Tartu Descartes'i Kool

INFOLEHT
13. – 18. mai 2019

ÜRITUSED

TUNNUSTUS
 kooride kontserdil esinenud õpilasi ja
nende juhendajaid Anneli Koppelit, Kristel
Tikku, Lilia Miilastet ja Kristi Ilvest,
õhtujuht
Pilleriin
Pindi
ning
korraldusmeeskonda Kadri Lille, Heino
Tellingut, Iiri Saart, Külli Reinot, Elle
Metsa, Kadri Vaarikut, Küllike Kütimetsa,
Tiina Terasmaad ja Marika Štšerbakovi
 Tähtvere spordipargis koolidevahelisel
murdmaajooksul kooli edukalt esindanud
6.–7. klasside võistkonda ja nende
õpetajaid Tiina Terasmaad ning Martin
Vändrat
 vabariiklikul kunstiolümpiaadil kooli
esindanud Daniel Petuhhovi ja tema
juhendajat õpetaja Helle Laasi
 5. klasse, kes osalesid südametervisele
pühendatud
5.
klasside
õpilaste
jooksuüritusel Südamerütm 2019 ja nende
õpetajaid Tiina Terasmaad, Liina Kaisi ja
Martin Vändrat
 heategevuslikul teatejooksul osalenud
5.–7. klasside võistkondi ja neid
juhendanud õpetajaid Tiina Terasmaad,
Liina Kaisi ja Martin Vändrat
 õpetaja Helle Laasi ja tema õpilasi
emadepäevale pühendatud näituse eest

TEADE
15.–19. mail on meie koolis külas
Erasmus+
projekti
partnerkoolid
Hispaaniast, Austriast ja Prantsusmaalt.
Täpsem info rubriigis Koolielu.
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E

13. mai

10.30
10.55
11.00
14.05

2.a klass Ampsuteaduse töötoas
Õppeprogramm „Magevee
ökosüsteemid“ 7.b ja 7.c klassidele
7.a klassi seksuaalkasvatuse loeng
Aktiivne vahetund 2. klassile võimlas
5.a klass Ampsuteaduse töötoas
1.-3. klassijuhatajate koosolek kab 228

T

14. mai

8.30
10.00

6. klasside eesti keele tasemetöö
10.00 Õppeprogramm „Magevee
ökosüsteemid“ 7.a klassile
10.55 Mänguvahetund 3. klassile aulas
12.00 Aktiivne vahetund 3. klassile võimlas
13.00 7.b ja 7.c kl seksuaalkasvatuse loeng
14.00 2.a klass Tupsiku mängumaal
14.05 KEAT liiklusloeng 6.b klassile

K

15. mai

3. klasside matemaatika tasemetöö
9.00 3.c klassi õppeprogramm „Meeletud
meeled“ TÜ muuseumis
12.00 Mänguvahetund 2. klassile aulas

N

16. mai

5.b klassimatkal
10.15 3.c klassi õppeprogramm „Meeletud
meeled“ TÜ muuseumis
12.00 2.a klassi õppeprogramm
Loodusmuuseumis
14.00 Edukate vastuvõtt aulas

R

17. mai

5.b klassimatkal
10.55 Aktiivne vahetund 4.–5. kl võimlas

L

18. mai

5.b klassimatkal
9.00
Kodutütred ekskursioonil Narvas

KOOLIELU
 ERASMUS+ PROJEKTIGA
PRANSUSMAAL
Meie kooli esindus, 17 õpilast koos õpetajate
Evelin Ranna ja Signe Annsooga viibivad
10.–18. mail Erasmus+ projekti raames
„Kriitiliselt
mõtlev
Euroopa
noor“
Prantsusmaal, Carcassonne’is.
Projekti eesmärgiks on arendada noorte
kriitilist mõtlemist, koostöö ja iseseisva töö
oskust ning keeleoskust. Õpitakse tundma
Euroopa riike, koondudes teema alla
„Erinevus on rikkus“.
 ERASMUS+ KÜLALISED TDK-S
15.–19. maini viibivad meie koolis Erasmus+
projekti „Euroopa identiteet ja väärtused
noorte inimeste elus“ raames külalised
Austriast, Prantsusmaalt ja Hispaaniast.
Külalised tutvuvad meie kooli ja Tartu
linnaga ning osalevad koos TDK õpilastega
erinevates töötubades.
Lühikava:
K 15.05 kell 16.30 külaliste saabumine ja
vastuvõtt
N 16.05 kell 8.15–9.00 tervitus- ja avasõnad
kooli aulas
kell 9.00 – 13.30 töötoad
R 17.05 kell 8.15 – 13.30 töötoad
 VABARIIKLIK KUNSTIOLÜMPIAAD
4. mail osales 9.b klassi õpilane Daniel
Petuhhov Tallinnas toimunud vabariiklikul
kunstiolümpiaadil,
kus
ta
saavutas
39 osavõtja hulgas 17.–18. koha. Teised
Tartut esindanud koolide õpilased tulid 13.,
16. ja 22. kohale, mis näitab kõigi osalejate
üsnagi võrdset taset.
Aitäh Danielile kooli esindamise eest!
Helle Laas,
kunstiõpetaja
 KÄNGURU
21. märtsil toimus matemaatikavõistlus
Känguru. Meie kooli tulemused:
1.–2. klass (osalejaid 6179)
Lilian Breus (2.a) 215. koht
Mirjam Mandri (2.c) 385. koht
Taaniel Päri (1.a) 1036. koht

