Tartu Descartes'i Kool

INFOLEHT
28. oktoober – 1. november 2019

TUNNUSTUS
JUHTKOND TÄNAB
 Carcassonne’i partnerkooli vastu võtnud
õpilasi, lapsevanemaid ning õpetajaid
Evelin Randa ja Signe Annsood
 Collège Le Bastion’i õpilastele ja
õpetajatele esinenud prantsuse koori ja
juhendajat Lilia Miilastet; tunde ja
töötubasid korraldanud õpetajaid: Pirgit
Palmi, Tiina Terasmaad, Martin Vändrat,
Anneli Koppelit, Ingrid Rumpi, Küllike
Kütimetsa ja Aivar Lankovit
 õpetaja Kaja Kivisikku, kes korraldas
Tartu linna ja maakonna 15. lugemispesade kokkutuleku

TEATED
 HELKURPUU AVAMINE
Üleskutse: kõik, kellel on kodus (sõpradel,
tuttavatel) kasutult seisvaid helkureid,
palun korjake need oma klassis kokku, et
need ühiselt 1. novembril helkurpuule
riputada. Selgitame välja kõige „helkivama“
klassikollektiivi – klassi, kus kõik õpilased
on endale helkuri külge riputanud.
 PEREÕHTU TÖÖTUBADEGA
6. novembril kell 17.30 olete oodatud
Descartes’i kooli isadepäeva pereõhtule.
Õhtu algab lühikese tervituskontserdiga.
Kell 18.00 avanevad uksed erinevatesse
töötubadesse. Õhtu lõpetame ühise
tordisöömisega.
Registreerida töötubadesse saab alates
28. oktoobrist kooli kodulehel.
Tule koos perega lustima!

Nr 8 (768)

S ÜRITUSED

E

28. oktoober

10.55
10.55
12.00
13.15
15.00

9.b õppepäev "Koolipäev teatris"
Vanemuise teatris
1.c ja 3.b aktiivne vahetund võimlas
Õpilasesinduse koosolek kab 110
3.a mänguvahetund aulas
Töötuba "Õnneks tuleb õppida" 7.a kl
Tänavatantsu proovitreening 5.–9. kl
õpilastele aulas,
juhendaja Steven Kristjan Rekand

T

29. oktoober

10.55
12.00

1.c mänguvahetund aulas
3. klassi aktiivne vahtund võimlas

K

30. oktoober

8.30
10.00
10.55
12.00
18.00

Juhtkonna nõupidamine
2.a õppekäik ERM-i
2. kl mänguvahetund aulas
Kendama vahetund aulas
Helkurkõnd õpetajatele

N

31. oktoober

10.30
12.00
14.00

Lasteaed Lotte, Krõll ja Poku meil külas
1.a mänguvahetund aulas
Tugimeeskonna nõupidamine

R

1. november

10.55
10.55
12.00

2. klassi aktiivne vahetund võimlas
3.c mänguvahetund aulas
4.–5. klassi aktiivne vahetund võimlas

9.30

KOOLIELU
 ERASMUS+ HISPAANIAS
9.-13. oktoobrini viibisid kümme TDK õpilast,
kolm õpetajat ning kooli direktor Erasmus+
projekti raames Hispaanias Pontevedras.
Projektis, mis kannab pealkirja „Euroopa
identiteet ning väärtused noorte inimeste
elus“, osalevad koolinoored Austriast,
Hispaaniast, Prantsusmaalt ning Eestist.
Seekord Hispaanias toimunud töötubade
raames
pidid
noored
grupitöödena
valmistama õppematerjalid, mida õpetajad
saaksid kasutada tundides, et tutvustada
õpilastele Euroopa Liidu organisatsioone,
väärtusi, identiteeti ning seadusandluse
eripärasid.
Oli vahva näha, kuidas õpilased omavahel
inglise keeles suhtlesid ning ka kõige
keerulisemate ülesannete puhul üheskoos
pusides lahendusi leidsid.
Ilm õnnistas meid päikesepaistega ning
ookeani ääres asuva kooli akendest avanes
mõnel õnnelikul võimalus näha ka delfiine.

varasemalt polnud lihtsalt võimalust nendega
suhelda. Võõrkeelses riigis viibimine sunnib
kasutama kõiki oma keeleoskusi, näiteks
õppisin ma kahe lehekülje jagu hispaaniakeelseid sõnu. Pere, kes mind majutas, oli
samuti väga armas ja loodan kunagi
Hispaaniasse, Pontevedrasse tagasi minna.
***
Anneli (8.b): Kõik olid väga rõõmsad ja
lahked. Pere võttis väga sõbralikult vastu. Ma
sain eraldi toas magada. Julial (võõrustaval
õpilasel) on kaks venda ja üks väike õde.
Pontevedra oli väga suur ja täis eramaju. Me
saime proovida kohalikku toitu ja see oli hea.
Isegi koolitoit maitses väga hästi. Mulle väga
meeldis! Isegi delfiinid olid nunnud. Tahaks
tagasi sinna.

