
E      1. november 
 

13.20 Juhtkonna nõupidamine 
18.00 Helkurkoolitus 4.a klassi õpilastele  
 ja vanematele 
 

T      2. november 
 

Helkurpuu avamine (Vt ) 
18.00 Helkurkoolitus 4.b klassi õpilastele 
ja vanematele 
 

K      3. november 
 

  8.15 "Haridus ja õppimisvõimalused  
 Eestis ja välismaal" 9.b klassile 
  8.15 9.a klassi õpilastele karjääri- 
 nõustamise töötuba "Kuidas  
 edasi, plaaniga või plaanita"  
  8.30 Lasteteater Sõber etendus "Vana  
 lossi saladus" 1.-3. klassidele 
  9.30 8.c klassi astronoomia töötuba  
 AHHAAs 
10.00 6. c klassi õppeprogramm  
 "Materjalide saamislugu" ERMis 
11.15 "Haridus ja õppimisvõimalused  
 Eestis ja välismaal" 9.a klassile 
11.15 9.b klassi õpilastele karjääri- 
 nõustamise töötuba "Kuidas  
 edasi, plaaniga või plaanita"  
14.00 Tugimeeskonna nõupidamine 
 

N      4. november 
 

14.00 Alustab Noorte Kotkaste ring  
 3.–4. kl poistele kab 110 
18.00 Helkurkoolitus 1.a klassi õpilastele  
 ja vanematele 
 

R      5. november 
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Tartu Descartes'i Kool 

IINNFFOOLLEEHHTT 
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ÜÜRRIITTUUSSEEDD  

 

TTUUNNNNUUSSTTUUSS  
 

JUHTKOND TÄNAB 
 

 õpetaja Kaja Kivisikku ja Küllike 
Kütimetsa, kes korraldasid ülelinnalise 
lugemispesade kokkutuleku 

 7. klasside kirjandusviktoriinil III koha 
saavutanud Ilona Valli ja Sandra 
Sjutkinat ning nende õpetajat Mirli Isakut 

 4.–5.klasside käsitöö loovuspäeval 
kooli esindanud õpilasi Liisa Tomanit ja 
Maria Katarina Tuunaneni ning nende 
juhandjaid Ingrid Rumpi ja Siret Voolu   

 Kaisukarupäeva ja Halloweeni 
kostüümipeo korraldamise eest järgmisi 
õpilasesinduse liikmeid: Ilona Vall (7.a), 
Inesa Gedvilaité (7.a), Sandra Gedvilaité 
(7.a), Laura-Liisa Pross (7.a), Eliise Visk 
(7.a), Annika Bublei (7.a), Relibet Oinats 
(7.b), Silja Paberit (7.b), Stella Peterson 
(7.b), Keili Raaperi (8.c) ja Helene 
Paberit (8.c) 

 võidukat meeskonda, kes saavutas 

Eesti õpetajate korvpalliturniiril I koha 

TTEEAADDEE  
 

STIILINÄDAL 1.–5. NOVEMBER 
 
 

Esmaspäev  –  pane pidžaama selga 
Teisipäev  –  tegutseme dressides 
Kolmapäev  –  kõik on rõõmsalt roosas 
Neljapäev  –  palju nalja kuulsate  
    tegelastega 
Reede  –  õpetajatest saavad 
    õpilased ja vastupidi 
 
 



  

 

 

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

 
 

