
E      8. aprill 

10.55  Õpilasesinduse koosolek kab 110 
10.55 Aktiivne vahetund 2. klassile võimlas 
11.00 3.a klass Latika talus 

T      9. aprill 

10.55  Mänguvahetund 3. klassile aulas 
12.00  Aktiivne vahetund 3. klassile võimlas 
13.00 Üldlaulupeo II ülevaatus  
 lastekooridele Kivilinna koolis 
14.00 KEAT loeng 6. klassidele kab 115 

K      10. aprill 

  8.30 Juhtkonna nõupidamine 
  8.30 3.b klass Latika talus 
10.10 Toiduenergia õppeprogramm 7.c kl 
10.15 2019. a tegijad looduses 2.c klassile 
10.55 Mänguvahetund 1. klassile aulas 
11.00 1.b klass Latika talus 
12.00  Mänguvahetund 2. klassile aulas 
12.20 Toiduenergia õppeprogramm 7.b kl 
17.30 Kooli aastapäeva pereõhtu 

N      11. aprill 

  8.30 4.b klass Ampsuteaduse töötoas  
  9.00 4.a klass Tähetornis 
10.55  Just Dance aulas 
11.00 4.b klass Tähetornis 
11.00 5.b klass Ampsuteaduse töötoas  

R      12. aprill 

  8.30 2.a, 2.b, 1.v klass Latika talus 
  9.00 Tartu laulupeo üldproov  
 mudilaskooridele Hansa Koolis 
10.30 Külas Krõlli lasteaia koolieelikud  
 Laulukrõllide rühmast aulas 
10.55 Aktiivne vahetund 4.–5. klass võimlas 

L      13. aprill 

10.00 XII Tartu koolide lahtised karika- 
 võistlused males TDKs 
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ÜÜRRIITTUUSSEEDD  
 

TTUUNNNNUUSSTTUUSS  
 

JUHTKOND TÄNAB 
 

 7.a klassi võistkonda, kes esinesid 
edukalt võistlusel „Nööbid on ära“ ja 
nende juhendajat Riina Voltrit 

 Tartu linna ja maakonna 5.–9. klassi 
õigekirjaolümpiaadil kooli esindanud 
õpilasi ja nende õpetajaid Mare Liivi ja 
Riina Voltrit 

 vabariiklikul prantsuse keele 
olümpiaadil esinenud õpilasi ja nende 
õpetajat Eveli Randa 

 Tartu linna 3. klasside õpioskuste 
olümpiaadi peakorraldajat Kaja Kivisikku 
ja töötubade juhendajaid Kadri Vaarikut, 
Piret Paatsit, Rut Vaiku, Kristi Ilvest ja 
Küllike Kütimetsa 

 kooliarsti Kristin Mägerit ja kooliõde 
Nadežda Fessaid, kes viisid läbi esmaabi 
koolituse 8. klassidele  

 Tiina Randaru, Maarja Mandrit  ja      
3.c klassi õpilasi, kes korraldasid Krõlli 
lasteaia koolieelikutele orienteerumis-
mängu 
 

TTEEAADDEE  
 

TULE KOOLI AASTAPÄEVA 

PEREÕHTULE KOLMAPÄEVAL,  
10. APRILLIL KELL 17.30! 

 

 



  

 

 

 MEIE KOOLI PARIMAD EESTI KEELE  

 TUNDJAD 

 

Esmaspäeval, 11. märtsil osales 7.a klassi 

võistkond koosseisus Anette-Jasmin Ansip, 

Kristi Liis Kind, Ramon Põldaru ja Kerdo 

Jürisoo linnaraamatukogu korraldatud 

võistlusel "Nööbid on ära!". Ülesandeid, mida 

tuli lahendada, oli Oskar Lutsu ja Anti Saare 

loomingu põhjal mitmeid erinevaid. 7.a 

võistkond sai eripreemia. 

Riina Voltri, 

eesti keele õpetaja 

*** 

 

Reedel, 29. märtsil toimus Tartu linna ja 

maakonna 5.–9. klassi õigekirjaolümpiaad. 

 

5. klasside 45 osaleja seas tuli 3. kohale 

107 punktiga Karoliina Koltšin (5.c) ja 19. 

kohale 93 punktiga Ahti Soo (5.a). 

 

7.–9. klasside õpilastest olid kõige 

edukamateks 8.c klassi õpilane Kertu 

Katriin Kotkas, kes jagas Tartu linna 40 

õpilase seas 8.–9. kohta, ja Kertu Lisette 

Kadajane 7.a klassist, kes tuli 44 õpilase 

seas 14.–15. kohale.  

 

Tublid olid ka Loviisa Koltšin (7.c), Triinu 

Liisa Lota Umal (8.c), Krislin Säre (9.a), 

Leiki-Maria Arroval (9.b) ja Liis Isabel 

Gehermann (9.c). 

 

Tänud õpilastele! 

 

Mare Liiv ja Riina Voltri, 

eesti keele õpetajad 

 

 PRANTSUSE KEELE VABARIIKLIK  

 OLÜMPIAAD 

 

19. märtsil toimus Tallinna Ülikoolis 

prantsuse keele olümpiaadi vabariiklik voor. 

