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 TÄHELEPANU JA TUNNUSTUST PÄLVIVAD  
 
 Robin Aleks Kavald (9.b), keda tunnustati riiklikul 

füüsikaolümpiaadil III järgu diplomiga (põhikooli arvestuses 6. 

koht).  

 Keidi Käärmann (8.a), keda tunnustati riiklikul 

füüsikaolümpiaadil järguta diplomiga ja parima põhikooli 

tüdruku eriauhinnaga (8. klasside arvestuses 3. koht).  

 Rainis Puusepp (8.b), kes saavutas riiklikul füüsikaolümpiaadil 

8. klasside arvestuses 10. koha, ja Nora Liis Kavald (8.b), kes oli 

samas arvestuses 16.   

 

Riiklikul aineolümpiaadil osalenud õpilasi juhendas õpetaja Koit 

Timpmann. 

 

 Krete Siimsaar ja Janeli Reimand (mõlemad 3.c), kes saavutasid 

nukkude joonistamise konkursil kohad esiviisikus. Samal 

konkursil pälvisid kiituse  Margaret Vau, Annagret  Vau, Maarja 

Lääniste, Miranda Marie Audova, Liselle Järvekalda ning Mia - 

Nora Abrase (kõik 3.c). Konkursile laekus 364 tööd, kaunimatest 

kaunimad tööd on esitletud Kvartali ostukeskuses.  

 

 3.d ja 3.e klasside õpilased Katariina-Luiize Supe, Gabrielle 

Kolk, Mirtel Aal ja Stella Brita Allas, kes esindasid kooli 3. 

klasside õpioskuste olümpiaadil. Õpilasi juhendasid õpetajad 

Kairi Land ja Signe Seene. 

 

 Kedilin Rägo (4.a) ja Lisanne Opmann (5.a) - kooli hea 

esindamise eest Tartu linna 4. - 5. klasside kodunduse õppijate 

koostööpäeval.  



 

ÕPILASELE, ÕPETAJALE JA LAPSEVANEMALE  

 
 

 Esmaspäeval, 8. aprillil Veeriku koolis lastekooride üldlaulupeo 

ülevaatus – ettelaulmine. 

 

 Teisipäeval, 9. aprillil Postimehe mälumängu viimane voor 

 

 Kolmapäeval, 10. aprillil toimub vene keele olümpiaad 7. 

klassidele Veeriku koolis 

 

 Neljapäeval, 11. aprillil viib Tartu Loodusmaja Veeriku koolis 

läbi kolm keskkonnaalast programmi: 1.-2. tund 6.a klassile, 3.-

4. tund 6.c klassile ja 5. - 6. tund 6.b klassile.  

 

 Neljapäeval, 11. aprillil  kell 18.00—19.30 klaasimaaliring 

lapsevanematele ja õpetajatele 

 

 Neljapäeval, 11. aprillil poistekoori õhtu 

 

 Reedel, 12. aprillil viiendate klasside õpilastele saksa keelt ja 

kultuuri tutvustav õppemäng Autobahn 

 

 Esmaspäeval, 15. aprillil eesti keele ja kirjanduse proovieksam 

(9. klassid) 

 

 Esmaspäeval, 15. aprillil Tartumaa tantsupeokese 

"Suvevaheaeg" tantsude ettetantsimine Tartu Kivilinna Koolis 

 

 16. – 17. aprillil loovtööde esitlemine (8. klassid) 

 

 17. – 19. aprillil 5. – 7. klasside keelelaager 


