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Tervitus, lugeja! 

Alates sellest aastast on 

igal TVK 8. klassi õpi-

lasel kohustuslik koos-

tada üks suuremahuline 

loovtöö. Meie valisime 

loovtööks koolilehe te-

gemise, et proovida aja-

kirjanikuna kätt ja saada 

rohkem koolielust tea-

da. Antud leht on aja-

looline, sest see on kõi-

ge esimene valminud 

loovtöö. Ülejäänud val-

mivad III veerandi lõ-

puks, mil toimub tööde 

kaitsmine. 

Selles numbris tutvusta-

me kooli tublisid tööta-

jaid, piilume sisse ruu-

midesse, kuhu õpilased  

peaaegu kunagi ei satu, 

ja räägime suurtest ra-

hadest. 

Raske on eristada, kes 

meist mida kirjutas, 

seega oleme kõikide 

artiklite autorid ühiselt.  

Hääd lugemist! 

 

Markus Männik ja 

Targo Timak. 

Võimlemisfestival 
Tartu Veeriku Kool 2012 

Võimlemisfestivali väikesed päkapikud, esiplaanil Kannikese lasteaia tantsutüdrukud. 

Foto: Hando Tõevere 

Fakte võimlemisfestivali kohta 
 

• Üritusel osales inimesi nii palju rahvast, et kõik tribüünid ja tribüünide 

kõrval olevad kohad olid täis. 

• Festivali ajal toimus vahejuhtum, kus Heigol kadus ära selle ruumi võti, 

kus olid sees auhinnaks mõeldud joogid, mida lõpuks jagada ei saanudki. 

• Auhinnapakkides olid kleepsud, magnetid, helkurid ja rätikud. Auhindu 

toetas FIFAA ja Rimi.  

• Festivali on korraldatud 5 aastat. Esimest korda võimeldi 2007. aastal. 

• 5 aasta jooksul on esitatavate kavade arv suurenenud 2 korda ning esine-

jate arv peaaegu kolm korda.  



Lilleline koolimaja  

Kaua olete  

meil töötanud? 

Kolmveerand aastat 

Mitmes koolis  

olete töötanud?  

Praegu töötan  

esimeses koolis. 

Millega enne  

seda tegelesite? 

Õppisin Eesti  

Põ l lu m aj an d u se 
akadeemias metsamajanduse inseneriks. Need 
olid elu parimad aastad. Seejärel töötasin Floras 
tehnikajuhina. 

Millised on Veeriku kooli puudused? 
Kui linn annaks rohkem vahendeid, siis saaks 
hankida parema küttesüsteemi ja parema 
ventilatsiooni, saaks teha põrandad korda ning 
veel palju pisemaid töid. 

Mida teeb üldse majandusjuhataja? 
Peab vaatama, et maja oleks soe ja et lumi oleks 
koristatud. Samuti pean jälgima, et tublid 
koristajad jõuaksid oma töö ära teha.  

 

 

A-korpuse I korrus on meil päris lilleline, sest kahe kõrvutise ukse taga töötab kaks Lille: majandusjuhataja 

Ants Lill ning huvijuht Kadri Lill. Kummalisel kombel pole nad omavahel mitte mingit pidi suguluses, kui-

gi aeg-ajalt peetakse neid abikaasadeks või isaks ja tütreks. Et lugu segasem oleks, tuleks ära mainida, et 

Ants Lillel on tütar Kadri Lill, kes pole see Kadri Lill, kes töötab Ants Lille kõrvalkabinetis, vaid üks hoo-

pis teine Kadri Lill. On rõõm, et Lilli on nii palju ja et nad mõlemad teevad tööd, mis muudab meie kooli-

pere elu lillelisemaks. 

Ants Lill Kadri Lill 

Kaua olete siin koolis töötanud? 7 aastat. 

