
N      29. september 

 
  8.30 Õpilasesinduse koosolek 
  8.30 5. abv klassi õppepäev Rakveres 
 
Jooksupäev (Anne kanali ääres) 
11.15 1.–3. klass 
13.20 4.–6. klass 
14.10 7.–9. klass 
 

R      30. september  

 
Tantsupäev  
JJ-Street tutvustus 
Just Dance kõikidel pikkadel vahetundidel 
 
12.15 6. klassid külastavad Kalevipoja  
 Koda 
 

L      1. oktoober 

 
10.00 Vilistlaste korvpalliturniir 

 

 S 

Tartu Descartes'i Kool 

IINNFFOOLLEEHHTT 
 

                              26. september – 1. oktoober 2022      Nr 5 (857)                

 
 

 
ÜÜRRIITTUUSSEEDD  

 

ÜÜRRIITTUUSSEEDD  
 

Spordinädal 

E      26. september 

 
  8.15 Spordinädala ühisvõimlemine 
10.55 Zen vahetund 6.–9. klassidele  
 aulas 
12.00 Zen vahetund õpetajatele aulas 
18.00  "Liigume koos 3!"  õpilastele,  
 õpetajatele ja lastevanematele 
 

T      27. september 

 
  9.00 Juhtkonna nõupidamine 
 
Orienteerumispäev  
(A. Le Coq Sport spordimaja juures) 
10.00 4.–5. klass 
11.00 2.–3. klass 
12.00 6. klass 
13.00 7. klass 
14.00 8.–9. klass 
 

K      28. september 

  8.15 Lasteteater Sõber  
 „Maailm kohvris“  
 1.–3. klassidele aulas  
  9.15 2.b klass KIKi õppeprogramm  
 Selli-Sillaotsa õpperajal 
   
Jõupäev (koolimaja ees) 
11.05 1.–3. klass 
12.10 4.–5. klass 
13.15 6.–7. klass 
14.10 8.–9. klass 
 
14.00 Tugimeeskonna nõupidamine 
 

TTEEAADDEE  
 

28.09 toimub Tamme staadionil Tartu linna 
koolidevaheline teatejooksude päev. 
 
6.–7. klass jookseb kell 16.00 
8.–9. klass jookseb kell 16.30 
 
Õpilased vabanevad koolist kell 13.00. 



  

 

 

 VARGAMÄED AVASTAMAS 
 
Juba seitsmendat aastat külastavad 
õpetajad augusti viimasel reedel mõnd 
põnevat paika või matkarada.  
Selle aasta rahvusvahelisel koerte päeval 
26. augustil külastasid TDK õpetajad Filmi 
Vargamäe külastuskeskust Võrumaal.  
Põnev oli kuulda lugusid sellest, kuidas filmi 
jaoks ajutiselt ehitatud hoonetest on saanud 
püsinäitus, kus Tammsaare tuntuima epopöa 
põhjal filmitud linateos endiselt edasi elab. 
Külastuskeskuse südameks on Mäe Andrese 
talu oma nelja hoonega. Nende ümber saab 
näha teisigi filmist tuttavaid kohti: sauna-
vanade elupaika, suurt kivi ja unustada ei 
saa ka naabrimehe Oru Pearu taluhooneid. 
Uudistada, uurida ning katsuda ja silmaga 
vaadata on palju – elamust väärt kogemus 
igaühele. 
 

 
 

Miks on oluline rõhutada seda, et 
külastuspäeva puhul oli tegemist ka 
rahvusvahelise koerte päevaga? Eks 
külastage Filmi Vargamäed ja kuulake oma 
kõrvaga, milliseid toredaid filmitrikke kasutati 
teatud stseenide realistlikuks muutmisel. 
 

Kaidi Menšikova, 
õppejuht 

 

 LOENG ÜHEKSANDIKELE 
 
21. septembril toimus 9. klassidele liiklus-
ohutuse ja riskikäitumise koolitus. Räägiti 
sellest, kuidas alkohol mõjutab meid ja meie 
käitumist. Noortele tuletati korduvalt meelde, 
et joobes sõpra tuleb vajadusel takistada või 
korrale kutsuda. Õpilased said rühmatöödes 
erinevatel teemadel arutada ning purjus 
oleku matkimiseks spetsiaalseid prille 
proovida. „Purjus“ seisundis pidid noored 
 

erinevaid ülesandeid lahendama – ainuüksi 
prillide kandmine tegi selle keeruliseks. 
Loodame, et loengus kuuldu õpilastele juba 
teada tuntud teadmised taas meelde 
tuletasid. 
 
