Tartu Descartes'i Kool

INFOLEHT
8. – 12. oktoober 2018

TUNNUSTUS
KOOLIPERE ÕNNITLEB
Kooli Aasta Tegija tunnustuse pälvis
klassiõpetaja Kaja Kivisikk. Palju õnne!
JUHTKOND JA ÕPETAJAD TÄNAVAD

 Kõiki 9. klassi õpilasi, 9.b ja 9.c klassi

lauljaid koos õpetaja Anneli Koppeliga,
Kirke Piiri, mängutunni läbiviijaid Mari-Liis
Plakki ja Joosep Valli
ning klassijuhatajaid Kaja Haljasmetsa, Aime
Rummelit
ja
Marika
Štšerbakovi
üllatusliku õpetajate päeva korraldamise
eest ning eriline tänu Pilleriin Pindile ja
tema emale
 3.b klassi õpilasi ja klassijuhataja Külli
Hindriksoni, kes korraldasid 9. klassi
õpilastele üllatuse
JUHTKOND TÄNAB

 Laulupäeval "Laulusuu 2018" esinenud
õpilasi ning nende juhendajaid Anneli
Koppelit ja Kristel Tikku
 3.b klassi võistkonda, kes saavutas
Tartumaa Kodutütarde ja Noorkotkaste
matkamängus 3. koha ning nende
õpetajat Külli Hindriksoni

TEADE

S

E

Nr 6 (730)

ÜRITUSED

8. oktoober

Liikumiskampaania lõpp, tulemuste
fikseerimine arstikabinetis kell 9.00–13.30
10.55 Õpilasesinduse koosolek kab 110
11.00 1.a ja 3.c kl Vanemuise
kontserdimajas
11.15 8. b ja 8.c klass Tallinnas VAT
Teatris

T

9. oktoober

Klasside pildistamine (1.–9. kl)
5.a ja 5.c klass Rakveres
9.00 9. klasside individuaalne nõustamine
13.30 7.a ja 7.c kl Vanemuise teatritunnis

K

10. oktoober

Klasside pildistamine (1.–9. kl)
8.30 Juhtkonna nõupidamine

N

11. oktoober

9.00
10.55
12.00
14.00

9. klasside individuaalne nõustamine
Just Dance aulas
Just Dance aulas
Tugikomisjoni nõupidamine

R

12. oktoober

9.00
14.30

9. klasside individuaalne nõustamine
5.-9. kl näitering alustab tegutsemist

TEADE

 KAASAV EELARVE

 VAHETUSJALATSID

Anna oma hääl Tartu kaasava eelarve
2018 ideele nr 2 – Annelinna spordiväljaku
renoveerimine.
Hääletamine
kestab
4. – 10. oktoobrini. Täpsem info kodulehel.

Kätte on jõudnud sügis ja vastavalt TDK
kodukorrale peavad õpilased koolis
kandma vahetusjalatseid.
Hoolime enda ja kaaslaste tervisest!

KOOLIELU
 KAVILDA MATKAMÄNG

 LAULUSUU 2018

Laupäeval, 29. septembril toimus Puhjas,
Kavilda ürgorus, 22. Tartumaa Kodutütarde
ja Noorkotkaste „Kavilda matkamäng“.
Matkal osales pisut alla 200 noore, vanuses
7–13 aastat. Valida oli 10 km ja 20 km
matkaraja vahel. Meie kooli kodutütred ja
noorkotkad valisid seekord 10 km raja. Sellel
matkarajal oli kaheksa kontrollpunkti, kus
tuli 4–5 liikmelistel võistkondadel näidata
oma osavust, tarkust, nutikust ja tugevust:
pakiti
seljakotti,
lükati
autot,
läbiti
takistusrada, spagettidest tuli valmistada
alus, mis pidi hoidma veetopsi,
vastati
ohutusalastele küsimustele, mängiti KIMImängu, sõideti kummipaadiga ümber
päästerõnga ja aja peale pidi ka tuld tegema.
Rajal liiguti kaardi ja kompassi abil. Matka
lõpus kokkuvõtteid tehes olime rõõmsad, et
meie kooli noorkotkad said
10 km
matkaraja läbimisel 3. koha. Meeskonda
kuulusid
Ivo Niine, Rasmus Ilves, Dan
Kroon, Gregor Timusk ja Axel Ploom.

1. oktoobril rahvusvahelisel muusikapäeval
toimus
Tiigi
Seltsimajas
laulupäev
"Laulusuu 2018". Üritus oli mõeldud Tartu
linna 2.-5. kl õpilastele, kes tegelevad
laulmisega AINULT muusikatundides, mitte
laulustuudiotes ega muusikakoolides, kuid
on samas lauluhuvilised ning soovivad oma
oskusi proovile panna ja neid arendada.
Meie koolist osales laulupäeval 7 õpilast:
õpetaja Kristel Tikku juhendamisel Inger Liis
Järvesaar (3.c), Elis Tomann (3.c) ja
Lisette Kaber (3.c) ning õpetaja Anneli
Koppeli juhendamisel Annika Bublei (4.a),
Maksim Russakov (4.a), Carmen Horn (5.a)
ja Kevin Reili (5.c).

Laste arvamused matkast:
Mulle meeldis auto lükkamine, takistusrada
metsas, paadisõit ja küünla põlemine.
(Mariett)
Mulle meeldis auto lükkamine ja paadipunkt.
(Ivo)
Auto lükkamine, takistusrada, paadiga
sõitmine ja tule tegemine – need meeldisid
mulle. (Dan)
Mulle meeldis paadiga sõita ja vana väike
koer. (Axel)
Mulle meeldis ära eksida ja auto lükkamine.
(Merilin)
Mulle meeldis Kavilda matkal see, et me
eksisime ära ja auto lükkamine ja
spagettidest ehitamine. (Elina)
Mulle meeldis auto lükkamine, paadiga sõit,
pulgaga tule tegemine. (Gregor)
Külli Hindrikson, 3.b klassijuhataja

Kõikidel meie kooli laululastel läks
esinemine väga hästi, nad said suure
aplausi osaliseks, sest esinejad olid julged
ja ilmekad.
Tänuväärne oli see, et kohti ei jagatud, aga
toodi välja mõned säravamad numbrid.
Meie koolist märgiti ära hea lauluvaliku,
energilisuse ja siiruse eest Elis, Annika ja
Carmen.
Lauljad said osalemise eest mälestuseks
parmupilli, tänukirja ja šokolaadi. Parmupill
ja šokolaad leidsid kasutust kohe pärast
üritust ja usun, et õhtul korraldati kodus juba
kontsert.
Aitäh kõigile osalejatele, olite väga tublid ja
usun, et sellest laulupäevast saab uus
traditsioon meie kodulinnas.
Anneli Koppel,
muusikaõpetaja

