Tartu Descartes'i Kool

INFOLEHT
14. – 18. oktoober 2019

TUNNUSTUS
JUHTKOND TÄNAB
 2.a klassi võistkonda, kes esindas
kooli Tartu linna looduse tundmise
võistlusel "Loodus lummab" ja õpetaja
Küllike Kütimetsa

TEATED
 KÜLALISED KOOLIS
11.–16. oktoobrini viibivad meie koolis
külalised Carcassonne’ist. Täpsem info
rubriigis „Koolielu“.
 KOKANDUSE
TÖÖTOAD
2.–5.
KLASSI ÕPILASTELE KOOLIVAHEAJAL
21. oktoobril kodunduse klassis A-114
I grupp kell 10.00–11.00 ja
II grupp 11.30 – 12.30.
Valmistatakse pitsat ja õunakooki. Ühes
töötoas saab osaleda 12 õpilast.

S ÜRITUSED

E

14. oktoober

10.55
10.55
12.00

1.c ja 3.b aktiivne vahetund võimlas
Õpilasesinduse koosolek kab 110
3.a mänguvahetund aulas

T

15. oktoober

6. klassid ekskursioonil Tallinnas
11.00 4. klassid Suur Vanemuine
"Lapsepõlvebänd"
12.00 Sammulugemise väljakutse
kokkuvõtted aulas

K

15.00

N

17. oktoober

 VAHETUSJALATSID

 MAKETIKONKURSS „MINU
UNELMATE TUBA“ 5.–7. KLASSI
ÕPILASTELE
Makett 20 x 30 cm, üks sein avatud,
sisustus ja materjalid vabad. Töid ootame
hiljemalt 4. novembriks käsitööklassi koos
nime ja klassiga.
Lase fantaasial lennata!

16. oktoober
Juhtkonna nõupidamine
LULU tantsukooli tutvustus 5.–9. kl
9.c klassi töötuba „Haridus- ja
õppimisvõimalused Eestis ja välismaal"
9.b klassi töötuba „Haridus- ja
õppimisvõimalused Eestis ja välismaal"
Õpetajate koolitus kab 305

8.30
10.55
11.15
13.15

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

Nr 7 (767)

10.55
13.00
14.00
16.00

Just Dance aulas
Linna ja maakonna lugemispesade
15. kokkutulek aulas
Tugimeeskonna nõupidamine
4.c klassiõhtu

R

18. oktoober

10.55

2. kl aktiivne vahetund võimlas

KOOLIELU
COLLÈGE LE BASTION TDK'S

R 11. oktoober
18.30 Prantsuse grupi saabumine TDK
juurde Maxima parklasse
L 12. oktoober
Prantsuse lapsed on Eesti peredega
P 13. oktoober
10.00 Matk Meenikunno rabas



PROJEKT "PEAKOKAD KOOLIS"

2. oktoobril külastas projekti "Peakokad
koolis" raames meie kooli Elar Jürimäe, kes
on peakokk Vakla ranna restoranis Lahemaal
ja kohvikus Kohalik, mis asub Tallinna
kesklinnas. Ta viis läbi kaks kodunduse tundi
ja tutvustas toiduvalmistamise põhitõdesid.
Peakoka juhtimisel kokkasid 6.a ja 6.c klass.
Alustuseks vaadati videot "Eesti toidu lugu
läbi peakokkade silmade" ja videoklippi
ohututest töövõtetest, seejärel suunduti
kööki. Valmistati
neli
erinevat
rooga:
krõbedad kalapalad, karask, purukook
õuntega ja pannileib.

E 14. oktoober
8.15 Direktori tervitus ja TDK tutvustus
9.10 Matemaatika (Pirgit Palm)
10.10 Kehaline kasvatus (Tiina Terasmaa
ja Martin Vändra): köievedu ja
pallimängud
11.15 Muusika (Anneli Koppel)
12.20 Lõunasöök
12.40 Käsitöö (Küllike Kütimets, Aivar
Lankov, Ingrid Rump) 3 gruppi
13.15 Käsitöö
14.05 Kas maakera on ümmargune?
Valguse mõõtmine (õpetaja Guillaume)
T 15. oktoober
8.15 Kogunemine koolis
9.00 Loquiz mäng prantsuse õpilastele
kesklinnas
12.30 Piknik
13.30 Ahhaa Teaduskeskuse külastus
16.30-17.30 Pidulik lõpetamine Ahhaas
K 16. oktoober
8.30 Prantsuse grupi ärasaatmine
TDK juurest

