
1. klasside koor 
alustab 12. septembril  
Koht: B-328  
Juhendaja: Kristel Tikk 
E 12.20   
 

Mudilaskoor  2.–4. klass  
alustab 12. septembril 
Koht: lauluklass    
Juhendaja: Anneli Koppel 
E ja T 13.15  
 

Poistekoor  2.–8. klass 
alustab 12. septembril 
Koht: B-328 
Juhendaja: Kristel Tikk 
E ja T 13.15 (2.–4. kl) 
T 8.15  (5.–8. kl) 
 

Lastekoor 5.–9. klass 
alustab 13. septembril 
Koht: lauluklass    
Juhendaja: Anneli Koppel 
T ja N 8.15 
 

Rahvatants 3.a klass 
alustab 14. septembril 
Koht: aula 
Juhendaja: Kristel Tikk 
K 13.15 ja N 8.15 
 

Rahvatants 7.b klass 
alustab 16. septembril 
Koht: aula  
Juhendaja: Kristel Tikk 
R 14.05 
 

Matemaatika nutikate ring 4.–9. klass 
alustab 12. septembril 
Koht: A-209 
Juhendaja: Pirgit Palm 
E 14.05 
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HHUUVVIIRRIINNGGIIDD  

 

TTUUNNNNUUSSTTUUSS  
 

JUHTKOND TÄNAB 
 

 kooliaasta avaaktustel esinenud 
õpilasi ja nende juhendajaid Anneli 
Koppelit, Kristel Tikku, Lilia Benderit 

TTEEAADDEE  
 

 VILISTLASTE KORVPALLITURNIIR  
 
Oma 4–6-liikmelisi võistkondi palume 
registreerida hiljemalt 19. septembriks 
martinv@tdk.ee 
Osavõtumaks 120 €. 
Osavõturaha palun kanda hiljemalt     
19. septembriks. 
Võistlussüsteem ja ajakava tulevad 
hiljemalt 25. septembriks kooli 
kodulehele. 
Kellel on soovi ja võimalust turniiri 
auhinnafondi toetada palume märku 
anda samale meilile. 
 

 

HUVI- 

RINGID 

mailto:martinv@tdk.ee


  

 

 

Näitering  2.–4. klass 
alustab 13. septembril 
Koht: aula  
Juhendaja: Iiri Saar 
N 14.05 
 

Male 2.–6. klass 
alustab 15. septembril 
Koht: A-308 
Juhendaja: Rain Lõpp 
N 14.05 
 

Tasulised huviringid 
 

Tantsuring 1.–5. klass  (LULU Tantsukool) 
alustab 12. septembril 
Koht: aula 
Juhendaja: Ketlin Mõttus 
E ja N 14.05–15.00 
 

Judo 2.– 9. klass (Judoklubi DO)  
alustab 8. septembril 
Koht: A-korpuse spordisaal 
Juhendaja: Andres Põhjala 
Kuni aasta lõpuni (dets 2022) tasuta. 
T  ja N 15.00–16.30  
 

Dronootika Erahuvikool huviringid: 
 

Lisainfo:  www.dronootika.com 
Registreerumine: 
https://forms.gle/pDAFfzjb3UY98ssa9 
 

Legoring 1.–4. klass 
alustab 7. septembril 
Koht: B-221 
Juhendaja: Seiu Muru 
K 13.30–14.15 
 

Robootika 1.–4. klass 
alustab 7. septembril 
Koht: B-221 
Juhendaja: Seiu Muru 
K 14.20–15.05 
 

Robootika  1.–4. klass  
alustab  7. septembril    
Koht: B-221 
Juhendaja: Seiu Muru 
K 15.10–15.55 
 
Kokandus  1.–4. klass 
alustab  7. septembril    
Koht: B-221 
Juhendaja: Seiu Muru 
K 16.30–18.00 

 KOOLI AASTAPÄEV 
 
Descartes’i kooli juubeliaasta tähistamine 
kulmineerus 10. juunil kooli kokkutulekuga: 
toimus kaasahaarav kontsert ja 
meeleolukas vilistlasõhtu. Reede õhtupoolik 
oli koolimaja täis mõnusat siginat-saginat ja 
naeru: taaskohtumine koolikaaslastega, 
endiste ja praeguste õpetajatega. 
Koolihoovis toimunud kontserdil esinesid 1. 
klasside koor, mudilaskoor, 7.–8. klassi 
kitarriansambel, poistekoor ja 2.a klassi 
rahvatantsijad. Meie koolile omaselt sai 
lavalt kuulda ka prantsuse keelt: šansoone 
esitas vilistlane Triin Lellep, kaasahaaravalt 
laulis Prantsuse koor, 7.b tüdrukud lugesid 
kooliteemalist luuletust ja duetti laulsid 
direktor Jaan Reinson ja vilistlane Birgid 
Täht.  
 

