
E      30. mai 

e-õppepäev 4.–8. klassidel  
  9.30 7.b klassi KIKi õppeprogramm  
 Vapramäel 
10.00 PK eesti keele eksam 
10.00 Graffiti töötuba 
13.20 Juhtkonna nõupidamine 

T      31. mai 

  9.00 2. a klassi õppeprogramm 
„Koduloomad talus“ 

K      1. juuni 

Näitemängupäev 
10.10  „Armastan sind nagu soola“  
 1.–3. klassidele näiteringilt 
11.30  „Jutumemme prillid“ 1.–3. klassidele  
 3.c klassi õpilastelt 
13.15  „Taskuarvuti ehk kui Sirli isa  
 koolimajja jõudis“ NÕ22 esituses 
14.00 Tugimeeskonna nõupidamine 

N      2. juuni 

  9.00 1. klasside PRIA projekt Latika talus 
10.00 3.b klassi „Tehnoloogiaprogramm“  
 Lodjakojas 

R      3. juuni 

Hinded välja!  
 8.00 6.a ja 6.c klass Kalevipoja Kojas ja  
 seikluspargis 
  8.30 4.a, 4.b ja 4.v klass Pärnumaal 
  9.00 2.a klass TÜ staadionil rahvatantsu  
 proovis 

L      4. juuni 

P      5. juuni 

Tartumaa tantsupeol „Päev Emajõel“ osaleb 
2.a klass 
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ÜÜRRIITTUUSSEEDD  

 

TTUUNNNNUUSSTTUUSS  
 

JUHTKOND TÄNAB 
 

 kirjandusfestivalil Prima Vista kõige 
imelikuma luuletuse võistlusel Otsija 
Auhinna pälvinud Sandra Sjutkinat (7.a) 

 9. klasside lapsepõlvepäeval klassi-
juhatajatundi korraldanud õpetajaid Eve 
Ilvest, Külli Hindriksoni, Svea Kaiot ja 
Mare Liivi  

 südamliku ja armsa viimase koolikella 
aktuse korraldanud 1., 8. ja 9. klassi 
õpilasi ning nende klassijuhatajaid 
Küllike Kütimetsa, Kätlin Härmi, Iiri 
Saart, Kaidi Menšikovat, Anneli Koppelit, 
Ardi Kärbergi, Aivar Lankovit ja 
muusikaõpetajaid Kristel Tikku ja Anneli 
Koppelit 

 kooliaasta jooksul aktiivseid 
vahetunde läbi viinud tublisid 
mängujuhte: Sofi Marleen Mesipuu, Triin 
Puusaar, Carola Horn, Lisett Sada (4.a), 
Relibet Oinats, Silja Paberit, Stella 
Peterson, Keitlin Kristelle Looga (7.b) 

TTEEAADDEE  
 

 
 
 



  

 

 

 KÕIGE IMELIKUMA LUULETUSE  
 VÕISTLUS 
 

Kirjandusfestival Prima Vista kuulutas välja 
kõige imelikuma luuletuse võistluse. Meie 
kooli õpilane Sandra Sjutkina (7.a) võttis 
konkursist osa ning tema luuletus valiti 
võiduluuletuste hulka. Žürii kirjutas Sandra 
luuletuse kohta: „Kõige vahetuma 
elutundega luuletus, mis annab edasi praegu 
vist paljusid valdavat meeleseisundit. 
Lummav illustratsioon. Otsija Auhind.“ 
Soovime noorele poeedile ka edaspidiseks 
kõrget luulelendu! 
 

 
 

Meie silmad valetavad. 
Suud ei mõista tõdet. 
Ongi nii, et maailm käib teisiti. 
Ei mõista enam, kus on mis. 
Ja mis on kus, ja kus on see. 
Mida ma otsin?  
Otsin tõdet. Aga mis see on?  
Ja kust seda leian? 
 