Õpilaste muljed:
* Oli huvitav kogemus peakokaga koos
köögis tööd teha. Toidud olid väga head ja
tahaks neid kohe ise ka kodus valmistada.
* Lahe tund. Peakokk oli rõõmus ja
abivalmis.
* Saime teada, kuidas Eestis arenes
toidukultuur.
* Retseptid olid väga arusaadavad ja toit tuli
välja väga maitsev. Peakokk tundus üleüldse
väga tore inimene olevat.
* Tänu kokk Elarile tulid meie toidud hästi
välja. Ta ei vihastanud, kui keegi ei saanud
hakkama.
* Sain teada, kuidas teha õunakooki. Tahaks,
et peakokk külastaks meid jälle!
Ingrid Rump ja Siret Vool,
käsitööõpetajad

KOOLIELU
 LOODUS LUMMAB
25. septembril toimub ülelinnaline 2. klassi
õpilastele suunatud looduse tundmise
võistlus "Loodus lummab" veebivoor oma
koolis. Veebivooru käigus selgitati välja
seitse parimat meeskonda, kes osalesid
katsete voorus. 2.a klassi võistkond
koosseisus Taaniel Päri, Sofi Marleen
Mesipuu, Melissa Lillemets ja Triin Puusaar
pääses edasi järgmisse vooru.
2. oktoobril toimus Kivilinna kooli õuealal
põnev võistlus. Katsete voorus tuli õpilastel
tegutseda
erinevates
punktides.
Nad
mõõtsid puutüvede jämedust ja taimeosade
pikkusi, pidid kaaluma täpselt 100 g
tammetõrusid, oskama kokku panna kala ja
tema saba, arvama, missugused topsis on
merevesi, katsetama, mis upub ja mis ujub.
Õpilased said kogemuse võrra rikkamaks ja
nad ütlesid, et oli vahva koos tegutseda.
Küllike Kütimets,
2.a klassi õpetaja
 1.B KLASSI PEREÕHTU
2. oktoobri õhtupoolikul kogunesid 1.b klassi
lapsed koos vanematega koolimajja, et
üheskoos nautida pannkoogiõhtut. Ürituse
õnnestumiseks tegime eelnevalt ka ettevalmistusi. Loosi teel sai moodustatud
meeskonnad. Õpetaja jagas igale grupile
retsepti ja selle alusel koostati nimekiri
vajalikest toiduainetest. Iga grupp sai viis
eurot.
Nimekirjad
näpus,
läksime
matemaatika tunni ajal kogu klassiga poodi.
Enne kassa juurde minekut kontrollisime
nimekirja alusel üle, kas kõik vajalik on ikka
olemas. Vajalikud toiduained ostetud, viisime
need õpetajate kohvikusse külmkappi hoiule.
Meie üllatus oli suur, kui toiduaineid külmkapist võttes märkasime, et üks piimakott oli
katki. Piim oli välja voolanud ja jahukoti läbi
leotanud. Toredad vanemad ulatasid kiiresti
oma abistava käe ja peagi olid vajalikud
toiduained meil jälle olemas.
Ühiselt retsepti lugedes valmistasid lapsed
pannkoogitaigna ja vanemate julgustaval toel
said nad neid ka ise küpsetada. Kui
pannkoogid valmis said, kaeti lauad.

