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ÜRITUSED
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18. oktoober

9.00
13.20

2.a klass mänguasjamuuseumis
Juhtkonna nõupidamine

T

19. oktoober

10.55
11.30

K

Changemarkers Academy tutvustus
7.–9. klassidele aulas
6.b klass õppeprogramm
"Ellujäämiskursus kiviajal" ERMis

20. oktoober

Ettelugemispäev
4. klassid õppepäev Ida-Virumaal
8.30 Lasteteater Lepatriinu etendus
"Muinasjutt" 1.-3. klassidele
14.00 Tugimeeskonna nõupidamine
15.30 Õpetajate üldkoosolek aulas
16.00 2.b klassiõhtu

N

21. oktoober

16.00

Õpilasesinduse koosolek
Linna lugemispesade kokkutulek
1.-2. klassidele
6.c klassiõhtu

R

22. oktoober

8.15
13.00

Pärast pidu tuleb puhkus.
SÜGISVAHEAEG
23.–31. oktoober

11.15

6.a klass Teatri Kodu
muuseumitunnis

Halloweeni pidu
Rohkem infot rubriigis „Teated“ ja kodulehel.

KOOLIELU
 LAHE KOOLIPÄEV

 POSTKAARDID SÕPRUSKOOLIDELT

7. oktoobril toimus Tallinnas noorte
konverents Lahe Koolipäev, mis seekordselt
kandis nime „Kuidas jõuda kohale?“. Tegu oli
18nda Laheda Koolipäeva konverentsiga,
mis oli terve päeva jooksul sisustatud
erinevate tegevustega. Konverents toimus
Alexela Kontserdisaalis, algas kell kaheksa
ja lõppes alles veidi enne kella viit õhtul.
Meie kooli esindasid Liisa Riso (9.a) ja
Elisabeth Ristoja (8.c). Konverents koosnes
kolmest osast – esimeses viidi meid kurssi,
mida tähendab kohalolu ja keskendumine;
teises võeti ette elulised küsimused laiemalt:
sai arutletud unistuste ja tuleviku üle
pikemas perspektiivis ning kolmandas
räägiti, kuidas neid teoks teha ja mismoodi
usku nende täitumisse mitte kaotada.

Descartes'i kool osaleb Erasmus+ projektis,
mille eesmärgiks on uurida suguvõsa juuri,
teadvustada enda ning uurida teisi kultuure
ja leida neis erinevusi, saada selle võrra
targemaks ja rikkamaks ning leida
kultuuride ühisosi. TDKst osaleb sel aastal
24 õpilast, mis on meie kooli suurust
arvestades päris palju. Carcassonne'i ja
Alcoy koolid on suuremad ja samavõrra on
suurem ka nende huvi ning aktiivsus
projektis
osalemisel.
Alcoy'st
ja
Carcassonne'ist osaleb projektis kummastki
koolist 48 õpilast. Meie projektilapsed on
täitnud end tutvustava andmekaardi, mis
aitab leida sarnaste huvidega hispaania ja
prantsuse
õpilasi,
kellega
lähemalt
suhtlema hakata.

Meeldejäävamad külalised, keda päeva
jooksul nägime, olid Tuuli Roosma, Valter
Soosalu, Kadri Voorand ja paljud teised,
kelle silmade läbi me nende elu edu
erinevaid perspektiive kuulsime.
Päev oli väga pikk ja väsitav, sellegi poolest
oli konverentsil käimine huvitav ja kasulik
ettevõtmine. Panin kõrva taha palju erinevaid
ideid/teadmisi
ja
arvan,
et
sellised
kogemused tuleks teinekordki kasuks.

Juba
saabusid
Erasmus+
pojekti
partnerkoolide postkaardid meie õpilastele.
Septembrikuus
tähistasime
Erasmus+
projekti raames Euroopa keeltepäeva.
Sel puhul
meisterdasid TDK, Alcoy ja
Carcassonne'i koolide projektis osalevad
õpilased postkaarte Euroopas räägitavates
keeltes.
Kaartidelt sai lugeda häid ja vaimukaid
sõnumeid, mida illustreerisid kohati lausa
meisterlikud joonistused.
Mõned näited: Võta küpsist ja ole rahulik!,
Tal on süda peopesal, mis kannab
tähendust: Ta on lahke inimene.

