
ÕUESÕPPENÄDAL 

E      16. mai 

  8.15 KEAT loeng 6.a klassile 
  8.15 Pankrotihaldurite Koja loeng  
 9. klassi õpilastele 
  9.15 3.b kl Tartu spordimuuseumis  
10.00 8.b kl Tartu loodusmajas 
10.10 KEAT loeng 6.b klassile 
12.00 1.a kl mänguvahetund 
12.00 8. kl klassijuhatajate nõupidamine 
12.30 8.c kl Tartu loodusmajas 
13.20 Juhtkonna nõupidamine 
 

T      17. mai 

  8.30 1.a kl Raadi mõisapargis 
  9.00 8.c kl õppeprogramm Vapramäel 
10.55 2.a kl mänguvahetund 
11.15 2.b kl õppeprogramm Vapramäel 
 

K      18. mai 

  9.00 8.a kl õppeprogramm Vapramäel 
10.00 3.c kl õppepäev metsas 
12.00 1.b kl mänguvahetund 
14.00 Tugimeeskonna nõupidamine 
 

N      19. mai 

  8.30 Õpilasesinduse koosolek 
10.55 2.b kl mänguvahetund 
 

R      20. mai 
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ÜÜRRIITTUUSSEEDD  

 

TTUUNNNNUUSSTTUUSS  
 

JUHTKOND TÄNAB 

 

 5. klasside võistkonda, kes esindas 
kooli Tartu linna ajalooviktoriinil ja nende 
juhendajat Annabel Kallist 
 

 pereõhtu töötube läbi viinud õpetajaid: 
Elle Mets, Aivar Lankov, Anne Nelke, 
Kaja Kivisikk, Helen Nigol, Kristi Ilves, 
Ingrid Rump, Siret Vool, Külli Hindrikson, 
Tiina Randaru, Küllike Kütimets, Pirgit 
Palm, Katrin Ubaleht, Ketlin Suvi, Berit 
Tugi, Seiu Muru, Meeri Sellik, Merle 
Kuustemäe; esinejate juhendajaid: 
Anneli Koppel, Kristel Tikk, Lilia Bender, 
Iiri Saar ja kõiki teisi pereõhtu 
õnnestumisele kaasaaitajaid: Greta-Eva 
Kalberg, Terje Lelov, Kätlin Härm 

TTEEAADDEE  
 

 RATTAÄSSADELE 
 
25. mail muutub Descartese ja Hansa 
koolide väliterritoorium ägedaks 
rattarajaks. Vurama on oodatud 
rattaässad vanuses 2-14 aastat. Üritus 
algab 17.00.  
 
Info ja registreerimine: 
https://www.rattasoit.com 
 



  

 

 

 5. KLASSIDE AJALOOVIKTORIIN 
 

5. mail toimus Tartu Mart Reiniku Koolis 
Tartu linna koolide vaheline ajalooviktoriin, 
kus osalesid ka meie kooli õpilased.  
 

 
 

5.a klassi võistkond koosseisus Jakob Pettai, 
Maria Katarina Tuunanen, Carolina Silm, 
Anni Roio saavutas 9. koha.  
 

 
 

5.c klassi võistkond koosseisus Andrias 
Arend, Rasmus Keero, Marianna Studilov, 
Mirjam Mandri saavutas 13. koha.  
 

Annabel Kallis, 
ajalooõpetaja 

 

 EKSOOTILISED LEMMIKLOOMAD 
 

12. mail külastasid 2.b klassi õpilased Tartu 
loodusmuuseumi, kus tegime lähemalt 
tutvust eksootiliste lemmikloomadega. Saime 
teada, kust loodusmuuseumis elavad 
loomad pärit on, millest nad toituvad ja palju 
muud.  
 

 

Julgemad said käes ning soovijad ka kaela 
ümber hoida gekot, madusid ja prussakaid. 
Saime silitada küülikut ja jalutada koos 
kilpkonnaga Nööp. Programm oli põnev ja 
rohkelt erinevaid emotsioone pakkuv. 
 