 III KOHT KIRJANDUSVIKTORIINILT 
 
20.–23. oktoobrini toimub Tartus viiendat 
korda laste- ja noortekirjanduse festival, mille 
raames korraldas Tartu Linnaraamatukogu 
virtuaalse kirjandusliku viktoriini 7. ja 8. kl 
õpilastele. 
Enne viktoriinil osalemist pidid läbi olema 
loetud D. Almondi „Skellig“ ning R. Reinausi 
„Morten, Emilie ja kadunud maailmad”. 
Küsimused olid üsna detailsed, mis 
tähendas, et raamat pidi olema hoolikalt ja 
mõttega läbi loetud. Meie kooli esindasid 
Ilona Vall ja Sandra Sjutkina, kes saavutasid 
48 punktiga III koha. 
Ilona kirjutab: Viktoriinis oli vaja lahendada 
virtuaalne tööleht ning see läbiviijatele. 
Kokkuvõttes läks hästi ning esikohast jäid 
mõned punktid puudu. Tore, et me 
osalesime. Mõned näited viktoriinil esitatud 
küsimustest: Mis on Morteni kalleim vara 
ning kust ta selle ostmiseks raha sai? Mis 
kingituse jättis Skellig lastele ja mis on 
põrandaplaatidesse kraabitud? 
Palju õnne tüdrukutele ja nende juhendajale 
Mirli Isakule! 

Kaidi Menšikova, 
eesti keele õpetaja 

 

 KIRJU SÜGIS VEERIKU KOOLIS 
 
19. oktoobril toimus Veeriku koolis Tartu 
linna 4.–5.klasside käsitöö loovuspäev 
"Kirju sügis". 
TDK-d esindasid  Liisa Tomann (4.a) ja  
Maria Katarina Tuunanen (5.a). 
 

    Liisa töö 
 

 
Maria Katarina töö 

 
Maria Katarina: „Me pidime meisterdama 
rippuva dekoratsiooni erinevatest 
materjalidest. See oli päris lõbus. Meid oli 
kümme tüdrukut erinevatest koolidest ja 
kõigil valmisid põnevad tööd.“ 
Liisa: „Minu arvates on toredad sellised 
üritused, kus tegutsetakse koos ja pärast ei 
hinnata töid ega valita välja kõige paremat. 
Mulle meeldis, et sai kasutada erinevaid 
materjale. See oli huvitav ja lahe päev.“ 
 
Kiitus osavate näppudega loomingulistele 
tüdrukutele! 
 

Ingrid Rump ja Siret Vool,  
käsitööõpetajad 

 
 

KOOLIELU 
 



Kõigepealt kingapoe kaunis punapäine 
müüja Jekaterina, kes poisile kohe väga 
meeldima hakkab. Siis salapärane 
„kingamees“, kes ostab koguaeg 
samasuguseid kingi, neid jalga proovimata.  
Loetud katkendid olid huvitavad ja naljakad. 
Naeru jätkus pikaks ajaks nii õpilastel kui ka 
õpetajatel. 
 

 
 

Autor tutvustas ka raamatu järge „King nr 
40“. Tema andmetel saabuvad varsti 
poodidesse ka kingad suuruses 41. 
Teos tundus väga naljakas ja huvitav, 
plaanin selle vaheajal läbi lugeda. 
 

Mari Iher, 6.a 
 

 SALAPÄRANE PILDIKEEL 
 

Neljapäeval osalesid 2.a klassi õpilased 
projekti „Tagasi kooli“ raames e-tunnis 
"Kuidas suhelda pildikeeles?". 
Eripedagoogilise töö juht Kati Kiiver 
tutvustas pildikeelt ning põhjusi, miks seda 
kasutatakse. 
Huvitavale selgitusele jätkus klassis arutelu, 
miks ja kuidas vajame me igapäevases 
koolielus pildikeelt. Ühiselt jõuti 
arusaamisele, et lisaks kõne- ja 
kuulmispuudega inimestele on pildikeel 
suurepäraseks abimeheks näiteks meie 
kooli rändelastele. Just nii nad meie majas 
oma kooliteed alustasidki. Edasi püüdsid 
lapsed piltide teel üksteisele erinevaid 
sõnumeid edastada. Tunni lõpus joonistas 
iga laps oma ootused vaheajale ning lasi 
kaaslastel arvata, mis tal plaanis on.  
Tund oli tore ning haaras kõik endasse. 
Taas oleme leidnud võimaluse oma 
silmaringi laiendamiseks.  
 

