Tartu Descartes'i Kool

INFOLEHT
15. – 20. oktoober 2018

TUNNUSTUS

S

E
9.00

KOOL TÄNAB
lapsevanemiaid, õpetajaid ja õpilasi, kes
andsid oma panuse ja hääle ning eriline
tänu lapsevanemale Kristjan Karisele

ÜRITUSED

15. oktoober

10.55

Lepatriinu teatri etendus "Terves
kehas terve vaim" aulas
Õpilasesinduse koosolek kab 110

T

16. oktoober

10.30
Tartu kaasava eelarve toel saame
järgmiseks õppeaastaks renoveeritud
spordiväljaku. Idee kogus 1053 häält.

Nr 7 (731)

10.55
12.00
15.00

K

3.a kl raamatukogutund Annelinna
raamatukogus
Mänguvahetund 3. klassile aulas
Mänguvahetund 3. klassile aulas
Õpetajalt õpetajale (TDK= TEK
Soome muljed) Dekaariumis

17. oktoober

12.00
13.15

Juhtkonna nõupidamine
1.a raamatukogutund Annelinna
raamatukogus
Mänguvahetund 1. klassile aulas
Anne noortekeskuse aktiivne
vahetund 7.–9. kl õpilastele
Mänguvahetund 2. klassile aulas
Kuueelarve koostamise mäng 8.b kl

 LOODUSTEADUSTE RING

N

18. oktoober

Loodusteaduste ring alustab neljapäeval,
18. oktoobril kell 14.00–16.00. Tulla võib
ka kell 15.00. Oodatud on 7.–9. klassi
õpilased kab 407.

10.55
12.00
13.00

TEATED

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

8.30
10.30
10.55
10.55

14.00
14.00

R

Just Dance aulas
Just Dance aulas
Linna ja maakonna LUGEMISPESADE kokkutulek 1.–2. kl aulas
Tugikomisjoni nõupidamine
Loodusteaduste ring 7.–9. klassi
õpilastele kab 407

19. oktoober

Kooli ettelugemispäev
10.10 Kuueelarve koostamise mäng 8.c kl

L

20. oktoober

10.00 Lastekoori laululaager lauluklassis

KOOLIELU
 LIIKUMISKAMPAANIA
Spordinädala (24. sept) alguses kuulutasime
välja kilomeetrite kogumise väljakutse „TDK
liikuma!“. Kampaania mõte oli innustada
Descartes'i koolipere rohkem liikuma.
Osalejatel oli võimalus kasutada Endomondo
rakendust ja pulsikella. Kaks nädalat kestnud
liikumiskampaania aktiivseimad olid 2.a
õpilane Carolina Silm (99.4 km) ja õpetaja
Tiina Terasmaa (142.4 km).
Kadri Lill,
huvijuht
 MEENUTUSI ÕPETAJATE PÄEVAST
Reedel, 5. oktoobril tähistasime Descartes’i
koolis õpetajate päeva.
Kogu maja oli
teistmoodi siginat-saginat täis ja kõik ootasid
põnevusega, mis sel päeval toimuma
hakkab. Kolmanda tunni alguses vahetasid
õpetajad ja 9. klassi õpilased oma rollid.
Direktori kohustusi täitis Joosep Vall ja
õppealajuhataja oli Pilleriin Pind.
Üheksandike
meenutused
õpetajate
päevast:
 Mulle väga meeldis olla õpetaja. (Kleer,
9.a)
 Alguses kartsin, et lapsed ei võta mind
kuulda, aga 4. klass oli tubli ja töötas hästi
kaasa. Õpetaja töö on väga vastutusrikas.
(Anete, 9.b)
 Päris keeruline oli 2. klassi õpilastele
ülesannete selgitamine, iga laps nõudis
tähelepanu. Algklassi õpilasi meeldiks küll
õpetada. (Marleen, 9.b)
 Õpilased olid lahked ja sõnakuulelikud. Oli
väga tore kogemus. (Roberta, 9.a)

