
E      27. märts 

 
9. klasside inglise keele proovieksam 
(kirjalik) ja valikeksamite konsultatsioonid 
 
10.55 1.b klassi mänguvahetund aulas 
12.00 1.a klassi mänguvahetund aulas 
13.00 9.c klassi VoCo külastus 
14.00 6.c klass "Kokkame koos" 
 

T      28. märts 

 
9. klasside inglise keele proovieksam 
(suuline) 
 
  9.00 2.a klass Vanemuise teatris 
 

K      29. märts 

 
Noorte tervisekonverents "Lendan tervelt 
ellu 2" 
 

N      30. märts 

 
10.55 3.a klassi mänguvahetund aulas 
 

R      31. märts 

 
12.00 3.b klassi mänguvahetund aulas 
 

L      1. aprill 

 
10.00 Lastekoori laululaager  
 muusikaklassis 

 

 S 

Tartu Descartes'i Kool 

IINNFFOOLLEEHHTT 
 

                                      27. märts – 1. aprill 2023           Nr 27 (879)                

 
 

 
ÜÜRRIITTUUSSEEDD  

 

TTUUNNNNUUSSTTUUSS  
 

JUHTKOND TÄNAB 
 

 õpetaja Anu Loigut ja tema õpilasi 
värvikireva näituse eest 
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 EMAKEELENÄDAL II 
 
Keelemängud 1.–3. klassidele 
 
Emakeelenädala raames toimus 1.–3. klassi 
õpilastele keelemängude päev, kus lapsed 
said omavahel panna ennast proovile eesti 
keele tundmises. Pandi kokku sõnaketti, 
etteantud sõnadest tuntud vanasõnu, 
muinasjutu tegelasi ja pealkirju, moodustati 
liitsõnu, kus oli antud pilt ja sõna. Kiiruse 
peale oli tähejooks, kus oli vaja leida 
täherägastikust täht, mis oli jooksjal käes. 
Keelemängu viimaseks ülesandeks oli vaja 
tunda täis-, suluta ja sulghäälikut. Sõnale 
„emakeelepäev“ tuli igale tähele õiget värvi 
klots panna – täishäälikutele punane, suluta 
kaashäälikule sinine ja sulghäälikule roheline 
klots. Oli vahva ja hariv keelemängude päev. 
 

 
 

2.a klassi õpilaste mõtted: 
Mulle meeldis, et saime kokku panna 
muinasjutu tegelase pildi ja pealkirja. 
(Lisette) 
See oli tore, kui jooksime tähega, et otsida 
talle sobivat kohta täherägastikus. (Annabel) 
Mõni ülesanne oli lihtne, aga mõnega tuli 
rohkem pusida. (Jan Ronet) 
Minu lemmik oli sõnakett, millest saime 
kokku sõnaringi. (Lysandra) 
 

Küllike Kütimets, 
2.a klassijuhataja 

Nutikad keelemuukijad 
 
Emakeelepäeval, 14. märtsil toimus aulas 
4.–6. klasside 3-liikmelistele võistkondadele 
võistlusmäng „Keelemuukijad“. Enne 
nuputama asumist pidid võistkonnad katki 
hammustama kolm pähklit: leidma 
„Kalevipoja“ abiga salasõnumi, panema 
kokku pusle ja tundma ära pildil kujutatud 
isiku ning järgima lugemisülesandes täpselt 
tööjuhendit. Seejärel said võistkonnad 
töölehe keelelist taiplikkust nõudvate 
ülesannetega. Teadmiste kõrval mängisid 
tähtsat rolli ka meeskonnatöö ja ülesannete 
lahendamise taktika. 
Selgusid parimad keelemuukijad: 
I koht (Rasmus Lang, Jakob Pettai, Maarja 
Pärn, 6.a) 32,5 punkti 
II koht (Laura Mia Paal, Mirith Mitt, 
Ferdinand Klaas, 4.a) 26 punkti 
III koht (Anett Tagoma, Mattias Purdeots, 
Erik Kiršin, 5.b) 21,5 punkti 
 

 
 
Sõnanutt 
 
Sellel aastal jätkasime eelmisel aastal 
alustatuga – selgitasime välja III kooliastme 
parimad emakeele tundjad kirjaliku tööga 
,,Sõnanutt“. Töö koosnes neljast 
ülesandest, mille lahendamisel oli vaja 
rakendada oma teadmisi õigekirjas, 
võõrsõnade tundmises, kirjavahemärkide 
panemisel, vormimoodustuses, töös 
tekstiga. Maksimaalne punktisumma oli 37. 

KOOLIELU 
 



 

 SPORDIUUDISED 
 
8. märtsil toimus Haabersti Jäähallis 
rahvusvaheline iluuisutamisvõistlus Reval 
CUP 2023. Liis Kittus (4.a) saavutas Cubs 
B grupis 1. koha.  
 

 
 

*** 
Carolina Silm (6.a) saavutas 18. märtsil 
Tallinnas toimunud Reval Cup 2023 
iluuisutamisvõistlusel  III koha. Basic 
Novice girls grupis osales 20 võistlejat. 
Carolina on selles võistlusgrupis esimest 
hooaega ja uue kavaga. Hooaja jooksul on 
see juba teine kolmas koht.  
 

 
 

 

KOOLIELU 
 

Parimad eesti keele tundjad käesoleval 
õppeaastal: 
 
7. klasside arvestuses 
Markus Mändla (7.c) 32.5 p 
Laura Eliise Mae (7.a) 32 p 
Mari Iher (7.a) 31 p 
 
8. klasside arvestuses 
Sandra Gedvilaité (8.a) 33 p 
Mattias Apuhtin (8.b) 32.5 p 
Jürgen Liiv (8.b) 31.5 p 
 
9. klasside arvestuses 
Rebeka Liias (9.a) 33 p 
Els Rahel Parhomenko (9.c) 32 p 
Keili Raaperi (9.c) 32 p 
 

Mirli Isak ja Helen Nigol, 
eesti keele õpetajad 

 
 

 TV 10 OLÜMPIASTARTI 
 
Tartu Ülikooli spordihoones toimus TV 10 
olümpiastarti Tartu linna III etapp. Kert 
Kööbi (7.a) saavutas PV-vanuseklassis 
kõrgushüppes tulemusega 1.50 m I koha ja 
Riko Kõdar (7.a) tõusis tulemusega 1.25 m 
poodiumi III astmele. Kert täitis ühtlasi ära 
ka TV 10 olümpiastarti III riikliku etapi 
normatiivi. Riiklik etapp, kus osalevad 
kooliõpilased üle Eesti, toimub 25. märtsil 
TÜ spordihoones. 
 

Liina Kais, 
kehalise kasvatuse õpetaja 

 


