
E      23. mai 

  8.15  1.a KIKi õppeprogramm Vapramäel 
  9.00 2.b PRIA projekt Kaspri talus 
  9.00 7.b väljasõidul Taevaskojas 
  9.30 2.a PRIA projekt Võnnu talus 
10.00 8.a KIKi õppeprogramm „Seened“  
 Tartu loodusmajas 
10.10 9. kl matemaatika proovieksam 
13.20 Juhtkonna nõupidamine 

T      24. mai 

7.b klass väljasõidul Taevaskojas 
  8.15 2.a KIKi õppeprogramm Vapramäel 
  9.00 1. klassid PRIA projekt Võnnu talus 
10.55 2.b mänguvahetund 

K      25. mai 

Lapsepõlvepäev 9. klassidele 
  9.30 3.b õppeprogramm „Jalajälgi  
 jätmata“ Elistveres 
10.00 3.a ja 3.c Elektriteatri kinos 
12.00 1.b mänguvahetund 
14.00 Tugimeeskonna nõupidamine 

N      26. mai 

  8.45 3.b KIKi programm „Tunne  
 vee-elustikku“ 
  8.45 7.a KIKi õppeprogramm Vapramäel 
10.55 2.a mänguvahetund 
13.10 Viimase koolikella aktus  
 1. ja 7.–9. klassile aulas 

R      27. mai 

  9.00 5. klassid Võrumaal 
  9.15 3.b õppeprogramm "Viie kodu lood"  
 Eesti Rahva Muuseumis 

L      28. mai 

3.b ja 6.b klass kanuumatkal Ahja jõel 

 

 S 

Tartu Descartes'i Kool 

IINNFFOOLLEEHHTT 
 

                                             23. – 28. mai 2022            Nr 33 (849)                

 
 

 
ÜÜRRIITTUUSSEEDD  

 

TTUUNNNNUUSSTTUUSS  
 

JUHTKOND TÄNAB 

 

 õuetunde korraldanud õpetajaid 

 õpetaja Küllike Kütimetsa, kes 
korraldas lasteaiarühmade kooli-
eelikutele keraamika töötuba ja 
orienteerumismängu 

 Lõunakeskuses Minivolle turniiril 
osalenud õpilasi ja neid juhendanud 
kehalise kasvatuse õpetaid 

 Tartu linna 3. ja 4. klasside Spelling 
Bee võistlusel kooli edukalt esindanud 
õpilasi ja nende juhendajaid Siret Voolu 
ja Katrin Ubalehte 

 Tartu linna 6. klasside ajalooviktoriinil 
kooli edukalt esindanud õpilasi ja nende 
juhendajat õpetaja Annabel Kallist 

 Prima Vista kirjandusfestivalil 
virtuaalses seiklusmängus osalenud    

7.b klassi õpilasi 

TTEEAADDEE  
 

 RATTAÄSSADELE 
 

25. mail muutub Descartes’i ja Hansa 
koolide väliterritoorium ägedaks 
rattarajaks. Vurama on oodatud 
rattaässad vanuses 2-14 aastat. Üritus 
algab 17.00.  
 

 E-ÕPPEPÄEV 

 
30. mail on 4.–8. klass e-õppepäeval. 
1.–3. klassidel toimub tavapärane kooli-
päev.  
9. klassid teevad põhikooli eksamit eesti 
keeles. 
 



  

 

 

 AJALOOVIKTORIIN 

 
12. mail toimus Tartu Kivilinna Koolis           
6. klasside ajalooviktoriin, kus osalesid ka 
meie kooli 6.a ja 6.b klassi õpilased.  
Meie kooli 6.a klassi võistkond Mari Iher, 
Marri Lankov, Robert Ostrovski ja Rando 
Treial jäid jagama 4.–5. kohta MHG-ga.  
 

 
 
6.b klassi võistkond saavutas 9. koha. 
Võistkonnas nuputasid Maria Teresa Harry, 
Mariett Sada, Axel Ploom ja Dan Kroon. 
Võidumeeskond (Tartu Mart Reiniku Kool) 
sai võimaluse korraldada tuleval aastal uue 
viktoriini. 
 

 TARTU LINNA 3. JA 4. KLASSIDE  
 SPELLING BEE VÕISTLUS 
 
17. mail toimus Tartu Veeriku Koolis 3. ja     
4. klasside õpilastele Spelling Bee võistlus. 
Õpilastel tuli kuulmise järgi häälida 
ingliskeelseid sõnu. Mõned neist olid tõeliselt 
pikad ja rasked. Osa võttis 14 kooli Tartu 
linnast. Igast koolist  sai osaleda üks 3. ja 
üks 4. klassi õpilane. TDK-d esindasid Stella 
Sauman (3.c) ja Minna Õunmaa (4.b). 
Tüdrukud olid väga tublid ja andsid endast 
parima. Stella saavutas 3. klassi arvestuses 
III koha. 
Kiidame Stellat ja Minnat ettevalmistustöö ja 
julge osalemise eest! 
 

Siret Vool ja Katrin Ubaleht, 
inglise keele õpetajad 

 
 

 

 PIRUKA MAGUS PÕHI 

 
5. mail käisid 8.a ja 8.c klasside õpilased 
Ugalas vaatamas etendust „Piruka magus 
põhi“. Enne etendust toimus ekskursioon 
Ugala teatri tagaruumidesse. Eriti huvitavad 
olid kostüümilaod ja maaliruum. Õpilastele 
räägiti teatri ajaloost ja oli võimalus käia ka 
enne etendust laval, mida just etenduseks 
valmis pandi.  
Etendus oli nooretel mõeldud krimilugu, kus 
12-aastane Flavia lahendab mõrvaloo. 
Etenduses on nii põnevust kui nalja, 
tegevus on hoogne. Näidendi lavastas 
Taavi Tõnisson, kes lõpetas põhikooli meie 
koolis. Kaua ei saanud koroona tõttu teatris 
käia, seepärast oli see väljasõit kena 
vaheldus koolipäevadele. 