Kristi Ilves, 
2.b klassijuhataja 

 

 ÕPPEKÄIGUD  SAARE JÄRVE  
 KAITSEALALE 
 
9.–13. maini matkasid 5. ja 6. klasside 
õpilased Saare järve kaitsealal. Alates 
2005. aastast nimetatakse seda kaitseala 
Saarjärve looduspargiks.  
 

 
 
6.a klassi õpilased Laura ja Rando võtsid 
õppekäigul õpitu kokku järgmiselt: 
„Vaatlesime erinevaid metsatüüpe, uurisime 
soo elukooslust. Õppisime puu kõrgust 
mõõtma. Leidsime orava, üraskite, muti ja 
kopra tegutsemise jälgi. Kuulasime väike- 
lehelinnu laulu. Huvitav oli näha, kuidas 
mullakihid maa sees paiknevad.“ 
 
Vaatamata külmale ilmale olid õpilased 
tublid ja tundides õpitu sai kinnistatud. 
 

Kaja Haljasmets, 
loodusõpetuse õpetaja 
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NÕ22 ehk Näitlevad Õpetajad aastal 2022 
 
Mäletatavasti oli NO99 projektiteater, mille 
erilisus ja kohati isegi pöörasus jäi eesti 
teatrikülastajatele hästi meelde. 
Kui sel kevadel tekkis kooli juubeliaasta 
tuules tunne, et teeks õpetajatega koos 
teatrit ja võtaks kavasse midagi tavalisest 
erinevat, oli selge, et trupi nimeks võiks olla 
just NÕ22. 
Andrus Kivirähki raamatu „Sirli, Siim ja 
saladused“ põhjal valminud näidendile 
panime trupi ühises arutelus pealkirjaks 
„Taskuarvuti ehk kui Sirli isa koolimajja 
jõudis“. Näidend kõnetas meid kivirähkiliku 
huumoriga ja ootamatu lõpuga. Ühtlasi 
andis see võimaluse kooliperele ja 
külalistele kinnitada, et õpetajad on valmis 
panustama oma aega, et kooli juubeli 
tähistamiseks ühiselt pingutada, lavalisi 
seiklusi ette võtta ja õpetaja rasket ametit 
eluterve huumoriga võtta. 
Näidendist sai lavaküps etendus 600 
minutiga ehk 10 proovikorraga. 
Oleme tänulikud kõigile, kes etenduse 
lavaletoomisele kaasa aitasid.  
Järgmiste rõõmsate kohtumisteni! 
 

Iiri Saar, 
näidendi lavastaja 
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 MEELEOLUKAS PEREÕHTU  
 
10. mai õhtul täitus Descartes’i kool 
hakkamist täis laste ja vanematega – üle 
pika aja toimus taas pereõhtu, millest võttis 
osa ~300 inimest. Õhtu algas töötubadega. 
Meelepärase tegevuse sai valida 15 erineva 
töötoa vahel. Võimalik oli disainida oma 
kaasavõetud riideeset, meisterdada 
šokolaadümbrist, parkimiskella, paber-
vanikut või külmkapimagnetit. Õppida korvi 
ja patse  punuma ning pildistamise ja 
rahatarkuse nippe. Teha põnevaid katseid 
koduste vahenditega ja voolida vahvaid 
kujukesi soolataignast. Valmistada 
lõhnaseepi ja vahariiet. Kokata maitsevõid 
ja tikuvõileibasid valmistades. Tore oli näha 
väikeste ja suurte üheskoos nuputamist, 
loomisrõõmu ja tegutsemislusti. 
 

 
 

Töötubadele järgnes kontsert aulas, kus 
esinesid 1. klasside koor, mudilaskoor,  
poistekoor, 7.b klassi tüdrukud, Prantsuse 
koor, lastekoor, 2.a klassi rahvatantsijad, 
9.b klassi tüdrukute ansambel ja näitlevad 
õpetajad etendusega „Taskuarvuti ehk kui 
Sirli isa koolimajja jõudis“.  
Pereõhtult said kõik kaasa hea tuju ja ühtse 
kooli tunde. 
 
Suur aitäh kõikidele peredele!  
 

