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Tere-tere, Veeriku! 

Pilvitu on taevas, meri sinine. 
Täiel rinnal hingab nüüd iga inime. 
Testid ja maskid enam kedagi ei löö. 
Tähendavad meile nad rõõmsat õppe-
tööd. 
 
Tere-tere, Veeriku, armas kodukool! 
Sinu õpilased löövad läbi igal pool. 
Tere-tere, Veeriku, tere, õpsid ka! 
Tere, õuevahetund ja Maxima! 
 
Traktor künnab põldu, vilja kannab 
puu. 
Suitsevad ajud, ei suitse me suu. 
Trennid, huviringid toimuvad taas,  
ikkagi oleme igas aines maas. 
 
Tere-tere, Veeriku, armas kodukool! 
Koridorid pikad, halb ventilatsioon. 
Tere-tere, Veeriku, tere vabadus! 
Jõululaulud peagi meil kõigil on suus. 
Auuu-auuu! 

 
Distantsõpe enam ei aja öökima. 
Vahelduseks teda lausa nimetada saab. 
Üheksandik-õpetaja sõbralikult, näe! 
Ulatavad teineteisele nüüd käe. 
 
Tere-tere, Veeriku, taaderiideraa! 
Sinule ja minule kuulub nüüd maa. 
On iga aasta sügisel õpside päev. 
Juubeldavad lapsed, kui on käes see 
päev. 
Auuu-auuu! 
 
Veerikul ikka püsti seisab kool. 
Õpetaja – sina oled maa sool! 
Ei no mis sa kostad, stress on nii suur, 
Et seda kooli lõpetades lahti jääb suu. 
 
Tere-tere, Veeriku, rõõmus kodukool! 
Ütlen sulle tere igal ajal, igal pool. 
Tere-tere, Veeriku, tere-tere, Veeriku! 
Tere-tere, Veeriku, anna käppa ka! 
 

Õpetajate päev 

9. klassid tervitavad õpetajaid. 

J.M.K.E laulule kirjutas sõnad Kaire Sumberg 



 

 
 
 

Meie uued õpetajad 

Gert Lees – füüsika ja loodusõpetus 
 
1. Selle mõtte tõi kätte ülikool, sain õppejõult teada, 
et Veeriku koolis võib vaja minna uut füüsikaõpeta-
jat. Hakkasin huvi tundma ja jõudsingi siia. 
2. Oli aeg, millal ma tahtsin saada õpetajaks. Vahe-
peal proovisin ka teisi asju, laulmist, tegelesin spor-
diga. Füüsika hakkas mind väga huvitama, mõtlesin 
et tahaksin olla insener. Pärast „Rakett 69“ saadet 
mõtlesin, et lastega tegelemine on väga lahe ja jõud-
singi õpetaja ameti juurde tagasi. Plaani kuskile mu-
jale minna küll ei olnud. 
3. Mul on kindlasti selle kooli kohta veel palju õppi-
da, aga ma arvan, et ma olen üsna kiire kohaneja. 
4. Mulle jäidki esimesena silma õpilased, kes olid 
väga toredad ja rõõmsad. Mul on ka väga vedanud 
enda mentoriga, Ronaldiga! Teised kolleegid on ka 
väga palju abi pakkunud. Me võiksime saada uue 
koolimaja. 
5. Ülikoolist tuleb alati uusi mõtteid, samuti ka in-
ternetist. 
6. Ma olen tervisesportlane. Hobiks võiks nimetada 
ka arvutimängude mängimist. Ma puhkan sõpradega 
või lähen välja ja naudin loodust. 
7. Ma näen ennast selle kooli õpetajana ja loodan, et 
olen ka ülikooli lõpetanud. 

Uurisime, kes on meie kooli uued näod. 

1. Kuidas sul tuli mõte just Tartu Veeriku Kooli õpetajaks tulla? 

2. Kelleks tahtsid lapsepõlves saada? Kas enne meie kooli tulemist oli sul ka 

teisi plaane? 

