
Õuesõppenädal 

Stiilinädal 

E      31. oktoober 

 
10.55 1.b klassi mänguvahetund aulas 
11.00 3.a klass Annelinna raamatukogus 
12.00 1.a klassi mänguvahetund aulas 
 

T      1. november 

 
  9.00 Juhtkonna nõupidamine 
 

K      2. november 

 
10.55 2.b klassi mänguvahetund aulas 
12.00 2.a klassi mänguvahetund aulas 
14.00 Tugimeeskonna nõupidamine 
 

N      3. november 

 
  8.30 Õpilasesinduse koosolek 
 
 

R      4. november 

 
10.55 3.b klassi mänguvahetund aulas 
 
 

 

 S 

Tartu Descartes'i Kool 

IINNFFOOLLEEHHTT 
 

                            31. oktoober – 4. november 2022         Nr 9 (861)                

 
 

 
ÜÜRRIITTUUSSEEDD  

 

TTUUNNNNUUSSTTUUSS  
 

JUHTKOND TÄNAB 
 

 õpetajaid Kaja Kivisikku ja Küllike 
Kütimetsa Tartu linna lugemispesade 
17. kokkutuleku korraldamise eest 

 esimesele kooliastmele etendusega 
„Muinasjutumaal“ esinenud 3.a klassi 
õpilasi ja nende juhendajat õpetaja Kaja 
Kivisikku ning muusikaõpetajat Kristel 
Tikku 

 Annelinna lasteaedadele kooli 
tutvustava projekti „Sõber kutsub kooli 
uudistama“ avaüritusel esinenud 3.b ja 
3.a klassi õpilasi ning juhendajaid: 
Küllike Kütimetsa, Kaja Kivisikku, Kristi 
Ilvest ja Kristel Tikku 

 8. ja 9. klassi õpilasi, kes käisid 
väiksematele ette lugemas ja nende 
juhendajaid õpetajaid Kaidi Menšikovat, 
Riina Voltrit, Mirli Isakut ja Helen Nigolit 

 õpetaja Anu Loigut ja tema õpilasi 
Halloweeni-teemalise näituse eest 

TTEEAADDEE  
 

 

 



  

 

 

 STIILINÄDALA EELTEADE 
 

 
 

 „KEVADE“ RADADEL UUDISTAMAS 
 

7.c klass käis 13. oktoobril Palamuse 
muuseumis „Teise aasta koolitunnis“, kus oli 
võimalik kuulata lugusid „Kevade“ tegelaste 
ja autori kohta. Õpilastele meeldis eriti sule 
ja tindiga kirjutamine ja see, et vanas 
koolimajas tundus kõik just selline, nagu 
raamatus kirjeldati. Tore oli ka sügisene 
loodus ja võimalus ringi joosta ning Amme 
jõe ääres parte jälgida. Arti oli kõige vapram, 
sest ta julges korraks Tootsi mängida. 
 

 
 

Riina Voltri,  
eesti keele õpetaja 

 VILISTLASTE ÜLLATUSKÜLASTUS 
 

Alles see oli, kui nad arglikena esimest 
korda klassiuksest sisse astusid. Pidin 
kükitama, et olla nende maailmas. Üks 
väiksem kui teine, Christian ning Mari-Liis 
kõige tillemate seas. Mari-Liis oma imeliste 
pikkade juuste ja suurte silmadega oli kui 
„Pöial-Liisi“ raamatust välja astunud. 
Vaatamata väiksele kasvule ei olnud 
kumbki mitte teistest maha jäämas, vaid igal 
pool samaväärselt asjatamas. Väikesed ja 
vaiksed aga visad ja edasiminejad. Patrick 
seevastu oli alati silmapaistval kohal, sest 
kasvu oli juba siis antud. Tema ümber 
valitses alati sagimine, sõbrad ning sellega 
ka emotsioonide hulk. Õpetajal tuli nii 
mõnigi kord pikem jutuajamine ette võtta, et 
asjad taas piiri taha lükata. 
Oli rõõm näha muutumist aasta aasta järel 
pardipoegadest uhketeks luikedeks. Ning 
täiskasvanuna kohtudes (õpetajal pisar 
silmanurka voolamas), täies väärtuses oma 
rolli teades ning Eestile rõõmu, kaitset ja 
kindlust loomas. 
 

Greta-Eva Kalberg, esimene klassijuhataja 
 

 
 

Vilistlaste mõtted: 
Koolikella kuulmisega tuli meelde palju 
mälestusi. Vanade õpetajate nägemine 
tuletas meelde vanu häid aegu ja ajas näo 
naerule. Oli hea tunne, et õpetajad meid 
veel mäletavad. Rääkides aeg lendas ja 
põnev oli noorte õpilaste reaktsioone 
jälgida, kui nad meid märkasid. Rääkisime 
noorematele, kuidas ja miks me siin oleme, 
vastasime paljudele erinevatele 
küsimustele. Väga palju ei olegi muutunud, 
mis on hea. 
 

Mari-Liis Plakk, Sten Tikk, Patrick Välja, 
Christian Helimets  

KJVP 2. jalaväebrigaad (2019. a lend) 

KOOLIELU 
 



Eriti meeldis, et vahepausil kaasati ka 
õpetajaid lastega koos lennukeid voltima 
ning lennutama, kasutan seda mõtet 
kindlasti edaspidi ka oma tundides. 
Ja muidugi need toredad ja magusad 
punktid. See meeldis lastele eriti.  
Ka raamatud, mis autasuks saadi, olid 
vahvad. Suur-suur tänu! 

