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 TÄHELEPANU JA TUNNUSTUST PÄLVIVAD  
 

 Kermo Teeväli (9a), kes saavutas Tartu linna 9. klasside 

tehnoloogiaõpetuse konkursil III koha. 

Õpilast juhendas õpetaja Meelis Sulg. 

 

 Kaaren Niinemägi, Karoliina Rooden, Rasmus Suur, Grete Tsäro, 

Marii-Eliise Ats, Saskia Jõgever, Gregor Kõlvald, Andreas Truija, 

Liisbet Vahtrik, Lizette Saarmaa, kes esinesid Veeriku kooli 

kodanikupäevale pühendatud kõnevõistlusel.  

Õpilasi juhendasid õpetajad Kristiina Järve, Jane Pääsukene, Kristel 

Kruuse ja Carmen Luts. 

 

 Lisete Mägi (8c) , Victoria Bašmanov (9b), Keidi Raissar (9b) ja 

Richard Kangur (9a), kes disainisid ja õmblesid kollektsiooni „Youth of 

this World", mis pälvis konkursil Moeke 2021 tervikliku kollektsiooni ja 

futuristliku lähenemise eripreemia. Modellideks olid Marii-Eliise Ats, 

Renee Kaeramaa, Erik Vaher, Rasmus Kask (kõik 9b) ja Sandra-Elisa Ala 

(8c). 

          Õpilasi juhendasid õpetaja Getter Laur ja Grete Küppar. 

 

 3d klassi õpilased, kes osalesid üleriigilisel matemaatikavõistlusel 

           10Monkeys ning saavutasid 155 kooli hulgas 11. koha. 

           Klassi tublimad arvutajad olid Stig Suurmann, Arabella Kutsar ja  

           Timmu Robin Ulp. 

 

 Lisanna Teppo, Nelli Lozovski ja Loreth Korbits, kes olid novembrikuu 

Tähekese lugemisväljakutse parimad. 

      Esimeste klasside parim oli Hanna Loore Lehiste. 

Merit Piirisalu, Karola Ernits, Arabella Kutsar ja Timmu Robin Ulp, 

kes olid Hea Lapse lugemisväljakutse parimad. 

 

 Õpetaja Reet Tallo, kes kogu kooli jõulurüüsse on ehtinud. Tänatud olgu 

ka tema abilised Meelis Kello ja Maido Mängel. 

 

 



 

 

 

 

 

ÕPILASELE, ÕPETAJALE JA LAPSEVANEMALE  

 

 Kolmapäeval, 8. detsembril osalesid kõik Veeriku kooli 5. - 9. klasside 

õpilased ja õpetajad Salliva Kooli sallivuskonverentsil. Olukorra 

kaardistamiseks meie koolis koostas õpetaja Liis Leilop õpilasküsitluse, 

millele palume vastata hiljemalt 22. detsembriks 
 https://forms.gle/jpGfYo7cCjjvQ1xk7 

 

 

 Õpilasesinduse ideena toetame selle aasta jõululaatadega Lastefondi. Seni 

on kogutud 477 eurot.  

2000. aastal asutatud SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on üks      

uurimatest ja vanimatest lastehaiglate juures tegutsevatest 

heategevusfondidest Eestis, mis toetab sadu eriravi või -hooldust vajavaid 

lapsi ja nende peresid ning seadmete soetamist haiglatele. 

Aitäh kõigile, kes oma panuse andsid, nii väikestele kui suurtele 

kaupmeestele! 

 

 9.a klass otsustas sel aastal teha head Tartu Koduta Loomade varjupaiga 

heaks. Kui sinu süda on suur ja tahad aidata koduta jäänud lemmik- 

loomadele paremaid elutingmusi luua, siis aita ka! 

Rahalisi annetusi saab teha 

https://www.loomadevarjupaik.eu/toetajale/annetused  

Võid toetada ka üle Eesti erinevaid loomade varjupaiku ostes 

https://pood.varjupaik.ee 

Näita, et hoolid! 

 

 8.d klass otsustas sel aastal loosipakkide asemel teha head. Meie aitame 

#TeamSeas (https://teamseas.org) organisatsioonil koguda raha ookeanite, 

jõgede ja randade puhastamiseks (annetada saab raha või osta nende tooteid 

(https://store.teamseas.org)). 

 

 Lugemishuvilised I kooliastme lapsed saavad enda teadmisi proovile panna 

teisipäeval, 21. detsembril. 

https://stuudium.link/?link=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FjpGfYo7cCjjvQ1xk7&sp=c2NsPXZlZXJpa3U&ssig=211219-254e8119a98f445b67046328f8ba674052753a13
https://stuudium.link/?link=https%3A%2F%2Fwww.loomadevarjupaik.eu%2Ftoetajale%2Fannetused&sp=c2NsPXZlZXJpa3U&ssig=211219-a55fc150379831ad015837d96dc5175e97ab0a66
https://stuudium.link/?link=https%3A%2F%2Fpood.varjupaik.ee%2F&sp=c2NsPXZlZXJpa3U&ssig=211219-98917f395876ac8addc8b3321acf9a6c290b69b9
https://stuudium.link/?link=https%3A%2F%2Fteamseas.org&sp=c2NsPXZlZXJpa3U&ssig=211220-fb9b02c3a0a1d6194365e909c0a0729e83932a8c
https://stuudium.link/?link=https%3A%2F%2Fstore.teamseas.org&sp=c2NsPXZlZXJpa3U&ssig=211220-d649d34735c752da864e0585656175047e0aa496


 NB!  

Viktoriini on võimalik lahendada kodus, endale sobival ajal. Kahoot’i lingi 

koos ligipääsukoodiga (game PIN) leiate hommikul Stuudiumist. Link on 

aktiivne alates 11.20-20.00. 

 

 

 Koolipere liikmed, kes tellisid Veeriku tunnuslausega riietusesemeid, teie 

ülekannet oodatakse hiljemalt 3. jaanuariks 2022 huvijuhi poolt saadetud 

arveldusarvele. 

 

 Talvine koolivaheaeg on 23. detsembrist 9. jaanuarini. 
 

 

kogu kooliperele Heldet jõulutaati, säravat 
aastavahetust ja meeleolukat vaheaega! 

 


