
E      5. oktoober 

9.00 2.b kl AHHAAs "Salapärane vesi" 
 

ÕÕPPEETTAAJJAATTEE  PPÄÄEEVV  
 

1. tunni annavad õpetajad ise vastavalt 
tunniplaanile 
2. tunni (kell 9.10–10.00) annavad 9. klassid.  
Edasi jätkub tavapärane koolipäev (3.–5. tund 
vastavalt tunniplaanile).  
13.30  aktus õpetajatele ja 8.–9. kl õpilastele  
aulas 

T      6. oktoober 

Klasside pildistamine 
  9.00 7.c kl õppeprogramm "Loodus  
 õpperajal" Vapramäel 
10.45 Juhtkonna nõupidamine 
15.00 Emakeeleõpetajate koosolek kab 117 

K      7. oktoober 

Klasside pildistamine 
  9.00 5.c kl õppeprogramm "Troopiliste  
 vihmametsade loomastik" 
  9.45 5.a kl AHHAA astronoomia töötoas 
10.00 7.a kl õppeprogramm "Kaardi ja  
 kompassiga looduses" 
14.45  Õpilasesinduse koosolek kab 110 

N      8. oktoober 

  9.00 5.a kl õppeprogramm "Troopiliste  
 vihmametsade loomastik" 
14.00 Tugimeeskonna nõupidamine 
15.00 I kooliastme õpetajate koosolek  
 kab 228 
16.00 5.c klassiõhtu 

R      9. oktoober 

e-õppepäev (v.a 3. klassid) 
Õpetajate koolituspäev 
 

 

 S 

Tartu Descartes'i Kool 
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ÜÜRRIITTUUSSEEDD  

 

TTUUNNNNUUSSTTUUSS  
 

 LIIKUMISVÄLJAKUTSE 
 
Pühapäeval, 4. oktoobril lõppeb kaks 
nädalat kestnud liikumisväljakutse.  
Tulemusi saab fikseerida arstikabinetis 
5. oktoobril kell 9.00-12.00. 
Ka need, kes algselt ei registreerinud 
end. 
Õpilastel tuli koguda 100 000, 
koolitöötajal 150 000 ja õpilasel ning 
lapsevanemal kokku 240 000 sammu. 

 

TTEEAATTEEDD  
 

 õpetajaid loovtööde koordinaatorit 
Ardi Kärbergi ja juhendajaid Ingrid 
Rumpi, Kaja Haljasmetsa, Maris Allikut, 
Iiri Saart, Kadri Lille, Tiina Terasmaad, 
Aime Rummelit ja Aivar Lankovit 

 sekretär Kristel Sorget kaasabi eest 
spordinädala autasustamisel 

 õpetaja Maive Sinijärve ja tema 
õpilasi värvikireva sügisnäituse eest 

 looduse tundmise võistlusel „Loodus 
lummab“ III koha saavutanud 2. klasside 
võistkonda ning nende õpetajaid Eve 
Ilvest ja Tiina Randaru 



  

 VÕISTLUS LOODUSTEADMISTEST 
 

29. septembril toimus Tartu linna 2. klassi 
õpilastele  looduse tundmise võistlus 
„Loodus lummab“. Võistlusel pannakse 
proovile õpilaste lai silmaring ja teadmised 
looduses. Seoses eriolukorraga toimus sellel 
aastal ainult veebivoor oma kodukoolis. 
Võistlusest võttis osa 12 kooli. Esikoht läks 
Hansa Koolile ja 2. koht Raatuse Koolile. 
Meie kooli võistkond saavutas 3. koha. 
Võistkonda kuulusid Laura Mia Paal (2.a), 
Ferdinand Klaas (2.a), Stella Sauman (2.c) 
ja Sven Andre Põldoja (2.c). Ülesanded olid 
laste jaoks huvitavad ja tekitasid omavahelist 
arutelu.  Lapsed tegid väga head koostööd. 
 

Eve Ilves, 
klassiõpetaja 

 

 SALAPÄRANE KAARNATE SAAR 
 

Spordinädala raames, vaimse tervise päeval 
etendus Luunja Aidateatri noorte 
näitestuudio Aidake(!) noortedraama 
„Kaarnate Saar“. Etenduse teema oli 
keeruline ning noori valusalt puudutav. 
Õpilased vajasid sisu mõistmiseks õpetajate 
abi, kuid pärast vihjete ning teema 
läbirääkimist saadi aru, et see annab pildi 
paljude tänapäeva noorte elust. Kaarnate 
saar on koht, kuhu mõned satuvad oma 
sügava depressiooni või enesetapu piiril, 
mõni aga juba pärast tehtud tegu. Selleks, et 
tumedast august välja ronida, on abi tarvis 
nii kaaslastelt kui ka iseendalt – iseenda 

mõistmine ning oma olemusega leppimine 
on see tee, mis aitab edasi minna. 
Teemadena toodi välja katkisi suhteid 
vanematega või vajadust nende tähelepanu 
järele, oma erilisust teistega võrreldes läbi 
mingi kindla diagnoosi või haiguse. Igal 
väikesel sõnal, teol või haigusel võib olla 
mõõtmatu mõju noore inimese elule. 
 

