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TUNNUSTUS
JUHTKOND TÄNAB

 näitemängude
päeval
esinenud
näiteringi õpilasi ja näitlevaid õpetajaid
ning nende lavastajat Iiri Saart
 õpetaja Eve Ilvest ja 3.a klassi õpilasi
päikseliste ja lilleliste kunstinäituste eest
 õpetaja Kaja Kivisikku, kes korraldas
PRIA projekti tegevusi
 õpetaja Siret Voolu, Maris Allikut ja
Aivar Lankovit, kes viisid läbi lasteaialastele korraldatud töötoad
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S ÜRITUSED
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6. juuni

3.b ja 3.c õpihuvilaager Otepääl
8.00 2.a ja 3.a Vembu-Tembumaal
8.15 8. klasside loovtööde 2. kaitsmine
9.00 1.a matk Emajõe ääres
9.00 8.c klassireis Pärnusse
10.00 PK matemaatika eksam
10.00 1.b ja 2.b tõukerattamatk Otepääl
11.00 4.a jalgrattamatk Kõrvekülla
11.00 7.a linnaraamatukogus
17.00 6.c klassiõhtu

T

7. juuni

3.b ja 3.c õpihuvilaager Otepääl
9.30 1.b Looduslodja jõeretkel
"Kuidas elad, Emajõgi?"
10.00 4.bv linnaraamatukogus programm
"Lugemismängud"
10.30 2.b klass kinos
11.45 5. klassid kinos, "Tagurpidi torn"
14.00 2.a Stellare Mängumaal

K

8. juuni

3.b ja 3.c õpihuvilaager Otepääl
9.00 3.a Lodjakojas
10.00 1. b õppeprogramm "Rahvuslikud
mänguasjad"
14.00 Tugimeeskonna nõupidamine
15.00 Õppenõukogu

N

9. juuni

TDK 40 juubelipeo proovid
9.00 8.b matkal Elva Väerajal
9.30 3.b jalgrattamatkal

R

10. juuni

10.00
18.00

TDK 40 juubelipeo peaproov
TDK 40 kontsert koolimaja ees

KOOLIELU
 ÕPILASESINDUSTE LIIDU
ÜLDKOOSOLEKULT
Oli au olla meie kooli esindaja ja hääl
Õpilasliidu XLVI üldkoosolekul 27.–29. maini
Saku Gümnaasiumis. Esimesel päeval
jagasime end rühmadesse, tutvusime ja
nautisime kohaletulnud seltskonda. Õhtul
toimusid meeskonnamängud ja avaliku
poliitika töötuba ning tutvumine võimalike
uute juhatuse kandidaatidega. Teine päev
kulges meil ametlikult. Saime endale
mandaadid, mis andsid meile kooli
esindamise hääle.

Võtsime vastu päevakorra, majandusaruande,
revisjonikomisjoni
aruande,
„Õpilaste Eesti 2027“ aruande ja saime osa
juhtkonda
kandideeritavate
esindajate
debatist. Õhtul saime tutvuda kõigi
meeskondade poolt pauside ajal loodud Funtöötubade
loovmeisterdustega.
Meie
meeskond tegi tiibadega kaelkirjaku. Õhtul
saime nautida ka kohalikku muusikut.
Kolmandal päeval valisime uue revisjonikomisjoni ja juhtkonna. Üritus kujunes
meeldejäävaks ja süütas minus veel
suuremat soovi õpilasesindusega tegeleda.
Siim Matson (8.a)
 5. KLASSID VÕRUMAAL
27. mail käisime 5. klassidega Lõuna-Eestit
avastamas. Oma rännakut alustasime
Taevaskojast, mis lummas meid oma
maaliliste vaadetega. Giidi poolt korraldatud
matkamäng sundis meid tähelepanelikult

ümbrust jälgima, sest pidime meelde jätma
legendidega seotud paigad.
Maanteemuuseumis
kordasime
üle
liikluseeskirjad ja õppisime, kuidas liigelda
kergliikuritega.
Teel
Rõuge
ürgorgu
peatusime Hinni kanjonis. See on 20 meetrit
sügav ja 300 meetrit pikk sälkorg. Päeva
lõpetasime ürgorus, kus asub Lõuna-Eesti
kõige ilusam vaatetorn.

