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9. november

 isadepäeva helkurmängu korraldajaid
Kaja Kivisikku, Kadri Lille, Piret Paatsit,
Jaan Reinsoni, Mirko Raigi (9.b), Toivo
Õnneleidi, abis olnud klassijuhatajaid
Küllike Kütimetsa ja Kristi Ilvest,
helitehnik Heino Tellingut

T

10. november

10.45
17.00

Juhtkonna nõupidamine
Helkurikoolitus 1.a klassile

 helkurkampaania koostööpartnereid
Maanteeametit, Politsei- ja Piirivalveametit ja Õnneleid Liikluskooli

K

11. november

9.30
14.45
16.00
16.00
17.00

7.c klass Vanemuises
Õpilasesinduse koosolek kab 110
3.a klassiõhtu
4.c klassiõhtu
Helkurikoolitus 4.a klassile

N

12. november

TEATED
HOOLI ENDAST JA TEISEST –

14.00

2.a ja 2.c klass õppeprogramm
"Viljaterast leivani"
9.c kl õppekäigul Kalevipoja
muuseumis Jõgevamaal
Tugimeeskonna nõupidamine

R

13. november

11.30

KANNA HELKURIT!
12.00

KOOLIELU
 KAUNIS KÄEKIRI
Õppeveerandi esimesel nädalal osalesid
algklasside
õpilased
traditsioonilisel
konkursil „Kaunis käekiri“. Iga klass sai välja
panna viis kaunilt kirjutatud ning kujundatud
tööd. Õpetajatest koosnev žürii jagas heldelt
punkte. Kiidupallita ei jäänud ükski töö. Enim
punkte said:
1. klassid
Rasmus Kuuseorg (1.b)
Alvar Joakit (1.a)
Ruslan Danilov (1.b)
2. klassid
Eleri Kask (2.b)
Mirith Mitt (2.a)
Sofia Matikainen (2.b)
3. klassid
Erik Kiršin (3.b)
Sham Wahem (3.b)
Grete Tsikanov (3.b)
11. novembril Kesklinna koolis toimuvale
linna konkursile lähevad 3.b klassi õpilased
Sham Wahem ja Erik Kiršin. Hoiame neile
pöialt!
Kaja Kivisikk,
klassiõpetaja
 HALLOWEEN
30.
oktoobril
korraldas
õpilasesindus
Halloweeni kostüümipeod. Meeleolukal õhtul
mängiti liikumis- ja seltskonnamänge, tantsiti
Just Dance videote järgi ning valiti ja
tunnustati stiilsemaid.

6.–9. klass
Veidram kostüüm: Eliis Sasmil (7.a)
Õudseim kostüüm: Terit Michelle Sild (9.a)
Armsaim kostüüm: Karl Kurits (9.a)
Parim grimm: Lisete Oinats (9.b)
Ägedaim loom: Richard Murak (9.a)
Publiku lemmik: Kristiina Kangur (9.a)

 KAS SUL ON HELKUR?
Öööööööd on meil mustad ja pimedal ajal
on vaja end helkuri(te) abil autojuhtidele
nähtavaks teha. 2. novembri, hingedepäeva
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 140 helkurit. Kõige aktiivsemalt
reageerisid üleskutsele 4.c õpilased, kes
riputasid puule 39 helkurit.

3.–5. klass
Veidram kostüüm: Lisette Torop (5.c)
Õudseim kostüüm: Iko Pettai (4.v)
Armsaim kostüüm: Kristin Laar (3.b)
Parim grimm: Jelizaveta Knjazeva (4.a)
Ägedaim loom: Mirjam Mandri (4.c)
Publiku lemmik: Lisette Kaber (5.c)
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.
***

