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Tartu linna ja maakonna Lugemispesade
kokkutuleku, ja mängujuhtidest abilisi:
Marleen Plakk (7.c), Loviisa Koltšin (7.c),
Mari-Liis Plakk (9.b)

 õpetaja Kaja Kivisikku, kes esines
Tartu haridusfestivalil ettekandega

 õpetaja Helle Laasi ja tema õpilasi
Halloweeni näituse eest

E

 STIILINÄDAL
Esmapäevast reedeni toimub stiilinädal –
iga päev on oma stiil.
Toimub klassidevaheline võistlus.

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

29. oktoober

Stiil: oranž ja kollane
10.55 Õpilasesinduse koosolek kab 110

T

30. oktoober

Stiil: multikategelased
10.55 Mänguvahetund 3. klassile aulas
12.00 Mänguvahetund 3. klassile aulas
12.00 1. klassid Tartu Loodusmajas
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JUHTKOND TÄNAB

 õpetaja Kaja Kivisikku, kes korraldas
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31. oktoober

Stiil: Halloween
8.30 Juhtkonna nõupidamine
10.55 Mänguvahetund 1. klassile aulas
12.00 Mänguvahetund 2. klassile aulas

N

1. november

Stiil: karneval
10.55 Just Dance aulas
12.00 Just Dance aulas
14.00 Tugikomisjoni nõupidamine
14.00 Eesti keele õp koosolek kab 110

R

2. november

Stiil: 80-ndad
Helkurpuu avamine
14.00

Inglise keele õpetajate
koosolek kab 213

KOOLIELU
 EKSKURSIOON RAKVERES

 TORE PÄEV RAAMATUKOGUS

9. oktoobril käisime 5.a ja 5.c klassidega
ekskursioonil Rakveres. Seiklesime Rakvere
linnuses ja Politseimuuseumis.

17.–20. oktoobril toimus II Tartu laste- ja
noortekirjanduse festival. Meie kooli 1.a, 3.a
ja 3.c klass seadsid sammud Annelinna
raamatukogu poole. 1. klass tutvus
raamatukoguga.
Raamatukoguhoidja
selgitas, kuidas raamatukogus käituda,
kuidas raamatuid hoida ja laenutada. Ta
rääkis ja näitas, missuguseid raamatuid
raamatukogus üldse on olemas. Lastel oli
pärast võimalus raamatuid vaadata ja
lugeda.

Õpilaste muljeid:
Meile meeldis väga Rakvere linnuses põrgu,
piinakamber ja surmatuba. Teatrikohviku toit
oli väga maitsev ja bussisõit lõbus.
***
See oli maailma parim ekskursioon:
seltskond oli megaäge, toidud olid head, eriti
kook!!!! Ekskursioonil oli nii palju huvitavat,
et midagi eraldi välja tuua ei oskagi.
***
Mulle väga meeldis Politseimuuseumis.
Lemmikuteks olid aga piinakamber ja põrgu
Rakvere linnuses. Oli väga tore reis, mis
jääb kauaks meelde.
***
Meie arvates oli see ekskursioon väga
õpetlik ja naljakas. Tahame uuesti Rakverre
minna!
***
Ekskursioon oli lahe, sest meil oli kolm väga
toredat giidi, lõbus seltskond ja tõeline
põrgu.
Siret Vool ja Pirgit Palm,
klassijuhatajad

1.a kl õpilaste meenutused:
Minule jäi meelde, et raamatut peab hoidma
kahe käega. Sain raamatute kohta palju
teada. (Carola)
Raamatuid tuleb hoida nii, et loomad neid
kätte ei saaks. Raamatuid ei tohi ise
parandada. (Lisett)
Ka niisama raamatuid vaadata on lõbus.
(Taaneil)
****
3. klassi õpilastele tutvustati kirjanikku Kadri
Hinrikust ja tema kirjutatud teoseid. Toreda
üllatusena
kingiti
õpilastele
Tartu
kirjandusauhinna ehk Lapsepõlve auhinna
pälvinud raamat „Katariina ja herned“.
Küllike Kütimets,
klassiõpetaja

KOOLIELU
 14. LUGEMISPESADE KOKKUTULEK
Neljapäeval, 18. oktoobril toimus meie koolis
14. Lugemispesade kokkutulek. Võistlusmängust võtsid osa 13 Tartu linna ja
maakonna kooli 1.-2. klassi viieliikmelised
meeskonnad. Selle aasta kokkutulek oli
pühendatud Ellen Niidule, kellel oli 13. juulil
90. sünniaastapäev. Uurisime ühiselt tema
raamatut "Triinu ja Taavi lood". Teose
tegelased ja nende vahvad juhtumised tõid
armastatud kirjanikule 40 aastat tagasi
(1978) J. Smuuli nimelise kirjanduse aastapreemia.
Kokkutulekul vastasid võistkonnad mitmetele
küsimustele, õige vastuse korral anti punkte
kommides.

Vahepeal
mängiti
mängujuhtide
juhendamisel lõbusaid mänge. Ka õpetajad
pidid näitama oma oskusi – nad tantsisid
jenkat. Kõik lapsed ja õpetajad pidid rebima
paberist õuna, kirjutama sellele oma nime
ning riputasid viljad puu külge. Kokkutuleku
lõpuks oli puu õuntest pungil. Et lapsed
tühjade pihkudega ei jääks võtsid nad
paberõuna asemel endale korvist päris õuna.
Iga võistkond sai oma klassile kingiks kolm
raamatut ning ka punktikommid põske pista.

Laste mõtted:
Mulle meeldis, kui õpetajad tantsisid
jänkujenkat ja pärast saime ka koos
tantsida. (Carola)
Mulle meeldis õuna välja rebida. (Lisett)
Tore oli koostööd teha. (Taaniel)
Aitäh õpetaja Kaja Kivisikule ja Hansa kooli
õpetaja Mai Sulale, kes korraldasid põneva
kokkutuleku.
Küllike Kütimets,
1.a klassijuhataja
 NOORKOTKASTE SÜGISLAAGER
20.–21. oktoobril osalesid meie kooli
noorkotkad
Tartumaa
Noorkotkaste
sügislaagris. Kahe päeva jooksul toimusid
põnevad töötoad, kus õpiti eluks vajalikke
oskusi: tule kustutamist, vee otsimist
maapinnast, enesekaitset, mida teha
minestuse korral, õpiti tundma erinevaid
tööriistu. Palju põnevust pakkus metsas
kaardi järgi orienteerumine ja kontrollpunktide otsimine. Ööbiti köetavates
telkides. Tuli olla ka öövalves, et tuli ahjust
ei kustuks.

Kõige rohkem meeldis tule tegemine ja
enesekaitse. (Gregor, 3.b)
Oli äge, kui panime telki kokku ja
maadlesime kuuekesi kolme suure poisi
vastu. (Dan, 3.b)
Külli Hindrikson,
3.b klassijuhataja