Kadri Lill, 
huvijuht 

 

 
 
 



Suurima portfelliga lahkus 4.b Mattias, tema 
järel Mattiase isa Indrek ning 3. tulemusega 
Kert 6.a klassist. Oli kuulda, et mängu 
kogemus ja emotsioonid viidi kodudesse 
kaasa ja nii mõnelgi tekkis julgus uurida 
investeerimise maailma lähemalt. 

Pirgit Palm 
*** 
 
Tekstiilitrüki töötuppa sattus kokku äärmiselt 
tore ja loov seltskond. Eesmärgiks oli 
trükkida enda kaasavõetud särgile või 
pusale meelepärane kujundus. 
Eelmistel kordadel on kõik kohe trükkima 
tahtnud hakata. Sel korral ei tormanud pea 
keegi valmis šabloone kasutama, vaid kõik 
tahtsid ise ka disaineri rollis olla. See on 
teadagi aeganõudev protsess, sest enne 
tuleb enda idee paberile üles joonistada, 
skalpelliga trükitavad pinnad välja lõigata ja 
alles siis saab trükkima hakata. 
Tore oli vaadata sedagi, et mõnes peres 
läks initsiatiiv töö käigus sujuvalt isade kätte 
üle. Mõni isa oli kohe kuidagi eriti osav.  
Aga trükitud särgid-pusad olid kõik 
ülivahvad. Ja mis peamine – täiesti 
ainulaadsed! Aega oleks ehk võinud veidi 
rohkem olla. 

Elle Mets 
*** 
 

 
 
Rõõm oli koos korve punuda. Iga korv tuli 
sama ilus, omanäoline ja kordumatu nagu 
selle valmistajadki. 

Anne Nelke 
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Häid mõtteid osalejatelt:   
 

 
 

 
 
Töötubade juhendajate mõtteid: 
 
Rahatarkuse töötoas mängisime Cashy 
rahamängu, kus kümne aastaga tuli 2000 
eurost kasvatada 50 000, püsides seejuures 
õnnelik. Üheskoos tegutsesid oma tulude, 
kulude ja varadega 4.–6. klassi õpilased 
ning nende vanemad. Õhkkond oli väga 
positiivne ja sõbralikult konkureeriv. 
Põnevusega jälgiti, kuidas tehtud 
investeeringud börsil kasvasid või 
kahanesid. Kostus emotsionaalseid 
rõõmuhõikeid ja mitte nii rõõmsaid ohkeid. 
Mängijate hulgas oli neidki, kes mõnel 
aastal masendusse langesid ja töö 
kaotasid. Mängul oli siiski õnnelik lõpp – 
kõik osalejad saavutasid eesmärgi ja kokku 
kasvatati varad pea 2 miljonini.  
 



*** 
Kell sai kuus ja kõik huvilisd jõudsid seebi 
meisterdamise töötuppa. Algatuseks 
voltisime paberist kotikese, kuhu hiljem 
valmis seebid sisse libistada. Peagi algas 
seebimassi lõikamine ja mikrolaineahjus 
sulatamine, mis nõudis palju kannatust. Kui 
mass sulanud, valisid lapsed ja emad 
meeldiva lõhna ning värvi. Hea aroom 
saatis meid terve töötoa aja ning pakkus 
magusaid elamusi ka järgnevatel päevadel. 
 

Küllike Kütimets 

 

 
 
Töötoas „Kodused teaduseksperimendid“ 
said laps ja vanem läbi teha kolm koduste 
vahenditega tehtavat teaduseksperimenti: 
piimast plastiku tegemine, laavalamp ja 
õhupalli puhumine. Piimast kõva ehte 
tegemine tekitas kõige rohkem elevust, sest 
kes see varem kuulnud on, et plastikut saab 
ka piimast teha, mitte ainult naftast. Ka õli, 
vee ja kihiseva C-vitamiini tabletiga tehtav 
laavalamp tõi klassis kuuldavale „ooo“-sid ja 
„vau“-sid. Samuti saadi teada, et kui ise 
õhupalli täis puhuda ei viitsi, siis võib 
pudelis kokku segada sooda, sidrunimahla 
ja vee ning tekkiv süsihappegaas täidab 
pudeli otsa kinnitatud õhupalli iseenesest. 
 