3.–4. klass (osalejaid 6512)
Erki Amon (4.a) 128. koht
Sander Lain (4.a) 128. koht
Annika Bublei (4.a) 198. koht
Mattias Apuhtin (4.b) 393. koht
Karl Joonas Raudsaar (3.c) 540. koht
5.–6. klass (osalejaid 5205)
Ellinor Usai (6.b) 164. koht
Teisi Eli (5.a) 445. koht
7.–8. klass (osalejaid 3849)
Susanne Lannes (8.b) 173. koht
Eduard Tamra (8.b) 316. koht
Triinu Liisa Lota Umal (8.c) 515. koht
Lisett-Marleen Pihlik (8.b) 638. koht
Rasmus Loot (7.a) 677. koht
9.–10. klass (osalejaid 2527)
Kristine Munitsõn (9.a) 435. koht
Chistina Kodanik (9.a) 496. koht
Annabel Priks (9.a) 560. koht
Kristin Hango (9.b) 604. koht
 ÕPPEPÄEV LATIKA TALUS
3.c klass käis õppepäeval Tartumaal Läti
külas asuvas Latika talus. Kuna loomade ja
talutöödega ei puutu linnalapsed just eriti
tihti kokku, olid kõik põnevil.
Talu perenaine tutvustas erinevaid teraviljasorte ja rääkis talutoidust. Üheskoos
hapendati kapsast ja tehti võid. Töö käigus
said kõik aru, et maal ei tule toit sugugi
kergelt kätte, peab ikka üksjagu vaeva
nägema. Aga ühekoos tööd teha oli üsna
lõbus. Pärast „pingutavat“ tööd kaeti
söögilaud, kus pika laua taga ühiselt
talutoitu maitsti. Paljudele oli isetehtud leiva,
hapukapsa, kama jms söömine elus ilmselt
esmakordne, aga tundus, et enamusele
maitses kõik ülihästi.

KOOLIELU
Koos käidi ka taluloomadega tutvumas.
Latika talus peetakse lihalambaid ja
hobuseid. Oli ütlemata hea tunne oma käega
lambaid ja hobust toita! Omajagu põnevust
pakkus ka päris ehtsa kombaini kabiini
ronimine.
Maal on küll raske, aga huvitav – seda meelt
olid peale õppepäeva kõik 3.c klassi
õpilased.
Elle Mets,
õpetaja
 ÕPPEKÄIK LUKE MÕISASSE
9. mail toimus 1.a klassi õpilastel
õppeprogramm „Kevad mõisapargis“ Lukel.
Me
tutvusime
kärneri
tööriistadega,
istutasime lilletaimi, maalisime oma kivi,
õppisime tundma puid ja kevadlilli ning
mängisime
maastikumängu.
Leidsime
linnupesa ja saime seda käes hoida ning
tundsime, kui mõnusalt soe ja pehme see oli.
Päev oli huvitav ning teadmiste- ja
kogemusterohke.
Küllike Kütimets,
1.a klassijuhataja
 6.–7. KL ÕPILASTE MURDMAAJOOKS
3. mail toimus Tähtvere spordipargis
koolidevaheline murdmaajooks. 6.–7. kl
arvestuses võttis osa ka meie kooli
võistkond. Tiimi moodustasid 5 tüdrukut ja 5
poissi. Joosti vaheldumisi, andes edasi
teatepulka. Distantsi pikkus oli 10x500 m.
Rada oli raske, sest joosta tuli ka mäkke.
Hoolimata külmast ja vihmasest ilmast olid
õpilased väga tublid. Olime terve distantsi
medaliheitluses, kuid kahjuks Kivilinna kool
möödus lõpusirgel meist ja võitis meie ees
ühe sekundise eduga kolmanda koha.
TDK-le 4. koht.
Võistkonda
kuulusid:
Kerttu
Lisette
Kadajane, Richard Murak, Laura Kanep,
Kerdo Jürisoo, Nele-Liis Aun, Karl Kurits,
Keidy Andersohn, Uku Neeme, Janete Lapp,
Ramon Põldaru.
Tiina Terasmaa ja
Martin Vändra,
kehalise kasvatuse õpetajad

