
E      20. märts 

 
Kevad algab kell 23.26 
 
10.55 1.b klassi mänguvahetund aulas 
12.00 1.a klassi mänguvahetund aulas 
 

T      21. märts 

 
11.15 Lasteaia koolieelikud orienteeruvad 
 koolimajas 

K      22. märts 

 
10.55 2.b klassi mänguvahetund aulas 
12.00 2.a klassi mänguvahetund aulas 
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10.55 3.a klassi mänguvahetund aulas 
 

R      24. märts 

 
12.00 3.b klassi mänguvahetund aulas 
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Mudilaskoori laululaager muusikaklassis 
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ÜÜRRIITTUUSSEEDD  

 

TTUUNNNNUUSSTTUUSS  
 

JUHTKOND TÄNAB 
 

 õpetaja Siret Voolu ja Ingrid Rumpi, 
kes korraldasid Tartu linna 8.–9. klassi 
kodunduse olümpiaadi piirkonnavooru 

 emakeelenädala kõiki eesti keele 
õpetajaid mitmekülgse emakeelenädala 
läbiviimise eest     

 Helen Nigolit ja Mirli Isakut, kes 
valmistasid kalambuurse tervituse 
emakeelepäevaks 

 Prantsusmaalt Caen’i linnast külalisi 
võõrustanud õpetajaid Lilia Benderit, 
Signe Annsood, Küllike Kütimetsa, 
Anneli Koppelit, Siret Voolu, Aivar 
Lankovit, Pirgit Palmi 

 õpetaja Küllike Kütimetsa, Kaja 
Kivisikku ja Kiristi Ilvest ning 3.a ja 3.b 
klassi õpilasi, kes korraldasid Poku, 
Krõlli, Lotte rühma koolieelikutele 
projekti „Sõber kutsub kooli uudistama“ 
mängulise lõpusündmuse 
 
 
 TTEEAADDEE  

 

Erasmusega Prantsusmaal 
 
20.–26. märtsini viibivad Prantsusmaal, 
Carcassonne’is Erasmus+ koostöö-
projekti kokkusaamisel meie kooli 
kümme õpilast, õppejuht Kaidi 
Menšikova, õpetaja Signe Annsoo ja 
huvijuht Kadri Lill. 



  

 

 

 KÜLALISED PRANTSUSMAALT 
 
Kolmapäeval, 15. märtsil olid meil külalised 
Prantsusmaalt, Caen'i linna kahest algkoolist 
ja linnavalitsusest. Külastati tunde (muusika, 
matemaatika, prantsuse keel, tehnoloogia ja 
kodundus). Arutati edasise koostöö 
võimalusi, sh õpilasvahetust. Järgmisel 
aastal tullakse Tartusse juba suurema 
seltskonnaga, kus on ka õpilased.  
Külalistel Prantsusmaalt oli Tartus väga tihe 
programm. Külastati Tartu Loodusmaja, 
Ahhaa keskust, botaanikaaeda, Eesti Rahva 
Muuseumit, linnavalitsust. 
 

 
 

Külaliste sissekanded külalisteraamatusse: 
 

 Suur tänu vastuvõtu eest. Me oleme väga 
rõõmsad, et saame alustada koostööprojekti. 
Elagu Eesti, elagu Prantsusmaa! 

 Tänan teid külalislahkuse eest! Suur rõõm 
oli teiega kohtuda ja avastada teie 
kodumaad. 

 Tänan teid toreda ja heatujulise vastuvõtu 
eest. Rõõm kohtuda teie õpilastega. Peatse 
kohtumiseni! 

 Tänan sooja vastuvõtu eest! Tore, et 
saame teie ja teie õpilastega ühiselt projekti 
läbi viia. 

 Ootan kärsitusega selle toreda kogemuse 
jätku. Thank you! Aitäh!  

 EMAKEELENÄDAL I 
 
13.–17. märtsini tähistasime koolis 
emakeelenädalat. 
 
Emakeelenädal 3.a klassis 
3.a klass seilas terve nädala emakeele 
lainetel. Nädalat alustasime kunstiõpetuse 
tunnis, kus joonistasime muinasjututegelasi. 
Teisipäeval voltisime printsessidele kleite 
ning eesti keele tunnis mängisime erinevaid 
sõnamänge. Lahendasime ka põnevaid 
anagramme ning püüdsime eriti kauni 
käekirjaga kirjutada. Kolmapäeval lustisime 
koos paralleelklassi õpilastega keelemängul 
aulas. Neljapäeval tegime muinasjutu 
lugemise tunni, kus igal õpilasel oli võimalik 
muinasjutukat lugeda. Loetud muinasjutte 
tutvustasime reedeses tunnis teistelegi. 
Tutvusime ka eesti keele tuntuimat lauset 
sisaldava luuletusega „Sõida tasa üle silla“ 
ning uurisime pisut Kristjan Jaak Petersoni 
kooliaastaid. Sellest on meie lugemiskus 
Loone Otsa sulest päris mitu mõnustat lugu. 
Emakeelenädala lõpetasime lustliku OIH! 
mänguga, mis hoidis pinget üleval viimase 
hetkeni. 