 
 

Muusikaõpetaja Anneli Koppeli 
juhendamisel astusid üles vilistlased: 
Joosep Vall, Anelle Kaasik ja Kadri Ann 
Prass. Lustlikku kaasaelamist pakkus 
õpetajate ja õpilaste topsimäng ning 7.b 
tüdrukute showkava ja Maria Katarina 
Tuunaneni „Hispaania tants“. Õpetajate 
ansambli esituses sai kuulda südamlikku 
laulu „Sinu hääl“.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

KOOLIELU 
 

http://www.dronootika.com/
https://forms.gle/pDAFfzjb3UY98ssa9


*** 
Olen väga uhke, et olen just nii geniaalsest 
koolist tulnud! Veel aastaid hiljemgi on kõik 
õpetajad ja kogu koolipere sügaval 
südames. Oli väga tore kõiki näha ja laulda 
kõigile nagu ikka vanasti ma laulsin 
koolimaja laval. 

Triin Lellep, 21. lend, 2005 
 

 
 

*** 
Iga õpilane, kes käinud Tartu 15. Keskkoolis 
ehk tänases Descartes’i koolis, võib rääkida 
oma loo, olgu selleks õnn, et oli parimatest 
parim klassijuhataja või mõni uskumatuna 
näiv seiklus, mis kooli ja klassikaaslastega 
koos ette võeti. Kindlasti ei osanud noor 
direktor Jaan Reinson 40 aastat tagasi ette 
näha, et järgmised neli kümnendit juhib 
tema ühte ja sama kooli ning selle aja 
jooksul meie ümber kõik nii kardinaalselt 
muutub. 
Aga nii härra direktor kui ka meie õpetajad 
on tugevast puust, nõukogude Eestist on 
saanud Eesti Vabariik ja ühest Annelinna 
tavapärasest keskkoolist uhke nimetusega 
Descartes’i kool.  
Kooli 40. juubelil tegi väga suurt rõõmu just 
see, et sedavõrd palju endiseid kalleid 
pedagooge ja koolikaaslasi kohtas. 
Tänud kõikidele asjaosalistele, kes kooli 
juubeliüritustele oma panuse andsid, tänu 
teile sai kool veel tugevamaks, kooli hing 
sai suure pai ja kõik õpetajad ning õpilased 
kauni mälestuse. 
10 aasta pärast tähistame kooli 
poolesajandat juubelit ja seni võitleme kõik 
selle nimel, et meie riik püsiks, et me ise 
oma tegevusega igapäevaselt toodaks head 
ning olgem ikka positiivsed. 
Palju energiat ning jaksu tegemistesse kogu 
meie kallile kooliperele! 

Mart Oper, 5. lend, 1989 
 

 

KOOLIELU 
 

 
Lõpulugu „Tulgu tuuled“ koondas kõik 
suured ja väikesed esinejad lavale. Järgnes 
direktori pidupäeva kõne ning tervitused ja 
õnnitlused abilinnapealt, haridusosakonna 
juhilt ning koolide direktoritelt.  
Vilistlaste õhtu jätkus restoranis Humal, kus 
tantsuks mängis Lustre ja õhtut juhtis ning 
meeleolu kooliteemalise Kahooti ja 
videomeenutusega hoidis üleval vilistlane 
Marko Kiljak. Kokkutulekul käis 216 
vilistlast. 
 
Suur tänu esinejatele ja juhendajatele 
Anneli Koppel, Kristel Tikk ja Lilia Bender 
ning kõikidele, kes aitasid kaasa kooli 
kokkutuleku õnnestumisele! 

Kadri Lill, 
huvijuht 

 
VILISTLASTE MÕTTED: 

 
Tänud, meeldiva (loe: ägeda) vastuvõtu 
eest! Kõik oli väga hästi organiseeritud ja 
tore oli jälle kohtuda klassikaaslastega ning 
õpetajatega. Ikka jõudu ja jaksu 
edaspidisteks tegemisteks! 

Andri Karniol, 7. lend, 1991 
 
*** 
Aitäh imeilusa tähtpäeva loomise eest. 
Südamlik, soe ja maailmaavardav nagu 
Descartes’i kooli süda, mis läbi kuldsete 
käte ja helgete silmapaaride oskab alati 
tundena edasi anda.  
Ootan tänu ja elevusega uusi 
loomiskohtumisi!  

