
INFOLEHT 03.12.2018 nr 13  
 

 

TUNNUSTUST JA TÄHELEPANU PÄLVIVAD  

 9.a ja 9.b klassi õpilased, kes võtsid osa üleriigilisest Integratsiooni 

Sihtasutuse poolt korraldatud kodanikupäeva e-viktoriinist. Õpilasi 

juhendas õpetaja Jane Pääsukene. 

 Õpilane Mariliis Lääniste (9b), kes esindas kooli ja saavutas Tartu koolide 

karikavõistlustel kergejõustikus 1. koha 8.-9.klassi tüdrukute kuulitõukes. 

Õpilane Meribel Rohtla (6b), kes saavutas 6.-7. klassi tüdrukute  600m 

jooksus 7.koha. Õpilane Annabel Rohtla (6b), kes saavutas  kõrgushüppes 

5.koha. Õpilane Marian Orrin (7c), kes saavutas kaugushüppes 7.koha.  

Õpilane Sille Aksal (7a), kes saavutas kuulitõukes 8.koha. Õpilased 

Katriin Kalpus (6c), Grete Tsäro (6c),Annabel Rohtla (6b) ja Meribel 

Rohtla (6b), kes saavutasid 4x200m teatejooksus 9.koha. Õpilane Triin 

Berkhald (6c), kes saavutas 60m jooksus 7.koha. Ning õpilane Anna 

Rosenthal (8a), kes saavutas 8.-9.klassi tüdrukutest 60m jooksus 8.koha. 

Õpilasi juhendas õpetaja Mariann Rajang. 

 Kõik klassijuhatajad, õpetajad ja spetsialistid, kes osalesid õpilasesinduse 

üleskutses kaunistada koduklasse. Koduklassi kaunistamise eesmärk oli 

muuta nii klassi kui ka tervet kooli ühtsemaks ja ennetada kiusamist. 

Tegemist oli Salliva Kooli projektikonkursi projektiga „Üheskoos 

suudame palju!“. 

 Õpilased Ricard Vardja (7a), Markus Tõnson (7c), Kristjan Rüüson (7b), 

Mia Faster (7a) ja Marii-Eliise Ats(6b), kes viisid läbi kooliraadio saate, 

käsitledes õpilasesinduse Salliva Kooli toetatud projekti „Üheskoos 

suudame palju!“.  

 Tartu Linnamuuseumis toimus kolmapäeval, 28. novembril XVI 

koolinoorte mälumängu võistkondlike Eesti Meistrivõistluste Tartumaa ja 

Tartu linna eelvoor, millest võttis osa lausa kolm võistkonda Veeriku 

koolist. Tunnustust pälvivad õpilased Robin Aus (9b), Krisliin Rohtla 

(9b), Ene-Ly Roosimaa (9b) ja Mari-Ly Roosimaa (9b); Kristiina Ernits 

(9b), William Pütt (9b), Jakko Turro (9b) ja Rikko Turro (9b); Martin 

Männiste (9b), Marten Karri (9b), Joosep Hubel (9b) ja Robin Aleks 

Kavald (9b). Õpilasi juhendas õpetaja Jane Pääsukene. 



 Õpetaja Kaire Sumberg, kes koordineeris tähevaatluse üritust reedel, 30. 

novembril.  

 Õpetaja Helen Puusemp, kes osales I kooliastme õpilastega mõttespordi 

olümpiaadil. 

 Kõik õpetajad, kes viisid läbi I kooliastme avatud õppepäeva. Õppepäeval 

viisid klassijuhatajad oma klassides läbi erinevaid põnevaid töötubasid. 

Päeva koordineeris õpetaja Kersti Krüünvald. 

 

ÕPILASELE, ÕPETAJALE JA LAPSEVANEMALE 

 Teisipäeval, 4. detsembril toimub helkurikõnd. Oodatud on kõik õpilased, 

õpetajad ja lapsevanemad. Kogunemine ja registreerimine kell 17.45 

koolimaja juures. 

 Kolmapäeval, 12. detsembril kell 9.10 kohtub 3.-5.klassi õpilastega Tartu 

linnakirjanik Mika Keränen. Peale kohtumist on võimalik saada 

autogramme ja osta tema kõige uuemat raamatut "Khaba ja Nebra" (hind 

15.00). 

 

KLASSISISESED ÜRITUSED JA ÕPPEKÄIGUD  

 Teisipäeval, 4. detsembril toimub 1.b, 1.d, 3.a, 3.b, 3.c, 3.d ja 3.e klassi 

kinokülastus. Vaadatakse multifilmi „Grinch“. Klassi ühine käik kinno 

loomaks ühtseid elamusi ja ühiseid arutelu teemasid hiljem tunnis. 

 Teisipäeval, 4. detsembril saavad 8.b klassi õpilased osa YFU Eesti 

töötoast „Elu vahetusõpilasena“. Ja 9.b klassi õpilased osa töötoast 

„Interaktiivne keele- ja kultuuritund“  

 Teisipäeval, 4.detsembril saavad 8.a ja 8.b klassi õpilased osa ettevõtlust 

tutvustavast mängust, mis on osa töötukassa haridusprogrammist. 

 Kolmapäeval, 5. detsembril saavad 4.c klassi õpilased osa 

õppeprogrammist „Vulkaanid ja maavärinad“. Programm toimub Tartu 

tähetornis. 

 Neljapäeval, 6. detsembril osalevad 9.a ja 9.b  klasside õpilased  

aktiivõppeprogrammis „Maa mõõtmine“. Programm toimub Tartu 

tähetornis. 

 Neljapäeval, 6. detsembril on 5.a klassi õpilased Rahvusarhiivis Noora. 

Arhiivitunni raames tutvutakse arhiiviga ning selle funktsiooniga  

 Reedel, 7. detsembril toimub lastekoori laululaager. Lastekoori 3. 

laululaager toimub koolimajas ja seal see toimub laulupeo laulude 

harjutamiseks. 



 Esmaspäeval, 10. detsembril osalevad 4.c ja 4.d õpilased Viljandis 

Bonifatiuse Gildi keskajahõngulisele Võlumaa tegevustes.  

 Esmaspäeval, 10. detsembril osalevad 2.e õpilased õppeprogrammis 

„Geomeetria“. Programm toimub Teaduskeskuses AHHAA. 

 Esmaspäeval, 10. detsembril  

 