Õpilaste muljed:
 Soovitan
ka
teistel
külastada
Maanteemuuseumit, sest seal on väga
lõbus ja saab huvitavaid asju teada. Mina
sain teada, kuidas kergliikuritega liikluses
sõita ja mida liiklusmärgid tähendavad.
Kõige rohkem jäi meelde elektriautodega
sõit.
 Sain teada, et Taevaskojas on puhas
vesi ja väga hea õhk. Soovitan ka sõbral
minna Hinni kanjonit vaatama.
 Mulle jäi kõige eredamalt meelde, et uue
silla ületamisel tuleb soov soovida.
 Sain teada, kui oluline on kanda kiivrit.
Maanteemuuseumis meeldis väga, seal
saab mängida ja elektriautoga sõita.
 Ma sain teada, et allikavesi maitseb nagu
tavaline vesi. Veel sain teada, et Eestis
elavad hiidteod.
 Sain teada, et Suur Taevaskoda sai oma
nime sellest, et kunagi elasid inimesed, kes
arvasid, et see on nagu koda, mis ulatub
taevani. Kõige rohkem jäi meelde
Neitsikoopa legend.
Kokkuvõtvalt veetsime ühe meeleoluka
päeva looduses, saime vihma, tuult ja
päikest ning palju uusi teadmisi.
Siret Vool ja Pirgit Palm,
klassijuhatajad

KOOLIELU
 SÕBER KUTSUB KOOLI UUDISTAMA
Projekti „Sõber kutsub kooli uudistama“ oli
sel aastal keeruline läbi viia, sest lasteaia
rühmad võisid kooli tulla ainult üks rühma
korraga. Nii käisid väikesed koolieelikud
erinevates töötubades ja said koolimajas
ringi uidata. Õpetaja Siret küpsetas koos
lastega tervislikke küpsiseid ja valmistas
maitsvat smuutit. Õpetaja Aivari juures oli
mudilastel võimalus meisterdada endale
vurri. Väikeste teadlaste töötoas tegid
lapsed võlupilti. Keraamikas voolisid
erikujulisi kausse.

 Mulle meeldis savi silumine.
 Mulle meeldis, kuidas kaussi tegime –
alguses ei osanud üldse, aga pärast tuli ilus
kauss. Eriti meeldis see, et oskasin
südamekujulise kausi teha.
 Kõik oli huvitav. Õpetaja oli tore. Mõnest
asjast ma kohe aru ei saanud, aga kauss
sai ilus. Meeldis, et sain ise kausi kuju
valida.
 Meile meeldis savitöötoas kõik, meeldis
savi mudimine, kausi voolimine, värvimine.
Eriti meeldis see, kui kausi kätte saime –
see oli üllatus.

Aitäh toreda töötoa eest ja raamatute ning
kommide eest. Kausid olid tõesti uhked!
Järgmiste tegusate kohtumisteni!
Lotte
lasteaia
Usinad
Sajajalgsed
orienteerusid koolimajas koos suurte
sõpradega, kelleks olid 3.b klassi õpilased.
Väikesed külalised said näidata oma oskusi
lugemises ja kirjutamises. Lisaks õpiti QRkoodi lugemist tahvelarvutis. Elevust oli sel
päeval suurtel ja ka väikestel.
***
Täname väga nii toreda kohtumise,
koolimaja tutvustamise ja loova savi töötoa
korraldamise eest. Meie lapsed rääkisid
toredast käimisest ka õhinal vanematele,
sest mudilaste emotsioonid olid ülevad.
Veronika Laurson,
Tartu LA Krõll Jutukrõllide õpetaja
***
Otsustasime laste käest küsida, mis neile
koolis käimisest meelde jäi ja mis eriti
meeldis. Ilmselgelt olid lapsed rahul ja kõik
meeldis.
Laste tagasiside oli selline:
 Mulle meeldis värvimine ja see, et
alguses ei olnud värvi eriti näha, aga pärast
oli ilus kollane kauss.