Miks just Veeriku kool? Postimehes oli töökuu-
lutus, kus Veeriku kool otsis huvijuhti. Kandi-
deerisin ja mul läks hästi. Olen oma valikuga ra-
hul, Veeriku kool on väike ja hubane. Tunnen 
kõiki õpilasi ja siin on toredad kolleegid. 

Mille eest anti Teile noorsootöötaja auhind? 

Südamega tehtud töö eest Veeriku koolis.  

Kes selle Teile kätte andis? Noorsootöö auhinna 
ehk Noscari, mille valmistasid Maarja küla elani-
kud, andis üle Tartu linnapea Urmas Kruuse koos 
abilinnapea Tiia Teppani ja noorsooteenistuse 
juhataja Kristel Altosaarega. 

Miks just Teie? Olen rikastanud noorte vaba aja 
veetmise võimalusi, tegelenud huvitegevuse või-
maluste arendamise ja edendamisega koolis, lin-
nas ja Eesti Huvijuhtide Liidus. Tänan selle tiitli 
andjaid – see on suur tunnustus. 

Mida muutis see sündmus Teie elus? 
Oli meeldiv üllatus ja soe tunne. Sain juurde mo-
tivatsiooni edasi tegutsemiseks. 
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Kreirud ja ketetutsipul* 

Õpilastelt tuleb tihti koolitoidu aadressil nurinat  - portsjonid on väiksed, toit on halb jne. Uurisime 
koolisöökla juhatajalt Maiken Metsikult järele, mis  sööklas toimub, ning uurisime 1.-2. klassi õpilas-
te käest, millised on nende lemmiksöögid ja mis neile üldse ei maitse.  

Missugused toidud õpilastele kõige rohkem meeldivad? Makaronitoidud, penne-toit, lihakastmed ja 

hakkliharoad. 

Mida visatakse kõige rohkem minema? Kala ja maksakaste.  

Miks on portsjonid nii väikseks 
jäänud? Koguaeg on samasugu-

sed olnud. Kui küsitakse juurde, 

pannakse alati juurde. On öeldud, 

et toit on 150 g, kuid tegelikult 

kaalub see portsjon, mida te sööte, 

rohkem. Tavaliselt ütlevad tüdru-

kud, et nad tahavad vähem süüa ja 

suured poisid küsivad sageli juur-

de, kui kõht tühjaks jäi. 

Kuhu kaovad alati pipar ja sool? 
Need ei kao kuhugi. Need, kes teavad, 

kus sool ja pipar asuvad, saavad alati võtta. Need on ära peidetud, sest teiste inimeste toite on nendega liiga 

palju ära rikutud. 

Millist toitu kõige rohkem valmistate? Kartulit ja makarone. Ühe toidukorra jaoks keedame 15 kg maka-

rone ja umbes 80 kg kartuleid. Õnneks ei pea kartuleid koorima, sest need tuuakse kohale valmis kujul. 

Kas valmistate toite koha peal või pakute soojendatud toite? Kõik otsast peale on valmistatud koha 

peal. Ainult saiad ja koogid ostetakse. 

Kui tihti peate toiduvarusid täiendama? Saiu ostetakse iga hommik, komme ja kohukesi nädalas korra. 

Sõltub nädalast. Mõni päev ostetakse rohkem, mõni päev vähem. 

Kaua läheb ühe söögikorra valmistamiseks? 7.30 hakkab kokk pihta. 

Kas tehtud söögist on väheks jäänud? Ilma toiduta pole keegi jäänud. 

Tegime 1. ja 2. klassis küsitluse lemmiksöökide kohta  

1. klassi õpilastele meeldivad kõige rohkem pannkoogid ja makaronid.  

Neile ei meeldinud kalasupp ega keedetud sibul. 

2. klassi õpilastele meeldivad kõige rohkem pannkoogid ja pelmeenid.  

Neile ei meeldinud leivapuru vahukoorega. 

*sööginimetused 1.-2. klassi õpilaste küsitlusest. .  

Hügieenistandardite pärast sai ainult üks meist pilti teha ja koolisööklat näha. 