Ketlin Suvi 
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*** 
Fotograafia töötoas olid lapsed ja 
lapsevanemad väga leidlikud fotosid tehes.  
 
Kokanduses meeldis osalejatele lisaks 
maitsevõidele ja tikuvõileibadele valmistada 
ka maitsesoola. Uhmer oli osalejate lemmik 
töövahend. 
 
Robootika oli osalejate jaoks väga 
meeleolukas ja värvikirev. 

Meeri Sellik 
*** 
Külmkapimagnetite töötoas osales 23 
inimest. Iga osaleja sai valida endale 
meelepärase kipskujukese ning selle ära 
värvida. Kui kujuke värvitud, sai sellele 
liimipüstoli abil magneti külge kleepida. Jäi 
viimane tööoperatsioon – kujukese 
lakkimine. Just lakk oli see, mis värvid 
särama pani ning magnetile õige ilme andis. 
Valmis kujukesed pandi karbikesse 
kuivama, et peale kontserti need koju kaasa 
võtta. Lahkudes tänati toreda töötoa eest. 
Osalejad tundsid huvi, kust selliseid 
kujukesi saada või kuidas neid ise teha 
saaks. Nii saigi neid pisut ka selles vallas 
valgustatud. Mõned neiud tundsid huvi, 
millal taas magneteid tegema tulla saaks. 
Ehk järgmisel perepäeval? 
 

Kaja Kivisikk 
*** 
Osavate käte ja terava silmaga lapsed ja 
vanemad meisterdasid värvilisest paberist 
õnnitlusvaniku.  
Emad olid teinud põhjaliku eeltöö ja teadsid 
täpselt, mis neid ees ootab. Nii saigi suure 
hooga tööle asuda. Valmisid kaunid ja 
värvikad kaunistused, mis kandsid sõnumit 
„Palju õnne!“. 

Helen Nigol 
 

 



 

 BALTI MEISTRID VÕRKPALLIS 
 
6.–8. maini toimusid Läti pealinnas Riias 
kuni 18-aastaste tütarlaste Baltimaade 
spordikoolide ja -klubide võrkpalli 
meistrivõistlused, millest võttis osa 12 
võistkonda – igast Balti riigist neli. 13. korda 
toimunud turniiri võitis Tartu võistkond. 
Eesti võistkondadest võitis Olerex Tartu 
oma alagrupis kõik kolm kohtumist, 
loovutades seejuures vaid ühe geimi. 
Tartu võistkonna hea hoog jätkus ka 
poolfinaalis, kus 3:0 tulemusega mängiti üle 
A-alagrupi parim Riia Võrkpallikooli 
võistkond. Finaalis pidi tartlannade 
paremust tunnistama B-alagrupis 
esimeseks tulnud Leedu võistkond SM 
Startas, kui Tartu esindusele läks kirja 3:0 
võit. 
 

 
 
Meie kooli esindab meeskonnas Serili 
Aasmäe (8.b) ning treenerina meie kooli 
kehalise kasvatuse õpetaja Liina Kais. 
 
Palju õnne Balti meistritele! 
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 ÕUESÕPPE TUND FOTOJAHIGA 
 
7.a, 7.b ja 8.v veetsid oma bioloogia ja 
loodusõpetuse tunni seekord õues fotojahti 
pidades. Iga meeskonna ülesandeks oli foto 
järgi leida päris koht kooli ümbruses ning 
sealt üles otsida QR-kood. Koodi skännides 
avanes küsimus, mille vastuse sai kanda 
vastustelehele. Kuigi ilm pakkus nii suuri 
tuuliile kui ka lühikest vihmasadu, meeldis 
õpilastele liikuv tund väga ning võistlus, 
milline meeskond esimesena fotol näidatud 
koha üles leiab, läks kohe alguses täie 
hooga käima. 
 

Ketlin Suvi, 
loodusõpetuse õpetaja 

 

 
 

 