 

KOOLIELU 
 

Mõnel juhul ei saanudki õpilased päris 
täpselt aru, mis viis noore sellisesse 
tumedasse kohta, kust võib-olla tagasiteed 
ei olegi. 
Tagantjärele pani etendus kindlasti rohkem 
mõtlema oma elu ning seda mõjutavatele 
teguritele. Keegi meist ei tahaks sattuda 
Kaarnate saarele, kuigi mõnikord võib 
tunduda, et noore inimese elu on talumatult 
raske ja Kaarnate saar oleks kerge 
väljapääs. 
 

õpetaja Kaidi Menšikova ja 9.b klass 
 

 GIIDITUNNID 9. KLASSIS 
 
Septembrikuu jooksul toimusid 9.b klassi 
kirjanduse tunnid tavapärasest erinevalt.  
Tartu linna elanikena me tihti ei mõtle linna 
ajaloole või nendele kohtadele, millest 
mööda jalutame või mida külastame. 
Selleks, et õpilased tutvuksid Tartu linna, 
selle erinevate objektide ning linnaga 
seotud inimeste taustaga, said nad 
ülesandeks olla giidiks ühele linna 
vaatamisväärsusele.  
Loosiga tõmmatud objekti kohta pidid 
õpilased iseseisvalt otsima materjali, 
kriitilise pilguga sellest olulisima valima, 
valmistama ette 5-7-minutilise tutvustuse, 
mis kaasõpilastele ehk turismigrupile ette 
kanda tuli. 
Reedehommikuste tundide ajal anti 
ülevaade Tartu linna olulistest sümbolitest: 
Emajõgi, Tartu Ülikool, Teater Vanemuine, 
Tartu tähetorn, Toomkiriku varemed, Jaani 
kirik, Tartu Ülikooli botaanikaaed, A. Le 
Coqi õlletehas, Tartu raekoda, Raekoja 
plats ning sellel asuv Tartu Pisa torn, kus on 
apteekriametit pidanud Oskar Luts.  
 

 



 

Samuti räägiti Tartuga seotud isikute elust 
ning nende tähtsusest Eesti ning maailma 
kultuuri- või meditsiiniloo arengule:              
N. Pirogov, K. E. von Baer, K. J. Peterson, 
Fr. R. Faehlmann. 
Kuigi võib tunduda, et reedehommikuid 
kasutati vaid mööda linna jalutamiseks, siis 
tegelikkuses oli õppimist palju. Lisaks 
huvitavale infole, mis teiste ettekannetest 
teada saadi, õppisid õpilased ka 
ettevalmistuse jooksul rohkesti: 
• Oma ettekannet valmistades õppisin, 
kuidas järjestada teksti õigesse järjekorda, 
kui leidsin materjali erinevatest allikatest. 
• Õppisin avalikku esinemist ja Tartu 
ajalugu. 
• Mulle meeldis selle ülesande juures see, 
et see oli ennast hariv. 
• Meeldis, et sain oma silmaringi laiendada. 
Et sain isegi puudutada ajaloolist ehitist. 
Sain arendada oma mälu ja õppida 
märksõnade kasutamist. Sain hommikul 
linnas jalutada ja koos klassikaaslastega 
kesklinnast kooli minna. Sain oma unerežiimi 
paika. Õppisin vajaliku info otsimist. 
• Mulle meeldis selle ülesande juures see, 
et me käisime ringi, selle asemel, et teha 
esitlusi klassis ja pilte vaadata. Mulle 
meeldis ka see, kui kirju oli kohtade valik - 
kõik said omapärase koha. Päris vahva oli 
ka see, et me tõmbasime vaatamis-
väärsused loosiga. Minu lemmik osa oli see, 
kui saime oma klassile tutvustada kohti ja 
rääkida oma klassi ees. 
Õpetajana on selline ülesanne samuti väga 
põnev – lisaks sellele, et peab ka ise palju 
eeltööd tegema, on tore näha, et õpilased, 
kes end klassi ees ettekandeid tehes väga 
mugavalt ei tunne, avanevad värskes õhus 
lühiloengut pidades. Õpilased oskavad leida 
põnevaid fakte ning allikaid ja loodetavasti 
jagavad nad oma uusi teadmisi ka sõprade 
ja perega. 
 

9.b ja õpetaja Kaidi Menšikova 

 SPORDIUUDISED 
 
12.–13. septembril toimus Tondiraba 
jäähallis iluuisutamisvõistlus „Tallinn Trophy 
Kids 2020’’. Liis Kittus (2.a) saavutas chicks 
B 2012 vanuseklassis I koha. 
 

 
 
*** 
Carolina Silm (4.a) saavutas 26. septembril 
Tallinnas toimunud Reval Cup 2020 
iluuisutamise võistlustel II koha. 
 

 
 
*** 
Rao Kaarel Lõpp (5.c) saavutas laupäeval, 
26. septembril Järvakandis toimunud Eesti 
noorte meistrivõistlustel vibulaskmises 
vaistuvibu kategoorias I koha.  
Rasmus Mihkel Lõpp (8.b) sportvibu 
kategoorias III koha. 
 
 

KOOLIELU 
 