Kaja Kivisikk, 
2.a klassijuhataja 

 

KOOLIELU 
 

 16. LUGEMISPESADE KOKKUTULEK 
 
Neljapäeval, 21. oktoobril toimus meie 
koolis 16. lugemispesade kokkutulek. Osa 
võtsid 14 Tartu linna kooli 1.–2. klassi 
viieliikmelised meeskonnad. Meie koolist oli 
neljal võistkonnal võimalus sellest 
mängulisest võistlusest osa võtta. Sel aastal 
lugesid õpilased Ilmar Tomuski raamatut 
„Matemaatiline sõber. Ajukiip“. Esimese 
klassi õpilaste lugemine on veel pisut 
konarlik, seetõttu lugesid õpetaja Küllike ja 
Kätlin lastele raamatut ette. Meeskonnad 
pidid vastama mitmetele küsimustele. Õige 
vastuse puhul jagati punkte kommides – küll 
see tekitas elevust. 
 

 
 

Küsimuste vahel meisterdasid lapsed 
endale järjehoidja, tantsisid Just Dance 
tulnuka järgi ja mängisid muusikalist 
numbrimängu. Kõigile osalejatele oli 
preemiaks magusalt turvaline ja lugemis-
elamust pakkuv kingikott. 
Viimase toreda üllatusena said lapsed teda, 
et Ilmar Tomuski  „Matemaatilisele sõbrale“ 
on ilmunud järg alapealkirjaga „Peaaegu 
tavaline poiss“. 

Küllike Kütimets, 
1.a klassijuhataja 

 

 KOHTUMINE KIRJANIKUGA 
 
20. oktoobril käisid 6. klassid Annelinna 
raamatukogus kohtumas kirjanik Jaanus 
Vaiksooga. Autor luges õpilastele 
katkendeid oma raamatust „King nr 39“. 
Tutvusime peategelase Pauliga, kes magas 
koolipäeval sisse ning otsustas esimest 
korda poppi teha. Pauli kõrval saime 
tuttavaks veel mitmete värvikate 
tegelastega. 



 KAISUKARUPÄEV  
 

13. oktoobril, rahvusvahelisel kaisukaru 
tööle ja kooli kaasa võtmise päeval 
korraldas õpilasesindus kaisukarupäeva. 
Sel päeval said ka kaisuloomad koolieluga 
tuttavaks: õppida tundides, lustida 
tantsuvahetundides, olla klassipiltidel ja 
lõbustada nii väikseid kui ka suuri. 1.–6. 
klasside fotokonkursil osales 12 klassifotot. 
Kõik pildid olid vahvad, kuid õpilasesindus 
valis välja järgmised lemmikud:  
I koht – 4.b 
II koht – 2.b 
III koht – 5.a 
 

 
 

 HALLOWEEN  
 

Enne koolivaheaega, 22. oktoobril korraldas 
õpilasesindus Halloweeni kostüümipeod  
3.–5. ja 6.–9. klassidele. Meeleolukal õhtul 
mängiti liikumis- ja seltskonnamänge, 
tantsiti Just Dance videote järgi  ning valiti 
ja tunnustati stiilsemaid.  
3.–5. klass  
Veidram kostüüm: Loviisa Sõukand (5.c)  
Õudseim kostüüm: Martin Männigo (3.a)  
Parim grimm:  Markus Kase (5.c)  
Ägedaim loom:  Kaili Ivandi (3.a)  
Publiku lemmik: Markus Kase (5.c) 
 

 

KOOLIELU 
 

 ÕPPEPÄEV RAKVERES 
 
13. oktoobril käisime 5. klassidega 
sügisesel õpperetkel Rakveres. Linnuses 
võttis meid vastu alkeemik, väidetavalt otse 
16. sajandist. Koos valmistasime 
püssirohtu, õppisime vibu laskma, pidasime 
maha põneva mõõgalahingu ning läbisime 
hirmuäratava põrgu. 
Pärast maitsvat lõunat Rakvere teatri 
kohvikus külastasime Politseimuuseumit. 
Sealne masinapark pakkus kõigile põnevat 
uudistamist. Lisaks lubati meil Rakvere 
tänaval autode kiirust mõõta, saime osaleda 
märulis ja avastada palju põnevat 
politseitöö ja kuritegevuse kohta.  
Päeva muutis täiuslikuks hea seltskond ja 
sügislehtedes hullamine. 
 