Kaja Kivisikk, 
3.a klassijuhataja 

 
Kõnekäänud 
4.–6. klassi õpilased illustreerisid enim 
levinud kõnekäände. 61 töö hulgast valisid 
õpilased ja õpetajad kõige huvitavama idee 
ja mõjuvaima teostusega illustratsioonid: 
I koht  Eleanora Ojatamm (5.b) „Läbi lillede 
rääkima“ – muljetavaldav teostus ja tabav 
idee 
II koht  Mirjam Mandri (6.c) „Hirmul on 
suured silmad“ – tabav idee, stiilne ja mõjuv 
teostus 
III koht  Carolina Silm (6.a) „Laseb teise 
seljas liugu“– õpilaste lemmik 
 

 

KOOLIELU 
 



Oli tõsine teema. Mulle meeldis, et nad 
rääkisid eestlaste vabadusvõitlusest. 
(Richard) 
Mulle meeldis, kuidas Jakob oma rolli sisse 
elas. (Sven) 
Mulle meeldisid dramatiseeringud. 
(Anastasija ja Karina) 
Kristelle esines kõige paremini. (Kamilla) 
Jakob esines hästi. Ta on hea õpetaja. 
(Lorena, Alisa jt) 
 
6. klassi õpilaste muljed: 
Üllatav, et väikesed meid nii hoolega 
kuulasid. Nad ei müranudki. (Rasmus) 
Esinemine oli üsna stressirikas. (Kevin ja 
Rauno) 
Sain juurde esinemisjulgust. Väikesed 
kuulasid tõsist teksti suure huviga. 
(Kristelle) 
Koolipapa amet oli tore. Eeldasin, et          
4. klassid meid ei kuula, kuid nad olid hästi 
tublid. (Jakob) 
 

Õpilaste muljeid vahendas 
õpetaja Mare Liiv 

 

 ÕPILASESINDUSTE ÖÖKOOL 
 
10. märtsil avas Ilmatsalu Põhikool üheks 
ööks oma uksed Tartu linna õpilasesinduste 
liikmetele, et üheskoos saada uusi teadmisi, 
teha head, leida uusi sõpru ning lihtsalt 
lustida. Descartes’i koolist osalesid Ilona 
Vall, Irina Petrova, Leen Raudsepp ja Siim 
Matson. 
 

 
 

Öökoolis osalemine oli väga tore kogemus. 
Ilmatsalu koolimaja oli väike ja hubane ning 
tekitas väga sooja tunde. Tegevused olid 
teadmisterikkad ja huvitavad. Lõikusime 
varjevõrkude jaoks kangast ribasid. 
 

KOOLIELU 
 

Tunnustustust väärivad veel:  
Kevin Lood (6.a) „Vesi ahjus“ – töömahukas 
joonistus 
Laura Mia Paal (4.a) „Vitsad soolas“ – tabav 
idee ja lihtne teostus 
Ronja- Riniti Roggenbaum (6.a) „Ninapidi 
vedama“ – humoorikas idee 
Richard Kolga (4.c) „Lips on läbi“ – tabav 
idee 
 
Aitäh kõigile, tänu kellele sai teoks 
pilkupüüdev ja huvitav näitus! 
 

Mare Liiv ja Svea Kaio, 
emakeeleõpetajad 

 
6.a klassi kirjandustund neljandikele 
 
Emakeelepäeva hommikul korraldas        
6.a klass neljandatele klassidele 
kirjandustunni "Aga ükskord algab aega". 
Kuuendikud tutvustasid Eesti ajalugu ja 
esitasid katkendeid ajaloolisest jutustusest 
„Tasuja“. Õpetajaametis astus üles Jakob 
Pettai.  
Tunni lõpus pandi oma teadmised proovile 
Kahootis.  
Selgusid tublid ajaloohuvilised:  
1. Stella Sauman (4.c) 
2. Mirell Torm ja Karoliine Luik (4.a) 
2. Elizabeth Kabral (4.a) 
 

 
 

4. klassi õpilaste muljed: 
See oli hea mõte, et 6. kl poisid meile Eesti 
ajaloost rääkisid. (Stig) 
Jakob tutvustas 14. sajandi relvi: rautatud 
sõjanuia ja sõjakirvest. (Damian) 
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Televisioonis töötamisest käis rääkimas 
külaline saatest „Ringvaade“. Loeng oli 
väga huvitav. Samuti toimus töötuba 
tööleidmise kohta, mis andis kasulikke 
teadmisi ja nõu. Õhtul mängisime 
seltskonnamänge ja tantsisime öödiskol. 
Magama mindi muidugi alles varahommikul, 
aga hommikul kell 9 oli juba vaja asuda 
koduteele. Kogu ürituse käigus oli tore 
õppida tundma teiste koolide õpilasi ja 
saada teada, kuidas teistes koolides elu 
käib. 

Ilona Vall (8.a) 
*** 
Meie öökool algas tutvumismängu ja 
koolimaja ekskursiooniga. Huvitav oli näha 
ühes koridoris kappi, kust saab õpilane 
võtta paberi või mõne muu kooliasja, mis on 
koju ununenud. Bioloogiaklassis olid teod, 
raagritsikad ja isegi prussakad.  
Pärast ringkäiku toimus töötuba raha-
tarkusest. Seejärel rääkis meile Priit Rajalo 
telemaailma telgitagustest. Huvitav oli 
kuulata „Ringvaate“ toimetaja juttu saate 
valmimisest, tehnilisest teostusest ja 
saatekülalistest. Näiteks rääkis ta, kuidas 
sai teoks saade, mille jaoks toodi 
stuudiosse mullivann, mis pidi mahtuma 
stuudioustest sisse. Järgmine samm oli 
mõelda, kuidas saada vanni vesi. Lõpuks 
toimus kolme inimese intervjuu mullivannis.  
Enne öödiskot lõikusime Ukrainasse 
varjevõrkude punumiseks materjali.  
Tore oli suhelda teiste koolide õpilastega. 
Öökool oli huvitav ja tore kogemus ning 
kindlasti läheksin jälle. 
 

Leen Raudsepp (8.a) 

 
 
 


