
E      17. oktoober 

 
  9.00 9.c klass KIKi õppeprogramm  
 Selli-Sillaotsa õpperajal 
10.55 1.b klassi mänguvahetund aulas 
12.00 1.a klassi mänguvahetund aulas  
 

T      18. oktoober 

 
8.30 Juhtkonna nõupidamine 
 

K      19. oktoober 

 
  9.00 9.a klass KIKi õppeprogramm  
 Selli-Sillaotsa õpperajal 
13.00 Linna lugemispesade kokkutulek 
 

N      20. oktoober 

 
Ettelugemise päev 
 
  8.30 Õpilasesinduse koosolek 
12.00 3.a klassi mänguvahetund aulas 
12.00 6.avr klassi õppeprogramm  
 „Õnne valem“ TÜ muuseumis 
 

R      21. oktoober 

 
  9.00 9.b klass KIKi õppeprogramm  
 Selli-Sillaotsa õpperajal 
  9.10 3.a kl näidend „Muinasjutumaal“  
 1.–3. kl õpilastele aulas 
11.00 Lasteaiad külastavad kooli ning 
 etendub 3.a kl näidend  
 „Muinasjutumaal“ 

 

 S 
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ÜÜRRIITTUUSSEEDD  

 

TTUUNNNNUUSSTTUUSS  
 

JUHTKOND TÄNAB 
 

 9. klasside õpilasi, klassijuhatajaid Iiri 
Saart, Kaidi Menšikovat ja Anneli 
Koppelit meeleoluka, loova ja 
loomingulise õpetajate päeva eest 

 5.b kl õpilasi ja klassijuhataja Terje 
Lelovit panuse eest markeerimisprojektis 
 

KOOLIPERE ÕNNITLEB 
 

Tartu Descartes’i Kool tänab armastuse 
ja pühendumusega tehtud töö eest. 
õpetaja Kaja Kivisikk – konkursi 
„Eestimaa õpib ja tänab“ aasta 
klassiõpetaja laureaat 
 

 
 

Kooli tunnustuse pälvisid:  
õpetaja Elle Mets – aasta eesti keele ja 
meele kandja; 
õpetaja Siret Vool – aasta tegutseja; 
õpetajad Evelin Rand, Signe Annsoo 
ja Lilia Bender – Collègue en or (aasta 
parim koostöömeeskond). 

 



  

 

 

 TULE MALEVÕISTLUSELE! 
 

30. oktoobril toimub Aksel Rei turniir 
Descartes’i koolis 
Turniirile oodatakse osalema kõiki 
noormaletajaid U19 (sünniaasta 2003 ja 
nooremad). Mängitakse eraldi 
vanusegruppides U8, U10, U14, U19. 
Ajakava: 
registreerimine 10.15-10.45 
I-III voor 11.00-13.00 
lõunapaus 13.00-13.30 
IV-VII voor 13.30-16.00 
Autasustamine toimub umbes kell 16.00. 
Maleturniiri korraldab Tartu Kalevi maleklubi. 
 

 PEATU, VAATA, VEENDU! 
 

Septembri lõpus värskendasid 5.b klassi 
õpilased kooli ümbruses olevate 
ülekäiguradade markeeringut. 
Transpordiameti markeerimiskampaania 
eesmärk on juhtida õpilaste tähelepanu 
sõidutee ületamise ohutusele reguleerimata 
ülekäiguradadel. Loodame, et värskelt 
säravad laused asfaldil tõmbavad 
tähelepanu ja panevad kõiki teeületajaid 
peatuma, vaatama ja veenduma enne kui 
nad astuvad sõiduteele. 
 

 
 

Õpilaste mõtteid: 
- Mulle väga meeldis neid sõnu spreiga 
värvida. Ma ei olnud kunagi seda teinud. 
- Selline märgistus on vajalik. Inimestele 
peab meelde tuletama, et enne ülekäigu-
rajale astumist tuleb veenduda, kas auto 
näeb sind.  
- Mulle meeldis värskes õhus olla.  
- Me tegime neid märke, et inimesed oleksid 
tähelepanelikumad ja õnnetusi juhtuks 
vähem. 

Terje Lelov, klassijuhataja 

 VAHETUSES ÕPETAJAD 
 
Meie koolis toimus õpetajate päeva 
tähistamine nädal aega hiljem kui 
planeeritud. Sellegi poolest oli päev nalja, 
naeru ja uusi kogemusi täis.  
Üheksandad klassid ehk noorpedagoogid 
asendasid palgalisi pedagooge 2. ja 3. tunni 
ajal. Tegevõpetajad suunati nendeks 
kaheks tunniks Dekartuusikule, kus nad 
osalesid repromaali töötoas ja kirjutasid 
ribaluulet. Avaldusid õpetajate seni varjul 
olnud anded, mis üllatasid nii kolleege kui 
ka õpilasi.  
 

