
E      7. juuni 

 
13.55 8.klasside loovtööde kaitsmine 
15.30 3.a klassiõhtu 
 

T      8. juuni 

 
  9.00 1.a klass laulupeomuuseumis 
15.00 Õppenõukogu aulas 
 

K      9. juuni 

 
  8.15 3.a klassi õppekäik "Rabalummus"  
  9.00  Medoonity huvikooli töötoad  
 4. klassidele 
10.00 Põhikooli valikeksam 
14.00 3. b klassiõhtu 
17.00 6.b klassiõhtu 
 

N      10. juuni 

 
  9.00 Põhikooli valikeksami suuline osa 
  9.00 1. klassid Lottemaal 
  9.45 6.b klassi kanuutamine Taevaskojas 
15.00 6.a klassi militaarmäng Muril 
18.00 Kooliuusikute lastevanemate 
 koosolek 
 

R      11. juuni 

 
7.b klass Taevaskojas 
7.c klass seikluspargis 
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ÜÜRRIITTUUSSEEDD  

 

TUNNUSTUS 
 

 ÕPPEAASTA LÕPUAKTUSED 

 

Neljapäev, 10. juuni 
  8.15 – 1. klassid 
10.00 – 3. klassid 
11.00 – 4. klassid 
12.00 – 5. klassid 
 

Reede, 11. juuni 
  9.15 – 7. klassid 
10.00 – 2. klassid 
11.00 – 6. klassid 
12.00 – 8. klassid 
 

Neljapäev, 17. juuni kell 17 põhikooli 
lõpuaktus. 
 

 RAAMATUKOGU OOTAB SIND 

 

Kui oled laenutanud ilukirjandusteoseid, 
siis ole hea ja too need enne suve 
tagasi. Raamatud tahavad ka suvel 
puhata. 
Õpikute tagastamise info klassijuhatajalt. 
 

 
 
 

TEATED 
 

JUHTKOND TÄNAB 
 

6. klasside inglise keele veebiviktoriinil 
"Wales" kooli esindanud võistkonda 
(Sandra Gedvilaité, Mattias Apuhtin ja 
Koit Markus Kotkas) ja nende juhendajat 
Katrin Ubalehte 



  

 7. KLASSID ÕPPEPROGRAMMIL 

 
Maikuu lõpus osalesime 7. klassidega 
õppeprogrammis „Looduse tundmine läbi 
viikingi silmade“. Programm toimus kahes 
kohas: Lodjakoja juures ja Emajõel. Kuival 
maal õpiti tundma mõningaid söödavaid 
taimi ja tuletati meelde põhilised kalaliigid. 
Õpilased said uurida kopra, mägra ja saarma 
nahka. Loomulikult räägiti ka viikingite 
elulaadist: kuidas nad toimetasid ja millist 
toitu sõid. 
Tõenäoliselt oli õpilaste jaoks kõige 
põnevam osa viikingilaevaga „Turm“ mööda 
Emajõge sõitmine. Laeva kapten rääkis 
põnevaid seikasid viikingiaegsetest leidudest 
Eestimaal ja sellest,  milliseid loodusmärke 
kasutasid meremehed navigeerimisel. Osad 
õpilased said isegi vastuvoolu sõudmist 
proovida ning tuleb tunnistada, et see polnud 
lihtne ülesanne.  Ka raapurje heiskamine oli 
elevust tekitav, eriti kui tuul selle korraks 
pingule puhus ja laevale niimoodi hoogu 
juurde andis.  
 

 
 

Õpilased jäid rahule ja tegelikult oli õpetajalgi 
täitsa vahva nö traditsioonilisest õpi-
keskkonnast välja saada. 
 

Ardi Kärberg, 
bioloogiaõpetaja 

 

 MEDOONITY MINIMÄNGU 

 
Medoonity on uut liiki huvikool Tartus, mis on 
mõeldud 9–14 aastastele lastele ja kus saab 
mänguliselt ning mitmekülgselt õppida 
isetegemist erinevates valdkondades 
leiutamisest meediani. 
Medoonity meeskonna unistus on, et lapsed 
oskaksid ja julgeksid unistada ning nende 
täitumise poole liikuda. 
 

KOOLIELU 
 

Huvikool käib oma tegevust tutvustamas 
Tartu koolides ning külastas 2. juunil 
Descartes’i kooli 3. klassi õpilasi. 
 

 
 

Lapsed mängisid Medoonity Minimängu. 
Mängus oli võimalik osaleda erinevate 
valdkondade töötubades e Laborites, kuid 
selleks tuli mängulaual teha käike ning osta 
mänguraha eest pilet enda valitud 
Laborisse. 
Igal lapsel oli võimalus osa võtta kahest 
erineva valdkonna Laborist. 
LeidurLaborites ehitati miniballistasid 
(vanaaegne heitemasin) ja õhupalli-
masinaid, MeediaLaboris kirjutati rabavaid 
pommuudiseid, VabaLaborites loodi 
meeskonnatööna unistuste tahvlid unistuste 
koolist ning InimLaborites räägiti 
emotsioonidest ja mängiti emotsioonide 
Aliast. Mängijad olid põnevil ja tegutsesid 
rõõmuga ning iga Labori lõpus said 
mänguraha näol ka palka, mis oli justkui 
kirsiks tordil. 
 