Õpilaste mõtted: 
Oli huvitav kuulata täiskasvanud inimese 
kogemusi ja lahendada ülesandeid 
sõpradega.  
Andis rohkem julgust sekkuda, kui näen, et 
inimene hakkab midagi rumalat tegema. 
 

Kaidi Menšikova, 
klassijuhataja 

 

 KUTSE LUGEMA 
 
2.a klass seadis sammud 21. septembril 
Soome Instituudi raamatukokku, et ühiselt 
osa võtta lugemisdiplomi programmist. 
Programmi eesmärgiks on innustada õpilasi 
raamatuid lugema. See motiveerib last ise 
otsustama, erinevate teoste hulgast 
meelepärast valikut tegema ja endale 
lugemisega seotud eesmärke seadma. 
Meile tutvustati erinevaid Soome kirjanike 
raamatuid ja igale lapsele anti lugemispass. 
Seal on kirjas raamatute nimekiri, millest 
saab valida neli raamatut, mida lugeda ja 
pärast lugemist täita lugemisülesanne.  
Lapsed meisterdasid endale järjehoidja, mis 
lugemise veelgi rõõmsamaks teeb. 
 

 
 

Kui lapsed on täitnud lugemisülesanded, 
ootab neid maikuu lõpus diplom ja väike 
üllatus. 

Küllike Kütimets, 
2.a klassijuhataja 

KOOLIELU 
 



 

 ÕPPEPÄEV TIKSOJA ÕPPERAJAL 
 
Neljapäeval, 22. septembril toimus 2.a 
klassi õpilastel õppepäev Tiksoja õpperajal. 
Õppeprogramm „Uudista ja uuri“ oli retk, 
kus märkasime, tunnetasime ja uurisime 
loodust. Vaatlesime erinevaid taimi, mida 
võib süüa ja mida mitte. Leidsime metsast 
mustikaid ja pohli, mida oli mõnus põske 
pista. Luubiga oli vahva uurida erinevaid 
looduseobjekte. Üheks ülesandeks oli ilma 
pliiatsita joonistamine. Selleks oli vaja leida 
ja korjata taimi või nende vilju, millega oli 
võimalik paberile joonistada.  
 

 
 

Kõik said retkejuht Piretilt luubid ja pidime 
uurima taimi, puukoort, putukaid. Kahju oli 
luupi ära anda. 
 
Päeva lõpuks jäi nii mõnigi klassis õpitu ja 
retkel uuritud taim meelde. 
 

Küllike Kütimets, 
2. klassi õpetaja 

KOOLIELU 
 

 KUNSTISAALIS 
 
13. septembril oli kõigil kunstihuvilistel 
õpetajatel võimalik külastada ERMi ajutist 
näitust „Värvide ilu. Eesti kuldaja kunst Enn 
Kunila kollektsioonist“. See oli värvikaks 
lõppakordiks kiirele ja tihedale tööpäevale – 
hinge paitav ning silmi rõõmustav elamus 
pikaks ajaks. 
Näituse kuraatori Eero Epneri kaasa-
haaravad selgitused maalide juures andsid 
väljapaneku erinevatele osadele veelgi 
sügavama tähenduse ning pakkusid 
õpetajatele võimaluse õppida ja kogeda 
kunstiteoseid kogu ihu ja hingega.  
 

 
 
Õpetajate lemmikosa oli kindlasti see, et 
kaasa võis võtta nii mõnegi maali 
kontuurjoontega paberi, mida oma soovide 
järgi kas kodus või tööl värvida saab. 
Ars longa, vita brevis – kiirustage, et ka ise 
kogeda neid Eesti kunstnike lummavaid 
teoseid. 
 

Kaidi Menšikova, 
õpetaja 


