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SÜRITUSED

E

19. september

9.05
11.05
10.55
12.00

4. klasside matemaatika tasemetöö
7. klasside matemaatika tasemetöö
Õpilasesinduse koosolek
1.a klassi mänguvahetund

T

20. september

9.00
10.55
15.30

Juhtkonna nõupidamine
1.b klassi mänguvahetund
Alustab eelkool

K

21. september

10.55
14.00

Riskikäitumise ja liiklusohutuse
koolitus 9. klassidele
2.a klass Soome Instituudi
raamatukogus
2.b klassi mänguvahetund
Tugimeeskonna nõupidamine

N

22. september

8.15
10.15

10.55

2.a klass KIKi õppeprogramm
Tiksoja õpperajal
3.a klassi mänguvahetund

R

23. september

10.55

3.b klassi mänguvahetund

L

24. september

9.00

Kavilda matkamäng kodutütardele

KOOLIELU
 VAHVAD KORVPALLITUNNID
12. septembril toimusid Tartu Ülikooli
Korvpallikooli treenerite Joosep Toome ja
Martin Rosenthali juhendamisel vahvad
korvpallitunnid 1.–3. klassi õpilastele.
Descartes’i kool osales Eesti Korvpalliliidu
poolt korraldatud kooliprojektis „Korvpall
Kooli“. Kõik osalejad said endale T-särgi ja
koolile kingiti korvpalle ning varustust
kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks.

 8. JA 9. KLASS SUPITAMAS
12. septembril viidi 8. ja 9. klassidele läbi
teistmoodi kehalise kasvatuse tund. Anne
kanalil toimus teoreetiline ja praktiline SUP
ehk aerusurfi õpetus, mille eesmärk oli
tutvustada ja tekitada huvi spordiala vastu ja
pakkuda liikumisrõõmu. Õpilased õppisid
aerulauda käsitlema ja tasakaalu hoidma
ning omandasid sõudmise ABC ja keha õige
asendi. Esimest korda sõitjad said kordagi
vette kukkumata ägeda kogemuse võrra
rikkamaks.
8.a mõtted:
Mulle väga meeldis supitada, sest see oli
midagi uut. Vahepeal, kui üleliigset liigutust
tegin, kartsin, et kukun, aga muidu oli lahe.
(Sandra)

Oleks tahtnud, et oleks olnud mingid
ülesanded, mida SUP-laual teha. Soojem
ilm oleks olnud parem. (Miina)
Suht lahe oli, aga Anne kanalis ei ole tore
jalgupidi vee sees olla. (Aaron)
Kadri Lill,
huvijuht
 PRÜGI RÄNDAB PRÜGIKASTI

14. septembril osales kool juba neljandat
korda maailmakoristusnädalal. Oma panuse
puhtama ümbruse nimel andsid sel aastal
2.a, 3.a, 3.b, 4.c, 6.a, 6.c, 7.a, 7.b, 8.a, 8.v,
9.a ja 9.c klass. Kokku osales koristusaktsioonis 211 õpilast ja 13 õpetajat. Prügi
käidi koristamas koolimaja, Krõlli ja Poku
lasteaia, Saare Maxima ja Anne kanali
ümbruses, Anne tänaval, Kalda tee
kergliiklustee ümbruses ning Annekese
mänguväljakul.
9.a
klass
osales
klassijuhataja eestvedamisel fotoprojektis
„Prügi rändab prügikasti“. Päeva jooksul tuli
õpilastel märgata maha visatud prügi, see
üles korjata ja prügikasti viskamisel pilt
teha.

KOOLIELU
Mitmed klassid ütlesid, et prügi oli vähem
kui eelmisel aastal. Ühest küljest oldi
rõõmsad, et prügi oli nii vähe, kuid teisalt
käis ikkagi ka õpilaste vahel võistlus, kes
rohkem leiab. Leiti päris palju klaasikilde,
pudelikorke, plastikutükke, kommipabereid,
plast- ja klaastaarat ning erinevaid
pakendeid. Kõige koledam leid oli ajalehte
mässitud surnud kajakas. Ka konisid jagus,
kuid siiski tunduvalt vähem kui eelmisel
aastal, kokku umbes 6 liitrit. Väikeprügile
lisaks leiti ketiga lukk, rauatükke, konservkarpe, plastkanister, pool tooli ja pappkaste.
Kokku koguti umbes 500 liitrit prügi.

 KUNSTIHUVILINE 2.A
2.a klassi õpilased külastasid 14. septembril
näitust "Värvide ilu. Eesti kuldaja kunst Enn
Kunila kollektsioonist", mille raames pakuti
haridusprogrammi „Jüri ja Mari uurivad
kunsti“.
Esimesel retkel kunstimaailma uurisime,
kuidas üldse kunstiteost vaadata. Meile
selgitati, mida me näeme, kui seisame
maalile väga lähedal, ning milline pilt
avaneb siis, kui vaatame seda eemalt.
Tutvusime eesti kunstnike ning nende
töödega.
Arutlesime,
mida
kunstnik
kasutab, kui ta maalib. Külastuse lõpus
mängisime detektiive ja otsisime üht maali,
mille kohta anti meile vihjeid. Toimus ka
maalijaht, kus igale paarile anti pilditükid ja
lapsed pidid leidma maali, millelt kujutatud
pilditükk pärit on. See oli laste esimene
kunstinäituse külastus.

Kuigi prügi kogused olid väikesed, on panus
keskkonna puhtamaks muutmisel suur.
Klassijuhatajate abiga tõsteti õpilaste
teadlikkust tarbimisest ja prügi probleemist.
Aitäh, et hoolite!
Hoiame ikka enda ümbruse puhtana.
Kadri Lill,
huvijuht

Laste mõtted:
Mulle jäi meelde ühe tuntud Eesti kunstniku
nimi – Konrad Mägi. (Lysandra)
Mulle meeldis mängida detektiivi mängu,
kus oli vaja leida õige maal. (Lisette)
Vahva oli vihje abil õiget maali otsida.
(Krisete)
Mulle meeldis maale vaadata. (Kenneth)
Küllike Kütimets,
2.a klassijuhataja