3. Kas alguses oli raske kohaneda? 

4. Mis sulle meie kooli juures meeldib? Mida võiks muuta? 

5. Kuidas sa leiad uusi mõtteid ainetundide jaoks? 

6. Mis on su hobid? Kuidas puhkad? 

7. Kus sa näed ennast viie aasta pärast? 



Säde Mai Krusberg – matemaatika ja 
informaatika 
 
1. Ma alguses isegi ei mõelnud Veeriku 
kooli tulla, aga kuna mind väga oodati 
siia, otsustasin nii. 
2. Kui ma käisin lasteaias, siis tahtsin 
saada lasteaiakasvatajaks. Mul oli üks 
mõte minna Tallinnasse õppima, aga ot-
sustasin ikkagi Tartusse jääda, siin saan 
enda hobidega tegeleda ja koolis tööta-
da. 
3. Minul ei olnud, kuna olen selle kooli 
vilistlane ja koolimaja on tuttav, oli vä-
ga turvaline. 
4. Mulle meeldib see, et kõik õpilased 
on väga toredad, tahavad tunnis kaasa 
töötada ja julgevad küsida. Kui midagi 
muuta, siis tooksin välja kooli remondi. 
5. Üldiselt vaatan materjale, otsin inter-
netist huvitavaid lehekülgi ja saan üli-
koolist mõtteid. 
6. Minu hobiks on tantsimine. Ma puh-
kan trennis, saan seal enda sõpradega 
koos olla ja nalja teha, see on hästi tore. 
Samuti ka reisida. 
7. Ma loodan, et viie aasta pärast olen 
õpetaja, kes suudab õpetada enda ainet 
nii, et õpilastele meeldib seda õppida ja 
nad annaksid endast parima vastavalt 
enda võimetele. 

Meie uued õpetajad 

Paul-Mark Pihl – matemaatika 
 
1. Tööpakkumine oli üleval, kandi-
deerisin ja nüüd olengi siin. 
2. Mina tahtsin saada traktoristiks. 
Ühe teise kooli pakkumine oli, aga 
otsustasin ikka siia tulla. 
3. Ei olnud. Kõik õpetajad on hästi 
toredad, lapsed ka ja hästi võeti vas-
tu. 
4. Kindlasti toetav koolipere. Kui mi-
dagi muuta, siis kooli remont. 
5. Mina olen leidnud palju ägedaid 
mõtteid Instagramist. Teised õpetajad 
annavad ka vahest soovitusi. 
6. Minu hobiks on hotelli pidamine ja 
ma puhkan Saaremaal. 
7. Ma loodan, et ma olen õpetaja eda-
si ja et mul oleks ka ülikool lõpeta-
tud. Võib-olla ka õppetooli juhina, et 
juhtimisse ka anda enda panus.  



Meie uued õpetajad 

Natalia Zinakova – vene keel 
 
1. Lõpetasin ülikooli, otsisin tööd. Veeriku kool ot-
sis uut vene keele õpetajat ja olin kohe nõus siia tu-
lema. 
2. Mina tahtsin saada musketäriks. Otseselt teisi 
plaane ei olnud, tahtsin õpetaja olla. 
3. Ei olnud tegelikult. Meil on hästi toetavad kooli-
juhid ja teised õpetajad, sattusin väga sõbralikku 
seltskonda. 
4. Õpetajad ja õpilased. Ma arvan, et kooli remont. 
5. See on puhas fantaasia. Õpilased annavad ka va-
hepeal soovitusi. 
6. Mulle meeldib klaverit ja kitarri mängida, käin 
spordisaalis ja mulle meeldib lugeda. Minu uueks 
hobiks on salsatants. Ma puhkan kodus ja tegelen 
enda hobidega. 
7. Ma näen ennast õpetajana. 

Karmen Lauk – inglise keel 

 

1. Ma tahtsin tulla kodu lähedale tööle, Veeriku 
kool otsis uut inglise keele õpetajat ja mõtlesin, et 
ma proovin. 
2. Näitlejaks. Ei olnud teisi plaane. 
3. Ei olnud tegelikult. 
4. Mulle meeldib, et siin koolis on inglise keele kal-
lak ja lapsed on ka väga toredad. Praegu ma ei oska 
küll midagi öelda, mis võiks teisiti olla. 
5. Tavaliselt otsin Google`ist mõtteid. 
6. Minu hobiks on jooga ja käsitöö. Ma puhkan aia-
töid tehes ja vaatan teleseriaale või filme. 
7. Ma ootan ja vaatan, mis elu mulle ette toob. Viie 
aasta plaani mul veel paigas ei ole. 



