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TEADE

E

9. mai

11.30
12.20
13.20

3.c PRIA projekt – Viinamärdi talus
6.a ja 6.b KIKi programm Saare
järve õpperajal
2.b PRIA projekt – Viinamärdi talus
8. klasside loovtööde kaitsmine
Juhtkonna nõupidamine

T

10. mai

9.15
9.45

10.00
17.30

K

4.a klassi KIKi õppeprogramm
Toomemäel
Pereõhtu:
töötoad, kontsert ja NÕ22 etendus

11. mai

8.a klassile esmaabi koolitus

11.15
14.00

4.b klassi KIKi õppeprogramm
Toomemäel
9. klasside eesti keele proovieksam
Tugimeeskonna nõupidamine

N

12. mai

10.00

12.00
15.00

4.b KIKi õppeprogramm
„Orienteerumine“ Vapramäel
2.b klass loodusmuuseumis
6.c ja 5.a KIKi programm Saare
järve õpperajal
Tartu linna 6. klasside ajalooviktoriin
Õpetajate üldkoosolek

R

13. mai

8.45
9.00
9.45

Õpilasesindus kutsub õpilasi ja õpetajaid
9.-13. maini osalema stiilinädalal. Igal
päeval on oma stiil, mille leiate
kuulutusest.
Kõige aktiivsema osalusega klassile on
auhind.
Ootame aktiivset osavõttu!

8.45
9.00
11.15

4.a KIKi õppeprogramm
„Orienteerumine“ Vapramäel
5.c KIKi programm Saare järve
õpperajal
6.a Lodjakojas õppeprogramm
„Loodus läbi viikingi silmade“

KOOLIELU
 EELTEADE RATTAÄSSADELE
25. mail muutub Descartese ja Hansa
koolide väliterritoorium ägedaks rattarajaks.
Vurama on oodatud rattaässad vanuses
2-14 aastat. Pisemaid võivad rajal saata
vanemad. Kõik osalejad saavad vinge
Kommipommi paki. Rada on läbitav nii
kolme- kui kaherattalisega, tõuks las jääb
seekord koju. Kiiver on rangelt kohustuslik.
Üritus algab 17.00. Kohal tasub olla piisava
ajavaruga
(numbri
väljavõtmine
ja
kinnitamine, stardikoridori minek jne.
Info, tasuta registreerimine ja rattatrenni
võimalused Tartus: https://www.rattasoit.com
 5. KLASSID AHHAAS
4. mail osalesid 5. klassi õpilased AHHAA
keskuse poolt pakutavas õppeprogrammis
"Meeled ja taju". Õpilastel oli võimalik
osaleda töötubades, teha rühmatööd ja
nautida
teadusteatrit.
Kõige
rohkem
meeldisid tegevused töötubades, kus sai
proovile panna enda meeled ja tajud.

Erinevate toitude maitsmine ja nuusutamine
oli õpilaste meelest kõige toredam.
Rühmatöö käigus selgus, et inimesed
tajuvad erinevalt nt veetemperatuuri, värve ja
maitseid. Teadusteatri katsed tõestasid, et
nii meie taju, tähelepanu kui ka mälu
petavad meid uskumatult sageli.
Svea Kaio,
loodusõpetuse õpetaja