 
 
Õpilaste muljed: 

 Mulle meeldis õudustetuba ja 
politseimuuseum. 

 Meile meeldis bussisõit, lehesõda ja 
märuli mäng. Politseimuuseumis oli tore, 
sest sai igasugustes autodes käia. Joodiku 
prillid olid ägedad. 

 Ma sain teada, et pean olema hea 
inimene, et mitte põrgusse sattuda. 

 Piinakamber oli väga hirmus. 
 

Siret Vool ja Pirgit Palm,  
klassijuhatajad  

 
 
 



 

 NELJANDIKUD IDA-VIRUMAAL 
 
Neljandad klassid tegid enne vaheaega 
oma esimese pikema reisi Ida-Virumaale. 
Külastasime Kohtla-Nõmme Kaevandus-
muuseumi programmi "Millest vaikib 
põlevkivi". Alguses vaatasime nukuetendust 
ning seejärel liikusime eriliselt toreda endise 
kaevuriga maa alla. Lapsed olid väga tublid 
ning said giidilt väga kiita.  
Kõige suuremat elevust tekitas Rakvere 
AQUA Spa külastus. Et kõik saaksid Spa 
mõnusid nautida, olime juba koolis 
rääkinud, kuidas suure grupiga spaas 
käituda.  
 

 
 

Muljed kaevanduse kohta: 
- Kaevanduses oli väga huvitav. Sõitsime 
maa alla ühe vana rongiga - see oli põnev. 
Nägime erinevaid masinaid, millega vanasti 
kaevandati. Mulle ei meeldinud väga need 
masinad, sest nad tegid kõva häält. 
Kaevanduses oli natukene soojem kui maa 
peal. Kaevandusmuuseum oli väga huvitav, 
seal olid suured käigud. See oli natukene 
hirmus ka. Giid lubas meil kõigil ka põlevkivi 
kaasa võtta. Kaevanduses oli seiklusrikas.  
Muljed AQUA Spa kohta: 
- Ujumine oli tore, eriti meeldis lainetes 
hullata ja torust alla lasta. Ma lasin vist sada 
korda. Käisime õues ujumas. Spaas oli 
väga tore ja mulle meeldis saunas käia. 
Klassiga on tore käia, sest siis ei pea üksi 
olema ja on lõbus. 
 
Laste mõtteid vahendasid  
klassijuhatajad Lily Bender ja Terje Lelov. 

KOOLIELU 
 

6.–9. klass  
Veidram kostüüm: Liandra Liikvart (9.b)  
Õudseim kostüüm: Relibet Oinats (7.b)  
Parim grimm: Mariett Sada (6.b)  
Ägedaim loom: Rhemi Paaver (7.b)  
Publiku lemmik: Liisa Punnison (9.b) 
 

 
 

 TAGASI TROONIL 
 
Head uudised tulevad meile Käärikult, kus 
23. oktoobril toimus traditsiooniline Eesti 
õpetajate korvpalliturniir. Meie kooli 
võistkond koosseisus Tiina Terasmaa, Liina 
Kaisi, Hendrik Rikandi, Aivar Lankovi, 
Martin Vändra ja Tõnis Eelmaga esines 
oma tuntud headuses. Vaheldusena muud 
värvi medalitele võideti esiliigas üle pika aja 
taaskord kuldmedal!  
 

 
 
Teel tiitlini alistati sugugi mitte kergetes 
mängudes paraja ülekaaluga Ülenurme ja 
Gustav Adolfi Gümnaasium ning viimases 
ülitasavägises mängus igipõline rivaal Nõo 
Reaalgümnaasium. Võistlus toimus 
looduskaunis kohas ning sõbralikus ja 
viirusvabas õhkkonnas. 
 

Tõnis Eelma, 
Infojuht 

 


