
E      31. mai 

 
12.00 6. kl linnaviktoriin "Wales" 
15.00 III kooliastme ÕHULA koosolek  
 dekaariumis 

T      1. juuni 

 
  8.30 3.a klassi õppekäik Luke mõisa 
  9.00 2.v klass mänguasjamuuseumis 
  9.00 8.a klassi õppeprogramm  
 "Teleskoobioptika" Tartu Tähetornis 
14.45 I kooliastme ÕHULA koosolek  
 dekaariumis 
 

K      2. juuni 

 
  9.00 Medoonity huvikooli töötoad  
 3. klassi õpilastele 
10.15 Juhtkonna nõupidamine 
14.00 II kooliastme ÕHULA koosolek  
 dekaariumis 
16.30 5.c klassiõhtu 
 

N      3. juuni 

 
  8,15 3.b klassi õppekäik "Rabalummus" 
10.00 Põhikooli matemaatika eksam 
14.00 Tugimeeskonna nõupidamine 
 

R      4. juuni 

 
10.00 8.b klassi õppeprogramm  
 "Teleskoobioptika" Tartu Tähetornis 
 

 

 S 

Tartu Descartes'i Kool 
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ÜÜRRIITTUUSSEEDD  
 

TTUUNNNNUUSSTTUUSS  
 

JUHTKOND TÄNAB 
 

 südamliku viimase koolikella aktuse 
korraldanud 1., 8. ja 9. klassi õpilasi ning 
nende klassijuhatajaid Kaja Kivisikku, 
Kristi Ilvest, Aivar Lankovit, Ardi 
Kärbergi, Maris Allikut, Tiina Terasmaad, 
Martin Vändrat ja muusikaõpetajaid 
Kristel Tikku ja Anneli Koppelit 

TEATED 
 

 ÕPPEAASTA LÕPUAKTUSED 

 
Neljapäev, 10. juuni 
  8.15 – 1. klassid 
10.00 – 3. klassid 
11.00 – 4. klassid 
12.00 – 5. klassid 
 
Reede, 11. juuni 
10.00 – 2. klassid 
11.00 – 6. klassid 
12.00 – 7. klassid 
13.00 – 8. klassid 
 
Neljapäev, 17. juuni kell 17 põhikooli 
lõpuaktus. 



  

 TERVES KEHAS TERVE VAIM     
 

2.a klass külastas 26. mail spordimuuseumi. 
Saime teada, mis mahus sportlased 
treenivad, puhkavad ja mida täpsemalt 
söövad, et tippu jõuda. Meile räägiti 
toitumisega seotud müütidest, vaimse tasa-
kaalu tähtsusest spordis ja jagati nippe, 
kuidas ise pingele vastu pidada. Saime 
proovile panna oma keha ja vaimu erinevate 
sportlike tegevustega. Tegime suhkru-
viktoriini. Ja lõpuks vaatasime veel filmi. 
Laste muljed: 
Täna spordimuuseumis ma nägin inimeste 
kujusid ja hästi palju karikaid. Meil lubati 
käes hoida ühe sportlase medalit. Me 
tõstsime suurt ja rasket kotti, vaatasime filmi 
sportastest. Mulle jäi meelde mäng, kus 
pidime ühendama pildi ja sportlase nime. 
Mulle meeldis helendav tuba. Põnev oli ka 
ronida trenažööridel. (Marek) 
*** 
Minule väga meeldis seal. Oli palju 
vaatamist, palju huvitavaid asju, mida saime 
katsetada ja sain palju uusi teadmisi. Sain 
teada, et ketšupis on hästi palju suhkrut. 
Vanaaegne tehnika ka meeldis. Hea 
meelega läheks järgmine kord oma perega 
rahulikult uudistama. (Karl- Rasmus) 
*** 
See muuseum on kõige ägedam muuseum 
maailmas. Seal oli üks pime ruum, kus 
helendasid kõik valged asjad. Kõige rohkem 
meeldis mulle olla spordikommentaator ja 
rallit sõita. (Laura Mia) 
*** 
Sain mängida korvpalli ja ronisin köie otsa. 
(Aleks) 
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Mulle väga meeldis ronimistuba, eriti see 
nöör, kust sai üles ronida. (Mirith) 
*** 
Mulle meeldis eriliselt see, et sain teada 
uusi asju spordi kohta ja muude asjade 
kohta, mis seal olid. Hobune ja prillid 
meeldisid ka. (Elizabeth) 
*** 
Ma sain teada, et poest ostetud moosis on 
päris palju  suhkrut. (Mona) 

Eve Ilves, 
2.a klassijuhataja 

 

 LIIKUMISVÄLJAKUTSE 
 
23. mail lõppes kaks nädalat kestnud 
liikumisväljakutse. Kahe nädala jooksul 
seadsime õpilasele eesmärgiks koguda     
90 000 (u 64 km), koolitöötajale    140 000 
(u 100 km) ja õpilasele koos vanemaga 
kokku 200 000 (u 143 km) sammu. Oma 
tulemused tuli postitada liikumisväljakutse 
Padleti lehele.  
Täname kõiki, kes pingutasid ja võtsid osa 
väljakutsest. Meil oli 27 osalejat, kelle seas 
oli kaheksa õpetajat ja 14 õpilast koos 
vanematega. Kõige rohkem samme kogus 
koos emaga Markos Kannela 3.a klassist, 
tehes 395 047 sammu.  
Kõigi osalejate vahel loosisid õpilas-
esinduse juhatuse liikmed Kerttu Lisette 
Kadajane ja Anette-Jasmin Ansip välja 
Vudila mängumaa ja veepargi perepileti ja 
kolm 10 € Sportlandi kinkekaarti.  
 
