b Simmo Saar ja Miikael Rohtla
2.a Rianna-Maribel Hintser ja Karl Henrik
Tagoma
2.b Liilia Torop ja Grete Rentnik
3.a Laura Mia Paal ja Mirith Mitt
3.b Saara Karis ja Sofia Matikainen
3.c Damian Mängli ja Artjom Jefremov
Aitäh kõigile kaasalööjatele!
Kaja Kivisikk,
klassiõpetaja
***
Selle aasta emakeelepäeva puhul panid
4.–9. klassi õpilased oma keelevaistu
proovile
etteütluses,
erinevates
keeleharjutustes ja liitsõnamängus.
Etteütluse komistuskivideks olid sõnad,
mida tuleb õigesti kirjutada niimoodi:
üle-eestiline või üleeestiline ja 162-aastane.
Veakohtadeks olid ka koma unustamine
kõrvallause ees ja punkti panemata jätmine
järgarvu järel, nagu 2022. aasta ja
12. jaanuar. Sama viga kohtab tihti ka klassi
märkimisel – korrektne on kirjutada
5b asemel 5.b. Lisaks selgus, et paljud
õpilased ei tea enam sõna mullu tähendust.
Harjutuste osas kaotati enim punkte lause
ja
otsekõne
kirjavahemärgistamisel.
Üksikud märkasid ütet ja oskasid selle
komaga eraldada. Võõrsõnade tundmisel

KOOLIELU
osutus peadmurdvaimaks vastandsõna ehk
antonüüm. Kenasti teati, kuid kirjutamisel
sageli eksiti sõnades detektiiv, giid ja
anekdoot. Ka sõna piisk käänamine
mitmuse
nimetavas,
omastavas
ja
osastavas käändes oli paljudele üle jõu
käiv.
Kuigi ilmnes, et õpilaste keelepliiats vajab
nii mitmestki küljest teritamist, oli üldine
tase siiski rõõmustav.
Iga klassi parimad õigekirjatundjad:
4. klass (võimalik suurim punktide arv 33)
4.a Taaniel Päri (29 p)
4.b Tuuli Põder (30 p)
5. klass (võimalik suurim punktide arv 39)
5.a Jakob Pettai (36,5 p)
5.c Loviisa Sõukand (31,5 p)
6.–9. klassid
(võimalik suurim punktide arv 36)
6.a Mari Iher (34 p)
6.b Ivo Niine (33,5 p)
6.c Elis Tomann (33 p)
7.a Sandra Gedvilaité (32,5 p)
7.b Jürgen Liiv (29,5 p)
8.a Robert Kornilov (31 p)
8.b Birgit Männigo (31 p)
8.c Els Parhomenko (34,5 p)
9.a Aleksandra Peskovski (34,5 p)
9.b Ellinor Usai (29 p)

 KAUNEIMA KÄEKIRJAGA ÕPILASED
23. märtsil toimus Tartu Kesklinna Koolis
ilusa käekirja konkurss. Osalema oodati
3. klasside õpilasi. Iga kooli esindas kaks
õpilast (üks tüdruk ja poiss).
Ilusa käekirja konkursil hinnatakse käekirja,
õigekirja ja eripreemia antakse kõige
kaunimalt illustreeritud luuletusele. Õpilane
kirjutas luuletuse ärakirjana valgele A4
paberile, mille all oli jooneline paber. Kogu
töö tegemiseks oli aega 60 minutit.
Kokku osales õpilasi kaheteistkümnest
Tartu linna koolist, kelle seast valiti kuus
parimat kirjutajat (kolm poissi ja kolm
tüdrukut) ja kaks parimat illustraatorit, kes
enim oma tööga silma paistsid.
Meie kooli esindasid Laura Mia Paal (3.a) ja
Artjom Jefremov (3.c). Mõlemad lapsed said
tunnustuse vääriliseks. Laura Mia valiti
tüdrukutest parimaks illustraatoriks ja
Artjom oli üks parima käekirjaga poiss.
Kokku osales 12 tüdrukut ja 12 poissi.

Eesti keele õpetajate nimel Helen Nigol,
raamatukoguhoidja
***
4. klassidele toimus luuletund "Ellen
Niiduga Midrimaal". Südamliku luuletunni
valmistasid ette ja viisid läbi 6. klassi
õpilased õpetaja Mare Liivi juhendamisel.
See oli väga hea tulemus, olen uhke meie
laste üle.
Eve Ilves,
3.a klassijuhataja

KOOLIELU
 MEELETUD MEELED

 SPORDIUUDIS

21. märtsil seadsid 1.a klassi õpilased
sammud Toomemäele, kus TÜ muuseumis
läbiti õppeprogramm „Meeletud meeled“.
Lapsed pidid arvama, kus asuvad inimese
ajukeskused. Nad katsetasid, mis juhtub
siis, kui inimene mõne oma meeltest „välja
lülitab” – kas me suudame kompides, ilma
nägemata eristada looduslikke ja tehislikke
materjale. Saime ka teda, kuidas turvaliselt
lõhnameelt kasutada. Uurisime muuseumikeskkonnas erinevaid helisid ja kohti, kust
need tulevad.

19.–20.märts toimus Tallinnas iluuisutamise
võistlus Reval CUP 2022. Liis Kittus (3.a)
saavutas Cubs B grupis 2.koha.

Nii mõnigi laps arvas, et selles muuseumis
on vaimud. Õpilased meisterdasid endale
„võluketta“, millle abil katsetasid nad, kuidas
oma nägemismeelt petta. Ise oma kätega
töötamine on laste lemmiktegevus ja see
meeldis neile muuseumikülastuse juures
kõige rohkem.
Küllike Kütimets,
1.a klassi õpetaja

