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JUHTKOND TÄNAB
 Kaja Kivisikku, kes võõrustas Tallinna
ja Harjumaa TEL/TEK võrgustiku liikmeid
ja tutvustas meie kooli terviseedenduse
tööd, ning Kristin Mägerit, kes rääkis
koolitervishoiust üldiselt
 õpetaja Tiina Randaru ja Küllike
Kütimetsa ning 3.c klassi õpilasi, kes
korraldasid Poku lasteaia koolieelikutele
orienteerumismängu

 KOOLI AASTAPÄEVA PEREÕHTU
TÖÖTUBADEGA

10. aprillil kell 17.30 olete oodatud kooli
aastapäeva pereõhtule. Õhtu algab
lühikese tervituskontserdiga. Kell 18.00
avanevad
uksed
erinevatesse
töötubadesse.
Õhtu
lõpetame
ühise
tordisöömisega.
Registreerumine töötubadesse
kodulehel avatud 7. aprillini.
Võta sõber kaasa ja tule lustima!

kooli

ÜRITUSED

1. aprill

9.30
10.55
10.55
11.15

1.a klass TÜ muuseumis
9.a klassi õppeprogramm
TÜ loodusmuuseumis
3.a ja 3.c kl AHHAA Teaduskeskuses
Õpilasesinduse koosolek kab 110
Aktiivne vahetund 2. klassile võimlas
Elustamisõpetus 8.c kl õpilastele

T

2. aprill

8.15
8.30

12.00
13.15

9.c klassi õppeprogramm
TÜ loodusmuuseumis
Mänguvahetund 3. klassile aulas
Välknõupidamine klassijuhatajatele
Dekaariumis
Aktiivne vahetund 3. klassile võimlas
KEAT Päästeameti koolitus 6.b-le

K

3. aprill

8.30
9.00
11.00
12.00

Juhtkonna nõupidamine
4.a klass Tähetornis
4.b klass Tähetornis
Ülelinnaline õpioskuste olümpiaad
3. klassidele

N

4. aprill

8.30
10.55
12.00

TEADE
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10.10
10.55
14.00

9.b klassi õppeprogramm
TÜ loodusmuuseumis
Elustamisõpetus 8.b kl õpilastele
Just Dance aulas
Tugikomisjoni nõupidamine

R

5. aprill

8.30

10.55

8. c klass külastab Tartu Vanglat
Külas Krõlli lasteaia koolieelikud
Moosikrõllide rühmast aulas
Aktiivne vahetund 4.–5. kl võimlas

L

6. aprill

10.00

Lastekoori laululaager lauluklassis

10.00
10.30

KOOLIELU
 MEIE PRANTSLASTEST
KÜLASKÄIK TARTUSSE

SÕPRADE

Juba palju aastaid on meie koolil
sõprussidemed
Prantsusmaa
edelapiirkonnas, Carcassonne’i linnas asuva
Bastioni põhikooliga. Aastaid on meie kooli
õpilased külastanud carcassonne’lasi ja
nood omakorda käinud tutvumas tartlastega.
Sel aastal kujunes olukord aga selliseks, et
Prantsuse noori tuli meile lausa 32 ja
õpetajaid neli. See oli tingitud sellest, et
samale ajale langes kaks õpilasvahetust –
eelmise aasta õpilaste vastukülaskäik ja uue
(nüüd juba Erasmus+ poolt rahastatud)
koostööprojekti algus.
8. märtsi tuulisel ja pimedal õhtul saabus
buss ärevate prantslastega Descartes’i
õuele. Kiiresti leidis iga prantslane oma
eestlase ja eestlane oma prantslase.
Järgnevad päevad kujunesid sisutihedateks
ja põnevateks. Loomulikult ei jäänud
prantslastel Eesti kooliski käimata –
esmaspäeval ja teisipäeval õpiti üheskoos ja
tegeleti projektiülesannetega. Vabal ajal
käidi Meenikunno raba imetlemas, Tartu
linnaga tutvumas, muuseume külastamas,
Tartu Raekojas vastuvõtul, kirikukontserti
kuulamas, Lõuna-Eesti mägedes ronimas ja
Airsofti klubis mängimas, jõuti ka ujuma ja
uisutama.
Mina võõrustasin Cindie’t, 14-aastast toredat
Prantsuse neiut, kes oli esimest korda Eestis
ja oli siiani maailmas üldse vähe ringi
liikunud. Seega oli talle siin väga palju uut ja
üllatavat. Kõige rohkem vapustasid teda
meie külm kliima ja taevast alla sadanud
lumi. Prantsuse köök on küll maailmakuulus,
kuid Eesti oma ei jää talle ka sugugi alla –
seda näitas minu külalise hea söögiisu. Nii
mulle kui ka Cindie’le meeldisid väga koolis
läbi viidud projektiüritused nagu näiteks
töötoad, pimesöömine ja aususmängud.
Kui 14. märtsi varahommikul Tartu raudteejaama kogunesime, et oma Prantsuse sõpru
rongile saata, ujus vaksaliesine pisaratest.