Mirli Isak, 
eesti keele õpetaja 

 

 MEELTE KOOL 
 
2.a klassil on kogu õppeaasta jooksul olnud 
hästi erilised inimeseõpetuse tunnid. Nimelt 
osalesid nad TAI pilootprojektis Meelte Kool. 
Selle raames sai kord nädalas tutvutud 
erinevate puu- ja köögiviljadega, maitse-
taimede ning ürtidega. Eriti tore oli, et me ei 
rääkinud vaid juttu, vaid iga kord sai midagi 
ikka suhu ka pistetud. Enne seda aga 
uurisime selle tunni „külalisi“ lähemalt – 
 

ikka vaatasime, nuusutasime, kuulasime ja 
lõpuks ka maitsesime. See oli nii vahva. 
Saime teada, et lisaks soolasele, magusale, 
hapule ja kibedale on olemas veel ka selline 
maitse nagu umami. Väga põnev oli selle 
maitse saavutamiseks erinevaid toiduaineid 
omavahel kokku sobitada. Teame nüüd 
palju rohkem ka erinevatest rasvadest, 
suudame pakendi järgi tootes sisalduvaid  
e-aineid hinnata. Oleme aasta jooksul 
saanud mitte ainult targemaks, vaid ka 
osavamaks. Oskame terava noaga hakkida, 
erinevaid salateid ja küpsetisi teha. Nii 
mõnigi kord olime just meie need, kes 
kodundusklassis ahvatlevaid aroome 
tekitasid. Nuputasime ka ise erinevaid 
retsepte. Nendest panime kevadel kokku 
oma klassi retseptiraamatu, mille emadele 
kinkisime.  
 

 
 

Nüüdseks on programm lõppenud. Aitäh 
toreda koostöö eest, Toitumisnõustajate 
Ühenduse nõustajad Triin Muiste ja Kadi 
Vahtla. 
 

Kaja Kivisikk, 
2.a klassijuhataja 

 

 KAHEKSANDIKE ÕPPEKÄIGUD 
 
8. klassid osalesid õppeprogrammidel 
„Seened“ ja „Loodus õpperajal“. Seente 
teemat käsitlesime viimati õppeaasta 
alguses. Nüüd oli võimalus meelde tuletada 
varem õpitut. Loodusmajas oli ette 
valmistatud üheksa töötuba, näiteks seente 
ehitus, koostöö taimedega, pärm-, puu- ja 
hallitusseened jpm. 
 

KOOLIELU 
 



tähed. Õpilased pidid otsima numbri juurde 
peidetud tähe ja kokku panema tekkinud 
sõna. Järgmiseks kirjutasid lapsed üles 
autonumbreid ja arvutasid kolme arvu 
summa ning panid autonumbri tähed 
tähestikulisse järjekorda. Viimasel päeval 
aga määrasime kooli ümbruses olevaid  
õpituid puid ja nuputasime, mis kuu on 
maikuu. Kas teie teadsite, et maikuu on ka 
keskkonnakaitsekuu. 
 

 
 

Lastele meeldis õues õppimine ja tore 
vaheldus tundidele. Nii mõnigi laps ei 
saanud aru, et ka sellel nädalal toimus 
õppimine. Nädala lõpus kokkuvõtteid tehes 
oli enamuse arvamus, et kõige vahvam 
päev oli Raadil. 

Küllike Kütimets, 
1.a klassi õpetaja 

*** 
1. b kl tegi kunstiõpetuse tundi pargis, tiigi 
kaldal.  Tunni teema oli „Linnaloodus“. Ilus 
ilm ja tiigil ujuvad pardid olid heaks 
inspiratsiooniallikaks.  
 

 
 

Pildi autor Arabella Raudheiding 
 

KOOLIELU 
 

Töötoad olid hästi läbi mõeldud, õpilased 
tegutsesid rühmades ja töötasid usinalt 
kaasa. Õppeprogrammi lõpus valmistati 
ahjus sinihallitusjuustuga šampinjone, mis 
olid väga maitsvad. 
 

 
 

Õppeprogramm „Loodus õpperajal“ toimus 
Vapramäel. Õpperajal tutvuti erinevate 
taimeliikidega, kuulati linnulaulu, vaadeldi, 
milline näeb välja rebase kolju, tuhkru nahk 
või kullilise küünis. Õpilased töötasid koos 
väikestes rühmades ja igal rühmal oli 
võimalik teenida punkte, kui nad juhendaja 
küsimustele õigesti vastasid. Väike 
võistluslik moment pani õpilased pingutama, 
nad olid motiveeritud ja oli näha, et 
programmi lõpuks olid kõik omandanud 
mitmeid olulisi teadmisi loodusest.  
 