Kristin Liivat – algõpetus 

 
1. Lõpetasin ülikoolis klassiõpetaja õppe-
kava ning sellest tuligi mõte tulla Tartu 
Veeriku Kooli õpetajaks. 
2. Tahtsin saada politseinikuks või vang-
latöötajaks. Ei olnud kindlaid plaane. 
3. Alguses oli ja tegelikult on ka siiani. 
Kuna meie kooli õpetajad on väga tore-
dad, tegi see kohanemise lihtsamaks. 
4. Mulle meeldib sõbralik ja toetav õhk-
kond. Hetkel midagi muutma ei peaks, 
kuid loodan, et kool saaks varsti uuen-
duskuuri. 
5. Saan uusi mõtteid kolleegidelt, Pinte-
restist ja Instagramist. 
6. Minu hobid on igasugused aktiivsed 
tegevused. Ma puhkan raamatuid lugedes 
ja filme vaadates. 
7. Ma näen ennast õpetajana, kuid palju 
kogenumana ja kindlamana. 

Ivar Pukk – matemaatika 

 

1. Minu arust on see sobiv viis ühen-
dada teoreetiline õpe ülikoolis praktili-
se õpetajakogemusega koolis. 
2. Ma tahtsin saada olümpiavõitjaks 
laskesuusatamises. 
3. Eks iga uus algus on raske. 
4. Mulle meeldib õpetajaskond ja toe-
tav juhtkond. Muuta võiks klasside 
suurust. 
5. Saan uusi mõtteid kolleegide käest 
ja enda kogemustest. 
6. Hobideks on enda pere ja koduloo-
mad. Mulle meeldib looduses olla ja 
lihtsalt logeleda. Samuti meeldib ka 
füüsiline liikumine. 
7. Miks mitte kooliõpetajana. Samas 
on elu täis ootamatusi ning eluteed 
võivad minna teisiti. 

Meie uued õpetajad 



Elina Pjatnova – inglise keel 

 

1. Ma kolisin suvel Tartusse ja hakka-
sin vaatama, et kus pakutakse õpetaja-
tööd. Veeriku kool oli üks neist ja 
nüüd olengi siin. 
2. Ma tahtsin saada džässlauljaks. Ei 
olnud teisi plaane. 
3. Alguses ikka natuke oli nagu kõiki-
de uute töökohtadega. Tegelikult isegi 
siiamaani. 
4. Siiamaani on mul väga hea es-
mamulje õpilastest. Nendega on väga 
hea meel tööd teha. Tugisüsteem on 
ka väga hea. Ma arvan, et kõik oota-
vad ikkagi kooli remonti, ventilat-
sioon võiks olla ka parem. 
5. Tavaliselt uudistest, mis maailmas 
toimub, ja mõtlen ka ise midagi huvi-
tavat välja. 
6. Minu hobiks on enda koeraga väl-
jas jalutamine ja mulle meeldib ka vä-
ga küpsetada. Ma puhkan magades, 
söön head toitu ja vaatan teleseriaale. 
7. Ma näen ennast ikka õpetajana. 

Elise Mathiesen – matemaatika 
õpiabi 
 
1. Asukoht oli sobiv ja koolis on ka 
mentorite süsteem. 
2. Tahtsin saada näitlejaks. Ei olnud 
teisi plaane. 
3. Ei olnud. 
4. Mulle meeldib, et on ühisüritused ja 
on rakendatud mentorite süsteem. Het-
kel ei oska öelda, mida võiks muuta. 
5. Internetist. 
6. Minu hobiks on jalgrattaga sõitmi-
ne. Puhkan looduses jalutades. 
7. Viie aasta pärast näen ennast tööta-
mas eripedagoogina. 

Meie uued õpetajad 



Aire Kobar – algõpetus ja eesti keel 
 
1. Veeriku kool on mulle kodu lähedal, sellest tuligi mõte siia tulla. 
2. Tahtsin saada õpetajaks. Teisi plaane ei olnud. 
3. Alguses oli, kooli suurus ja laste hulk hirmutas. 
4. Kolleegid on väga abivalmid ja toredad. Muuta võiks koridoride, klasside ja 
söökla akustikat, vaiksemas koolis on mõnusam õppida. Samuti rohkem män-
gu- või õpipesasid koridoridesse. 
5. Tavaliselt loen, vaatlen ja katsetan. 
6. Jalutan sõpradega, loen raamatuid, vaatan filme ja istutan taimi. 
7. Ma näen ennast Tartus. 

Meie uued õpetajad 

Toimetanud Meribel Salmistu, fotod Meribel Salmistu ja erakogud 

Intervjueerisid Meribel Salmistu (8.d),  Stella Brita Allas (6.d),  Pihel Villemson (6.d) ja 
Mirtel Aal (6.d) 

 

Kallid õpetajad Reet ja Kersti! 

Olete meie kooli ja Tartu linna 
aasta õpetajad 2021! 

Õnnitleme! 