Foto:Markus 

Mõista-mõista, mis toit see on * 
Kala sur 
Porkantit ja prookoli 
Hernesub  
Pangok 
Lammpaliha 
Pors 
Šokolat 

Kes sööks pannkooki sinepika? 



Saladuslikud ruumid koolis 

Igas koolis on palju ruume, kus toimub iga päev õppetöö või kus õpilased saavad vabalt käia. Samas on 

koolimajas ka palju selliseid kohti, kuhu õpilased ei pääse ning kuhu arvatavasti pole sattunud ka paljud 

õpetajad. Palusime majandusjuhatajal Ants Lillel endile neid ruume tutvustada. 

 

Jaanuaris saab valmis uus ruum, siis selgub ka, 
mis selles ruumis olema hakkab.  

Vaade aknast 

Koolimuuseum Kersti Krüünvaldi poolt õmmeldud koolivorm 

4. korruse koliruum 4.korruse koliruum 



Tööõpetuse klassi vastas on üks suur ruum, kus pole paljud õpilased käinud. Meil õnnestus koostöös ma-
jandusjuhataja Ants Lillega sinna pilk heita. Ruum on täis vanu asju, mis on läinud katki või mida pole 
klassides enam vaja, aga samuti on seal palju vanarauda, mille võiks kokkuostu viia ja koolile raha teenida. 

238-vana laoruum, vana ventilatsioon,     

koolile vajalikud vahendid 

Soojasõlm 

Toolide surnuaed 



Kellamees Meelis  

Üks vähestest koolitöötajatest, keda näevad kõik kooli tulnud inimesed iga päev, on majahoidja Mee-

lis Mängel.  

Millised on Teie töökohustused? 

Teen kõike, mida vaja. Ei ole asja, mida ei tee. 

Helistan kella, tulen varem kooli  ja teen kooli 

ümbruse korda. 

Miks Te just Veeriku koolis töötate? 

Lihtsalt läks nii. Isa oli majahoidja ja vahel 

asendasin teda.  

Kaua olete siin töötanud? Läheb 13. aasta. 

Palju jälgite kaameraid? Kogu aeg on ees. 

Kas olete lindi pealt näinud kurjategijaid/

suitsetajaid? Ei oska öelda. Nii peeneteraliselt ei näe. Midagi on olnud, aga hetkel ei tule meelde. 

Kellena Te veel töötate? Taksojuhina. 

Millal töötate valvurina, millal taksojuhina? 

Nädala sees hommikuti valvurina. Reede õhtu, laupäev, pühapäev ja mõnikord ka peale kooli töötan takso-

juhina 

Kool on kallis 

 

Veeriku kooli direktor Ruth Ahven valgustas meid kooli rahalise külje pealt.  

Kooli juubeli eel koguti koolikella ostmiseks annetusi. Kokku saadi 1000 eurot 

Aastas kulutame koolis elektrit 15000 € eest. 

Kraanikaussidest voolab veega alla 2500 eurot. 

Et koolimaja oleks soe, peab maksma 50000 €. 

Kooli hooldamise peale kulub ca. 5500 € aastas, mis on väga väike summa, sest tegelikult vajab koolimaja 

kogu aeg värskendust. 

Foto: Markus Männik 



Hambad korda! 

Igal aastal käivad õpilased kooli hambaarsti juures kontrollis. Küsitlesime hammaste tervishoiu tee-

mal Veeriku koolis töötavat hambaarsti Katrin Kolki   

Katrin Kolk on töötanud Veeriku koolis 8 aastat. Selle aja jooksul on ta üle vaadanud tuhandeid õpilaste 

hambaid ning teinud järelduse, et Veeriku kooli õpilaste hambad on väga heas korras ning on vaid mõned 

üksikud, kellel on väga halvad hambad. Teadupärast on hambaravi hinnad väga kõrged. Mitte ainuüksi 

hammaste ravi ei maksa palju, vaid nt meie hambaarsti ruumi varustus maksvat umbes 32 000 eurot ehk 

pool miljonit krooni. Kui juba sisustus maksab nii palju, pole imestada, et ravi on nii kallis, sest haigekassa 

hinnad on kallid ja ka arsti palk tuleb ju tegelikult patsiendil kinni maksta. 