Ardi Kärberg 
bioloogiaõpetaja 

 

 ÕUESÕPPENÄDAL 
 
16.–20. mai toimus üle-eestiline 
õuesõppenädal. 1.a klass otsustas sellest 
nädalast aktiivselt osa võtta ja iga päev õue 
õppima minna. Esimesel päeval oli vaja olla 
tähelepanelik ja kiire ning pidi oskama 
rühmitada. Kuigi teisepäeval sadas, 
leidsime vihamahoogude vahel võimaluse 
õues täringuga arvutada ja sõnamängu 
mängida. Kolmapäeval seadsime sammud 
Raadi mõisapargi poole. Teel tuletasime 
meelde, milliseid puid ja kevadlilli tundides 
õppinud olime. Pargis mängisime erinevaid 
mänge ja korjasime taimi, mida kleepisime 
kaardile, meisterdamise kõrvale kuulasime 
ööbiku laksutamist. Lastele meeldis kõige 
rohkem mäng „21“. Neljapäeval oli 
mänguväljaku aia külge riputatud numbrid ja  
 



 
 

Laste mõtted: 
Õppisin tundma jänesekapsast ja sain seda 
süüa. (Christopher) 
Me kaalusime riidepuu abil käbisid, aga 
sellega ei saanudki täpselt kaaluda. (Kristo) 
Kuulsime metsvindi ja väike-lehelinnu laulu. 
(Annabel) 
Tore oli aja peale käbidest ussi teha ja 
pärast pidime mõõtma, kui pikk on käbiuss. 
(Jan Ronet) 

Küllike Kütimets, 
1.a klassi õpetaja 

 

 RATTASÕIT KODUÕUEL 
 
25. mail toimus Kommipommi laste 
rattasõidu 5. etapp meie kooli hoovis. 
Sõidurõõmu olid nautima tulnud lapsed 
kõige pisematest kuni 14-aastasteni. Rajale 
startis 280 sõitjat. Vastavalt vanusele olid 
distantsid erineva pikkusega 400 meetrist 
kuni 3 kilomeetrini. Tähistatud rada kulges 
meie ja Hansa kooli territooriumil. 
Kommipomm tegi finišis kõigi osalejate suu 
magusaks. Rattasõit pakkus elevust 
rõõmsaid emotsioone. 
 

 
 

Kadri Lill, 
huvijuht 

KOOLIELU 
 

Väikesed kunstnikud süvenesid kiiresti 
töösse. Valmisid ilusad joonistused. 
 

Kätlin Härm, 
1.b klassi õpetaja 

*** 
2.a klass püüdis õuesõppenädala jooksul 
väljas käia vähemalt korra koolipäevas. 
Eesti keeles kinnistasime aasta jooksul 
õpitut, loodusõpetuses õppisime koduloomi 
ning tuletasime meelde inimese kehaosi. 
Kõige rohkem tegevusi sai õues tehtud 
matemaatikas – korrutasime, jagasime ning 
lahendasime tekstülesandeid.  
 

 
 

Lisaks meenutasime erinevaid mõõtühikuid, 
proovisime mõõta ilma mõõdulindi ning 
kaaluta. Lõpetuseks mängisime ussimängu, 
kus iga järgmine lüli pidevalt liikuvas 
ussikeses moodustub eelmise ülesande 
vastusest. Mängu lõpuks liikusid kõik klassi 
õpilased vingerdava ussikesena mööda 
õueala. Lisaks õuesõppetundidele võtsime 
ette mitu talukülastust, kus samuti vilgas 
õpitegevus käis. 

Kaja Kivisikk, 
2.a klassi õpetaja 

 

 ÕPPEPÄEV VAPRAMÄEL 
 
23. mail toimus 1.a klassi õppepäev 
Vapramäel. Õppimine toimus läbi mängu ja 
proovile pandi koostööoskus. Õpilased 
kinnistasid sel aastal õpituid matemaatika- 
ja loodusõpetuse mõisteid. Nad võrdlesid ja 
kaalusid esemeid, mõõtsid vahemaid, 
järjestasid esemeid ning näitasid oma 
arvutamise oskusi. 
 



