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TUNNUSTUS
JUHTKOND TÄNAB

 Eesti

koolidevahelisel
õpetajate
korvpallivõistlustel
edukalt
osalenud
õpetajaid: Tiina Terasmaa,
Martin
Vändra, Tõnis Eelma, Aivar Lankov ja
Hendrik Rikand
 õpetaja Helle Laasi muusikast
inspireeritud näituse eest

TEATED
 SÖÖME HOMMIKUPUTRU!
Alates 6. novembrist pakutakse koolisööklas
hommikuputru
erinevate
lisanditega. Iga ostetud pudru eest saab
sööja pusletüki. Pudru hinnaks on 60
senti. Putru pakutakse kell 8.00–10.30.
Kampaania kestab 06.11–30.11.2018.
Kõik pudrule!
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ÜRITUSED

E

5. november

10.55

Õpilasesinduse koosolek kab 110

T

6. november

14.15
18.00

7. a kl õppeprogramm "Kalade
ehitus, eluviis ja mitmekesisus"
loodusmajas
Juhtkonna nõupidamine
1.a kl lastevanemate koosolek

K

7. november

15.00

Õpetajalt õpetajale Dekaariumis

N

8. november

14.00
14.00

Tugikomisjoni nõupidamine
3.b klass teatris

R

9. november

17.15
18.00

Avatakse õpilaskohvik
Perekontsert aulas

8.15

KOOLIELU
 ÕPPEPROGRAMM „LINNUD LINNAS“
1. klassid käisid teisipäeval, 30. oktoobril
Tartu loodusmajas, kus räägiti linnas
elavatest levinumatest lindudest. Lapsed
õppisid välimuse järgi sulelisi tundma.
Samuti said teada, mida võib talvel lindudele
söögimajja viia ja keda võib toita. Programmi
lõpus mängiti õpitu kinnistamiseks.

1.a kl laste mõtted:
Ma sain teada ja õppisin tundma erinevaid
linde. (Carola)
Ma õppisin, mida võib lindudele anda ja mida
mitte. (Sofi Marleen)
Sain teada, et linnud ei taju klaasi ja võivad
vastu akent lennata. (Taaniel)
Linde ei tohi toita saia-leivaga. (Triin)
Paigalindudele tuleb üles riputada söögimaja
ja kevadeni iga päev süüa viia. (Kaspar)
Küllike Kütimets,
1.a klassijuhataja
 ÕPILASESINDUSE ÜLDKOOSOLEK
19.–21. oktoober käisin esindamas meie
kooli Eesti Õpilasesinduste Liidu üldkoosolekul. Seekord toimus üldkoosolek
Tamsalu gümnaasiumis, Lääne-Virumaal.
Ma käisin üldkoosolekul teist korda ja olen
rõõmus, et sain taaskord minna, kohtuda
vanade sõpradega ja paar uut leida. Põhiosa
programmist moodustavad ametlikud osad,
kus vaadatakse üle ja kinnitatakse erinevaid
dokumente, mis aitavad viia eesti noorte
haridust paremuse poole.
Ööbimine toimus tudulates, mis olid
nimetatud planeetide järgi, mina ööbisin
Pluuto-nimelises.

Ametlike osade vahel toimusid töötoad ja
snäkipausid.
Päeva
lõpus
oli
tore
õhtuprogramm.
Kogu üldkoosoleku teema oli natukene
futuristlik, nii et õhtuprogrammi teema oli
„Vaadates tulevikku“, inimesed tulid tuleviku
teemalistes kostüümides, kõik tantsisid
palju ja magama sai alles nelja paiku.

Töötuba,
milles
mina
osalesin
oli
korraldatud Maksu- ja Tolliameti poolt, see
rääkis
ümbrikupalga
plussidest
ja
miinustest. Lahkuda oli raske, sest oli olnud
nõnda emotsionaalne ja tegus nädalavahetus. Soovin, et see poleks lõppenud.
Mulle väga meeldis üldkoosolekul osaleda
ja oma hääl sekka öelda. Tulevikus
sooviksin sellisest üritusest kindlasti veel
osa võtta ja kellel võimalik, soovitan minna,
see on kogemus, mida te ei kahetse.
Sooviksin tänada korraldusmeeskonda, kes
korraldasid selle imelise ürituse.
Daniel Petuhhov, 9.b
ÕE-i asepresident
 VÕIDUKAD ÕPETAJAD
20.–21. oktoobril toimusid Nõos koolidevahelised õpetajate korvpallivõistlused.
Kokku osales 12 võistkonda, kes olid
jagatud kahte liigasse. TDK õpetajd
mängisid I liigas, mis on ka tugevaim.
I liigasse kuulusid Kohila Gümnaasium,
Kitzbergi Gümnaasium (Karksi-Nuiast), Nõo
Gümnaasium, Tartu Descartes’i Kool, Tartu
Herbert
Masingu
Kool,
Rakvere
Gümnaasium.