 Õpetajate päev meeldis meile väga.
Loodame, et ka lapsed jäid meiega rahule.
(Christina, Kristine, 9.a)
 Tunde anda oli huvitav, aga õpetajaks
ma ilmselt saada ei taha. Pärast kahe tunni
andmist olin juba väsinud. (Doris, 9.c)
 Sain aru, kui raske on olla õpetaja. 3. kl
„õpetajate“ etteütlus oli päris keeruline.
(Carola, 9.a)
 Lõbus töö oli koos kooke küpsetada.
(Daniel, 9.b)
 Mulle
meeldis
õpetajatele
mänge
õpetada, kedagi ei pidanud korrale
kutsuma, nalja sai ka. (Mari-Liis, 9.b)

 Mõni laps usaldas mind väga ja andis ka
nõu. Sain korra majja. (Annabella, 9.c)

 Oli väga armas, kui peale tunde tulid
õpilased kallistama. Kunagi võiks tõesti
õpetajaks saada. (Andrea, 9.b)
 „Direktor“ Joosepi kõne oli parim.
(Mathias, Albert, 9.c)

 Väga meeldis olla õpetaja. Oli raske,
samas ka lõbus. Lapsed olid armsad ja
sõbralikud. (Annabel, Emili, 9.a, Paula, 9.b)

KOOLIELU
Pilleriin Pind, 9.c, „õppealajuhataja“:
Õpetajate päeva organiseerimine osutus
raskemaks kui ma arvasin. Aitäh kõigile
üheksandikele, kes abiks olid. Oluline oli
Mari-Liisi Plakki ja õpetaja Kaja Haljasmetsa
toetus. Väga tore, et mu ema tuli appi aulat
kaunistama ja andis häid soovitusi selleks
päevaks. Mulle meeldis olla õppealajuhataja,
kuna mulle meeldib asju organiseerida.
Lavahirm on mul alati olnud, aga sain sellel
päeval sellega üpris hästi hakkama, kuna ma
ei pidanud publiku ees üksi seisma. Reedel
sujus kõik ladusalt ja aktus tuli kenasti välja.
Julgen arvata, et õpetajate päev läks korda.

***
3.b klassi „väikeste õpetajate“ mõtted:
 Olin õpetaja 9. klassis. Ma natuke
kartsin, et nad ei kuula meid, aga läks päris
hästi. Meil oli lõbus. Nad olid hästi tublid.
(Maria Teresa)
 Mulle meeldis õpetaja olla. Lapsed olid
kuulekad. Kui saaks, läheks järgmine kord
jälle. Neid oli tore õpetada. Alguses oli
natuke hirmus, aga pärast ei olnud. Mulle
oli üllatus, et nad jõudsid kõik ära teha.
(Rasmus)

 Me olime Rasmusega õpetajad. Etteütlus
oli naljakas. Ülespoomise mängus arvasid
nad kõik sõnad ära. Õpetada oli tore! (Siim)
Õpilaste mõtteid kogusid õpetajad Kaja
Haljasmets ja Külli Hindrikson.
***

Sel aastal oli õpetajate päev 3. b klassi
õpilaste jaoks pisut teistsugune kui tavaliselt.
Kuuel õpilasel oli võimalus olla sel päeval
õpetajarollis ja anda tundi 9. klassi
õpilastele. Õpetajate valimine toimus loosi
teel, et anda kõikidele õpilastele võimalus
õpetajaks saada. „Uued õpetajad“ õppisid
kõigepealt ise etteütluse teksti lugema, et
saaksid
seda
suurematele
õpilastele
korralikult ette kanda. Seejärel harjutati ka
tunni läbiviimist ja ülesannete jaotamist.
Tunniks ettevalmistamine võttis aega nädala.
9. klassid võtsid väikesed õpetajad
heatahtlikult vastu ja ei nurisenud ühegi
raske sõna üle etteütluses.

