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TUNNUSTUS
JUHTKOND TÄNAB
 Eesti
koolidevahelisel
õpetajate
korvpalliturniiril
II
koha
saavutanud
õpetajate võistkonda koosseisus
Tiina
Terasmaa, Liina Kais, Martin Vändra, Tõnis
Eelma, Aivar Lankov ja Hendrik Rikand
 lasteaedadele kooli tutvustava projekti
„Sõber kutsub kooli uudistama“ avaüritusel
etendusega esinenud 3.a ja 3.c klassi ning
juhendajaid: Küllike Kütimetsa, Kaja
Kivisikku, Kristi Ilvest ja Kristel Tikku.
 3.a klassi ja nende juhendajat õpetaja
Kaja Kivisikku, kes esinesid esimesele
kooliastmele etendusega „Muinasjutumaa“
 2.b klassi õpilast Tuuli Põtra, kes
saavutas fotokonkursil „Märka mind!“
eriauhinna

TEATED
 TASUTA HOMMIKUPUDER
Alates 4. novembrist pakutakse kooli
sööklas TASUTA hommikuputru erinevate
lisanditega. Putru pakutakse kell 07.45–
9.10. Alusta hommikut pudruga!
 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!
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4. november
1.c ja 3.b aktiivne vahetund võimlas
Õpilasesinduse koosolek kab 110
99math miniturniir kogu kooliperele
aulas
Helkurikoolitus 1.a klassi õpilastele ja
lastevanematele

5. november
1.c mänguvahetund aulas
3. klassi aktiivne vahtund võimlas
6.c kl teatritund "Lastele keelatud"
Vanemuises
Helkurikoolitus 4.c klassi õpilastele ja
lastevanematele

K

6. november

8.30
10.55
12.00
17.30

Juhtkonna nõupidamine
2. kl mänguvahetund aulas
Kendama vahetund aulas
Pereõhtu koos töötubadega

N

7. november

8.15
9.10
12.00
14.00
15.00

1.b kohtumine noorsoopolitseinikuga
1.a kohtumine noorsoopolitseinikuga
1.a mänguvahetund aulas
Tugimeeskonna nõupidamine
1.–3. kl õpetajate koosolek kab 228

R

8. november

8.15
10.55
10.55
12.00
19.00

1.c kohtumine noorsoopolitseinikuga
2. klassi aktiivne vahetund võimlas
3.c mänguvahetund aulas
4.–5. klassi aktiivne vahetund võimlas
5.a ja 5.b klass etendus „Hüljatud“
Vanemuise teatris

KOOLIELU
 ÕPETAJATE KORVPALLITURNIIR

 KOOSTÖÖ KRÕLLI LASTEAIAGA

Laupäeval, 19. oktoobril toimus Käärikul
õpetajate korvpalliturniir, millest võttis osa
kaheksa võistkonda üle Eesti. Meie õpetajad
alistasid alagrupis vastased kindlalt ja
jõudsid
finaali,
kus
saavutati
Nõo
Reaalgümnaasiumi järel II koht. Võistkonda
kuulusid: Tiina Terasmaa, Liina Kais, Martin
Vändra, Tõnis Eelma, Aivar Lankov ja
Hendrik Rikand.

Kolmapäeval, 23. oktoobril ootas Krõlli
lasteaia koolieelikute rühm külla meie kooli
kodutütreid. Õppealajuhataja Tiia Savosoni
palvel viisime rühmas läbi esmaabi koolituse.
Tore oli lastega rääkida ja kuulda nende
arvamust, mis on esmaabi. Lugesime neile
kaks esmaabijuttu ja viisime läbi praktilise
haavasidumise õpitoa. Haavade tegemiseks
kasutasime kunstverd, millest lasteaia lapsed
olid vaimustuses. Kodutütred õpetasid ja
sidusid laste „haavad“ kinni, seejärel vahetati
tegevustes kohad ja koolieelikud sidusid
tüdrukute käed sidemetesse. Oli tore ja
õpetlik päev!

 RAHVUSVAHELISELT TURNIIRILT
KULDMEDAL
16.–18.
oktoobrini
toimus
Tallinnas
rahvusvaheline
rühmvõimlemise
turniir
"Tallinn Trophy 2019", kus osales 69 rühma
18 erinevast riigist. Eestile tõi tihedas
konkurentsis kuldmedali 12–14-aastaste
vanusegrupis rühm Siidisabad, kus võimleb
meie kooli õpilane Terit Michelle Sild (8.a).

***
Kolmapäeval, 30. oktoobril toimus Krõlli
lasteaia koolieelikute rühma vanematega
vestlusõhtu. Olles täna 1. klassi õpetaja,
pean tõdema, et üha enam on koolitulijate
seas õpilasi, kes ei tunne kõiki tähti ja ei
suuda ka kahetähelist silpi kokku lugeda.
Sellest ajendatuna oli minu soov kohtuda
koolieelikute rühma vanematega, et anda
vanematele teada
õpetajate ootustest
seoses laste kooli tulemisega ning anda
mõned mõtted, kuidas vanemad ise saavad
lapsi kodus toetada, et nende koolitee algus
oleks rõõmuderohke.
Vestlusring toimus
meeldivas õhkkonnas ja loodan, et see
kohtumine andis vanematele uusi teadmisi,
kuidas kooliks valmistuda.
Külli Hindrikson,
1.b klassiõpetaja

KOOLIELU
 OLEN SILMAPAISTEV

 VIIE TEATRI HELKURKÕND

Käes on jälle aasta pimedaim aeg.
Hommikul pimedas kooli tulles ja õhtul
pimedas koju minnes on vaja ennast
helkuri(te) abil autojuhtidele nähtavaks teha.

30. oktoobril kutsus kooli tervisemeeskond
õpetajaid
„Viie
teatri
helkurkõnnile“.
Eesmärgiks oli innustada õpetajaid liikuma
õpetliku Loquizi saatel. Läbitud punktid
hõlmasid järgmisi teatreid: Sadamateater,
Uus Teater, Vanemuise suur ja väike maja
ning Karlova Teater. Osalemise tingimuseks
oli helkuri olemasolu – õpetajad on ju
õpilastele eeskujuks.

1. novembri hommikul jagasimegi Lõvi
Leoga helkureid, avasime fuajees helkurpuu
ja vestlesime helkuri vajalikkusest. Seadsime
ka sel aastal endile eesmärgiks riputada
helkurpuule vähemalt 100 helkurit neile,
kellel veel ei ole pisikest elupäästjat. Klassid
riputasid kogutud helkurid puule ja kokku
kogusime 212 helkurit. Kõige aktiivsemalt
reageerisid üleskutsele 3.a õpilased, kes
riputasid puule 56 helkurit. Helkurpuu toimib
nii, et kõik, kellel on kodus kasutult seisvaid
helkureid, saavad oma helkurid puu külge
riputada, ja kõik, kellel on helkurit vaja,
saavad selle puult endale võtta. Järgmisel
nädalal alustame kontrollaktsiooniga.

 FOTOKONKURSS „MÄRKA MIND“
20. septembril toimunud e-õppepäeval said
2. klassi õpilased üheks ülesandeks kutsuda
ema või isa õue jalutama, et leida loodusest
midagi põnevat ja seda pildistada. Tehtud
fotodega osaleti fotokonkursil „Märka mind“.
Žürii poolt tõsteti esile 2.b klassi õpilase Tuuli
Põdra foto.

Kas sinul on helkur?
Hooli endast, kanna helkurit!
Kadri Lill,
huvijuht

Kätlin Härm,
2.b klassijuhataja