KOOLIELU
5.
novembril
korraldasime
koos
õpilasesinduse liikmetega kontrollaktsiooni
„Me helgime!“, kus koolitulijad said helkuri
olemasolul kleepsu, mis tuli asetada oma
klassinumbri tähele ja tublimaid premeeriti
kommiga. Aktsiooni eesmärk oli saada
ülevaade
helkurit
kandvate
õpilaste
osakaalust meie koolis. Sel päeval oli 225
õpilasel helkur. Kõige helkivamad olid
1. klasside õpilased. Üritame koos, et
edaspidi
oleks
helkurikandjaid
veelgi
rohkem.
Kallid lapsevanemad! Palun olge lastele
eeskujuks ning kontrollige ka, et lapsel oleks
helkur ja et see oleks hästi nähtav. Soovitav
on panna helkur ka koolikoti külge. Iga väike
helkur võib päästa kellegi elu.
Novembri kahel esimesel nädalal viib
Õnneleid Liikluskool läbi helkurkoolituse
1. ja 4. klasside õpilastele ja lastevanematele.
Kaja Kivisikk, klassiõpetaja ja
Kadri Lill, huvijuht
 LOGOKONKURSS
Oktoobris
korraldasime
4.–9.
klassi
õpilastele logokonkursi. Otsisime Eesti,
Prantsuse ja Hispaania sõpruskoolide
Erasmus+ projektile ühislogo. Aastatel 20202022
osaleb
meie
kool
koos
partnerkoolidega Hispaaniast Alcoy'st ja
Prantsusmaalt Carcassonne’ist Erasmus+
õpilasprojektis „Erinev päritolu ühises
tulevikus“.
Seekord
uurime,
kuidas
sisserändajad meie ühiskonnas elavad.
Lähemalt uuritakse inimeste päritolu ja
kultuuritausta.
Konkursile laekus 56 logo. Iga kooli viis
parimat logo pääsevad edasi lõppvooru.
Võidutöö hakkab kaunistama Erasmus+
projekti „Erinev päritolu ühises tulevikus“
sümboolikat.

Õpilasesinduse juhatus ja kooli juhtkond
valisid meie kooli parimateks järgmiste
õpilaste logod:
Rando Treial (5.a)
Maria Kronberg (8.a)
Liisa Punnison (8.b)
Anette-Jasmin Ansip (9.a)
Sten Oliver Piho (8.b)
Evelin Rand ja Signe Annsoo,
prantsuse keele õpetajad ja
Kadri Lill, huvijuht
 KAISUKARUPÄEV
27. oktoobril, rahvusvahelisel kaisukarupäeval korraldas õpilasesindus kaisukarupäeva. Sel päeval said ka kaisuloomad
koolieluga tuttavaks: õppida tundides, lustida
tantsuvahetunnis ja osaleda fotokonkursil.
Fotokonkursil osales 15 klassifotot. Kõik
fotod olid vahvad, kuid klassidevahelisel
hääletusel kogusid kõige rohkem hääli
järgmised klassid:
I – II koht 1.b ja 7.b
III koht
6.a

KOOLIELU
 HELKURMÄNG

 EESTI MEISTER POKSIS

5. novembril toimus Descartes’i kooli ees
isadepäeva helkurmäng. Osalema olid
tulnud
1.–8. klassi õpilased ja lapsevanemad, kokku 120 osalejat. Tantsukavaga
tervitasid LULU Tantsukooli 1.–3. klassi
õpilased ja Toivo Õnneleid jagas soovitusi
ning demonstreeris erinevaid helkurtooteid,
millega end pimedal ajal autojuhtidele
nähtavaks teha. Üheskoos veendusime, et
paremini on näha heledamat helkurit. Pärast
sissejuhatust algas helkurmäng. Poole tunni
jooksul tuli osalejatel üles leida kooli
ümbrusesse peidetud 15 koodi. Tagasi
koolimaja juurde jõudes sai iga võistkond
ülesande lahendada salakiri, kasutades rajal
pildistatud
koode.
Salakirjast
leiti
tarkusetera: „Väike helkur – pimeduses suur
abimees.“. Tublide osalejate vahel loosisime
välja palju vahvaid auhindu.

Möödunud nädalavahetusel toimusid
Narvas Eesti Meistrivõistlused poksis, kus
Kristina Bresovskaja (9.b) võitis B-66 kg
tüdrukute arvestuses meistritiitli.

Palju õnne!

Täname koostööpartnerit, Maanteeametit!
Kadri Lill,
huvijuht