Reet Rajamäe,
Tartu LA Pääsupesa õpetaja
***
Külastasime Descartes’i kooli savivoolimisklassi kahel korral. Esimene päev voolisime
kausikesi ja lastel oli mõnus saviga
mässata. Kausid tulid kõigil toredad ja
omapärased. Teisel päeval käisime neid
kausse glasuurimas, mis oli ka väga tähtis
ja keskendumist nõudev etapp. Kõik lapsed
said valida endale meelepärase värvi ja
värvide valik oli suur.

KOOLIELU
Õpetaja Küllike aitas igat last ja juhendas,
kuidas tegutseda ja mida õigel ajal teha.
Kausid said väga armsad ja kaunite
värvidega. Eriti armas oli see, et õpetaja
Küllike tõi need kausid meile lasteaeda ja
andis isiklikult üle. Meie suureks üllatuseks
oli nendes kaussides ka komm. Lisaks
saime veel kingituseks toreda sõnade
mängu, mida saab mitmekesi mängida.
Suur tänu, et õpetasite meid!

Usinatele Sajajalgsetele meeldis koolis ja
nad juba ootavad, et nad võiksid juba ise
kooliteed alustada.

Tartu LA Krõll Rännukrõllid
***
20. mai oli Lotte lasteaias väga tegus päev.
Hommikut alustasime kõik koos kartulit
maha pannes ja kui mugulad mullas, asusid
Usinad Sajajalgsed Tartu Descartes’i Kooli
poole teele.
Kooli tulek tekitas palju põnevust, me ju ei
teadnud, mida seal koolis teha saab või
tegema peab. Õnneks olid meil abis
suuremad koolilapsed, kellel juba mitu
aastat koolikogemust selja taga. Koos oli
ikka palju julgem.
Saime mööda koolimaja rännata, samal ajal
QR-koode otsides. Tähti ja numbreid kokku
sobitades tekkis tark lause, mis meil
õppimiseks rohkem indu andis. Üheskoos
koolilastega lõime tantsu ja lõpuks
loosisime endale kingituse, mida juba
järgmisel aastal saame koolis kasutada.

Lõpetuseks tekitas veel suurt huvi
ronimissein ja soov sellel ronimine ära
proovida oli väga suur. Nii tehtigi ja kõik
lapsed ronisid raja läbi, mis sest et pärast
jäime lõunasöögile hiljaks.
Täname, et meid kutsusite, leidsime endale
uusi toredaid sõpru.
Maarja Mandri,
Tartu LA Lotte Usinate Sajajalgsed õpetaja
 SPORDIUUDIS
8. mail toimusid Sakus Eesti epee
meistrivõistlused D vanuseklassis.
Tartu Kalevi tüdrukute võistkond, kuhu
kuulub ka meie kooli õpilane Jelizaveta
Knjazeva (5.a), saavutas esikoha ja on
U-12 Eesti meistrid.
Kokku osales Eesti meistrivõistlustel 7
võistkonda.
Palju õnne ägedatele noortele vehklejatele!