Suur aitäh õpilastele, kes pikad reisipäevad
vapralt ja rõõmsalt vastu pidasid ning
töötubades aktiivselt kaasa töötasid.
Jaan Reinson, Iiri Saar, Külli Reino ja Kaidi
Menšikova
Koolimaja

Peredes elamine andis külalisõpilastele
võimaluse tutvuda kohalike igapäevaeluga
ning oma võõrustajatega lähedaseks saada.
Ärasõidul olid paljudel õpilastel pisarad
silmas ning anti lubadusi, et kohtutakse taas.
Kevadel tõmmatakse kaheaastase projekti
otsad kokku Austrias – siis tutvustatakse
valminud õppematerjale ning koostatakse
kogumik, mis aitab õpetajatel Euroopa Liidu
teemasid õpilastele
tutvustada ning
õpetada.
Õpilaste mõtteid:
Kertu (9.c): Mulle meeldis tohutult. Sain
kindlust inglise keele oskuses ja õppisin uusi
asju Euroopa kohta. Leidsin sõpru nii
Hispaaniast, Austriast kui ka Eestist, sest



15. LUGEMISPESADE KOKKUTULEK

17. oktoobril kogunesid meie kooli Tartu linna
ja maakonna koolide 13 võistkonda lugemispesade kokkutulekule. Sel aastal lugesid
õpilased Kristiina Kassi raamatut „Lõvi Leo“.
Hansa kooli õpetaja Mai Sula tutvustas
lühidalt kirjaniku tegemisi ja ilmunud
raamatuid.

KOOLIELU
Kristiina Kass tervitas osalejaid video
vahendusel, soovides lõbusat mängu.
Võistkonnad pidid vastama erinevatele
raamatu kohta käivatele küsimustele. Õigete
vastuste eest said võistkonnad punktide
asemel komme. Oli ka liikumisülesandeid.
Üheks selliseks oli sõnade otsimine värvide
järgi. Saadud sõnadest pidid võistkonnad
kokku saama vanasõna – Tarkus tarviline
vara, õpi hoolega.

Pildil on meie kooli 2.a klassi võistkond
koosseisus Sofi Marleen Mesipuu, Melissa
Lillemets, Taaniel Päri, Liisu Lahe ja Kaspar
Lind.
Külla tuli ka Lõvi Leo, kellega mängiti lõbusat
valgusfoorimängu. Lõvi Leoga tehti ka
ühispilt ja seejärel ühiskalli. Mälestuseks
toredast päevast meisterdasid kõik lapsed
endale paberist Lõvi Leo. Kokkutulek lõpetati
kringli söömise ja kingituste jagamisega.
Aitäh põnevust, üllatusi ja vaheldusrikkust
täis lugemispesade kokkutuleku korraldamise eest õpetaja Kaja Kivisikule ja Mai
Sulale.
Helen Nigol, raamatukoguhoidja
Küllike Kütimets, 2.a klassijuhataja
 KÜLALISED PRANTSUSMAALT
11.–16. oktoobril külastasid Descartes'i kooli
28 õpilast ja neli õpetajat Prantsusmaalt
Erasmus+ partner- ja sõpruskoolist Collège
Le Bastion. Prantsuse õpilaste huvi meie
kooli ja Tartu vastu oli sel aastal eriliselt
suur. Õpilased elasid TDK õpilaste peredes
ja osa poisse ka hotellis. Kohtumise eesmärk
oli eelkõige saada omavahel sõpradeks, aga
ka tutvuda kooli, Tartu ja Eestiga, ning teha
algust selle õppeaasta projektiülesannetega.
Reede õhtul TDK-sse saabunud prantsuse