Liisa Riso, 9.a

Evelin Rand,
prantsuse keele õpetaja
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 3.C KLASS RABAS
Kolmapäeva, 13. oktoobri koolipäeva
veetsime koolist kaugel Endla looduskaitsealal
Männikjärve rabas. Sõitsime
Tartust välja paksus udus, aga õnneks see
hajus ja meid ootas ees ilus ja väga
tuulevaikne päev rabas. Matkajuht Elo oli
meie saatjaks ja koos temaga õppisime
ning kogesime palju huvitavat. Saime teada,
mis on raba tunnused, miks on raba kõige
tähtsam tegelane turvas, mis on laukad ja
älved, kes on rabas elavad linnud, loomad
ja miks on raba taimestik nii liigivaene ja
kidur. Me mõõtsime ja võrdlesime vee- ja
õhutemperatuuri,
katsusime
turvast,
turbasammalt,
jõime rabavett, sõime
jõhvikaid ja pohli, ronisime vaatetorni ja
õppisime ilmakaari. Tornist avanes võrratu
vaatepilt sügisvärvides rabale ja tornist
nägime hiirekest rabas kiiresti liikumas.
Tagasiteel
tegime väikese retke ka
laudteest eemal,
vetruval ja vesisel
rabapinnal Oli väga põnev, õpetlik ja selline
teistmoodi koolipäev meeldis kõigile väga.

Õpilaste muljed:
Väga meeldis kõik. Sain teada, et
rabamännid on nii väikesed sellepärast, et
nad saavad vähe toitesoolasid märja turba
seest. (Kristen Stig)
Väga meeldis kõndida raba vajuval pinnal
turbasambla peal. Sain teada, et tuleb hoida
mändide ja kanarbike lähedale, sest seal on
kuivem. Meeldis pohli ja jõhvikaid süüa.
(Juri)
Meeldis kuulata linde ja vaikust, süüa
jõhvikaid. (Alisa)

Sain teada, et raba turbakihi paksus on
umbes 7 meetrit ja vaatetorni kõrgus on ka
7 meetrit. (Stella)
Sain teada, et rabas elavad ka konnad.
(Sven Andre)
Väga meeldis vaadata vaatetornist, kõndida
turbasambla peal ja kuulata vaikust.
(Lorena)
Sain teada, et huulhein on putuktoiduline
taim.( Anastasija)
Tiina Randaru,
3.c klassijuhataja
 ÕPETAJATE (PUHKE)PÄEV
8. oktoobril kell 8.30 anti Descartes’i koolis
võim 9. klassidele, sest tähistati õpetajate
päeva. See on eriline päev, mil 9. klassid
saavad endast noorematele anda tunde
ning õpetajad nautida tunnis osalemist.
Õpilased
olid
oma
tunniandmiskogemustega väga rahul ning paljud
tunnistaksid, et oleksid ka edaspidi nõus
tunde asendama. Üks õpilane andis aga
tagasisidet, et algklassid on veidi hirmsad –
eks nende innukad pilgud ning suurem
abivajadus võivadki esialgu ehmatavad
tunduda. Direktoriameti üle võtnud Alger
Bronzov arvas, et direktoriamet on rahulik ja
direktorina töötamist võib talle veelgi
pakkuda.
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Õpetajatele pakuti osalust puutöötunnis.
Kõige suuremat elevust pakkus see muidugi
naisõpetajatele – kui tihti nad ikka höövli ja
liivapaberiga möllata saavad. Õpetaja Aivar
Lankovi rahuliku ja hoolsa pilgu all valmisid
kaunid lõikelauad. Julgemad „õpilased“
kaunistasid
valminud
töid
põletusaparaadiga. Laudadele maaliti nii kauneid
pilte kui ka naljakaid õpetusi.

Õpetajate päeva kokkuvõtteks tundub, et
peagi on meie kooli oodata palju uusi noori
kolleege.
Elagu TDK!
Kaidi Menšikova,
õpetaja

