
E      29. aprill 

  8.30  1.a klass Ampsuteaduse töötoas 
10.55 Aktiivne vahetund 2. klassile võimlas  
11.00 3.b klass Ampsuteaduse töötoas 
12.00 Klassijuhatajate nõupidamine kab 110 

T      30. aprill 

Kooli omaloomingukonkursi esitamise tähtaeg 
10.55  Mänguvahetund 3. klassile aulas 
12.00  Aktiivne vahetund 3. klassile võimlas 
12.00 2.c õppeprogramm "Aastaajad"  
 Tartu Ülikooli muuseumis 
14.05 KEAT esmaabi koolitus 6.b klassile 

K      1. mai 

KEVADPÜHA 

N      2. mai 

10.55  Just Dance aulas 
14.00 Tugimeeskonna nõupidamine 
18.00 Kõnniüritus kogukonnale 

R      3. mai 

 10.30 1.b kl õppekäik Luke mõisa 
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ÜÜRRIITTUUSSEEDD  
 

TTUUNNNNUUSSTTUUSS  
 

TTEEAADDEE  
 

 inimeseõpetuse olümpiaadil edukalt 
kooli esindanud õpilasi ja nende 
juhendajat õpetaja Kaja Haljasmetsa 

 Tartu Linna õigekirjaolümpiaadil 5. kl 
arvestuses 3. koha saavutanud Karoliina 
Koltšinit (5.c) ja tema juhendajat õpetaja 
Mare Liivi 

 konkursi „Aasta kool 2019“ konkursitöö 
valmimisele kaasa aitamise eest Greta-
Eva Kalbergi, Heino Tellingut, Kadri Lille, 
Riina Voltrit, Kaidi Menšikovat, Patrick 
Väljat (9.b) ja teisi 9.b klassi õpilasi 

 XII Tartu koolide lahtistel 
karikavõistlustel males kooli esindanud 
õpilasi Sander Laini (4.a), Mathias 
Lepnurme ja Dan Krooni (3.b) ning 
maleringi juhendajat õpetaja Heldi Kiislerit  

 õpetaja Kaja Kivisikku, kes aitas 
korraldada ülelinnalist tüdrukute päeva 
üritust 5. klassidele 

 pereõhtul osalejaid ja eriline tänu kõige 
aktiivsematele klassidele (2.a, 5.b, 7.b) 
ning nende vanematele 
 

TTEEAADDEE  
 



  

 

 

 INIMESEÕPETUSE OLÜMPIAAD 

 
10. aprillil toimus inimeseõpetuse olümpiaad. 
Tulemused: 
Tartu linn (osavõtjaid 20) 
2. koht  Anette-Jasmin Ansip (7.a) 
6.−8. koht  Kerttu Lisette Kadajane (7.a) 
Tüdrukute kohad vabariigis (osavõtjaid 274) 
Anette-Jasmin 4.−10. koht 
Kerttu Lisette Kadajane 64.−69. koht 
 

Kaja Haljasmets, 
geograafiaõpetaja 

 

 7.A KLASSI KUNSTITUND 

 
7.a klassil oli teistmoodi kunstitund, seekord 
kasutati maalimiseks käe asemel jalga. 
Eestis on mitmed maalijad, kes  maalivad 
suu ja jalaga. Tunni eesmärk oli tunnetada, 
kuidas on maalida kui pintsel on varvaste 
vahel. Mõni ei julgenud sokkigi jalast võtta. 
Raske oli, sest  jalg väsis ja läks isegi 
krampi.  
 

 
 

See omamoodi kogemus paneb paremini 
mõistma ja hindama puuetega inimesi. 
 

Helle Laas, 
kunstiõpetaja 

 

 ROBOOTIKAVÕISTLUS 

 
13. aprillil toimus Viimsis, Karulaugu 
spordikeskuses üks aasta suurimaid 
robootikavõistlusi Robomiku, millest sel 
aastal võttis osa ligi 700 robootika huvilist. 
Robotid võistlesid robotite sumos, 
joonejärgimises, köieveos, folkrace'is, 
kiirendusvõistlusel, linnaläbimises ja mitmel 
teisel võistlusalal. Kokku oli selle aasta 
Robomikul erinevaid võistlusi seitseteist. 