Birgid Täht (Mäekink), 27. lend, 2011 
 



 

Tore oli näha endisi õpilasi, kes õpetajatööd 
teevad, teiste seas Külli Hindrikson, Martin 
Vändra, Tõnis Eelma. 
Ületamatult kõige kokkukuuluvam on minu 
andmetel 1986. aastal II lennuna Tartu 15. 
Keskkooli lõpetanud 11.b klass, kes koos 
oma klassijuhataja Marju Koniga olid väga 
rohkearvuliselt kohale tulnud. Neil jätkus 
koosolemise rõõmu pikaks klassi-
juhatajatunniks koolimajas. Ja hiljem, kui 
juubelipidu jätkus restoranis Humal, istusid 
nad ikka ühises pikas lauas ja juttu jätkus 
kauemaks… 
Aga sealsamas vanalt õllekeldrilt laenatud 
nimega peopaigas oli väga tore, et peale 
ägedate pillilugude ja maitsvate suupistete 
pakuti ka vaimutoitu. Rikkaliku pildi-
materjaliga viktoriini abil anti võimalus 
värskendada oma kooli ajalooga seotud 
teadmisi. 
Kas kõik endised ja praegused kooliga 
seotud inimesed ikka teavad, et prantsuse 
keelt hakati meie koolis õpetama juba teisel 
õppeaastal? 
Seda fakti sai veel koolidirektor Jaan 
Reinsoniga üle korratud. Tore, et meie koolil 
on nii mitmekülgne direktor, kes peale kooli 
juhtimise ka laulab, tantsib, teeb tõsiselt 
tervisesporti, innustab oma eeskujuga nii 
õpilasi kui kolleege. 
Jaan Reinsoni käest sain kuulda, et Tartu 
Descartes’i Kooli tulevik on Tartu linna 
hariduskorralduste tuules kõikuma löömas. 
Kas viie aasta pärast kooli 45. aastapäeva 
tähistada saame – eks seda näitab tulevik. 
Hoiame oma koolile pöialt! 
Praegustele Tartu Descartes’i Kooli 
õpilastele ja õpetajatele soovin loomingulist 
uut kooliaastat! 
 
Märkus: Eraldi tahaksin tänada kõiki, kes 
tegid ära suure töö Pääsukese (1993–2009) 
kogumiku kokkupanemisel! Lugemist ja 
meenutamist on palju! 

KOOLIELU 
 

MINU KOOL – 40! 
 

Juta Lange-Nõmm (Tartu 15. Keskkooli 
klassivälise töö organisaator 1982–1988, 
eesti keele ja kirjanduse õpetaja 1988–
2001) 
On kaks olulist momenti, mis meie koolile 
said hästi omaseks kohe päris 
algusaastatest. Esiteks see, et kooli 
suurüritusi (1. septembri aktus, külalis-
esinejate etteasted, õpilaskontserdid 
Annelinna rahvale jne) korraldatakse ikka 
koolimaja ees.  
Ja teiseks muidugi prantsuse keel! Nii oligi 
väga eriliselt tore 10. juunil, meie kooli     
40. juubelipeol kuulata õpilaste, õpetajate ja 
vilistlaste prantsusekeelseid laule, näha 
toredaid tantsijaid kooli ees peoplatsil. 
Alles lõppenud koroonaaeg sundis ilmselt 
paljusid vilistlasi kõhklema, kas osaleda. 
Minu oma klassist, kellele olin eesti keele 
õpetaja ja klassijuhataja aastatel 1988–
1993, oli paarikümnest 9. klassi lõpetanust 
kohal vaid üks õpilane. 
Aga kõigi kohaletulnud endiste õpilaste ja 
kauaaegsete kolleegidega oli siiski väga 
tore kokku saada. Muidugi oli nägude ja 
nimede kokkupanemisel pisut raskusi. Mina 
kasutasin sel puhul nippi, et ütlesin 
kõigepealt oma nime, siis saingi 
vestluspartneri ajaskaalal paika. 
Oli kena enne kontserti pisut ka koolimajas 
ringi jalutada, kus õpetajad Kaja Haljasmets 
ja Ingrid Rump olid rõõmsalt oma ruumides 
külalisi vastu võtmas. 
Aulas juhtusime kokku endiste kolleegide 
Virve Pirbe, Camilla Meistri ja Reet 
Sahkuga, nendega koos ühisele pildile 
saime ka Lele Kubparti (minu endine 
õpilane). 
 

 