Programmi lõppedes olid nii õpilased kui 
juhendajad õnnelikud ja rahulolevad. 
 
Tänan ja kohtumiseni järgmisel nädalal      
4. klassidega! 
 

Liisi Lillemäe, 
Medoonity juhendaja 

 



 ÕPPEKÄIK LUKE MÕISA 
 
3.a klass käis 1. juunil lastekaitsepäeval 
Luke mõisa käsitöökojas ja mõisapargis 
õppepäeval „Vanast uus“. 
Meile tutvustati erinevaid looduses esinevaid  
taaskasutatavaid materjale, millega on 
mõnus meisterdada. Käsitöökojas voltisid 
lapsed karbi ja kaunistasid selle näiteks 
kivikeste, puuokste, sambla, sambliku või 
kuivatatud viljadega. 
Pärast käelist tegevust toimus maastikmäng 
„Aaretejaht“ mõisapargis, kus pildi järgi pidi 
leidma peidetud aarde. Aardekarpides olid 
erinevad küsimused keskkonnaprobleemide 
kohta. Küsimustele vastuseid otsides 
arutasime igapäevase prügi tekkest ja 
jäätmete sorteerimisest ning taaskasutusest. 
 

 
 
Laste mõtted: 
Ma nägin, et looduslikest asjadest saab teha 
väga ilusaid asju. Sain teada, et kui tahad 
meisterdada, siis selleks ei pea poodi 
minema, vaid võid loodusest midagi ägedat 
otsida ning meisterdada. (Sofi Marleen) 
*** 
Ma õppisin, kuidas karpi voltida, kuidas 
eristada isaslõvi ja emaslõvi ning mida 
tähendab mõis. (Melissa) 
 

Küllike Kütimets, 
3.a klassijuhataja 

 
 
 
 

KOOLIELU 
 

 PILLI PUUDUTUS 
 
Alates sügisest käisid 1. klasside õpilased 
Tartu II Muusikakoolis projekti „Pilli 
puudutus“ raames tutvumas erinevate 
pillidega. Lapsed õppisid mängima viit 
erinevat pilli: akordion, kannel, klaver, viiul 
ja ukulele. Igal õpilasel oli võimalik lähemat 
tutvust teha neist kolmega. Kuigi laste 
lemmikuteks kujunesid klaver ja akordion, ei 
leidunud pilli, mis vähemalt paari õpilase 
südant poleks vallutanud.  
Väike ärevus hinges, võtsime 1. juunil selle 
teekonna viimast korda ette. Ees ootas 
lõppkontsert. Kõik lapsed said näidata, mida 
nad selle imelühikese ajaga õppinud olid. 
Iga pillirühm tutvustas alustuseks oma pilli 
lähemalt – milline ta välja näeb, millistest 
osadest koosneb ja kuidas teda 
mängitakse. Seejärel esitati  väikesed, kuid 
toredad muusikapalad. Kuna külalisi sel 
korral majja ei lubatud, said vanemad 
kontserti video teel jälgida.   
Aitäh muusikakoolile toreda võimaluse eest! 
Tänu projektile otsustas mitu õpilast minna 
katsetele, et sügisel muusikakooli õpilaseks 
hakata.  
 

 
 
1.a klassi õpilaste mõtteid: 
Mulle meeldis väga metsamuusika. (Airon) 
Seal olid toredad õpetajad. (Samuel) 
Mulle meeldis akordionit mängida. (Nikita) 
Ukulele hääl oli väga vahva. (Peeter Aaron) 
Seal oli väga äge. Mulle meeldis kõiki pille 
mängida. (Karl Henrik) 
Sain teada, milline klaver seest välja näeb. 
(Holger) 
Mulle meeldis rongisõidu laul. (Rianna 
Maribel 



 

 JUDOTURNIIR 
 
Esimestel klassidel on igal aastal põnev 
võimalus õppida iidset Jaapani võitluskunsti 
judot 
3. juunil rakendasid 1.b klassi tüdrukud ja 
poisid tundides õpitud oskusi klassisisesel 
judoturniiril. Kõik osalejad andsid endast 
parima.  
 

 
 
Tüdrukud: 
I koht  Isabella Viik 
II koht Silja-Johanna Jaama 
III koht Kertu Marleen Sikamägi,  
 Grete Rentnik 
V koht  Ramia Khuda Buksh,  
 Nika Marõltseva 
VII koht  Stella Täht, Amelia Lillemets 
IX-XI koht  Melissa Kessel, Karis Loog,  
 Liilia Torop 
 

Poisid: 
I koht  Sebastian Lätt 
II koht  Ahmad Mohamad Aboujamous 
III koht  Rasmus Kuuseorg,  
 Sandro Mitrauskis 
V koht  Brandon Prikko, Jegor Velikanov 
VII koht  Robin Jonah Uibo, Rico Täht 
IX-XII koht  Ruslan Danilov, Kevin Konsing,  
 Rico Vahtramäe, Kevin Treial 
 
Täname treener Andres Põhjalat uute 
kogemuste eest! 

Kristi Ilves, 
1.b klassijuhataja 

KOOLIELU 
 

 
 


