Tartu Descartes'i Kool

INFOLEHT
18. – 22. aprill 2021

TUNNUSTUS
JUHTKOND TÄNAB

 kooli
40.
aastapäeva
aktustel
esinenud õpilasi ja juhendajaid õpetaja
Kristel Tikku ja Lilia Benderit

S ÜRITUSED

E

18. aprill

12.00
13.20

DELF eksam (kirjalik)
1.b klassi KIKi õppeprogramm
Ülenurmel
1.a klassi mänguvahetund aulas
Juhtkonna nõupidamine

T

19. aprill

10.30

9.30

TEADE

Nr 29 (845)

10.55
13.00

8.b klass Meenikunnos
Räätsamatkal
2.a klassi mänguvahetund aulas
3.- 4. klasside võistlus Spelling Bee

K

20. aprill

12.00
14.00
18.00

DELF eksam (suuline)
Lasteteater Sõber etendus "Öine
seiklus" 1.-3. klassidele
1.b klassi mänguvahetund aulas
Tugimeeskonna nõupidamine
Talendishow finaal aulas

N

21. aprill

8.15

DELF eksam (suuline)
9. klasside konsultatsioonid
gümnaasiumikatseteks
8.30
10.55

Õpilasesinduse koosolek
2.b klassi mänguvahetund aulas

R

22. aprill
e-õppepäev
DELF eksam (suuline)

KOOLIELU
 BOTAANIKAAIAS TAIMI ÕPPIMAS

 ÖÖKOOL

5.–7. aprillil oli 6. klasside õpilastel tore
võimalus õppida tundma taimede erinevaid
eluvorme botaanikaaias. Juhendaja Margit
jagas selgitusi kasvuhoonetes, uusi teadmisi
kinnistas lõpuks mäng.

Reede õhtul, 8. aprillil toimus meie koolis
õpilasesinduse öökool, mis algas Anne
noortekeskuse noorsootöötajate koolitusega
„Idee kui edu idu”. Elen Hermanson ja
Maarja Enumäe panid meid unistama, ideid
genereerima ja õpetasid projekti kirjutama
ning rääkisid rahastamise võimalustest.
Saime palju inspiratsiooni ja ideid. Ühe
ülesandena täitsime meeskondadena Tartu
noorte omaalgatusprojektide taotlusvormi.
Parimaks osutus projekt „Õpilased tahvli
ette“.

Mõned õpilaste mõtted:
Nägime palju uusi taimi ja ka selliseid taimi,
mille vilju teame hästi, aga taime ennast pole
näinud. Mulle meeldisid kõige rohkem
kaktused, eriti öökuninganna. (Mari)
Saime teada, millised taimed on epifüüdid,
liaanid. Kõige ägedaim taim oli aga
Washingtonia palm – väga-väga kõrge.
(Marri)
Üllatav oli näha, et sarvsõnajalal on oma
lehtedest tekkinud pott, see kinnitub puu
tüve külge ja taim kasvab selle sees.
(Johanna)
Nime poolest jäi hästi meelde punaste õitega
musi-punahuul. (Kert ja Robert)
Maitsetaime nelki saadakse nelgipuu
kuivatatud õiepungadest, kaneeli aga
kaneelipuu koorest. (Elis, Ethel-Ly)
Väga huvitavad olid putukaid söövad
kanntaimed. (Aneesa)
Tore oli lõpus ka mänge mängida. Igatahes
tekkis huvi minna veel botaanikaaeda.
(Lisette)

Öökool liitis meid omavahel ja tõi meid
üksteisele lähemale. Võtsime vastu palju
olulisi otsuseid, näitks tehti koolile
Instagram. Mängisime palju seltskonnamänge ja palli, korraldasime aarete jahi ja
olime kogu öö üleval. Üheskoos tegime
pitsat, vaatasime filmi ja nautisime head
seltskonda. Hommikul läksime rõõmsas
tujus, täis kõhuga ja väsinult koju. Täname
huvijuhti ja kooli, et on võimaldanud meile
sellised vahvad kogemused.
TDK õpilaesindus

Rao Kaarel: väga nautisin troopilisi orhideesid.

Kaja Haljasmets,
loodusõpetuse õpetaja

KOOLIELU
 KOOLI 40. AASTAPÄEVA AKTUSED

 SPORDIUUDISED

12. aprillil tähistasime kooli 40. aastapäeva
kooliastmete aktustega. Aktusel esinesid
1. klasside koor, poistekoor, prantsuse koor
ja 2.a klassi rahvatantsijad. Kuulasime
luuletusi ja direktori meenutusi koolist ning
tunnustasime tublimaid 3., 6. ja 9. klassi
õpilasi kooli aukirjaga. Sõime kringlit ja
mõtlesime, et sünnipäev on tõesti üks tore
päev. Palju õnne, armas kool!

8. aprillil osales Carolina Silm (5.a) Tartus
rahvusvahelisel iluuisutamise võistlusel
Tartu Hope Cup 2022 ja saavutas Springs
grupis 16 võistleja hulgas I koha. See
võistlus oli viimane selle hooaja Springs
vanusegrupis. Hooaeg oli väga edukas,
kuna kõikidel võistlustel võttis Carolina kõik
I kohad.

***
9.–10. aprill toimus Tartus iluuisutamise
võistlus Hope Cup 2022. Liis Kittus (3.a)
saavutas Cubs B grupis 2. koha. Kokku oli
19 võistlejat.