Descartes'i koolist osales Lego sumo alla 
12-aastaste kategoorias kaks võistkonda 
koosseisus: Jürgen Liiv ja Henri Lepvalts 
(4.b) ning Ilona Vall (4.a) ja Mirjam Mandri 
(2.c). Kahjuks alagrupist edasi ei pääsetud, 
kuid võistlejad said siiski kogemuse võrra 
rikkamaks.  
 

 
 

Robomiku on Eestis suuruselt teine 
robootikafestival, mis toimub igal kevadel. 
Ürituse korraldasid Robootika.com, Robotex 
ning Tartu Ülikooli tudengid. 
 

Karl-Tanel Paes, 
robootikaringi õpetaja 

 

 ÕPILASVAHETUS 
 

Kogemuse saamiseks õppisid Tartu koolide 
õpilasesinduste liikmed kolm päeva mõnes 
teises Tartu koolis. Märtsi lõpus ja aprilli 
alguses õppisid Tamme koolis Kerttu Lisette 
Kadajane ja Greete Sasmil (7.a), Karlova 
koolis Marit Samrjakova (7.b) ning Tartu 
Erakoolis Terit Michelle Sild ja Anette-
Jasmin Ansip (7.a). 3.–5. aprillini õppisid 
meie kooli 7.a klassis Maarja Somelar ja 
Marie Elise Kanarik. 
 
*** 
Alguses me olime segaduses, kuhu me 
peame minema, aga meid tuli aitama üks 
„uus“ klassiõde. Teisel päeval hakati 
meiega rohkem suhtlema ja see oli lõbus. 
Koolimaja oli väga ilus. Õpilased olid 
samasugused nagu meil – naljakad, lahked 
ja toredad. Õpetajad olid samuti väga 
lahked ja abivalmid. Tamme kooli 
seitsmendikel on mitmes aines erinevad 
õpikud ja teemadega ollakse ka erineval 
kaugusel. Mulle nii meeldis Tammes, et 
oleksin tahtnud natuke ka sinna kooli jääda, 
aga samas tahtsin ma ka oma kooli tagasi.  
 

KOOLIELU 
 



4.a klassi õpilased meenutasid töötubasid 
järgmiselt:  
* Mina valisin õpetaja Lilia töötoa. Mulle 
meeldis väga, me õppisime pool laulu pähe. 
Hiljem ma mõtlesin, et Lilia töötuba oleks 
võinud kesta tund aega. AKROses ma 
alguses kartsin, sest kukkumine on ju valus, 
aga see polnud üldse nii hull.  
* Töötoad meeldisid mulle väga. Tore oli 
näha, kuidas mu ema laulab.  
* Töötubade õhtu oli hea idee. Käisin torti 
kaunistamas ja arvutamas. Pärast oli mõnus 
tordisöömine.  
 

 
 
* 99math meeldis mulle väga, sest seal oli 
väga põnev ülesandeid lahendada. Mina sain 
6. koha ja mu isa sai 2. koha ning šokolaadi. 
Robootika oli väga lõbus. Seal me 
programmeerisime robotit. Robotid olid väga 
naljakad.  
* 99math töötuba oli lihtne, sest ajutreening 
on lihtne. Kui võidad on tore, aga kui isa 
võidab, siis on veel toredam. Mängude 
töötoas olin ainuke poiss, aga siiski oli lõbus. 
Mu isal ja isegi õel oli lõbus.  
* See õhtu meeldis mulle hullult. Sai tantsida, 
töötubades käia ja torti süüa. Trükkimise 
töötuba meeldis mulle väga, seal sai 
joonistada ja värvida. Pilt tuli isegi parem 
välja, kui ootasin. 
* Kõige rohkem meeldis mulle patside 
punumise töötuba. Seal õppisin ma kahte 
lihtsat soengut tegema. Need olid väga 
ilusad! Valisin ka sportliku tegevuse töötoa. 
See oli lõbus.  
  
Laste mõtted võttis kokku klassijuhataja Terje 
Lelov 
 
 
 

 

 

*** 
Kolm päeva Tartu Erakoolis möödusid väga 
huvitavalt, sain seal palju uusi sõpru ja 
teadmisi. Mulle meeldisid sealsed söögid, 
õpetajad ja lahked õpilased. Õppetöö oli seal 
huvitav, näiteks matemaatika ja inglise keel 
olid erinevates tasemerühmades (kerge, 
keskmine, raske). Mina olin keskmises 
grupis ning õppetöö oli mulle jõukohane. 
Teistsugune meie koolist oli see, et tundide 
ajad olid erinevad (1 koolitund kestis u 80 
min), söögivahetund oli pikem ning õpikute 
asemel toimus Tartu Erakooli õppetöö 
iPadides. Viimane päev vahetusõpilasena 
möödus eriti kiiresti ning sealsest koolist 
lahkudes oli veidi kurb tunne. 
 
