
E      3. aprill 

10.00 3.a klassi muuseumitund  
 „Toomkiriku saladused“ 
10.55 1.b klassi mänguvahetund aulas 
12.00 1.a klassi mänguvahetund aulas 
12.20 8. klasside loovtööde kaitsmine 
14.00 6.c klass „Kokkame koos“ 
 

T      4. aprill 

  8.30 Õpilasesinduse koosolek 
14.00 Kodutütred Kõrvekülas 
 

K      5. aprill 

10.55 2.b klassi mänguvahetund aulas 
12.00 2.a klassi mänguvahetund aulas 
13.00 5.a klassi muuseumitund  
 „Muumiakambri saladused“  
 TÜ kunstimuuseumis 
 

N      6. aprill 

PRIA programmi võrsete töötoad aulas: 
  9.00 2.b klass 
10.00 1.a klass 
11.00 3.a klass 
 
  9.15 1.b klass TÜ loodusmuuseumis 
15.00 Pariisi kultuurireisi koosolek  
 kab 205 
 

R      7. aprill 
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ÜÜRRIITTUUSSEEDD  

 

TTUUNNNNUUSSTTUUSS  
 

JUHTKOND TÄNAB 
 

 Tartu linna 8.–9. klasside kodunduse 
olümpiaadil osalenud Els Rahel 
Parhomenkot (9.c) ja õpetaja Ingrid 
Rumpi  
 

 vabariiklikul luulekonkursil „Meie 
Eestimaa“ 7. klasside arvestuses          
1. koha saavutanud Mari Iherit ja tema 

juhendajat Mirli Isakut 
 

 noorte tervisekonverentsi pea-
korraldajat õpetaja Kaja Kivisikku 
 

 tervisekonverentsi töötubade läbi-
viijaid: Maris Allik, Ardi Kärberg, Ingrid 
Rump, Siret Vool, Annabel Kallis, Ketlin 
Suvi, Tiina Terasmaa, Martin Vändra, 
Pirgit Palm, Kristin Mäger, Nadežda 
Fessai, Kadri Lill, Seiu Muru, Regina 
Männigo, Marlene Altmäe ja 
mängujuhte: Keitlin Kristelle Looga, 
Relibet Oinats, Stella Peterson, Silja 
Paberit (8.b) ning konverentsi läbiviimist 
muul moel toetanud abilisi: Anneli 
Koppel, Annika Joosta, Küllike Kütimets, 
Greta-Eva Kalberg ja Heino Telling 
 



  

 

 

 KODUNUDSE OLÜMPIAAD 

 
17. märtsil toimus meie koolis kodunduse 
olümpiaadi piirkondlik voor teemal toidu 
väärtustamine. Võistlusest võttis osa 
kaheksa kooli Tartu linnast. Tüdrukud olid   
8. või 9. klassist. Õpilastel tuli täita 
olümpiaadi esimese osana teoreetiline test, 
milles kontrolliti teadmisi igapäevasest elust, 
mis hõlmas nii toidu käitlemist, säilitamist, 
kasutamist kui ka hävitamist. Test kestis ühe 
tunni ja oli üsna põhjalik, mõneti ka raske. 
Teises osas tuli igal õpilasel valmistada soe 
lõunaeine endale ja sõbrale nendest 
toiduainetest, mille ühine nimetaja võiks olla: 
„Mis eile kodus söögitegemisest üle jäi".  
Sellega ülesandega tuli näidata, kuidas 
väärtustada toitu, mis tihti hoopis 
mõtlematult ära visatakse. Kuigi toiduained 
olid valikus kõigile samad: keedetud riis, 
juurviljad, munad, piimatooted, tulid 
valmistatud toidud õnneks veidi erinevad. 
Punkte saadi hindamisel ka lauakatmise ja 
toidu serveerimise eest, samuti töökoha 
korrashoiu eest.  
 

 
 

Parima tulemuse sai Kertu Laanoja Tartu 
Raatuse koolist, kahepunktilise vahega jagas 
3.–4. kohta meie kooli 9.c klassi õpilane Els 
Rahel Parhomenko. Kuna punktide vahed 
olid väikesed, siis võib öelda, et tüdrukud 
olid väga tubli. Kohtunikud, kelleks olid meie 
söökla juhataja Svetlana Utsal, huvijuht 
Kadri Lill ja tehnoloogiaõpetaja Aivar Lankov, 
jäid valminud söökidega rahule. Aitäh 
osavõtjatele! 
 

Ingrid Rump, 

käsitööõpetaja 

 VARJUTEATER 

 
28. märtsil käis 2.a klass vaatamas 
lavastust „Peeter ja hunt“. See oli Sergei 
Prokofjevi muusikaline muinasjutt, kus 
sümfooniaorkester tutvustas varjuteatri 
vormis kõige nooremale publikule 
muusikainstrumente. Meile õpetati, kuidas 
muusikat kuulata, millised pillid orkestris on 
ja mis häält nad teevad. Tutvustati 
järgmised pille: viiul, flööt, oboe, klarnet, 
fagott, metsasarv ja timpan. Kui flöödilt 
kõlas muusikaline osa, siis nägime laval 
linnukest. Lavastus oli maagiline ja samas 
ka naljakas.  
 

 
 

Foto autor Rasmus Kull 

Laste mõtted: 

Sain teada, et olemas on lavaauk, kus 
mängib orkester. 
Põnev oli vaadata, kuidas tehti varjuteatrit. 
Mulle meeldis see muusika, kui linnuke 
lendas ja laulis. 
Tore, et selles lavastuses oli üheks 
tegelaseks meie rahvusloom – hunt. 
 