Kõigil oli kahju – nii siiajääjatel kui ka
lahkujatel. Osa Eesti õpilasi sõidavad juba
maikuus Prantsusmaale oma sõpradele
külla, teistele jäävad head mälestused ja
sõprus eluks ajaks.
Leiki-Maria Arroval, 9.b
Teiste arvamused:
Me tegime koos kõike, kui polnud kooli.
Raske oli see, et ta ei rääkinud meiega.
(Rignes)
Nendega oli väga lahe ja lõbus. Väga tore
oli nendega suhelda ja väljas olla. (Alina)
Me tegime kōike koos ja käisime igal pool ja
nendega oli väga äge ja nendega sai palju
nalja. See oli väga meeldejääv. (MiaCaroline)
Me õppisime üksteist tundma. Nendega oli
väga naljakas ja huvitav. Nendega sai palju
häid mälestusi. (Maria)
Me tegime koos nendega palju lõbusaid
asju ja nendega sai hästi palju nalja.
Suhtlemine oli veidikene raske.
(Eliisabeth N.)

KOOLIELU
 RASMUS MÄGI TEEL TIPPU

 KORVPALLITURNIIR PRANTSUSMAAL

20.
märtsil
käis
kooliolümpiamängude
programmi raames 1.–9. klassidega kohtumas
tõkkejooksja Rasmus Mägi. Ta rääkis, kuidas
spordiga
innustasid
teda
tegelema
kergejõustikutreeneritest
vanemad.
Nii
mööduski ta lapsepõlv peamiselt TÜ staadionil
ja spordihoones ringi joostes ning mängides.
Lasteaias käimise asemel oli ta hoopis
vanematega trennis kaasas. Tõsisemalt
treenima hakkas ta 15–16-aastaselt. Otsus
valida oma põhialaks 400 meetri tõkkejooks
sai alguse soovist pääseda tiitlivõistlustele.
Tippsportlasena viibib ta palju kodust eemal,
uueks hooajaks treenides.

Tartu
Ülikooli
Akadeemilise
Spordiklubi
korvpalliosakonna
U13
poisid
osalesid
22.–25.03 Prantsusmaal rahvusvahelisel noorte
korvpalliturniiril Euro Pace Basket 2019.
35. korda peetud võistlusel osales 16 tüdrukute
ning 32 poiste võistkonda üle maailma. Turniiril
osalesid võistkonnad Hiinast, Mayotte saarelt,
Marokost, Alžeeriast, Hispaaniast, Itaaliast,
Leedust jm.

Kooliajal olid Rasmuse lemmikõppeaineteks
eesti keel ja kirjandus, samas rõhutades
kõikide ainete olulisust. Rasmus pidas
tähtsaks ka keelte omandamist ja soovitas
õpilastel usinasti keeletundides õppida, sest
hiljem on samu tingimusi endale palju
keerulisem luua. Motivatsioon ja endast kõige
andmine ning eesmärgi nimel pingutamine on
Rasmuse jaoks väga tähtsad omadused.

Lisaks korvpallile oli võistlusel väga tähtsal
kohal kohaliku kogukonna kaasamine ning
rahvastevaheline sõprus. Kõik kohale sõitnud
võistkonnad elasid nädalavahetusel kohalikes
peredes, õppisid tundma kohalikku kultuuri ning
said aimu Prantsusmaa elust. Omalt poolt
esines näiteks Hiina delegatsioon tantsudega.
Tartu poisid said palju uusi sõpru.
Kokkuvõttes andis kuus võitu ja üks kaotus 32
tiimi hulgas 5. koha. Võistkond sai lisaks turniiri
ausa mängu auhinna.
Meie koolist kuulus Tartu võistkonda 6.a klassi
õpilane Karl Johan Vändra.

Tiina Terasmaa,
lapsevanem

Ta on esindanud Eestit Londoni ja Rio de
Janeiro olümpiamängudel. 2016. aasta Rio de
Janeiro olümpiamängudel saavutas ta kõrge
kuuenda koha, Eesti rekordiga 48,40. Eesti
2014. ja 2016. aasta parima meessportlase
uueks sihiks ja väljakutseks on uude
sekundisse jooksmine ja Tokyo olümpia.
Soovime edu uute mägede vallutamisel!
Infolehe toimetus

