Tartu Descartes'i Kool

INFOLEHT
7. – 11. oktoober 2019

TUNNUSTUS
JUHTKOND TÄNAB
 sekretär Kristel Sorget kaasabi eest
spordinädala korraldamise eest
 õpetajaid Ingrid Rumpi ja Siret Voolu,
kes organiseerisid 6.a ja 6.c klassile
vahva kokandustunni peakokk Elar
Jürimäega
 eelkoolis lastevanematele esinenud
õpetajat Külli Hindriksoni, sotsiaalpedagoogi Iiri Saart ja kooliarsti Kristin
Mägerit
 õpetaja Maive Sinijärve ja tema
õpilasi üllatusliku õpetajate päeva
näituse eest

S ÜRITUSED

E

Kooli tunnustuse pälvinud õpetajaid:
Tiina Randaru – aasta tegija
Kadri Vaarik – aasta toetaja
Aivar Lankov – aasta kuldsed käed
Palju õnne!

JUHTKOND JA ÕPETAJAD TÄNAVAD
9. klassi õpilasi, klassijuhatajaid Kaidi
Menšikovat ja Riina Voltrit õpetajate
päeva korraldamise eest. Lauljaid
juhendanud muusikaõpetajat Anneli
Koppelit

7. oktoober

Klasside pildistamine
10.55 Õpilasesinduse koosolek kab 110

T

8. oktoober

Klasside pildistamine

K

9. oktoober

8.30
10.55

Juhtkonna nõupidamine
LULU tantsukooli tutvustus
5.–9. klassile aulas

N

10. oktoober

KOOLIPERE ÕNNITLEB
Konkursil „Eestimaa õpib ja tänab“ aasta
klassiõpetaja
tunnustuse
pälvinud
õpetaja Küllike Kütimetsa
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10.35
12.00
14.00

Anne noortekeskuse tutvustus
7.–8. klassile aulas
1.a mänguvahetund aulas
Tugimeeskonna nõupidamine

R

11. oktoober

10.55
10.55
12.00

2. kl aktiivne vahetund võimlas
3.c aktiivne vahetund aulas
4.–5. kl aktiivne vahetund võimlas

TEADE
 9.–13. oktoobril viibivad 11 õpilast ja neli
õpetajat ERASMUS+ projekti raames
Hispaanias.
 11.–16. oktoobril tulevad meile külla
Carcassonne’i kooli 28 õpilast ja neli
õpetajat.

KOOLIELU
 UUDISKIRJANDUS RAAMATUKOGUS

 MATKAPÄEV

Uudistamist ja lugemist ootavad järgmised
vahvad raamatud.

20. septembril, e-õppepäeval kogunesid
4.b klassi kodutütred ja noorkotkad koos
1.b klassi õpilastega raudteejaama, et sõita
koos Elvasse. Ees ootas Väeraja matkarada.
Matka alguspunktis sai iga 4. klassi õpilane
endale ühe 1. klassi õpilase matkakaaslaseks, kellega koos rada läbiti.
Elva jõe ääres, pikniku platsil puhkasime
jalgu, mängisime koos vahvaid seltskonnamänge, tegime lõket. Aeg möödus kiiresti ja
peagi ootas ees kodutee.

Väiksematele lugejatele
Katri Kirkkopelto „Popi"
Anti Saare „Pärt läheb uuele ringile"
Pisut suurematele ja suurtele
Jürgen Banscheruse „Kadunud rulluisud",
„Nätsuvandenõu",
„Väravad,
trikid
ja
kahtlased tüübid", „Sinine karussell"
Mika Keräneni „Soome pitsa"
Iben Akerlie „Lars LOL"
 SÜGIS MÕISAPARGIS
17. septembril sõitsid 1.b klassi õpilased
Lukele, et osaleda õppeprogrammis „Sügis
mõisapargis“.
Lapsed tegid tutvust aedniku ehk kärneri
ametiga, vaadati, milliseid tööriistu aednikud
vanasti kasutasid. Giidide juhendamisel uuriti
õuna südamikku ning tehti õuna- ja
lehetrükki.
Põnevust
pakkus
ühine
õunamahla
valmistamine. Selleks korjati koos puude alt
õunu, pesti ja purustati need ning seejärel
said kõik lapsed ise mahla pressida. Enda
valmistatud õunamahl maitses väga hästi.

Aitäh 4.b klassi kodutütred ja noorkotkad, et
olite 1. klassi õpilastele headeks sõpradeks
matkarajal. Täname Mai-Triin Kõrgeperve,
kes matkarajal puuskulptuuride kohta
põnevaid lugusid pajatas ning lastele uusi ja
huvitavaid mänge õpetas.
Probleemide- ja tülidevaba matkapäev oli
igati nautimist väärt!
Külli Hindrikson,
1.b klassijuhataja
 KODUTÜTRED ALUSTASID

Ühismängude käigus õpiti erinevaid puuvilju
ja lehtpuid.
Oli tore ja õpetlik päev Lukel.
Külli Hindrikson,
1.b klassi õpetaja

Selle õppeaasta esimene kokkusaamine oli
17. septembril, kus arutasime ja panime
paika tegevusplaani uueks aastaks.
Kodutütarde
kokkusaamised
toimuvad
teisipäeviti kell 14.00-15.00 kab 321.
Septembrikuu on meil kokkamise kuu:
keetsime
kodutütardega
õunamoosi,
küpsetasime leiba ja pannkooke.
28. septembril osalesid kodutütred ja
noorkotkad Kavilda matkapäeval, kus 10 km
matkarajal tuli läbida kaheksa kontrollpunkti.
Külli Hindrikson,
rühmajuht