Pannkookide
söömine
toimus
kahes
vahetuses, enne lapsed, siis vanemad.
Pannkoogid
maitsesid
väga
hästi.
Oli tõeliselt tore ja vahva õhtu.
Külli Hindrikson,
1.b klassijuhataja
 7.A ÕPPEKÄIK PALAMUSELE
7.a klass käis 30. septembril Palamusel
tutvumas uue näitusemaja ja vana koolimaja
väljapanekutega. Uudistada oli palju põnevat
ja tore oli, et sai ise paljusid näitusele välja
pandud esemeid proovida. Tindi ja sulega
kirjutamine oli nii teistmoodi kogemus, et
seda kohe pidi proovima.
Riina Voltri,
eesti keele õpetaja
 ÕPETAJATE PÄEV TDK-S
4. oktoobril algas koolimajas juba hommikust
sigin ja sagin – 9. klassid valmistusid
tähtsaks tööpäevaks. Juba hommikul võtsid
oma töökohustused üle huvijuht, koolitädi
Maie, õppealajuhataja ja direktor.
Ülejäänud üheksandikud said esimesed kaks
tundi veel tavaõpilastena tegutseda – nende
tööpäev algas 3. tunnist.
Tore oli näha, kuidas õpilased uhkelt oma
õpetajanime rinda seadsid ja end õpetajatöö
katsumuseks ette valmistasid. Emotsioone oli
mitmeid ning katsumusi rohkelt.
Õpilased olid õpetajatele ette valmistanud nii
liikumistunni Just Dance'i saatel kui ka
Kahooti, kus uuriti õpetajate teadmisi
9. klasside õpilastest.
Asendusõpetajad maadlesid samal ajal
1.–8. klasside õpilastega.
Paljude asendusõpetajate jaoks oli üllatav, et
algklassilapsed vajasid pidevat tuge ning
tööjuhendite ülekordamist.

KOOLIELU
2. ja 3. kooliastme puhul pidid õpilased
maadlema ka distsipliiniprobleemidega.
Hea on tõdeda, et õpilased said rohkelt
positiivseid
kogemusi
ning
väikesed
raskused neid ära ei hirmutanud. On isegi
neid, kes pärast kahetunnist proovipäeva
oleksid nõus tulevikus õpetajaameti valima.

Pärast õppetunde viisid asendusdirektor
Kertu
Katriin
Kotkas
(9.c)
ning
õppealajuhataja Amity Hainsalu (9.b) koos
huvijuhi Henri Buzini (9.b) abiga läbi kauni
aktuse. 9. klass laulis ühendkoorina laulu
„Muusa", mis imeliselt kogu päeva kokku
võttis.

9.c klassi õpilaste mõtteid:
Tore oli. Väikeste laste ees seismine ja
nende õpetamine on kogemus, mida ma
niipea ei unusta. Olen tahtnud juba tükk
aega õpetajaks saada, kuid pärast
klassikaaslaste lugude kuulamist ei tea, kas
ma saaksin vanemate klassidega hakkama.
***
Päev oli tore, sest õpilased käitusid hästi ja
tunnid möödusid kiiresti. Kui olla õpetaja, siis
läheb tund ruttu, aga kui oled õpilane, siis
kestab tund kaua. Õpilaste peale tuleb häält
tõsta ja neid peab kutsuma korrale – see on
väsitav.
***
Andsin kaks kunstitundi järjest samale
klassile. Õpilased kuulasid, mis ma ütlesin,
kuid tekkis ka ninakaid kommentaare, aga
mitte küll mulle isiklikult. Pärast olin väsinud,
aga emotsioon oli positiivne.
***
Õpetajate päev oli oodatust huvitavam ja
lihtsam. Tundideks valmistumine oli raskem
kui tundide andmine. Algklasside õpilased
käitusid hästi.
***
Ma arvan, et üheksandikud said hästi
hakkama. Mulle tundus, et päris õpetajaid oli
raskem õpetada kui päris õpilasi.
***
Kõige rohkem meeldis mulle see, et pärast
tunde tuli minu juurde üks väike tüdruk ja
ütles: „Te võite meiega järgmine kord palju
rangem olla, siis me ei karju nii palju.“

Pildil õpetajate päeva direktor Kertu Katriin Kotkas ja
õpetajate päeva õpilane Jaan Reinson

Õpetajad lõpetasid vahva päeva Trüki- ja
Paberimuuseumis, kus igaüks sai endale
mälestuseks meisterdada märkmiku.

Suur tänu õpilastele, kes selle päeva vastu
pidasid ning julgesid õpetajakingadesse
astuda. Suur tänu õpetajatele, kes usaldasid
9. klasse ning ise paariks tunniks õpilaste
jälgedes käisid. Aitäh Jakupi emale, kes
küpsetas õpetajatele maitsvad kringlid.
Kaidi Menšikova ja Riina Voltri,
9. klasside klassijuhatajad