 
 

Vahetusõpetajatele meeldis ametikatsumine 
väga ja nii mõnigi avaldas soovi ka edaspidi 
tunde asendada. 
Noorpedagoogide kogemused: 
 Ma arvasin, et see tuleb raskem. 
Õpilased olid küll lärmakad, kuid ma sain 
nendega lõpuks hakkama. Kõik said oma 
tunnitöö tehtud ja enamus tegi ka kodutööd. 
Ma hea meelega viiks uuesti selle klassi 
tunde läbi. 
 Ma ei andnud täna ühtegi tundi, sest olin 
õppejuht-sotsiaalpedagoog ja ma olen 
sellest päevast juba väsinud. Suur 
kummardus Iirile ja teistele õpetajatele selle 
eest, et te lastega hakkama saate. Ulakate 
õpilastega koos olemine ja selle nautimine 
tundub minu jaoks võimatu. 
 Andsime ukrainlastele eesti keele tundi. 
Kõik läks hästi ja õpilased olid tublid. Pisut 
raske oli see, et meie ei saanud nendest 
aru ja nemad meist, aga tegime käte ja 
jalgadega ikkagi kõik selgeks ning töölehed 
said kiiresti tehtud. 
 Kuigi õpilasi oli vaid kaheksa, tundus 
neid igal pool olevat. Kogu aeg oli vaja neid 
aidata ja lihtsaid asju selgitada – lõpuks oli 
see väga väsitav. 

KOOLIELU 
 



 KARUD KÄISID KOOLIS 
 
Õpilasesindus korraldas 13. oktoobril 
kaisukaru kooli kaasa võtmise päeva.  
28. oktoobril tähistab kuulus Teddy-nimeline 
karu oma 120. sünnipäeva. Kas sina 
teadsid, et karu sai oma nime USA 
presidendi Theodore Roosevelti järgi? 
 

 
 

Karudele lisaks olid selle päeval kooli tulnud 
ka paljud teised armsad kaisuloomad. 
Enamikele meist seostuvad kaisukatega 
vaid kõige soojemad ja armsamad 
emotsioonid. Seetõttu oli koolimaja täis 
rõõmu ja elevust. Loomulikult osalesid 
kaisuloomad kõikides tundides ja lustisid 
meeleolukatel tantsuvahetundidel. Toredast 
kaisukarupäevast tundsid rõõmu nii suured 
kui väikesed. 
Külasta Tartu Mänguasjamuuseumi, kus 
alates 22. oktoobrist avatakse kaisu-
karudele pühendatud näitus. 
 

Kadri Lill, 
huvijuht 

KOOLIELU 
 

 Õpetaja Aime oli päris huvitav olla. Ma 
sain õpetada päris rasket teemat ning 
õpilastega pahandada. Klass oli päris tore 
ja kuulas mind, aga vahel siiski poisid 
lollitasid. Kõige hullem oli see, kui mul 
läksid kogemata sõnad segamini, aga klass 
ei halvustanud mind selle pärast. Teine 
klass, kellele ma tundi andsin, oli veel 
tublim. Seal oli ainult üks poiss, kes segas 
ja ta peab järgmine tund karistuseks tunni-
kontrolli tegema. 
 

 
 

9. klassi õpilased olid õpetajatele 
valmistanud jahust ja õhupallidest värvikad 
stressipallid. Ikka selleks, et pingelist 
tööpäeva rõõmsamaks teha, artriidivalusid 
leevendada ning lihaseid lõõgastada. 
Loodame, et kõik õpetajate päeva osalised 
nautisid pisut teistmoodi õppimist. Ehk nii 
mõnestki noorpedagoogist saab tulevikus 
päris palgaline õpetaja. 
 

Iiri Saar, Kaidi Menšikova ja Anneli Koppel 
9. klasside klassijuhatajad 

 
 



 

 EDUKAS ILUUISUTAJA 
 
8.–9. oktoobril toimus Tartus 
Rahvusvaheline Iluuisutamisvõistlus Tartu 
Cup 2022. Liis Kittus (4.a) saavutas Cubs   
B grupis 1. koha. Kokku oli 18 võistlejat. 
 

 
 

KOOLIELU 
 

 MAAILMAMEISTRID 
 
9. oktoobril toimusid Poolas, Elblagi linnas 
WDSF (Maailma Tantsuspordi 
Föderatsioon) maailma karikaetapp. Meie 
õpetaja Greta-Eva Kalberg koos tantsu-
partneri Heino Tellinguga saavutasid ladina-
ameerika tantsudes kuldmedali. 
Varasemalt on  maailma karika etappidelt 
koju toodud pronks ja hõbe. Nüüd 
saavutatud karikas koos kuldmedaliga on 
tantsupaari kõige kõrgem sportlik saavutus.  
 

 
 