*** 
Karlova koolis oli väga tore. Õpetajad olid 
lahked ja klassikaaslased sõbralikud. 
Muidugi sain sealt endale ka uusi ja väga 
toredaid sõpru. Sain teada, mis tunne on olla 
vahetusõpilane. Soovitan minna 
vahetusõpilaseks kõikidele, kellele meeldib 
saada uusi kogemusi ja kes julgevad 
sõbruneda uute inimestega. 
 
*** 
Tartu Descartes’i koolis olid väga toredad ja 
sõbralikud inimesed ning hea toit. Tunni ajal 
räägiti palju, seetõttu oli natuke raske 
õpetaja juttu kuulata. Meie oleme oma koolis 
õppimisega natuke eespool. Harjumatu oli, 
et igas tunnis olid õpikud ja koolikott oli väga 
raske.“ 
 

Infolehe toimetus 
 

 KOOLI AASTAPÄEVA TÄHISTAMINE 

 
10. aprillil tähistasime kooli 37. aastapäeva 
hoopis teistmoodi. Õhtu algas 
tervituskontserdi ja Andre Laine läbiviidud 
ühistantsimisega. Seejärel toimusid erinevad 
töötoad: parkimiskella ja külmikumagnetite 
meisterdamine, paberlõige, tekstiilitrükk, 
patside punumine, soolased suupisted, 
maitsevõi valmistamine, küpsisetordi 
kaunistamine, esmaabi, mängulised 
õpitegevused, 99math, prantsuse laul, 
kõlatorud, robotika, Akrose trall, sportlik 
tegevus. 
 

KOOLIELU 
 



 

 
Sel korral oli kohtumise eesmärgiks esmaabi 
töötuba, kus kodutütred olid lasteaia lastele 
juhendajateks. Kodutütred olid selleks 
kohtumiseks valmistunud kuu aega – rühma-
tundides   õpiti   esmaabi  andmist  erinevate 
vigastuste korral. Aitäh kooli medõele 
Nadežda Fessaile,  kes oli lahkesti nõus oma 
teadmisis jagama ja leidis aega tüdrukute 
juhendamiseks.  Kui endal esmaabivõtted 
selged, siis on hea neid oskusi ka teistega 
jagada.  Kodutütred õpetasid lasteaialastele, 
kuidas verejooksu peatada ja haava siduda. 
Palju põnevust ja elevust tekitas mänguveri, 
millega lapsed endale haava joonistasid, et 
siis seda kinni siduda. Tore oli vaadata, 
millise õhinaga lapsed sidumist õppisid.  
 

 
 
Kodutütarde ja „Sipsiku“ lasteaia vahelise 
koostöö info on jõudnud ka „Triinu ja Taavi“ 
lasteaeda, kes on avaldanud soovi 
kodutütardega koostööd teha. Ka nemad 
ootavad meid rõõmuga külla. 
 
„Sipsiku“ lasteaia õppealajuhataja Marika 
Kaldaäär  tänas meid ja avaldas soovi 
koostöö jätkamiseks. Leppisime kokku, et 
kohtume sügisel taas.  
 
Kodutütarde arvamused: 
* Meeldis õpetada, kuidas haava siduda. 
(Maria) 
* Sain ise teada, kuidas sidet kinni panna. 
(Joanna) 
* Kohtasin tüdrukut, kellega eelmisel korral 
sõbraks sain. (Elina) 
* Meeldis, et minu käsi kinni seoti. (Eva-Lota) 
* Meeldis, et lapsed said minu kätt kinni 
siduda. (Rianna) 
 

Külli Hindrikson, 
Kodutütarde juhendaja 

 
 

 

Meile kõigile meeldis väga paberlõike 
töötuba. Laura leidis tänu sellele töötoale 
endale hobi, ostes paberlõikeks kõik vajaliku. 
Mina käin peale tunde ikka veel paberlõiget 
tegemas, sest nii tore on. Ka Lisetele 
meeldis väga. Vaatamata sellele, et Kristiina 
endale sisse lõikas, oli ta väga rahul. 
Järgmisel aastal võiks ka olla selline õhtu, 
aga töötoad võiksid olla natuke pikemad. Ja 
õpetajad võiksid vähem õppida anda 
järgmiseks päevaks, et saaks rohkem 
toredast õhtust rõõmu tunda. 
 