KOOLIELU
Läbi tuli mängida kõikide võistkondadega.
Kokkuvõttes saavutas TDK õpetajate
võistkond II koha.

Võistkonda kuulusid: Tiina Terasmaa, Kadri
Tein (külalisõpetaja Kesklinna Koolist),
Martin Vändra, Tõnis Eelma, Aivar Lankov ja
Hendrik Rikand.
Tiina Terasmaa,
kehalise kasvatuse õpetaja
 ILUUISUTAMISE VÕISTLUSED
2.a klassi neiu Carolina Silm osales
27.10.2018 Tallinnas iluuisutamisklubi Juna
poolt organiseeritud iluuisutamise võistlusel
New Autumn Star 2018. Ta saavutas Chicks
Axel girls free skating grupis II koha.

***
Samal võistlusel osales ka 3.a klassi
õpilane Emili Puhm, saavutades Pre-Young
2009 and younger Girls Free Skating
II koha.

 SUUREPÄRANE TULEMUS RÜHMVÕIMLEMISE MK ETAPIL
26.–28. oktoobril toimus Pariisis AGG World
Challenge Cup III. Meie õpilased VK Janika
Grisete rühmast jõudsid MK etapil finaali,
saavutades 5. koha. Suurepärase tulemuse
saavutasid koos meeskonnaga 9.a klassi
tüdrukud Roberta Solom, Christina Kodanik,
Vita Enok, Kleer Siigur ja Helena Liisa
Moks.
Challenge Cupi ja World Cupi viimane ehk
neljas etapp ning finaalid toimuvad 22.–25.
novembrini Brasiilias Sao Paulos.
Palju edu edaspidiseks!

Oktoobris võttis ta veel osa Tartus toimunud
Tartu Cup 2018 ja Lätis Jelgava Cup 2018
võistlustest. Carolina ütles, et kui kõik
hüpped ilusti välja tulevad, siis peab
hakkama esinemisele juurde lisama ka
naeratust.
Aksana Silm,
lapsevanem

Pilt: VK Janika Grisete FB lehelt

KOOLIELU
 TÄNU TÕSTJATELE

 KROONPRESSIL KÜLAS

Spordiklubi SK Jõud Junior tänab Tartu
Descartes’i Kooli õpilasi Kelly Pedak (8.b) ja
Vladislav Maznik (6.a) eduka esinemise eest
võistlusel "Eesti Meistrivõistlused tõstmises
2018, U15".
Laupäeval, 13.oktoobril toimusid AbjaPaluojal nii kuni 15. aastaste noorte Eesti
meistrivõistlused kui ka Arnold Luhaääre
mälestusvõistlused. Võistluspäev oli pikk,
kuid kokkuvõttes võib rahul olla. TDK
õpilaste sporditulemused olid järgmised:
Kelly Pedak – EMV U15 2. koht ja
A. Luhaääre MV 2. koht
Vladislav Maznik – EMV U15 2. koht ja
A. Luhaääre MV 3. koht.

17. oktoobril külastas 4.a klass Tartus
Kroonpressi trükikoda. Selline vahva idee
tekkis Johanna vanematel, kes selle ürituse
meile ka võimalikuks tegid. Kuna trükikojas
on suured masinad ja palju müra, paluti meil
ohutust silmas pidades jagada klass kaheks
grupiks.
Seekord
liikusime
sihtpunkti
vanemate abiga ja nii said ka mitmed
lapsevanemad meiega ekskursioonist osa
võtta.

Võistkondlikus arvestuses saavutas spordiklubi 1. koha.
Õnnitlen sportlasi ja soovin nendele edu ka
järgmistel võistlustel! Samuti tänan atleetide
vanemaid.
Igor Baskirov,
SK Jõud Junior treener

Laste muljeid:
- Ma sain teada, et paberi valmistamiseks on
vaja palju puid. (Karel)
- Ma poleks mitte kunagi arvanud, et nii palju
masinaid on vaja trükkimiseks. Seal olid nii
suured paberirullid. (Liset)
- Mulle meeldis seal väga. Sain teada, et
ühes päevas trükitakse ühte ajalehte 60 000
tükki ja et ühe sekundiga trükitakse umbes
10 ajalehte.
- Nad töötavad 24 tundi ööpäevas.
- Sain teada, et Kroonpressis trükitakse
ajalehte Postimees. (Johanna)
- Soovitan trükikoda külastada, sest
igapäevaselt sellist asja ei näe. (Eliise)
- Mulle väga meeldis. Sain teada, kuidas
pilte tehakse ning kui palju aega varem mõni
tellimus valmis tehakse. (Miina).
Terje Lelov,
4.a klassijuhataja

