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TÄHELEPANU JA TUNNUSTUST PÄLVIVAD 

 Tunnustame õpilasi, kes osalesid 4. detsembril 

noortele disaineritele mõeldud konkursil Moeke, 

mis toimus Alexela Loomelaval. Veeriku koolist 

osales sel aastal kaks kollektsiooni: 

kollektsioon „Ajarändurid“, mille autoriteks on 

Mia-Marii Mängel (8.a), Annika Leito (8.a), Dora 

Ojaots (9.d), Laura Salutamm (9.d), mis pälvis 

parima iseloodud materjali eripreemia; 

kollektsioon „80ndate disko“, mille autoriteks on 

Lisete Mägi (9.c), Sandra-Elisa Ala (9.c) ja Triinu 

Kikerpill (9.c), mis pälvis vana stiili kasutamise 

eest kaasaegses võtmes eripreemia. 

 

Modellid, lisaks autoritele, olid Grete Linsi (8.a), 

Gertrud Charlotte Lääne (8.a), Retti Põdra (8.c), 

Andra Teesalu (8.c), Grethe Guhse (9d), Maria 

Kiara Johanson (9c), Gayla Mägi (vilistlane). 

 

Juhendasid õpetajad Grete Küppar ja Getter 

Raukas. 

 Tunnustame kõiki 6. klasside õpilasi, kelle töödest 

valmis sokinäitus, mis on 6. klasside käsitöö ja 



tehnoloogiaõpetuse lõiminguprojekt, kus 

käsitöötundides kootud sokk kaunistab 

tehnoloogiatunnis valmistatud sokiliistu. 

Juhendasid õpetajad Grete Küppar ja Meelis Sulg. 

 Kiidame Steven Tolki ja Hannes Rootalu (4.c), 

kes saavutasid 1. koha Tartu linna 

tehnoloogiaõpetuse konkursil 4. klassidele, mis 

toimus 9. detsembril Tartu Tamme Koolis. 

Juhendas õpetaja Meelis Sulg. 

 Tunnustame eduka esinemise eest Tartu koolide 

karikavõistlustel kergejõustikus järgmisi õpilasi: 

Kirsi Toode (7a), kes saavutas 6.‒7. klasside 

tüdrukute kõrgushüppes 2. koha; 

Liisa-Lotta Laan (9d), kes saavutas 8.‒9. klasside 

tüdrukute kõrgushüppes 3. koha; 

Janeli Reimand (7c), Katriin Kartau (7c), 

Katariina Babin (7c), Liisa-Lotta Laan (9d), kes 

saavutasid 8.‒9.klasside arvestuses 4x200m 

teatejooksus 3.koha. 

 Kiidame Sander Lippingut (3.b), keda tunnustati 

Õpilasleiutajate riiklikul konkursil 2022 leiutisega 

„Inimese loodud maakera“ laste teadusajakirja 

Minu Maailm eripreemiaga, milleks oli 

teadusajakirja Minu Maailm aastatellimus. 

    Juhendas õpetaja Liisi Täht. 



 Täname õpetaja Laura Kuusikut ajakirja Hea Laps 

peatoimetaja Kätlin Vainolaga kohtumise 

organiseerimise eest. 

 Tunnustame 9.b ja 9.d klassi õpilasi, kes võtsid osa 

Integratsiooni Sihtasutuse korraldatud 

kodanikupäeva e-viktoriinist. 

ÕPILASELE, ÕPETAJALE JA LAPSEVANEMALE 

 19. detsembril kell 10.00 toimub kooli aulas 

jõuluetendus ümbruskonna lasteaedadele. 

 19. detsembril kell 18.00 toimub kooli aulas 

jõuluetendus I kooliastme õpilastele ja 

lapsevanematele. 

 20. detsembril kell 9.00‒11.30 toimub laulukoori 

lastel Pauluse kirikus jõulukontserti peaproov. 

 20. detsembril kell 14.00 toimub kooli aulas 

jõuluetendus II kooliastme õpilastele ja 

lapsevanematele. 

 20. detsembril kell 18.00 toimub kooli aulas 

jõuluetendus III kooliastme õpilastele ja 

lapsevanematele. 

 21. detsembril kell 13.30‒15.00 toimub 

jõulukontsert Pauluse kirikus. 

 Järgmine lugemisväljakutse toimub 22. detsembril. 

Loe läbi novembrikuu ajakiri Täheke, Hea Laps või 

lausa mõlemad ja tule pane ennast taaskord 

proovile! Lugemisisu soovides! 