Anne Kaljuste 
Tartu Hansa Kool 

 

 ETTELUGEMISPÄEV 
 
20. oktoobril, rahvusvahelisel ettelugemis-
päeval käisid 8. ja 9. klassi õpilased 
väiksematele ette lugemas. Ettelugemise 
päeva traditsiooni kutsus 29.  aastat tagasi 
ellu Eesti Lastekirjanduse Keskus. 
9. klassi õpilased Getter Vetemäe, Birgit 
Männigo, Els Rahel Parhomenko, Keili 
Raaperi, Rebeka Liias ja Annabel Rebo 
lugesid I kooliastme õpilastele katkendi  
Andrus Kivirähki raamatust „Lotte reis 
lõunamaale“. Tänavu möödub juba 20. 
aastat selle vahva teose ilmumisest.  
 

 
 

8. klassi õpilased Sandra Sjutkina, Ilona 
Vall lugesid 5. klassi õpilastele lugusid Aino 
Perviku raamatutest „Kallis härra Q“ ja 
„Ühes väikeses veidras linnas“.  
Üle Eesti loeti sel päeval ette Aino Perviku 
erinevaid lasteraamatuid, sest laste-
kirjanduse keskus pühendas selle päeva 
Aino Pervikule, kes tähistas aprillis oma   
90. juubelit, ja tema loomingule. 

KOOLIELU 
 

 LUGEMISPESADE KOKKUTULEK 
 
Juba 17. korda kogunesid Tartu linna 1.–2. 
klasside lugemispesad TDK aulasse. 
Traditsiooniliselt arutlesid koolide viie-
liikmelised meeskonnad mõne eesti 
lastekirjaniku sulest ilmunud auhinnatud 
raamatu üle. Sel korral lahkasime ühiselt 
juubilar Aino Perviku raamatut  "Tuulelohe 
sai sõbraks". Lisaks raamatuarutelule saime 
ka paberlennukeid meisterdada ning ka Ülo 
Vinteri /Kalju Kanguri lastelaulu "Tuulelohe, 
luulelohe" selgeks õppida. Kui kõik 
õpetajate poolt esitatud küsimuste vastused 
olid leitud, läks lahti üleüldiseks lennukite 
lennutamiseks. Kaasa lõid nii lapsed kui 
õpetajad. Kooslustimise lõppedes lahkusid 
rahulolevad külalised uhiuute raamatute 
ning väikeste šokolaadidega. Korraldajana 
on hea meel tõdeda, et üritus on laste seas 
endiselt  populaarne ja väga oodatud. Üksi 
sellist üritust läbi viia on küllaltki raske. 
Tänusõnad õpetaja Küllikesele, kes juba 
teist korda oli nõus appi tulema. 
 

Kaja Kivisikk, 
klassiõpetaja 

 

 
 

Tänan TDK vahvaid õpetajaid, kes 
organiseerisid nii toreda ürituse, mis 
motiveerib lapsi aktiivselt lugema ning 
erinevatest lugemisüritustest osa võtma. 
Õpilastele meeldis taas ühisest 
kokkutulekust  osa võtta ning üle linna 
eakaaslasi näha – seda pole ju mitu aastat 
toimunud. 
Küsimused olid kerged ning humoorikad, 
mis võttis lastel pinget maha. Oluline oli ka 
see, et räägiti Aino Pervikust ning tema 
perekonnast, mis on vajalik laste silmaringi 
laiendamiseks. 
 
 
 



 

 MAADLUS 
 
15.10 osales Markos Kannela (5.a) Rootsis 
Umea Wrestling Battle võistlustel, kus 
saavutas oma vanuse- ja kaalugrupis 
Kreeka-Rooma maadluses 2. koha. 
 

 
 

Meeskondlikus arvestuses saavutati 
Kreeka-Rooma maadluses 73 klubi seas    
II koht! Osavõtvaid riike oli 11. 
 

KOOLIELU 
 

Lastekirjanik Aino Pervik on ka ise 
rõhutanud ettelugemise olulisust ning 
toonud esile selle tähtsust lapse 
tundemaailma arendamisel. 
 
Aitäh lugejatele, lugemine loeb! 
 

Kadri Lill, 
huvijuht 

 

 III KOHT KIRJANDUSVIKTORIINIL 
 
18. oktoobril toimus Tartu Linna-
raamatukogu lasteosakond korraldatud 
veebiviktoriin kahe raamatu kohta. Meil oli 
umbes kuu aega, et lugeda Jaanus Vaiksoo 
raamatut „King nr 40“ ja Jenny Jägerfeldi 
jutustust „Superkoomik“. Kirjandusviktoriin 
toimus veebis ja meile anti pool tundi aega, 
et täita mõlema raamatu kohta küsimustik. 
Ülesandeid oli palju, aga kui raamatud olid 
põhjalikult läbi loetud,  oli neid täitsa lihtne 
täita. Meil läks väga hästi, saavutasime 
kolmanda koha.  
„Superkoomik“ räägib 12-aastasest 
tüdrukust Sashast, kes tahab saada 
suprekoomikuks, sest nali aitab tal üle 
saada leinast. Soovitame seda raamatut  
7.–9. klassi õpilastele.  
„King nr 40“ aga sobiks rohkem 4.–6. klassi 
seiklusi armastavatele õpilastele.  
 
Kes loeb, see jõuab! 
 

Irina Petrova ja Ilona Vall, 
8.a klassi õpilased 