grupp hajus kiiresti ööpimedusse ühes meie
kooli õpilaste ja vanematega.
Laupäevane
päev
möödus
peredes
prantsuse, inglise, vene ja kehakeeles ning
doktor Google'i abiks võttes. Prantsuse
koolilastele kinkisime ka väikese ellujäämissõnastiku esmaste väljenditega eesti ja
prantsuse keeles. Eesti peredega käidi
näiteks uisutamas, Tagurpidi majas ja
ERMis, Põllumajandusmuuseumis sepatööd
ja puidupõletust õppimas, kodust roomajate
kollektsiooni uurimas, Militaarkeskuses.
Pühapäeval matkasime koos Meenikunno
rabas, tegime tuld, grillisime ja lõunastasime
Päikeseloojangu majas. Sügisene raba oli
täisvärvides ja pakkus palju emotsioone.
Prantsuse lapsed õppisid tundma jõhvikaid ja
sookailu, mille joovastav mõju tekitas elevust.
Samuti selgus, et mõne külalise jaoks oli see
senise elu pikim jalgsimatk.
Esmaspäev
oli
koolipäev.
Esimesed
hüüatused olid – Kui ilus kool!, Kas kõik
klassid on nii ilusad? Meie Carcassonne'i
kool oli kunagi vangla... (Carcassonne'i kool
on ehitatud ajaloolise linnamüüri külge ning
muinsuskaitse all, mistõttu suuri muutusi
selles teha ei tohi. Linnamüürid ehitati linna
kaitseks, millest ka Carcassonne'i kooli nimi bastion ehk kolmnurgakujuline kaitseehitis
linnamüüri küljes. Meilgi on ju Tallinnas
Bastioni aed ja Rannavärava bastion).
Direktori tervitussõnade ja prantsuse koori
tempoka lauluga algas koolipäev TDK-s.
Prantsuse õpilastele meeldisid muusikaklass,
tsitaadid
treppidel,
raamatukogu
ja
isikutuvastussüsteem sööklas.
Matemaatikatunnis pani õpetaja Pirgit
prantsuse lapsed võistu peastarvutama,
kehalises kasvatuses korraldasid õpetajad
Tiina ja Martin eesti-prantsuse maavõistluse
kotijooksus, köieveos ja punkti viskamises.
Seekord võitsid prantslased, aga TDK andis
endast kõik, nii et Kristofer käib veel mõnda
aega karkudega.

Seejärel algas muusikatund, kus laulsime
laulu „Sepapoisid“ neljas keeles ja eestiprantsuse keeles laulu „Champs-Élysées“.

KOOLIELU
Lõpuks pani õpetaja Anneli meid plasttopsidega rütmi lööma. See oli väga äge ja
naljakas. Viies ja kuues tund möödusid
töötubades võinuga tehes õpetaja Aivariga,
seepe valmistades õpetaja Küllikesega ning
küpsisetorti
tehes
õpetaja
Ingridi
juhendamisel.

Viimase tunni veetsid prantsuse lapsed
Akvaariumis nutitelefoni nautides (mis on
prantsuse koolis keelatud). Eesti noortele
õpetas õpetaja Guillaume, kuidas mõõta
maakera ümbermõõtu, kui ei ole aega
päriselt maakerale ringi peale teha. Saime
teada, et esimesed maakera mõõtmise
katsetused tegi Aleksandria raamatukoguhoidja Erastothenes 240 aastat enne meie
ajaarvamist. Siis arvutas ta vahemaid
kaameliaastates ja eksis väga vähe.
Teisipäeval külastasime Prantsuse grupiga
Tartu raekoda ja käisime kellatornis, kust oli
ilus vaade Tartu linnale. Järgnes Ahhaa
külastus ja kohtumise lõpetuseks ühine
koogi söömine. Kolmapäeva hommikul
jätsime Prantsuse külalistega hüvasti. Oli
palju kallistusi ja pisaraid. Jällenägemisrõõm
on juba märtsis, kui külastame ise
Carcassonne'i kooli. Seni tegutseme projekti
ülesannetega.
Suur-suur-suur
tänu
TDK
õpilastele,
vanematele, õpetajatele ja taustajõududele
Kadrile, Jaanile, Kristelile, Liliale ja GretaEvale. Koos teeme suuri asju!
Evelin Rand,
prantsuse keele õpetaja,
Erasmus+ projekti juht

 ETTELUGEMISPÄEV
20.
oktoobril
peetakse
rahvusvahelist
ettelugemispäeva, mida Eestis tähistatakse
lastekirjanduse keskuse algatusel alates
1994. aastast.
Meie kool tähistas ettelugemispäeva reedel,
18. oktoobril.
1.c klassis luges klassijuhataja Tiina Randaru
Mare Müürsepa raamatut „Viis vaba
kutsikat“.
***
2.a klassis luges oma lapsepõlve Astrid
Lindgreni raamatut „Karlsson katuselt“
direktor Jaan Reinson.
***
3.a klassis oli ettelugemispäeval külas kooli
raamatukoguhoidja Helen. Helen luges
lastele ette Anti Saare raamatut "Mina, Milda
ja meister Michel". Lapsed said kuulamise
ajal vaikselt joonistada ning vahepealse
vestluse ajal ka meeldivalt arutleda. Tund
möödus imekiiresti. Aitäh, Helen, toreda
koosveedetud aja eest!
***
3.c klassis käisid ettelugemispäeval külas
kaks lapsevanemat. Bianca ema Sigrit luges
ette kaks õpetlikku lugu Jüri Parijõe sulest,
millele järgnes ka arutelu. Loviisa isa Meelis
luges meile kaks mõtlemapanevat juttu Epp
Petrone
raamatust
"Muinasjutud
armastusest". Täname südamest osavõtlikke
lapsevanemaid!