Sel aastal oli teemaks Prantsusmaa piirkond 

Centre-Val du Loire. Piirkondlikus voorus 

osalemiseks lugesid õpilased seda piirkonda 

tutvustavaid Vikipeedia artikleid ja raamatuid 

ning näitasid enda teadmisi 

veebiküsimustikus. Vabariiklikus voorus 

tõmbas igaüks loosiga Centre-Val du Loire'i 

piirkonna linna nime ning seejärel oli kõigil 

100 minutit, et internetis surfata ning 

valmistada suulise esitluse tekst. 

Descartes'i koolist osalesid 7.c klassi 

õpilased Loviisa Koltšin ja Maria Lezik, 

kellele olümpiaad oli tõsiseks proovikiviks, 

sest võistelda tuli 8. ja 9. klassi õpilastega. 

Loviisa sai 10. koha ning Maria jäi jagama 

13.–15. kohta. Tüdrukud olid väga tublid! 

Olümpiaadil osalemine andis neile hea 

esinemiskogemuse ning selleks 

valmistumine palju uusi teadmisi. 

 

Evelin Rand, 

prantsuse keele õpetaja 

 

 KOHTUMINE AIDI VALLIKUGA 
 

28. märtsil käis 6.–9. klassidel külas laste- 

ja noorsookirjanik Aidi Vallik, kes rääkis 

enda kooliajast ja kirjanikuelust. Teda oli 

väga huvitav ja põnev kuulata, kuna tal on 

olnud väga värvikirev elu. Oma loometeed 

alustas ta 19-aastaselt, andes välja oma 

esimese luulekogu pealkirjaga ,,Ärge pange 

tähele“.  

 

Aidi Vallik on olnud juba 15 aastat 

vabakutseline kirjanik. Enne seda töötas ta 

mitmeid aastaid õpetajana. Õpetaja-aastatel 

sai ta ka inspiratsiooni oma kõige tuntuma 

teose ,,Kuidas elad, Ann?” jaoks. Selle 

raamatu kirjutamisest rääkis ta meile 

toredaid mälestusi ja lugusid. Näiteks 

raamatu käsikirja julges ta noorteromaani 

võistlusele saata vaid seetõttu, et selle sai 

esitada anonüümselt. Suureks üllatuseks oli 

ka see, et Aidi Vallik lõpetas 11. ja 12. 

klassi samal aastal.   
 

 

KOOLIELU 
 



 

 1.A TARTU ÜLIKOOLI MUUSEUMIS 
 

Eestis on neli aastaaega: kevad, suvi, sügis 

ja talv. Kuid mis põhjustab aastaaegade 

vaheldumist ning miks on talvel 

õhutemperatuur madalam ja suvel kõrgem? 

Saime teada, miks on talvel pimedat aega 

rohkem kui suvel ning selgitasime välja, kuhu 

valgus selleks ajaks kaob. Uurisime, kuidas 

aastaaegade vaheldumine mõjutab loodust. 

Tegime põnevaid katseid. 

 

 
 

Laste mõtted: 

Mulle meeldis mänge mängida ja saime uusi 

teadmisi. (Lisett) 

Ma õppisin, et aur tekib külma ja kuuma 

kokkupuutega. (Sofi Marleen) 

Tegime põnevaid katseid jääga, leidsime 

ruumis kõige külmema ja soojema koha ning 

mõõtsime siis temperatuuri. (Kaspar) 

Mulle meeldis katse jää, soola ja niidiga. Sain 

teada, miks niit jäi tänu soolale jääkuubiku 

külge. (Taaniel) 

Tegime katse, kus panime kokku kuivjää ja 

kuuma vee ning siis tekkis aur. (Carola) 

 

Küllike Kütimets, 

1.a klassijuhataja 

 

Lisaks rääkis ta ka oma lasteraamatust 

“Pints ja Tutsik”, mis pajatab ühe perekonna 

kassi ja koera elust. Tegemist ei ole 

väljamõeldud perekonna ega kassi-koeraga. 

Vahvad kass ja koer elasid päriselt koos 

kirjaniku ja tema abikaasaga. Hiljuti ilmus ka 

kirjanduse õpik 5. klassile, mis põhineb 

Pintsu ja Tutsiku lugudel. 

 

 
 

Sellel suvel on võimalus vaatama minna ka 

kahte Aidi Valliku kirjutatud suvelavastust. 

Esimene, muusikaline suvelavastus põhineb 

Silvia Rannamaa romaanil ,,Kadri“, mille 

esmailmumisest möödub tänavu 60 aastat. 

Teine suvelavastus on jant filmi ,,Siin me 

oleme“ ja romaani ,,Tõde ja õigus“ ainetel. 

 

Robertal oli võimalus Aidi Vallikut kuulata ka 

eelmisel aastal, kui ta käis vahetusõpilasena 

teises koolis. Roberta kinnitab, et kirjanik 

esines ka seekord väga kaasahaaravalt ja 

välja tuli rohkelt uusi põnevaid fakte kirjaniku 

elust ja tööst. 

 

Christina Kodanik,  

Helena-Liisa Moks, Kleer Siigur,  

Roberta Solom, 

9.a õpilased 

 

 

KOOLIELU 
 


