
E      2. november 
  

 Helkurpuu avamine 
 

T      3. november 
 

  9.00 2.b kl õppeprogramm "Milleks  
 muna?" Põllumajandusmuuseumis 
  9.45 6.b kl õppeprogramm "Kalad" 
10.45 Juhtkonna nõupidamine 
11.00 1.a, 2. ja 4. klassid Vanemuise  
 teatris 
 

K      4. november 
 

  9.45 6.a kl õppeprogramm "Kalad" 
14.45  Õpilasesinduse koosolek kab 110 
17.00 Helkurikoolitus 4.c klassile 
 

N      5. november 
 

12.00 9.c kl infoloeng "Haridus ja õppimis- 
 võimalused Eestis ja välismaal"  
13.00 9.a kl infoloeng kab 110 
13.55 9.b kl infoloeng kab 110 
14.00 Tugimeeskonna nõupidamine 
17.00 Helkurikoolitus 1.b klassile 
17.30 Koolitoidu maitsmine sööklas 
18.00 Descartes’i kooli isadepäeva  
 helkurmäng 
 

R      6. november 

 
  9.15 8.b kl õppeprogramm "Seened"  
 Tartu loodusmajas  
12.00 8.a kl õppeprogramm "Seened" 
12.15 7.a klass Vanemuises 
17.00 4.a klassiõhtu 

 

 S 

Tartu Descartes'i Kool 

IINNFFOOLLEEHHTT 
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ÜÜRRIITTUUSSEEDD  

 

TTUUNNNNUUSSTTUUSS  
 

 HELKURPUU AVAMINE 
 

2. novembril avame helkurpuu. 
Üleskutse: kõik, kellel on kodus 
(sõpradel, tuttavatel) kasutult seisvaid 
helkureid, palun korjake need oma 
klassis kokku, et need ühiselt                
2. novembril helkurpuule riputada. 
Novembri esimesel nädalal selgitame 
välja ka kõige „helkivama“ 
klassikollektiivi – klassi, kus kõik 
õpilased on endale helkuri külge 
riputanud.  
 

 

TTEEAATTEEDD  
 

JUHTKOND TÄNAB 

 õpilasesindust kaisukarupäeva ja 

Halloweeni kostüümipeo korraldamise 

eest 

 õpetaja Kaja Kivisikku ja huvijuht 

Kadri Lille, kes korraldasid õpetajatele 

helkurkõnni 



  

 ISADEPÄVA HELKURMÄNG 
 

5. novembril kell 18 olete oodatud 
Descartes’i kooli isadepäeva helkurmängule. 

Kogunemine koolimaja ees. 
 
AJAKAVA 
17.30 - sööklas võimalik degusteerida selle 
päeva koolitoitu  
18.00 - LULU tantsuringi esinemine, väike 
helkurkoolitus 
18.15 - seiklusmäng kooli ümbruses 
18.50 - kokkuvõtted ja auhindade loosimine  
 
Registreerumine kuni 4. novembrini kooli 
kodulehel. 
Ootame aktiivset osavõttu! 
 

 
 
 

 TÖÖTOAD JÄTKUVAD 
 
Tartu Descartes’i Kool ja MTÜ Kooson 
kutsuvad isadepäeva eel kõiki isasid koos 
oma lastega Tartu Meeste Koja töökotta 
ühistegevusele 4. ja 5. novembril kell 18–20. 

KOOLIELU 
 

 
 SORTEERIMISKAMPAANIA LÕPPES 
 
Sorteerimiskampaanias #ärarääma osales 
91 kooli koos 35 000 õpilasega üle Eesti. 
Ühise pingutusena suunati projekti kaudu 
taaskasutusse 31 000 pandipakendit, 
millest kõikidest valmistatakse uued pudelid 
ja purgid. Descartes’i kool kogus kokku 121 
pandipakendit. Fuajees ja akvaariumis 
asuvatesse taarakastidesse jätkame taara 
kogumist ka edaspidi.  
 

 
 
Oleme kõik keskkonnasäästlikud ja rohelise 
mõtteviisiga. 

Kadri Lill, 
huvijuht 

 

 ÕPETAJATE HELKURKÕND 
 
28. oktoobril kutsus kooli TEK=VUNK 
meeskond õpetajaid helkurkõnnile. 
Meeskondlikus otsimismängus tuli üles 
leida kunagised menukad restoranid: 
Kaseke, Tarvas, Kaunas ja Volga. Õhtu 
lõpetas hariv koolitus. 
 

 
 