Infolehe toimetus
 KUUENDIKUD PEALINNAS
15. oktoobril käisime 6. klassidega Tallinnas,
kus külastasime Eesti Filmimuuseumit ja
Riigikogu.
Õppekäigu lõpetasime T1 meelelahutuskeskuses. Imetlesime vaaterattal Tallinna
panoraami ning nautisime erinevaid filme 7D
kinos.

KOOLIELU
Õpilaste muljeid:
* Filmimuuseum oli väga huvitav, lahe oli
teha ise hologrammi, igav ei hakanud. Ma
olin vaimustuses Riigikogust, sest saime
seal publiku kohal istuda. Minu lemmik oli
vaateratas. Nii kõrgelt Tallinna linna näha oli
võimas ja unustamatu kogemus. Kino oli
megasuperpõnev.

* Reis oli väga lahe. Kõige rohkem meeldis
mulle Filmimuuseumi roheline tuba, kus
tegime lühikest, aga lahedat filmi.
* Mulle meeldis Filmimuuseumis vaadata
vanu kaameraid. Riigikogus meeldis kuulata
istungit. T1 oli minu lemmikkoht, sest seal oli
väga äge.
* Filmimuuseumis oli väga põnev, sest saime
teha püramiidi, mis näitas hologrammi. Eriti
meeldis mulle green screen. Riigikogus
saime isegi istuda pressirõdul ja nägime ka
Siim Kallast.
* 7D kino oli väga naljakas. Kõige huvitavam
oli Riigikogus, kogu see kompleks oli palju
suurem, kui ma arvasin.

mängude mängimisega.
Teise päeva hommikul, samal ajal kui
mentorid
stressi
maandasid,
tegid
mängujuhid värskendava matka ümber
Kääriku järve. Kõhud kenasti täis söödud,
arutleti selle üle, millised võiksid olla
mängujuhtide
ühised
tegevused
ja
kokkusaamised ning kuidas võiks neid tubli
töö eest esile tõsta. Seejärel mängisime kõik
koos maastikumängu ja enda meisterdatud
vahenditega osavusmängu Bassalo.

Aitäh TÜ liikumislaborile vahva laagri eest!
Kadri Lill,
huvijuht
 VAHEAJAL KOKKASIME KOOLIS

 MÄNGUJUHTIDE SÜGISLAAGER

Koolivaheajal osalesid 2.–4. klassi õpilased
kokanduse
töötoas.
Merli
Tellisaare
juhendamisel toimus kaks töötuba. Mõlemas
töötoas valmistasid õpilased soolase ja
magusa küpsetise. Juhised kuulatud, alustati
taigna
segamise
ja
komponentide
tükeldamisega. Peagi levis meeldiv aroom
üle koolimaja ja ahjust tulid välja maitsev
singipitsa ning hõrk õunakook. Koos kaeti
laud ja nauditi valminud hõrgutisi.

17. ja 18. oktoobril toimus Käärikul esimene
mängujuhtide sügislaager. Laagris osales
üle 100 mängujuhi ja mentori 21 erinevast
Liikuma Kutsuvast Koolist üle Eesti. Meie
koolist osalesid Marleen Plakk (8.c), Loviisa
Koltšin (8.c), Marit Samrjakova (8.b), LiinaLisandra Vatman (8.b) ja huvijuht Kadri Lill.
Laager algas Veeriku mängujuhtide ettekandega, kuidas mänguvahetundi veel
paremini korraldada. Päeva jätkudes said
mängujuhid mitu ideed, kuidas peale
mängude juhtimise veel vahetundi sisustada
saaks. Läbi sai proovitud off-road rattarada,
mängiti tänavareketit ja õpiti žongleerimist.
Õhtu lõppes vahva slackline-show ja

Osaleja muljed:
 Merli oli väga tore ja küpsetamine koos
temaga oli väga lahe. Ta on nagu Gordon
Ramsay. Ma ootan juba järgmist kokkamist.
(Lisann, 4.b)
Kadri Lill,
huvijuht

Õpilaste muljeid vahendasid klassijuhatajad
Siret Vool, Greta-Eva Kalberg, Pirgit Palm

