
E      20. september 
 

10.00 2.b klass Soome Instituudis 
11.45 7.a ja 7.b klass maisilabürindis 
12.00 4.a ja 4.b klass maisilabürindis 
13.20 Juhtkonna nõupidamine 
 

T      21. september 

 

K      22. september 

 

  8.15 Ühispildi pildistamine 
  8.45 Spordinädala avamine ja  
 ühisvõimlemine  
14.00 Tugimeeskonna nõupidamine 
18.15 Lastevanemate üldkoosolek veebis 
 

N      23. september 

 

  8.30 Õpilasesinduse koosolek 
 

Orienteerumispäev  
2.–9. klassidele A. Le Coq spordihoone ja 
Anne kanali ümbruses 
 

R      24. september 
 

10.00 3.c klass õppepragramm ERMis 
10.10 Vaimse tervise päeva raames 
 Psühhobussi tõhusa õppimise  
 töötuba 7.-9. klassidele 
 

L      25. september 
 

Kavilda matkamäng kodutütardele 

 

 S 

Tartu Descartes'i Kool 

IINNFFOOLLEEHHTT 
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ÜÜRRIITTUUSSEEDD  

 

TTUUNNNNUUSSTTUUSS  
 

JUHTKOND TÄNAB 
 

 huvijuht Kadri Lille, kes julgustas 
maailmakoristuspäevast osa võtma 

 klassijuhatajaid, kes koos klassidega 
maailma puhtamaks tegid 
 

SPORDINÄDAL 
 
Meie koolis toimub 22.–29. septembril 
spordinädal. 
 
NELJAPÄEV, 23.09 
Orienteerumispäev 
 

9.10 – 4.a, 4.b, 6.b, 6.c 
10.10 – 6.a, 7.a, 9.a 
11.15 – 2.b, 5.a, 7.b, 8.c, 8.v 
12.20 – 3.a, 3.b, 3.c, 5.c, 5.v 
13.15 – 2.a, 8.a, 8.b, 9.b 
 
REEDE, 24.09 
Vaimse tervise päev 
 

1.–3. klass teatevõistlused võimlas 
1. kl 5. tund 
2. kl 4. tund 
3. kl 2. tund 
 

Väljaviskevõistlus kooli korvpalliväljakul 
4. kl 3. tund 
5. kl 2. tund 
 

Koolipingi jooga dekaariumis 
9.55    4.–6. kl 
10.55   7.–9. kl 
12.00  õpetajad 
 

TTEEAATTEEDD  
 



  

 

 

 PUHTUS ENNEKÕIKE! 
 

Neli aastat tagasi eestlaste käivitatud 
ettevõtmisest on välja kasvanud üle-
maailmne World Cleanup Day. Maailma 
suurimast kodanikualgatusest võttis ka sel 
aastal osa üle 150 riigi.  
Meie kool osales selles tänuväärses 
ettevõtmises kolmandat aastat. 
Maailmakoristuspäeval panid käed külge 
järgmised klassid: 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.c, 3.v, 
5.a, 5.c, 6.a, 6.b, 7.a, 7.v, 8.a, 8.b, 8.c, 9.a. 
Kokku osales 258 õpilast, 16 õpetajat. 
 

 
 

Prügi korjasime koolimaja, Krõlli, Poku ja 
Pääsupesa lasteaia, Anne 59 kortermaja, 
Saare Maxima ja Anne kanali ümbrusest 
ning Annekese mänguväljakult.  
Sel aastal oli koristajate prügisaak väiksem. 
Rõõm tõdeda, et meie ümbrus on muutunud 
puhtamaks. Kõige rohkem koguti kokku u 12 
liitrit suitsukonisid, klaasikilde, pudelikorke, 
plast- ja klaastaarat ning erinevaid 
pakendeid. Väikeprügile lisaks leiti vana 
ehituspuitu, kardinasiinid, kell, ranits, 
arvutimonitori plastkorpus, trussikud, 
välgumihkel, autoratta ilukilp, huuletubakat, 
nõudepesusvamm, pesulõkse, ujumisriideid, 
maske ja purgikaasi. Kokku koguti u 37 kg 
prügi.  
Koristuspäeva eesmärk oli olla hooliv ja 
märgata ümbritsevat, teha üheskoos 
keskkonna heaks midagi ära ja tõsta õpilaste 
teadlikkust väikeprügi ohtlikkusest loodusele. 
Maailma kõige suuremaks prügiprobleemiks 
on suitsukonid, sest sigareti filter ei lagune 
bioloogiliselt. Näiteks võib üks koni reostada 
kuni 1000 liitrit vett.  Toksiiniga täidetud  filtrid 

jõuavad vette peamiselt kanalisatsiooni ja 
veekogudesse suunatud äravoolude kaudu. 
Muutus algab iseendast ja jääb vaid loota, 
et koristamas käinud õpilased ei viska prügi 
maha.  
 

 
 

Aitäh, et hoolite! 
Kadri Lill, huvijuht 

 

 KLIIMASÕBRALIK LÕUNASÖÖK 
 
Meie kool osaleb  CLIKIS-Network 
kliimasõbralike kooliköökide programmis. 
Neljapäeval külastasid meie kooli 
programmi eestvedajad ning konsultandid. 
Kohal oli ka kooli toitlustajate ning linna 
tervishoiuosakonna esindajad. Väikese 
ettekandega esines  MTÜ Eesti Roheline 
Liikumine koolide kliimamõju hindaja Sirly-
Ann Meriküll. Seejärel külastati kooli 
sööklat, tehti mitmed mõõtmised 
energiasäästlikuse parendamiseks, uuriti 
õpilaste menüüd ning lõpuks degusteeriti ka 
kooli lõunat. Söökla tagasiside raamatusse 
lisandus mitu positiivse sisuga sissekannet. 
Kiidusõnu sai meie kooli projekt Taimne 
teisipäev, mis nüüd veelgi laienenud, ning 
PRIA projekti raames tehtud harivad 
õppekäigud, mis kõik laste teadlikust ning 
toitumisharjumusi parendama kutsutud. 
Tartu linna tervishoiuosakonna esindaja 
Ülle Prommik andis üle ka uhke 
tervistedendava kooli  seinatahvli. See on 
tunnustus, mis märgib ära meie kooli 
aastatepikkuse töö laste tervise 
tugevdamisel ja hoidmisel. 
 

Kaja Kivisikk, tervisemeeskonna juht 

KOOLIELU 
 