Loosiauhinnad võitsid:  
Vudila mängumaa piletid: 
Marri Lankov (5.a) 
Sportlandi kinkekaardid: 
Carolina Silm (4.a) 
õpetaja Pirgit Palm 
õpetaja Anneli Koppel  
 
Täname Vudila mängumaad auhinna eest!  
Palju õnne! 
 
Võitsid kõik, kes liikusid! 
 

Kadri Lill, 
huvijuht 



 

 VIIMANE KOOLIKELL 
 

24. mail kõlas meie 7. (37.) lennule viimane 
koolikell. Aktusel tervitasid lõpuklasside 
õpilasi laulude ja vahvate soovidega            
1. ja 8. klasside õpilased. Toreda pildi-
seeriaga meenutasid lõpetajad oma 
klassikaaslasi ja siin käidud kooliaastaid. 
Oma meenutusi ja häid soove jagas 
õppealajuhataja Piret Paatsi. 9. klasside 
nimel esitas särava kõne Kerdo Jürisoo, kes 
esitas lõpetajate mõtteid ning tänas kõiki 
õpetajaid kannatlikkuse ja hoolimise eest. Ta 
andis lõpetajatele kaasa ka hea soovituse, et 
paar tõket on veel lõpuspurdis ületada, 
proovime neid mitte maha ajada ja 
saavutada uus isiklik tippmark õppimises. 
Lillekimpudega tänasid lõpetajad oma 
endiseid klassijuhatajaid: Küllike Kütimetsa, 
Lilia Benderit, Tiia Liblikut, Terje Lelovit, Külli 
Reinot, Tiina Randaru ja Katrin Ubalehte. 
Viimase koolikella aktus tõmbas joone alla 
õppeperioodile ja andis alguse  
lõpueksamitele.  
Edukat põrumist eksamitel! 
 

 
 

9. klasside mõtteid sellest, mida nad on 
õppinud selles majas üheksa aasta jooksul.  
• Olen õppinud õpetajaid rohkem hindama ja 
vait olema, isegi siis, kui miski ei sobi mulle. 
• Õppisin iseseisvalt oma kohustusi täitma. 
• Õppisin, et on nii palju erinevaid inimesi ja 
arvamusi ning kunagi ei saa kõigiga nõus 
olla. 
• Olen õppinud sallimist ja koostööd. 
• Õppisin, kuidas õpetajate eest asju peita. 
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• Olen üheksa aasta jooksul aru saanud, et 
kõike, mida õpin ja teen, see on minu 
tuleviku jaoks. 
• Õppisin välja mõtlema põhjuseid, miks 
kodune töö pole tehtud. 
• Kõik, kes sulle naeratavad, ei ole sinu 
sõbrad. 
• Õpetajaga ei saa vaielda ning võita selles. 
• Olen õppinud matemaatikat armastama. 
• Õppisin, et sõbrad on vajalikud, et koolis 
hakkama saada. 
• Õppisin, et õpetajad panustavad nii palju 
endast minusse, et minust saaks inimene. 
• Kõik head mälestused kustutavad halvad 
mälestused. 
• Olen õppinud viisakust ja ausust ning vara 
ärkama. 
• Olen õppinud, mis on aktsiis. 
• Ma õppisin raske töö tähtsust ja et 
pingutamine viib kaugele. 
 

 MATEMAATIKAVÕISTLUS KÄNGURU 
 
11.–15. maini osalesime matemaatika 
võistlusmängul e-Känguru. 
 
Meie kooli paremad tulemused: 
1.–2. klass (osalejaid 2975) 
Marten Mikkel (2.b) 477. koht 
Eleri Kask (2.b) 802. koht 
Sven Andre Põldoja (2.c) 1025. koht 
 
3.–4. klass (osalejaid 3396) 
Minna Õunmaa (3.b) 173. koht 
Taaniel Päri (3.a) 333. koht 
Sofi Marleen Mesipuu (3.a) 681. koht 
Triin Puusaar (3.a) 998. koht 
 
5.–6. klass (osalejaid 2346) 
Aleksandra Apsolon (6.b) 59. koht 
Mattias Apuhtin (6.b) 332. koht 
Koit Markus Kotkas (6.b) 778. koht 
Mari Iher (5.a) 888. koht 
Elis Tomann (5.c) 888. koht 
 
7.–8. klass (osalejaid 1698) 
Els Rahel Parhomenko (7.c)  744. koht 
 
9.–10. klass (osalejaid 1131) 
Kristi Liis Kind (9.a) 735. koht 
Rasmus Loot (9.a) 850. koht 
 
Kiitust väärivad kõik, kes osalesid võistlusel. 