Riina Voltri, 
eesti keele õpetaja 

 

 KIRJANDUSFESTIVAL 
 
Kirjandusfestivali Prima Vista raames 
korraldati 12. mail Lutsu-nimelises 
linnaraamatukogus  seiklusmäng, kus 
osalesid ka 7.b klassi neli poissi ja neli 
tüdrukut, kes käisid virtuaalsel ajarännakul 
läbi kirjandusliku Tartu. Võistluse käigus 
liiguti mobiilirakenduse abil sihtpunktist 
sihtpunkti, kus igaühes neist pidi lahendama 
ühe ülesande. Õpilased tulid tagasi 
tänukirjadega.  
Osalesid Silja Paberit, Relibet Oinats, 
Keitlin Kristelle Looga, Stella Peterson, Siim 
Sauman, Johann Aron Okas, Mattias 
Apuhtin jaRobert Korde. 

Riina Voltri, 
eesti keele õpetaja 

 

 STIILINÄDAL  

 
9.–13. maini korraldas õpilasesindus koolis 
stiilinädala. Sel korral valiti lihtsad teemad, 
et osaleks võimalikult paljud õpilasi ja 
õpetajaid. Palju elevust tekitas koolikotita 
päev. Õpilased olid loovad ja nutikad ning 
suutsid kõik õppetööks vajalikud asjad kooli 
toimetada, ilma harjumuspärast koolikotti 
kasutamata. Silma paistsid õpilased, kes  

 

KOOLIELU 
 



 

 LÕUNAKA MINIVOLLE 

 
14. mail toimus Lõunakeskuses 1.–3.klassi 
lastele Minivolle turniir. Kinnikaetud Astri 
Arenal (uisuväljal) ootas lapsi üliäge suur 
meelelahutusala, kus sai lõbusasti aega 
veeta ja oma sportlikke võimeid proovile 
panna.  
Tartu Descartes’i Kool oli väljas viie 
esindusega - kolm tüdrukute tiimi ja kaks 
poiste võistkonda. 
Tüdrukud: 
Adeele Vändra ja Dinara Tiideberg (1.b), 
Rianna-Maribel Hintser ja Anastassia 
Medvedeva (2.a), Grete Rentnik ja Isabella 
Viik (2.b), Kaide-Ly Rehemaa, Meribel 
Soosaar, Maribel Soosaar ja Laura Mia 
Paal (3.a), Saara Karis, Sofia Matikainen, 
Lisette Luik, Sofia-Adeele Ojaste, Kelly Parv 
ja Kerlin Tamm (3.b), Kamilla Kirpu, Alisa 
Smorodina ja Meribel Mägi (3.c). 
Poisid: 
Kristo Zarin (1.a), Alvar Joakit, Airon Traat, 
Aksel Pettai ja Samuel Kremen (2.a), 
Ruslan Danilov (2b), Kaspar Kivila, 
Ferdinand Klaas, Martin Männigo ja Aleks 
Russakov (3.a), Sven Andre Põldoja ja 
Kristen Stig Värv (3.c). 
 

 
 

Mängulusti ja häid emotsioone jagus 
terveks päevaks. 
Auhinnatud said kõik lapsed, üritusele panid 
õla alla Bigbank Tartu, MiniMelts Estonia, 
Haage vesi, Karupoeg Puhh ja Astri Arena. 
Sportliku päeva üks peakorraldaja oli meie 
kooli kehalise kasvatuse õpetaja Hendrik 
Rikand.  
Suur aitäh meie lastele, nende 
klassijuhatajatele, kehalise kasvatuse 
õpetajatele. Loodame, et Lõunaka 
Minivollest saab tore traditsioon. 
 

Liina Kais, 
kehalise kasvatuse õpetaja 

 

KOOLIELU 
 

võtsid oma kooliasjad kaasa padjapüüri, 
tööriistakohvri, kassipuuri, nukuvankri, 
supipoti, külmakasti või ostukorviga. 
 

 
 

Mütsipäeval võisid kõik siseruumides mütse 
kanda, ka noormehed. Peakatteid oli 
mitmesuguseid ja mütsipäeval oli palju 
osalejaid.   
Soengupäeval jäid silma erinevad patsid, 
krunnid, värvilised juuksed ja lokid. Kõige 
vahvam idee oli Coca-Cola soeng 1.b klassi 
Adelinal. 
 

 
 

Sussi- ja plätupäeval jagunes kool pooleks, 
noorematel õpilastel olid enamasti jalas 
karvased loomasussid ja vanematel 
õpilastel erinevad lahtised jalatsid.  
Must reede ja 13. kuupäev läks  ka hästi, 
sest musta värvi riided on paljude õpilaste 
ja õpetajate lemmikud ning seda stiilipäeva 
oli kõigile lihtne kaasa teha. Reedel oli kõigil 
silme ees nii must, et isegi pilti ei näinud 
teha. 
Kõige aktiivseimad klassid kooliastmeti olid 
1.a, 5.a, 5.c ja 7.a. 
 

õpilasesindus 