 5. KLASSIDE ÕPILASTE JOOKSUÜRITUS SÜDAMERÜTM 2019
8. mail toimus Anne kanali ääres kuuendat
aastat
südametervisele
pühendatud
5. klasside õpilaste jooksuüritus Südamerütm
2019.
Anne kanali kergliiklusteedel 5 km rajal
jooksis 196 viienda klassi õpilast Hansa
koolist,
Annelinna
gümnaasiumist
ja
Descartes’i koolist. Osalejatele tutvustati
liiklusreegleid, korrati üle turvalise liiklemise
põhitõed ning räägiti tervislikust toitumisest.
Liikluskasvatuse
osas
tehti
koostööd
Maanteeametiga, toitumise osas Tartu linna
Tervishoiuosakonnaga ja Eesti Maaülikooli
Mahekeskusega.
Õpilastel oli võimalik joosta nii ajavõtuga kui
ka ilma. Igal aastal soovib järjest rohkem
õpilasi aja peale joosta. Seekord sooritati nii
poiste
kui
ka
tüdrukute
arvestuses
jooksurekordid. Esimesena jõudis finišisse
Hansa kooli 5.b klassi noormees Andreas
Valk (ajaga 20.45). 2. koha saavutas TDK
5.b klassi õpilane Mikk Lillmaa (21.51) ja
3. koht kuulus TDK 5.a klassi õpilasele Tauri
Järvetile (21.58).
Kiireim tüdruk oli Anett-Joanna Sada
Descartes’i kooli 5.c klassist ajaga 24.41.

KOOLIELU
2. koha saavutas TDK 5.a klassi õpilane
Carmen Horn (25.21) ning ka 3. koht kuulus
meie kooli 5.b klassi õpilasele, kelleks oli
Serili Aasmäe (25.41).
Traditsiooniliselt jagati ka sel aastal karikad
koolidele osalusprotsendi alusel. Rajale oli
tulnud 88% osalevate koolide õpilastest.
Kõige suurema osalusega oli rajale tulnud
Annelinna gümnaasium 91%, seejärel
Hansa kool 88% ja Descartes´i kool 84%
5. klasside õpilastest.
Peaauhinna pani välja OÜ Aerulaud.
Seekord loositi peaauhind välja 11 klassi
hulgast ja võitjaks osutus Descartes’i kooli
5.c klass. Kogu klass saab minna Emajõele
või Anne kanalile SUP laudadega aerutama.
Erinevad õuemängud jõudsid õpilasteni tänu
OÜ Dada AD abile. Iga osaleja sai janu
kustutada Aura veega ning liiklusohutuse
teemalised meened olid Maanteeametilt.

 TANTSUSPORT VANUSEPIIRE EI
VAJA!
27.–28. aprillil toimusid Lõuna-Prantsusmaal,
Nice's
rahvusvahelised
võistlustantsu
võistlused, mida korraldab Üemaailmne
Tantsuspordi Liit (WDSF) maailmakarika
etappidena. Seekordne etapp oli suunatud
Euroopa regioonile.
Eestit
esindas
tantsupaar
Heino
Telling/Greta-Eva Kalberg. Võisteldi LadinaAmeerika tantsude kategoorias seenior III
vanuserühmas. Lisaks Eesti paarile olid kohal
tantsusportlased Prantsusmaalt, Itaaliast,
Austriast, Hispaaniast, Poolast ja Soomest.
Seekordne maailma karikaetapp lõpetati
pronksmedaliga, mis tõestas, et Eesti on
maailma tantsuspordis konkurentsivõimeline.

Tiina Terasmaa,
kehalise kasvatuse õpetaja
 HEATEGEVUSLIK TEATEJOOKS
Heategevuslik teatejooks toob iga maikuu
esimesel neljapäeval kokku tuhanded lapsed
ja noored üle kogu Eesti. See on ühelt poolt
võimalus tunda rõõmu liikumisest ning teiselt
poolt anda oma panus liikumisvõime
kaotanud laste raviks.
9. mail toimus teatejooks juba 13. korda.
Teatejooks on nüüdseks saanud juba
tuhandete Eesti laste ja noorte jaoks ilusaks
iga-aastaseks traditsiooniks, mille käigus
antakse oma panus liikumisvõime kaotanud
eakaaslaste heaks. Sel aastal koguti
annetusi
Haapsalu
Neuroloogilise
Rehabilitatsioonikeskuse juurde ainulaadse
mängu- ja treeningpargi rajamiseks.
Descartes’i kool võttis teatejooksust osa
nelja võistkonnaga. Oma esinduse saatsid
välja 5.b, 6.ab, 7.ab ja 7.c. Igas võistkonnas
oli neli tüdrukut ja neli poissi.
Ilm oli ilus ja päikeseline ning lapsed tundsid
ühisliikumisest suurt rõõmu.
Kehalise kasvatuse õpetajad

Greta-Eva Kalberg,
õpetaja