Anneli (7.b) paberlõike töötoast osavõtjate 
nimel 
 
*** 
Osalesime aktiivselt TDK 37. sünnipäeva 
peol. Milline tore õhtu! Kosutav kohvik, 
kontsert läks äkki üle kogu kooli ühendavaks 
peoks, töötoad olid kaasahaaravad.  
Jätkake samas vaimus! Oleme väga 
tänulikud, et saame koolis oma perega aega 
veeta! 

Rain, Elo ja Roosi - Miina perekond (4.a) 
 
*** 
Meile meeldis. Oli teisiti kui tavaliselt. Ja sai 
ka ajud tööle. Tore pidu!  

5.c Angelika ema 
 
*** 

Aitäh, oli väga vahva üritus, kõik laabus 
sujuvalt. Igati tore ettevõtmine kooli poolt!  

5.c Anett Joanna ema 
 
*** 
Meil kolmel oli väga tore. Kooli korraldatud 
kontserdid on ka muidu ilusad ja mõnusad 
kuulata, aga selliselt läbi mõeldud pereõhtu 
oli jällegi tore vaheldus. Hea, et töötubade 
valik oli piisavalt mitmekülgne ja valida võis 
paljude tegevuste vahel ning muidugi 
tantsuõpetus oli vinge. Midagi taolist võiks 
edaspidigi olla.  

5.c Madise ema 
 

 KODUTÜTRED LASTEAIAS 

 
Koostöö „Sipsiku“ lasteaia ja kodutütarde 
vahel on olnud rõõmuderohke. Kolmapäeval, 
17. aprillil olid kodutütred taas oodatud 
lasteaeda. 

KOOLIELU 
 



 
Juuniorklassis oli kaks rühma ning meistritiitli 
võitsid kindlalt Griseted. Rühma kuuluvad   
9.a klassi õpilased Christina Kodanik, Kleer 
Siigur, Vita Enok, Helena Liisa Moks ja 
Roberta Solom.  
 

 
Noorteklassis saavutas viie rühma seas 
esikoha rühm Siidisabad, kuhu kuulub Terit 
Michelle Sild (7.a) 
 

 
 

Pildid rühmade Facebooki lehelt 
 

 KARIKAVÕISTLUSED MALES 
 

13. aprillil toimusid Descartes’i koolis 
kaheteistkümnendat korda Tartu lahtised 
karikavõistlused males. Osales 81 maletajat 
27 erinevast Eesti ja Läti koolist. Võistkondlik 
karikavõit läks seekord Tartu Miina Härma 
Gümnaasiumisse. Individuaalarvestuses oli 
tublim Rakvere Waldorfkooli õpilane Albert 
Pedmanson, kes sai üldvõitja karika ja oli 
esimene kuni 12-aastaste seas. Meie kooli 
võistkond koosseisus Sander Lain (4.a), 
Mathias Lepnurm (3.a) ja Dan Kroon (3.b) jäi 
13. kohale.  
 

 

 KORVPALLI TURNIIR 

 
13.–14. aprillil peeti Rakvere Spordihallis 
korvpalli G4S Noorteliiga mini-klassi 
finaalturniir. Noormeeste seas krooniti Eesti 
meistriks Tartu Ülikooli Korvpallikool/ 
Draakonid meeskond, mille koosseisu 
kuulub ka meie kooli 5.b klassi 
õpilane Marvin Uusen. Finaalis alistas võitja 
meeskond kodusaalis mänginud RSK 
Tarvase numbritega 63:53.   
 

 
 

 EESTI MEISTRID RÜHMVÕIMLEMISES 

 
21. aprillil toimusid A. Le Coq spordihoones 
Eesti Meistrivõistlused rühmvõimlemises. 
Ilusad katsed tõid meie võimlejatele säravad 
tulemused. 
Meistriklassis tuli Eesti meistriks Rütmika 
Elite Team. Rühma liige on Emilia Margaret 
Katrin Kums (9.a) 
 

 

KOOLIELU 
 


