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7. märts 2022 
 
 TÄHELEPANU JA TUNNUSTUST PÄLVIVAD 

 
 Veeriku kool osales keemiaolümpiaadil ning sai piirkonnavoorus järgmised 

tulemused: 

8. klass (43 osalejat) 

16. koht Dora Ojaots 8.d 

27. koht Hettel Haava 8.b 

39. koht Markus Purge 8.d 

 

9. klass (44 osalejat) 

12. koht Jan-Erik Kärner 9.b 

18. koht Rasmus Suur 9.a 

30. koht Even Tristan Brikker 9.a 

Aitäh õpilasi juhendanud õpetajale - Laura Kalderile! 
 

 Tartu linna kergejõustiku meistrivõistlustel TU16 vanuseklassi 5-võistluses esikoha 

2377 punktiga saanud Liisa-Lotta (8.d). 
 

 Tunnustame veebruarikuu Tähekese lugemisväljakutse parimaid:  
Liise Marii Jalukse (2.a),  

Lisanna Teppo (2.c) 

Nooraliisa Viiding (1.c). 

 

Veebruarikuu Hea Lapse lugemisväljakutse parimad:  

Karola Ernits (3.b) ja Arabella Kutsar (3.d). 

 

Täname kõiki veebruarikuu lugemisväljakutses osalejaid! 

 

 First Lego League eelvoorudes osalenud võistkonnad: 
 
LegoMind. 
Rimo Kupper (5.a) 
Ott Robin Uusmaa (5.a) 
Markus Nachbar (5.d) 
 
Lego Lend: 
Sten-Tõnis Feldmann (6.d) 
Sebastian Aru (6.d) 
 



TähtedeRobot: 
Tormi Evert (6.a) 
Oliver Vähk (6.a) 
Juhan Jasper Savi (6.e) 
Heinrich Ritso (7.b) 
Richard Ritso (7.b) 
Anna-Triin Pensa (Tartu Kivilinna Kool; 7.d) 
 
Kõik kolm võistkonda pääsesid edasi finaali. Lisaks hinnati kahte võistkonda 
karikaga: 
LegoMind - põhiväärtuste II koha karikas 
TähtedeRobot - robotidisaini II koha karikas 

 

Täname õpilasi juhendanud õpetajat Priit Pensat! 

 

 
 

 

ÕPILASELE, ÕPETAJALE JA LAPSEVANEMALE  

 

 Laiendatud juhtkonna koosolek 7. märtsil kell 14.45 

 Märtsikuu Tähekese ja Hea Lapse lugemisväljakutse toimub 31.märtsil! 

 11.03 kell 14.00-15.30 toimub veebiseminar "Distantsilt targemaks: eesmärgist 

juhitud elu kui õpimotivatsiooni ja vaimse tervise toetaja"  

 28.03 kell 19.00 ootab heade mõtete töörühm õpetajaid Vanemuise väiksesse 

majja vaatama etendust „Kuni ta suri“ (Rakvere teatri külalisetendus). 

 Tartu Hariduse hääles ilmus artikkel Veeriku kooli tegevustest: suusatamine 

koostöös Limpa Suusaakadeemiaga ja õpilaste käsitöönäitus „Minu 

esimesed… kindad, sokid, sallid, linikud, tikitud ja heegeldatud esemed“. 

https://tartuharidusehaal.weebly.com 

 8. märtsil toimub õpilasesinduse koosolek. Koosolek algab kell 15.00 ja toimub 

ruumis 208. 

 Tähistame emakeelepäeva! 

Esmaspäeval, 14. märtsil tähistatakse Eestis emakeelepäeva. Eesti keele 

õpetajad kutsuvad nii õpetajaid kui ka õpilasi osa saama järgmisest: 

 

• Ootame õpetajate lugemismuljeid 2. korruse raamaturiiulile ja seejärel juba 

https://stuudium.link/?link=https%3A%2F%2Ftartuharidusehaal.weebly.com%2F&sp=c2NsPXZlZXJpa3U&ssig=220307-02cab824e6682b40d1c705598a1db638e2b8b8dc


ka soovitustega tutvuma 

• 7.-11.03 emakeelepäevale pühendatud etteütlus 4.-9. klassis 

• 14.-18.03 kirjandustundides järjehoidjate valmistamine, raamatukogus saab 

näha erinevaid järjehoidjaid 

• 14.03 emakeelepäev - päeva jooksul üllatused näiteringilt kogu koolimajas, 

selgub klassi ja kooli kõige tublim etteütluse kirjutaja 

• 14.03 osaleme Vikerraadio e-etteütlusel (10.30) 

• 14.03 keeletest õpetajatele, link Stuudiumis 

• 15.03 kell 11 kohtuvad aulas 8. ja 9. klassi õpilastega Lauri Räpp ja Anne-

Mai Tevahi. 

• 15.03 seletatakse pärast tunde keele sõlme - erinevad keelemängud klassis 

230 

• 16.03 seletatakse pärast tunde keele sõlme - “Alias” klassis 230 

• 17.03 seletatakse pärast tunde keele sõlme - “Ainult üks” klassis 225 

• 16.03 7.-8. tund (228, 224), 17.03 1. tund (228) - Postimehe mälumäng 

• teatrikuus külastab 6.c noortelavastust “Jõud” 10.03 

• lavastuse “Jõud” erietendus 6.a, 6.b, 6.e, 7.a ja 7.d klassile on tellitud 9.05 

 

 

 


