
E      8. november 

 
  8.30 8.b klassi ÕHULA-matka väljumine  
 bussijaamast 
13.20 Juhtkonna nõupidamine 
14.05 Loovtööde 2. kaitsmine 
 

T      9. november 

 
  9.30 2.b klass spordimuuseumis 
11.00 8.c klass Tartu Uues Teatris 
 

K      10. november 

 
  8.30 Õppeprogramm "Samblikud" 9.a ja  
 9.b klassidele EMÜ Võrtsjärve  
 õppekeskuse Järvemuuseumis 
12.20 Karjääriinfootsingu töötuba  
 8.a klassi õpilastele 
14.00 Tugimeeskonna nõupidamine 
17.00 Tartu linna otsimisvõistlus „Renéd  
 otsides“ 3.–4. klasside õpilastele 
 

N      11. november 

 
  8.30 Õpilasesinduse koosolek 
18.00 Helkurkoolitus 1.b klassi õpilastele  
 ja vanematele 
 

R      12. november 

 

 

 S 

Tartu Descartes'i Kool 
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ÜÜRRIITTUUSSEEDD  

 

TTUUNNNNUUSSTTUUSS  
 

JUHTKOND TÄNAB 
 

 sügisesel koolivaheajal õpihuvi-
laagrite korraldajaid: Kaja Kivisikk, Kadri 
Lill, Külli Hindrikson, Tiina Randaru, Ardi 
Kärberg, Kaja Haljasmets, Kaidi 
Menšikova, Anneli Koppel, Kerli Ilves, 
Palbo Vernik ja Hannes Välja 
 

 õpetaja Kaja Kivisikku, kes korraldas 
õpetajatele helkurkõnni 
 

 õpetaja Küllike Kütimetsa kolleegidele 
keraamika õpitoa korraldamise eest 

MMEEEELLDDEETTUULLEETTUUSS  
 

OLE NÄHTAV! 
 
Riputa pisike elupäästja iga jope külge! 
 

 



  

 

 

 ÕPIHUVILAAAGRID 
 
Sügisene koolivaheaeg oli Descartes’i koolis 
väga toimekas. Toimus mitu teadmiste- ja 
õpihuvi äratamise ning õpirõõmu tõstmise 
laagrit nii meie koolis, Praali metsamajas kui 
ka Veski spordi- ja puhkekeskuses. 
 
Sügisvaheajal, 25.–29. oktoobril toimus 
Descartes’i koolis LULU Tantsukooli 
korraldatud õpihuvilaager. Huvilisi oli palju ja 
üheskoos saime vahaaja väga lõbusalt koos 
mööda saata. Laagri eesmärgiks oli läbi 
tantsulise ja mängulise tegevuse tõsta laste 
ōpimotivatsiooni.  
 

 
 
Meil oli mitmeid erinevaid tunde. Lapsed said 
laagri jooksul mängida väga palju erinevaid 
loovmänge, meisterdasime halloweeni 
kaunistusi, õppisime tantsu ja valmistasime 
luuletuse isadepäevaks ning lisaks sellele oli 
meil ka akrobaatikatund ja käisime väljas 
mängimas. Laagri programm oli väga lõbus, 
lapsed nautisid ühiseid tegevusi ja leidsid 
uusi sõpru. 

Kerli Ilves, 
LULU tantsuringi juhendaja 

*** 
 
25.–26. oktoobril korraldasime 2.–3. klassi  
õpilastele ööbimisega laagri Veski spordi- ja 
puhkekeskuses. 
Laagris meisterdasid õpilased põletus-
aparaati kasutades kauneid medaleid ja 
märke, valmistasid küpsisetorti, õppisid 
teemärke ja osalesid metsas „Otsi Otti“ 
koolitusel, seiklesid ja otsisid vanasõnu öises 
helkurmängus, käisid saunas, grillisid  

vahukomme, valmistasid endile küünla-
ümbrised,     õppisid      tegema      
suunatud perspektiiviga fotosid ning 
osalesid mängulistes eesti keele ja 
matemaatika töötubades. 
Üllatuskülalisena käis laagrilistel külas 
Otepää päästekomando. Tuletõrjujad 
demonstreerisid tuletõrjeautode varustust ja 
õpetasid tule kustutamist. Õpilased said ka 
ise proovida pulber- ja vahukustutit ning 
tuletekki.  Selline kogemus oli esmakordne 
ja väga põnev.  
Laagris õpetasime õpilastele sotsiaalseid 
oskusi, kujundasime iseseisvust, 
arendasime  ainealaseid teadmisi ja oskusi 
ning üldpädevusi. 
Kokkuvõtvalt võib öelda, et ühtki 
mittemeeldivat tegevust välja ei toodudki.  
Laste muljed: 
Meeldis 
- uudistada tuletõrjeautot ja tuld kustutada, 
- metsas käia ja onni ehitada, 
- vahukomme grillida ja süüa, 
- metsas taskulampidega vanasõnu otsida, 
- torti süüa, 
- saunas käia, 
- küünlaümbriseid teha. 
 