KOOLIELU
 1. KLASSID LATIKA TALUS
2. juunil külastasid 1. klassid Latika talu.
Seal oli lastel võimalus panna oma viis
võluvõimet proovile. Esimesena sulgesid
nad silmad ja pidid kuulama, mida nad
kuulevad. Seejärel seoti laste silmad salliga
kõvasti kinni ja jütsid pidid liikuma mööda
nööri. Paljud oli kartlikud ja ei julgenud
sammugi astuda. Järgmisena võtsid lapsed
korvist sokkidesse peidetud esemed ja pidid
ära arvama, mis on soki sees ning leidma
selle asja kandikult. Kui oled talus, siis on
seal ka loomad. Lapsed said sööta kana,
kitsi ja hobust. Kits oli nagu võlur, kes leidis
peidetud käest leivatüki. See oli uskumatu,
aga kõik peidetud leivad nad nahka pistsid.
Viimasena tegi igaüks endale teekotikese
oma lemmiku lõhna ja maitse järgi. Lõpuks
pakkus taluperenaine kuuma taimeteed ja
omaküpsetatud kooki, mille sisse oli
peidetud punapeet. Kõigile maitses kook
väga ja õpilased küsisid retseptigi.
Kõik viis meelt said ära katsetatud. Oli
vahva ja hariv talukülastus.

1.a klassi laste mõtted:
Ma sain teada, et nägemine on väga tähtis.
Vahva oli kitse ja hobust toita. (Lysandra)
Ma sain teada, et meil on viis supervõimet.
(Jessica)
Ma õppisin/tunnetasin/läbi tehes, proovides,
et kõik supervõimed on tähtsad. (Jan)
Küllike Kütimets,
1.a klassijuhataja

 NÄITEMÄNGUDE JA
LASTEKAITSE PÄEV
1. juunil toimus lastekaitsepäeva puhul
aulas näitemängude päev. 1.–3. klassidele
näidati hommikul 2.–4. klassi näiteringi
etendust "Armastan sind nagu soola".
Tegemist oli üsna erakordse hetkega, sest
nooremate klasside ühine näitering on
puhuti küll koos käinud, aga täispika
etenduse lavaletoomine pole juba mitu
aastat õnnestunud. Noored näitlejad olid
laval üles astudes elevil ja õnnelikud. Eriti
elati kaasa Narrile, kellel oli hääl ära, aga
kes siiski kohale tuli ja pingutas kogu
hingest, et teda kuulda oleks. Kogu
ülejäänud truppi mitte alt vedada – milline
vaprus!

Pärastlõunasel ajal tuli taas ettekandele
NÕ22 ehk Näitlevad Õpetajad aastal 2022
etendus "Taskuarvuti ehk kui Sirli isa
koolimajja
jõudis".
Tegemist
on
dramatiseeringuga A. Kivirähki raamatust
"Sirli, Siim ja saladused". Publikuks olid
seekord 5.–8. klassid. Kaasaelamise, naeru
ja aplausi põhjal võib arvata, et õpilastele
etendus väga meeldis. Grupp 7. klassi
õpilasi arvas lausa, et etendus võiks
YouTube'is olla, siis saaks seda igal õhtul
vaadata ja kõik „liiga karmid“ õpetajad
mõttes Aafrikasse ahvide sabasid liitma
saata. Rõõm oli tõdeda, et nii meie õpetajad
kui õpilased on eestlaslikult eluterve
huumorimeelega.
Sügav kummardus ja suur tänu kõikidele
näitlejatele laval, samuti näiteringi õpilaste
vanematele, kes aitasid leida rollideks
sobivaid riideid ning kodudes teksti pähe
õppida.
Iiri Saar,
juhendaja

3.B ERI
III trimestri teise poole veetis 3.b klass
suuresti väljaspool klassiruume. Tegemist
jagus nii vabasse õhku kui muuseumidesse.

26. mai – õppeprogramm „Tunne veeelustikku“

8. aprill – Ahhaa keskuses õppeprogramm
„Elekter“

27. mai – õppeprogramm „Viie kodu lood“
ERM-is
6. mai – Viinamärdi talu külastus

28. mai –Kanuumatk Ahja jõel

25. mai – õppekäik Elistvere loomaparki

Külli Hindrikson,
3.b klassijuhataja

