
E      27. september 
 

10.00-14.00 Jõupäev 1.-9. klassidele 
13.20 Juhtkonna nõupidamine 
15.00 Uute õpetajate nõupidamine 
 

T      28. september 

 

10.00 1.a klassi õppepragramm ERMis 
11.30-14.30 Jooksupäev Anne kanali  
 ääres 1.-9. klassidele 
 

K      29. september 

 

Mihklipäev 
 

10.00 3.a klassi õppepragramm ERMis 
11.15 Õpetajate mihklipäeva mekutused  
 õpetajate kohvikus 
14.00 Tugimeeskonna nõupidamine 
 

 
 

N      30. september 

 

R      1. oktoober 
 

Rahvusvaheline muusikapäev 
 

  9.30 8.a klassi õpilased astronoomia  
 teemalisel õppepäeval AHHAAs 
 
 

 

 S 

Tartu Descartes'i Kool 
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ÜÜRRIITTUUSSEEDD  

 

TTUUNNNNUUSSTTUUSS  
 

JUHTKOND TÄNAB 
 

 TDK ühispildi kunstilist meeskonda 
Pirgit Palmi, Siret Voolu, Maris Allikut ja 
Aivar Lankovit. 
 

 2. klasside võistkonda, kes osalesid 
edukalt võistlusel „Loodus lummab“, 
ning nende õpetajaid Kaja Kivisikku ja 
Kristi Ilvest 

 

 
 

 
Sel õppeaastal tähistab Descartes'i kool 
40. juubelit. Juubeliaasta ava-
sündmusena tegime kogu kooliperega 
ühe vahva ühispildi. 
 

 



  

 

 

 LOODUS LUMMAB 
 
21. septembril osalesid 2.b klassi neiud Karis 
Loog ja Amelia Lillemets ning 2.a klassi 
noormehed Karl Henrik Tagoma ja Alvar 
Joakit ülelinnalisel võistlusel „Loodus 
lummab“. 
Kokku osales võistlusel 14 võistkonda Tartu 
linnast ja maakonnast. Osalejate lahendada 
oli 18 ülesannet. Nii pidid nad näiteks ära 
tundma, millist puud või lindu kirjeldatakse 
ning anagrammidest seened üles leidma.  
Kindlasti aitas kaasa teadmine, et meie maal 
kasvab hobukastan ning õigem on öelda 
harilik kuusk.  
Korraldajate sõnul oli võistlus äärmiselt 
tasavägine. Kolm kooli jäid jagama 1. kohta, 
sest kõik said täpselt sama punktisumma.  
Oleme äärmiselt õnnelikud, sest koos 
Raatuse Kooli ning Tähe TERA-ga tunnistati 
esikoha vääriliseks ka meie kooli noored 
loodusesõbrad.  
Palju õnne, Karis, Amelia, Karl Henrik ja 
Alvar! 

Kaja Kivisikk ja Kristi Ilves, 
klassiõpetajad 

 

 LUGEMISVÄLJAKUTSE 
 
13. septembril külastasid 2.a klassi lapsed 
Soome Instituuti. Nädal aega hiljem seadsid 
oma sammud sinna ka 2.b klassi õpilased, 
kus mõlemad rühmad võtsid vastu aastase 
lugemisväljakutse. Oma olemuselt on see 
mõnus ja lastepärane Soome lastekirjanduse 
uurimine. Selle käigus peavad lapsed läbi 
lugema ning analüüsima vähemalt nelja 
raamatut. Oli neid õpilasi, kes ehmusid, kui 
kuulisid, et lugeda tuleb Soome autorite 
raamatuid. Arvati, et ka raamatud on soome 
keeles. Paljude õpilaste jaoks tuli üllatusena, 
et nii mõnigi varasemalt loetud raamat on 
pärit Soome kirjaniku sulest. Õnneks 
asendus ehmatus rõõmsa uudishimuga. 
Kuna väljakutse tundus laste jaoks väga 
põnev olevat, siis kiiremad laenutasid kooli 
raamatukogust kohe on esimene raamatu ka 
neil on see ka juba loetud ning 
sissekandedki lugemispassi tehtud. Kevadel 
ootab kõiki väljakutse vastu võtnuid diplom 
ning väike üllatus. 
 

Kaja Kivisikk ja Kristi Ilves, 
klassiõpetajad 

 

 MEELTE KOOL 
 
2. a klass on alustanud hoogsat tegutsemist 
projekti Meelte kool raames.  
Meelte kool on toitumist edendav 
programm, mis baseerub rahvusvahelisel 
Sapere meetodil  ja mis põhineb 
meeltepõhisel õppel. Näiteks viimases 
tunnis saime teada, mida tähendab UMAMI 
ja kuidas maitsevad üheaegselt suhu 
pandud hallitusjuust ning dattel.  
Programmi aitavad läbi viia Eesti Toitumis-
nõustajate Ühenduse nõustajad Triin Muiste 
ja Kadi Vahtla. Nende juhendamisel 
läbiviidavates tundides tutvuvad õpilased 
kõiki meeli kasutades erinevate maitsete ja 
toiduainetega. Kui esimesed tunnid 
möödusid suhteliselt rahulikus vestlusringis, 
siis edaspidi saame kätt proovida nii 
köögiviljade töötlemises kui ka kokkamises. 
 

Kaja Kivisikk,  
2.a klassijuhataja 

 
 

KOOLIELU 
 