 
 
Õppisin 
- tuld kustutama, 
- milline varustus on tuletõrjeautos, 
- kuidas kasutada tuletekki, 
- küünlaümbrist meisterdama, 
- mida teha, kui olen metsas ära eksinud, 
- kuidas metsas rahulikuks jääda, 
 

KOOLIELU 
 



palli- ja maastikumängud, õhtupimeduses 
taskulampidega helkurite otsimine. 
Laagrielu juurde kuulusid ka meeleolukad 
hommikuvõimlemised, naeruteraapia, 
õhtujutud, disko ja vahvad saunaõhtud. 
Huvitavaid emotsioone kogesid lapsed 
meeskonnamängus, kus tuli pimedana 
tunnetades ja tajudes lahendada erinevaid 
ülesandeid. 
 

 
 
Ootamatult vilkuritega ja sireeniga laagri 
territooriumile kimanud politseiauto tekitas 
lastes palju elevust. Õpilased said 
uudistada patrullautot, vormiriietust ja 
varustust. Piirkonnainspektor rääkis oma 
tööst ja jagas lastele infot, kuidas nad 
saavad ennast turvaliselt hoida ja tunda. 
Rõõm oli kogeda, et õpilaste küsimused 
politseinikule olid üllatuslikult huvitavad ja 
asjakohased. 
Vaheaja kolm päeva möödusid väga kiiresti. 
Aitäh toredatele õpilastele, kes nautisid 
rõõmuga laagri elu ja melu. Ootame 
põnevusega järgmist laagrit! 
 
Tänulikud ja rahulolevad õpetajad  
Tiina Randaru ja Külli Hindrikson. 
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eesti keelt ja matemaatikat, 
- kuidas helkur helgib, kui talle valgust 
peale lasta, 
- kuidas teha metsas SOS märki. 
 
Õpetajate muljed: 
Laagris ja koolipingis istuvad lapsed on 
väga erinevad. Vabas ja sundimatus 
õhkkonnas avastad nii mõneski lapses uued 
küljed. Ja need olid eranditult väga 
meeldivad. Laager aitas kaasa 
klassikollektiivide ühtesulandumisele ning 
nii mõnigi noor inimene muutus ühise 
laagerdamise jooksul tunduvalt julgemaks ja 
iseseisvamaks.  
 

 
 
Laager väga meeldis kõigile osalejatele ja 
kindlasti on soov kõigil osaleda ka järgmisel 
aastal. 
 

Kaja Kivisikk ja Kadri Lill 
õpetajad 

 
*** 
„Miks magate nii kaua, ei tõuse ülesse, ei 
kuule kukelaulu, ei lähe pissile...“ Nende 
laulusõnade saatel ärkasid 3. b ja 3. c klassi 
õpilased koolivaheajal toimunud ÕHULA 
laagris. Kolm vahvat päeva Veski 
spordibaasis möödusid erinevate tegevuste 
ja üllatustega. Õpitöötubades valmistati 
küpsisetorti, õpiti lahendama salakirju, 
meisterdati helkureid, valmistati 
puuklotsidest tuuleveskeid. Palju põnevust 
pakkusid viktoriinid, teatevõistlused 
 



*** 
Vaheaja viimastel päevadel said 8.a klassi 
õpilased osa ÕHULA laagrist. Õpihuvi 
elavdati Praali metsamajas, kus eelnevalt 
olid end tuulutanud ka seitsmendate 
klasside õpilased. Kaheksandikele meeldis, 
et nad said metsas rohkesti ise tegutseda: 
toitu valmistati ühiselt lõkkel, saunamaja 
köeti ise kohaleveetud puudega, vaba aega 
sisustati metsa all jalutades.  
 

 
 
Rohkelt elamusi pakkus mobiililevi ja elektri 
puudumine – niimoodi sai ja pidi üksteisega 
suhtlema ning õpiti klassikaaslasi veelgi 
rohkem tundma. Laste suureks 
kurvastuseks saabusid kolmandal päeval 
laagrisse õpetajad Kaidi ja Anneli. Kuid 
õppimishirmust saadi ruttu üle. Nimelt 
toimus muusika õppimine hoopis teises 
võtmes: harjutati beatboxi, kirjutati ise laule. 
Väsinud keha ja meele ergutamiseks 
mängiti rütmi- ja liikumismänge. Nii mõnigi 
laps ütles, et muusika õppimine sellises 
keskkonnas oli midagi hoopis teistsugust ja 
seda nauditi sajaga. Ka õpetajatele meeldis 
väljaspool koolimaja klassiga toredasti aega 
veeta. 
 