26. mail kõlas meie 8. (38.) lennule viimane 
koolikell. Aktusel tervitasid lõpuklasside 
õpilasi laulude ja vahvate soovidega 
õpilased 1. ja 8. klassidest.  
Toreda pildiseeriaga meenutasid lõpetajad 
oma klassikaaslasi ja siin käidud 
kooliaastaid ning tänasid lillekimpudega 
oma I ja II kooliastme klassijuhatajaid: Eve 
Ilvest, Külli Hindriksoni, Svea Kaiot ja Mare 
Liivi. Õppejuht Kaidi Menšikova vaatas 
tagasi 9. klasside tehtud tegudele ja jagas 
häid soove eksamiperioodiks ning 
edaspidiseks.  
 

 
 

8. klasside nimel süstis positiivset meelt 
algavaks eksamiperioodiks Els Rahel 
Parhomenko. Ta kutsus üles kõiki lõpetajaid 
endasse uskuma ja eksamitel veel 
pingutama. Juba järgmisel nädalal algavad 
põhikooli lõpueksamid.  
Soovime teile jõudu eksamiperioodiks ning 
edukat põhikooli lõpetamist! 

 
Kadri Lill, 

huvijuht 
 

KOOLIELU 
 

 LAPSEPÕLVEPÄEV JA VIIMANE  
 KOOLIKELL 
 
25. mail tundsid üheksandikud end taaskord 
lapsena. Lõpuklassi õpilased olid üheks 
päevaks väikesteks algklassilasteks 
kehastunud, peas lehvid ja käes 
kaisuloomad. Esimene tund oli neil 
esimeste klassijuhatajatega. Koos vaadati 
pilte ja meenutati ammuseid vahvaid seiku 
kooliajast. Lõpetajate meelest oli tõeliselt 
tore istuda üle kaheksa aasta taas samas 
klassis koos kunagiste õpetajatega. 
Mänguvahetunnis kõlasid kilked ja 
rõõmustati nagu väikesed lapsed – koos    
1. klasside õpilastega mängiti ring- ja 
liikumismänge.  
 

 
 

Kuna koolimajas oli nulltolerants 
pritsimisele, siis jätkus soe suvepäev 
Raekoja platsil purskkaevu juures. 
 

 
 



 

 VÄIKESED JUDOKAD 
 
Descartes’i kooli 1.b klassi judoõpingud 
leidsid väärika lõpu 26. mail meistri-
võistluste näol. Pool aastat olid pisikesed 
tüdrukud ja koolijütsid harjutanud erinevaid 
võtteid ja heiteid. Kooliaasta lõpus sai 
igaüks oma oskused pingelises võistluses 
proovile panna. 
 

 
 

Tulemused 
Tüdrukud 
1. Dinara Tiideberg 
2.  Lisete Talvik 
3.  Estelle Goidin 
4. Adeele Vändra 
5.  Lisandra Ahnefer 
6.  Arabella Raudheiding 
 
Poisid 
1.  Karel Metsnõmm 
2. Christofer Mertsina 
3. Adrian Zakzevskii 
 

Andres Põhjala, 
judoõpetaja 

SPORDIELU 
 

 EESTI MEISTRID KORVPALLIS 
 
21.–22. mail toimus Tallinnas Nord Cramo 
spordihoones  U16 vanuseklassi Eesti 
meistrivõistluste finaalturniir korvpallis. 
Põneva mänguga pandi vägev punkt poiste 
finaalkohtumisel, kus Tartu Ülikooli KK 2006 
meeskond sai 61:52  jagu Rae Spordikoolist 
ning krooniti selle vanuseklassi Eesti 
meistriks.  
 

 
 

Tartu Ülikooli võistkonda kuulusid ka kaks 
meie kooli 9.a klassi noormeest – Kaur 
Marten Pärn ja Karl Johan Vändra, kes valiti 
ka ühtlasi turniiri väärtuslikuimaks 
mängijaks (MVP). Sel hooajal tulid Tartu 
poisid ka karikavõitjaks, kaotamata hooajal 
ühtegi mängu. 
 

Tiina Terasmaa, 
kehalise kasvatuse õpetaja 

 
 


