Tartu Descartes'i Kool

INFOLEHT
14. – 18. september 2020

TEATED
 ALUSTAVAD RINGID
Mudilaskoor: E ja K kl 13.00
Poistekoor: E ja K kl 13.00
Lastekoor: T ja N 8.15
Näitering:
2.-4. kl T kl 13.00
5.-9. kl T kl 15

S

E

Nr 2 (789)

ÜRITUSED

14. september

Algab pikapäevakool
8.15
10.10
12.15

1.a klass ampsuteaduse töötoas
1.b klass ampsuteaduse töötoas
2.c klass ampsuteaduse töötoas

 MAAILMAKORISTUSPÄEV

T

15. september

19. septembril toimub maailmakoristuspäev. Meie kooli õpilased koristavad
17. ja 18. septembril. Osalevad 1.a, 1.b,
3.a, 4.a, 4.c, 5.b, 7.c, 8.a, 9.a.

8.30
10.45
11.30

2.b klass Latika talus
Juhtkonna nõupidamine
1.b klass Latika talus

K

16. september

13.00
14.00
14.45
14.50

 21.–25. SEPT SPORDINÄDAL
E – jõupäev
T – orienteerumine
K – pallimängud, õhtune orienteerumine
lastevanematega
N – jooksupäev
R – vaimse tervise päev

3.b klass toitumise töötoas
4.a klass toitumise töötoas
Õpilasesinduse esimene koosolek
kab 110
Loovtööde juhendajate koosolek
kab 115

N

17. september

8.00
9.00
14.00

4.c klass toitumise töötoas
3.a klass toitumise töötoas
Tugimeeskonna nõupidamine

R

18. september

KOOLIELU
 PRIA-ga TALUDES TOIMETAMAS
PRIA toetab koolilaste silmaringi avardamist
ning
võimaldab
külastada
erinevaid
koostööpartnereid. Tänu õpetaja Kaja
Kivisiku ettevõtlikkusele avanes meie kooli
1.–4. kl õpilastel võimalus külastada Latika ja
Kaspri talu. Lisaks sellele toimuvad põnevad
töötoad, mille algust ootame põnevusega.
Kolmapäeval, 9. septembril seadis 3. a klass
sammud Latika talu poole, kus toimus
õppeprogramm „Meeltega maale“. Õpilastel
oli võimalus eelmisel aastal õpitut korrata.
Programmis õppisime tundma taluelu läbi
meelte: vaatama, kuulama, katsuma,
maitsma ja nuusutama. Häälte järgi püüdsid
lapsed ära arvata, kes räägib. Kotte
katsudes mõistatati, mis on koti sees. Lastel
oli võimalus ronida kombaini ja traktori
kabiini ning tunda end tõelise talumehe või –
naisena. Lisaks toideti hobust, kanu ja
lambaid. Iga laps sai teha endale
meelepärastest taimedest teekotikese ja
kaunistada pakkekotti, mille koju kaasa viis.
Päeva lõpetuseks pakkus talu perenaine
šokolaadikooki,
mis
oli
valmistatud
kõrvitsast, juua imelise lõhna ja maitsega
teed.
Laste mõtted:
 Me mängisime kuulmis-, kompamis-,
tunnetamismänge. Meil pandi silmad kinni ja
me pidime nöörist kinni hoidma ning niimoodi
terve raja läbi kõndima. Käisime traktoris ja
kombainis. Söötsime hobust ja lambaid.
Lõpuks sõime kooki ja jõime teed. Kook oli
väga maitsev. (Markos ja Taaniel)

Neljapäeval, 10. septembril külastas 3.a
klass aga Kaspri talu, kus meile tutvustati
eestlaste põhitoitu – kartulit. Programmi
alustasime kartulite lõkkes küpsetamisega.
Õppisime tundma kartulitaime osasid ja
tööriistu, millega põllutööd tehakse. Lapsed
said ise hanguga kartuleid võtta. Istutasime
oma erivärvilised ja eri sorti kartulid potti
ning kasvatame neid klassis. Nagu
eelmiseski talus, pakkus lastele rõõmu
loomade toitmine ning põllutöömasinate
otsa ronimine.
Laste muljed:
Mulle meeldis eriti kartuleid fooliumisse
panna ja neid lõkkesse visata ning pärast
neid süüa. Lahe oli ka kartuleid võtta.
Pärast seda läksime tiigi äärde kalu toitma.
Ja siis juhtus naljakas asi, et üks klassivend
kukkus jalgupidi tiiki. Õnneks lõppe kõik
hästi. (Melissa ja Liisu)

Lastega käis talusid uudistamas 3.a klassi
õpetaja Küllike Kütimets