Kaidi Menšikova ja Anneli Koppel, 
õpetajad 
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*** 
25.–27. oktoobrini viibisid viisteist 7.a. klassi 
õpilast ÕHULA õpihuvilaagris Praali 
metsamajas. Saime puhata, aga 
omandasime ka uusi teadmisi. Laager oli 
vinge. Koos valmistasime lõkkel süüa, 
mängisime mänge, käisime saunas, lihtsalt 
vestlesime kaminatule paistel – elektrit 
majas ju ei olnud.  
Esimesel päeval matkasime vapralt kohale. 
Laagri üheks eesmärgiks oli õppida kalu 
tundma ja oma teadmisi kaladest täiendada. 
Seetõttu siis laagri teisel päeval lahkasime 
metsaisa Hannese õpetuste järgi erinevaid 
kalu. Lahe oli uurida, milline kala seest välja 
näeb. Kala lõhna peale kirtsutas nii mõnigi 
nina. Vaimukas ja abivalmis Hannes oli 
meie juhendajaks kogu laagri vältel. 
 

 
 
Kolmanda päeva hommikul tulid kohale 
õpetajad Kaja ja Ardi, kelle juhendamisel 
õppisime tundma kalade ehitust ja eluviisi 
läbi mänguliste tegevuste: täpsus-, bingo- ja 
teised liikumismängud. Algul oli küll raske 
ärkvel olla, aga erinevad mängud panid 
liikuma ja ajusid ragistama. Mõtelda oli  
lõpuks mõnus. Saime kaladest palju uut 
teada. 
Tore oli klassikaaslastega mitu päeva koos 
olla, nautisime seda aega väga. Loodame, 
et erinevaid laagreid – matkasid tuleb veel. 
 

Annika Bublei, Inesa Gedvilaité,  
Eliise Visk, 7.a 

 
 
 

 



 MILLISE PUDRU KEEDAD, SELLISE  
 KA SÖÖD 
 
3. novembril kutsus kooli TEK=VUNK 
meeskond õpetajaid juba neljandale 
helkurkõnnile. Meeskondlikus otsimis-
mängus tuli seekord üles leida järgmised 
Tartu linna muuseumid: 19. sajandi linna-
kodaniku-, mänguasja-, spordi- ja olümpia-,. 
kunsti-, laulupeomuuseum ning Eesti Rahva 
Muuseum. Iga muuseumi juurest leidsime 
sõna, millest saime kokku eesootava 
muuseumiprogrammi nime: „Millise pudru 
keedad, sellise ka sööd“.  
 

 
 
ERMis saimegi uudistada Soome-ugri 
püsinäitust „Uurali kaja“ ja Komi tares 
uurida interaktiivset toidulauda, tutvuda 
traditsiooniliste toitude, söögikommete ja 
rituaalidega. Soome-ugri  toidukultuuri 
töötoas küpsetasime traditsioonilisi komi 
lahtisi pirukaid šangasid. Ühine liikumine ja 
teejoomine andis energiat ja rõõmsa tuju.  
P.S. saime juurde uue piruka retsepti, 
millega erinevaid sisusid katsetada! 
 

Kadri Lill, 
huvijuht 
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 OLE NÄHTAV! 
 
Meie helkurpuu on taas avatud, sest pime 
aeg on käes ja aeg väike elupäästja jälle 
enda külge riputada. Hingedepäeva 
hommikul jagasimegi õpilasesinduse ja 
politseinike abilise Lõvi Leoga helkureid, 
avasime fuajees helkurpuu ja vestlesime 
helkuri vajalikkusest. Lõvi Leol oli hea meel 
tõdeda, et paljud õpilased on juba endale 
helkuri külge riputanud. 
 

 
 
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.  
Peagi, kui kõik klassid on koolis tagasi, 
selgitame välja ka kõige „helkivama“ 
klassikollektiivi – klassi, kus kõik õpilased 
on endale helkuri külge riputanud. 
Novembri kahel esimesel nädalal viib 
Õnneleid Liikluskool läbi helkurkoolituse    
1. ja 4. klasside õpilastele ja laste-
vanematele. 
Ole silmapaistev ja kanna helkurit! 
 

Kadri Lill, 
huvijuht 
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 SPORDIUUDISED 
 
Annan teada, et Carolina osales 31.10.2021  
Narva Cup 2021 rahvusvahelisel 
iluuisutamisvõistlusel. Saavutades 
kolmeteistkümne võistleja seast I koha. 
Kuna viimased võistlused on olnud väga 
edukad, siis eeldavasti peab liikuma uuele 
tasemele ja keerukamatele hüpetele. 
 

 
 

*** 
31.10 2021 toimusid Sakus Eesti 
meistrivõistlused  võistlustantsus.  
Mõõtu võeti nii standardtantsudes kui 
ladina-ameerika tantsudes. Õpetaja Greta-
Eva Kalberg ja tema tantsupartner Heino 
Telling tulid mõlemas tantsuliigis Eesti 
meistriteks. Meistritiitlit on nüüdseks kokku 
võidetud juba 10 korda. 
 

 
 
 
 