Dr Kolgi sõnul sõltub hammaste seisukord rohkem suuhügieenist kui geenidest. Kaaries on nakkushaigus. 

Inimesed kardavad hambaarsti, sest neil on halvad kogemused hambaarstidega. Vanemad räägivad lapsest 

saadik, et hambaarst teeb haiget ja laps hakkabki hambaarsti kartma ning võib juhtuda, et kardab terve elu.  

Endale sobiva hambaarsti leidmine on väga oluline samm, et hambad korda saaks. Küsimusele, keda soovi-

taks Katrin Kolk hambaarstiks valida, vastas ta loomulikult, et teda ennast. Kirurgias olevat parim  

dr Pintson, ortodontidest dr Jagomägi. 

 

Õige suuhügieen: 

Hambaid tuleb pesta 

õige tehnikaga. 45 

kraadi hamba servast. 

Hari peab olema peh-

me. Peab pesema 3 

minutit. Kergete õrna-

de ringjate liigutustega 

edasi-tagasi tu leb 

hambaid pesta. Tuleb 

kasutada hambaniiti 

Foto: Markus Männik 



Horoskoop 

Jäär — Tänu Päikese ja Neptuuni vahelisele nurgale on  teil järgmine aasta paremad võimalused suhete 

lainel. Vältida tuleb bussiga sõitmist, sest toote teistele halba õnne. 

Sõnn — Kui vaadata teie järgneva aasta tervist, peab ütlema, et Veenus on teinud hea töö ja te olete aasta 

läbi suhteliselt terve. 

Kaksikud — Järgmine aasta toob kaksikutele head armuõnne ja head viljasaaki. Soovitatav on hakata käi-

ma ujumas. 

Vähk — Saturni mõjul on teil hea töövõimekus terve aasta läbi. Järgnev aasta on hea võimalus asuda kõr-

getele töökohtadele. 

Lõvi  —Tänu Jupiteri ja Päikese ühtivusele on teil suur rahaõnn. Vaadake, et te hasarti ei satu ja kõike oma 

raha maha ei mängi. 

Neitsi — Marsi ja Uraanuse seniidi abil saavutate suuri tegusid. Soodne aeg elupäästmisteks. 

Kaalud —Ärge kasutage järgneval aastal pidevalt elektroonikat, see on teie tervisele halb. 

Skorpion — Õues käies peate igaks juhuks nõela taskusse panema, muidu torkate kellelgi veel silma välja. 

Ettevaatus ennekõike! 

Ambur  —Tänu Neptuuni kiirgusele olete te üllatavalt täpne kõiges, mida te teete. Leiate endas varjatud 

ande. 

Kaljukits — Olete ohtudele väga avatud. Hoidke oma keel hammaste taga, muidu on suur võimalus, et 

ajate lolli teksti ja saate peksa. 

Veevalaja —Tänu Pluuto ja Veenuse iseseisvusele olete te väga kena välimuse ja hea iseloomuga. Sõlmite 

kiiresti uusi suhteid. 

Kalad — Kaladel on järgmine aasta kõige suurem võimalus ujumises häid tulemusi saada. Hakake tegele-

ma spordiga, saavutate häid tulemusi. 

Uue aasta ilmaennustus 
Temperatuur tõuseb märgatavalt, kuni 999 kraadini. Tuule kii-

rus on kuni 100 m/s. Sademeid on märgatavalt rohkem ja sajab 

tulevihma. Ookeani veetase langeb umbes 20 meetrit. On oodata 

palju meteoriite ja vulkaanipurskeid. Aga on ka võimalus, et 

pärast 21.12.12 jääb ilm üldse ära. 


