8. märts 2021

INFOLEHT nr 7
TÄHELEPANU JA TUNNUSTUST PÄLVIVAD
Martin Vels (4. koht), Egor Künnapuu (6.), Aron Künnapuu
(7.) ja Kristen Plado (8.) – kõik 6.d klass, tulemusliku Veeriku
kooli esindamise eest ühiskonnaõpetuse piirkondlikul
olümpiaadil. Õpilasi juhendas õp Pille Kessel.
Saskia Jõgever (3. koht), Kert Lelov (5.), Marleen Tipka (8.9.) – kõik 9.a klass, tulemusliku kooli esindamise eest geograafia
olümpiaadil. Õpilasi juhendas õp Priit Pensa.
Kert Lelov (9.a), kes saavutas füüsika olümpiaadil I koha.
Juhendas õp Koit Timpmann.
Gerret Gross (5.d), Liselle Järvekald (5.c), Stella Brita Allas
(5.d), kes saavutasid Tartu linna 5. klasside inglise keele
meeskondlikul viktoriinil III koha. Juhendas õp Monika Aviste.
Kaspar Allas (7b), kes saavutas matemaatika olümpiaadil I
koha, ning Jan-Erik Kärner (8b), kes saavutas 5. koha. Õpilasi
juhendasid õpetajad Ülle Puusepp ja Riivo Rivimets.

Risto
Richter
(8.b),
kes
saavutas
piirkondlikul
tehnoloogiaõpetuse konkursil I koha, ja Richard Kangur (8.a)
samal konkursil 3. koha. Õpilasi juhendas õp Meelis Sulg.
Aitäh õpilasesinduse liikmetele tänu kellele jõudsid kohale
koolipere sõbrapäeva kaardid. Aitäh Railis Merenäkk ja Isabel
Ebber (mõlemad 5.a) raadiosaates lugemise eest! Aitäh Ricard
Vardja (9.a) raadiosaate helindamise eest, Marcus Tõnson
(9.c) muusikavaliku eest. Aitäh Marii-Eliise Sikk (9.b)
videoklipi filmimise eest. Aitäh õp Ave Leetnale lennukate
ideede eest.
Kristella Jõgi (6.d), kes saavutas Eesti Vabariigi aastapäevale
pühendatud netiviktoriinis parima tulemuse. Kooliastmete
parimad klassid olid 3.a, 6.b ja 9.b.
5.c klass ja õp Astra Volkov vabariigi
virtuaalaktuse ettevalmistuse ja esinemise eest.

aastapäeva

Õpetajad Hedvig Andrejev, Laura Kuusik, Moonika
Raudvee, Jaana Teder, Elli Kõiv, Vaike Hint, Laura
Puusepp, Ronald Laarmaa ja Mare Vakker, kes õpetajate
koostööpäeval „Veebitunni disain“ juhtisid töötubasid.
Õpetajad Priit Pensa, Mari Timmi, Kristel Kruuse, Jane
Pääsukene ja Kaire Sumberg, kes jagasid kolleegidega
sisekoolituse raames Weebly kasutamise kogemust.

ÕPILASELE, ÕPETAJALE JA LAPSEVANEMALE
 Tartu Veeriku Kooli esindajaks Tartu linna noortevolikogus on
saanud Liisbet Vahtrik (8.b). Jõudu selles töös!
 8. märtsist on meil tööl uus psühholoog Kai Karu.

 Kõik 1. klasside lapsed on oodatud osalema Tähekese
väljakutses.
Väljakutse eesmärk on toetada lugemishuvi kujunemist ning
pakkuda võimalust ennast proovile panna erinevates
viktoriinides ja lugemismängudes. Väljakutsed hakkavad
toimuma iga kuu viimasel neljapäeval kell 12.50-13.35.
Esimene väljakutse leiab aset juba 25. märtsil.
Registreerimisvorm avatakse Stuudiumis 18. märtsil. Sealt leiab
ka väljakutse toimumiskoha.
 5.-12. klasside õpilaste ja õpetajate üleriiklik aktiivsusvõistlus
WeMuuv alustab 08. märtsil ja vältab kogu kuu.
Võistlusel saavad osaleda kõik nutikella omavad 5.-12. klasside
õpilased ja õpetajad (täpsem info Stuudiumis)
Registreeru alloleval lingil
https://cutt.ly/7lxrpdZ
 8. märtsil tutvustavad MHG õpilased veebitunnis meie kooli 9.
klasside õpilastele edasiõppimise võimalusi nende koolis.
 8. märtsil toimub võõrkeelte õppetooli koosolek
 9. märtsil humanitaarainete õppetooli koosolek
 11. märtsil oskusainete õppetooli koosolek
 15. märtsil toimub laiendatud juhtkonna koosolek
 15. märtsil tähistame koolis emakeelepäeva
o e- etteütlus
o õpilaste lugemissoovitused
o meemid