Küllike Kütimets, 
2.a klassijuhataja 

 
 

 

KOOLIELU 
 



seda ka publikut mitmel korral aktiivselt 
tegutsema pannes. Jaan Aru aitas meil 
mõista, et inimese edukuse taga on 
eelkõige tõsine töö. Igaühel meist on võime 
oma aju ise treenida.  
Ettekannete vahepeal toimusid praktilise 
suunitlusega töötoad. Näiteks sai osaleda 
energiabatoonide valmistamisel ja õppida, 
kuidas köögikapis leiduvaga kodust 
kehahooldust teha. Lisaks meenutati 
elustamise põhitõdesid ja otsiti varjatud 
„pahalasi“ erinevatest jookidest. 
 

 
 

Spordisõbrad tutvusid NTC tehnikatega 
ning korvpallimänguga „Rida“. Mitmed 
töötoad olid ka värskes õhus, kus sai oma 
teadmisi testida orienteerumises või panna 
oma loovus tööle suunatud perspektiiviga 
fotograafias. Kokku oli noortel võimalus 
valida 12 töötoa vahel. Päeva lõpetas 
meeleolukas õnneloos.  
Konverentsil osales üle 250 noore. 
Tagasiside oli väga positiivne, seetõttu 
julgeme pidada konverentsi kordaläinuks. 
Sündmuse õnnestumisele aitasid kaasa 
Tartu LV haridusosakond, Tartumaa 
Omavalitsuste Liit ja TÜ Liikumislabor.  
Aitäh kõigile osalejatele! 
 

Kaja Kivisikk (TEK meeskonna juht) ja  
Kadri Lill (huvijuht) 

KOOLIELU 
 

 LENDAN TERVELT ELLU 

 
Tartu Descartes’i Koolis toimus 29. märtsil 
6.–9. klassi õpilastele noorte tervise-
konverents „Lendan tervelt ellu 2”. 
Sündmusega tähistasime 30. tegevusaastat 
tervist edendava koolina. Aasta oli siis 
1993, kui 15 Eesti kooli ühinesid tervist 
edendavate koolide projektiga. Pilootkoolide 
seas olid lisaks TDK-le ka konverentsi 
külalised Türi Põhikoolist, Puhja Koolist ja 
Ülenurme Gümnaasiumist. Lisaks 
mainitutele olid meil külas ka Tartu Veeriku, 
Raatuse, Hansa ja Kivilinna Kooli, Tartu 
Rahvusvahelise Kooli, Tartu Aleksander 
Puškini, Tartu Mart Reiniku Kooli  ning Tartu 
Forseliuse Kooli noored. Meid kõiki 
ühendab soov olla terve ja liikuv. Oleme 
juba 30 aastat seisnud hea selle eest, et 
meie kooli õpilased järgiksid tervislikke 
eluviise, teeksid teadlikult õigeid 
toiduvalikuid ning hoiduksid tervisele 
kahjulikest harjumustest. 
 

 
 

Konverentsil jäi kõlama mõte, kõige tähtsam 
nutiseade on aju. Sellisele arusaamisele 
jõudsid noored tänu Brit Mesipuu, Harald 
Lepiski ja Jaan Aru kaasahaaravatele ning 
mõtlemapanevatele ettekannetele. Brit 
Mesipuu rääkis, kuidas hoida oma vaimset 
ja füüsilist tervist sotsiaalmeedias ning 
rõhutas vajadust jääda kindlaks iseenda 
arvamusele. Harald Lepiski ettekandest 
kuulsime, kuidas oma aega planeerida ning 
kui oluline on puhkamine ja „akude 
laadimine“. Ta rõhutas korduvalt, et liikuv 

inimene toimib efektiivsemalt ning tõestas 
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Külaliste mõtted tervisekonverentsist 
 
Oli väga noortepärane, uusi mõtteid andev 
ja huvitavate õpitubadega konverents. Kuna 
suurema osa TEK koolina tegutsemise ajast 
olete mulle Tartu linna koolide 
koordinaatorina tuttavad, siis oli palju 
äratundmist. Olete vaprad uuega 
kaasaminejad ja alati huvitavate lahenduste 
leidjad. Jaksu jätkata ja olla terved. 
 

Ülle Prommik, 
tervisespetsialist 

Tartu Linnavalitsus 
 
*** 
Suur tänu motiveeriva ja väga asjaliku 
päeva eest! Kogu programm oli kokku 
pandud professionaalsel tasemel ja 
ülesehitus väga hästi läbi mõeldud. 
Konverentsil oli suur osalejate arv ning  
osales rohkelt koole. Tänukummardus  
korraldusmeeskonnale ja selle vedajale 
Kajale! 
 
Olge hoitud ja terved! 
 

Lea Saul, 
Tartumaa Omavalitsuste Liit 

 
*** 
Täname toreda päeva eest, mille veetsime 
Puškini Kooli õpilastega teie koolis. 
Kogemus oli igati positiivne: väga huvitavad 
ettekanded, kasulikud õpitoad, üldine 
entusiasm ja maitsev söök. 
 

Svetlana Tera, 
Tartu Aleksander Puškini Kooli arendusjuht 

 
*** 
Suured-suured tänud korraldamise eest! 
Tartu Rahvusvahelise Kooli esindajad väga 
nautisid ja võtavad konverentsilt palju 
toredaid mõtteid ja kogemusi kaasa!  
 

Liis Tähiste, 

õpetaja 

 SPORDIUUDIS 

 
25. märtsil osales Carolina Silm (6.a) 
Viljandis toimunud iluuisutamise 
võistlustel Eve Cup 2023, kus saavutas   
III koha. 

 

 


