
INFOLEHT nr 20 
10.02.2020 

 

 TÄHELEPANU JA TUNNUSTUST PÄLVIVAD  
 

 

 Õpilased, kes esindasid kooli III kooliastme piirkondlikul 

matemaatikaolümpiaadil: 

 7. klass: 14. koht Jan-Erik Kärner (7.b) ja 58. koht Liisbet 

Vahtrik (7.b). Osales 67 õpilast. Õpilasi juhendas Riivo 

Rivimets. 

 8. klass: 4. koht Kert Lelov (8.a), 33. kohta Marleen Tipka 

(8.a), 35. koht Ivar Peeling (8.a) ja 35. koht Jürgen Puusepp 

(8.c). Osales 67 õpilast. Õpilasi juhendas Ülle Puusepp. 

 9. klass: I koht Keidi Käärmann (9.a) ja 23. koht Rainis 

Puusepp (9.b). Osales 58 õpilast. Õpilasi juhendas Ülle 

Puusepp. 

 

 Õpilane Kert Lelov (8.a), kes saavutas 8. klasside 

tehnoloogiaõpetuse konkursil Tartu Mart Reiniku Koolis I koha 

ja õpilane Jürgen Puusepp (8.c), kes saavutas samal võistlusel II 

koha. Õpilasi juhendas õpetaja Meelis Sulg. 

 

 Õpilased, kes osalesid Tartu põhikoolide segavõistkondade 

võrkpalli uusaastaturniiril ja saavutasid kooli esindades I koha, 

võites kõiki teisi võistkondi. Võistkonda kuulusid õpilased 

Helena Rähni (9.a), Inger Raidvee (9.a), Liisa-Lotta Jaakson 

(8.b), Carl Torn (9.b), Andero Väikene (9.b) Art Richard 

Müürsepp (9.b) ja Kaisa Kontkar 8.b. Õpilasi juhendas õpetaja 

Mariann Rajang. 

 

 Õpilased, kes esindasid kooli ülelinnalisel 5. klasside inglise 

keele viktoriinis ning saavutasid 3. koha. Võistkonda kuulusid 



õpilased Sirli Kütt, Marii Vlassov (mõlemad 5.d) ja Annika 

Leito (5.a). Õpilasi juhendas õpetaja Liis leilop. 

 

 Õpilased, kes osalesid võrkpalli miniliiga Tartu linna 4.-6. klassi 

tüdrukute võistlustel ning platseerusid 9. kohale. Veeriku kooli 

võistkonna koosseisu kuulusid Anett Mägi (6.b), Kaire 

Kivineem (6.b), Hettel Haava (6.b), Mia-Lotta Neemre (6.c), 

Lisette Grossberg (6.a), Luisa Soome (6.a) ja Rebeka Tiirma 6.c. 

Õpilasi juhendas õpetaja Mariann Rajang. 

 

 Õpilased, kes esindasid kooli Eesti Koolispordi Liidu 

põhikoolide segavõistkondade võrkpalliturniiril ja saavutasid 

8.koha. Võistkonda kuulusid õpilased Helena Rähni (9.a), Inger 

Raidvee (9.a), Liisa-Lotta Jaakson (8.b), Marian Orrin (8.c), Carl 

Torn (9.b), Andero Väikene (9.b), Art Richard Müürsepp (9.b), 

ja Gregor Jüriado (8.b). Õpilasi juhendas õpetaja Mariann 

Rajang. 

 

 Õpetajad Mari Timmi ja Priit Pensa, kes korraldasid 3. klassi 

õpilastele ülelinnalise Qwerty võistluse.  

 

 Õpilased Oliver Suurmets (6.d), Kaspar Allas (6.b), Risto 

Tiirmaa (7.b), Noora Nukka (8.a), Marcello-Marten Širikov 

(8.b), Kristjan Rüüson (8.b), Keidi Käärmann (9.a), Rainis 

Puusepp (9.b) ja Mari Helen Aader (9.b), kes esindasid kooli ja 

osalesid ajalooolümpiaadil. Õpilasi juhendasid õpetajad Pille 

Kessel ja Jane Pääsukene. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÕPILASELE, ÕPETAJALE JA LAPSEVANEMALE  
 

 

 

 Sõbrapäeva nädalal kutsub õpilasesindus kooliperet üles 

riietuma teemakohaselt ja õpilasi tooma sõbrapäevakaarte 

sõbrapäeva postkasti. Kaarte saab tuua kuni 12. veebruarini ja 

need jagatakse laiali 14. veebruaril. 

 

 10.-11. veebruaril toimuvad avatud tunnid lapsevanematele. 12. 

veebruaril toimub lahtiste tundide aruteluring algusega kell 

18.00 kooli aulas. 

 

 11. veebruaril toimub Postimehe mälumäng. Mälumängule on 

oodatud  4.-9. klassi 4-liikmelistele võistkonnad. Küsimused 

koostatakse eelneva kuu Postimehes ilmunud artiklite-piltide 

põhjal. Mälumäng toimub suurel vahetunnil klassis A-224. 

 

 12. veebruaril toimub heategevuslik sõbrapäeva laat. Laat 

toimub 10.50-11.50 kooli aulas. Osalejate tulu on suunatud uue 

helitehnika toetuseks. 

 

 13. veebruaril toimub kooli iga-aastane tantsu- ja muusikaüritus 

Veurovisioon. Üritus algab kell 18.00 ja publikusse on oodatud 

kaasa elama nii õpilased, õpetajad kui ka lapsevanemad. 

 

 14. veebruaril toimub III kooliastme kinokülastus. 7.-9. klasside 

õpilased vaatavad ühiselt mängufilmi "Talve". 

 

 Teisipäevast reedeni võib ajavahemikus 11.15-11.45 kohata 

mängujuhte staadionil toimetamas. Ole julge ja tule mängima, 

kasvõi terve klassiga! 

 

 Ootame ikka veel helitehnika toetuseks annetusi ja sellega 

seoses kuulutame välja loosi! Kõigi annetajate vahel loosime 



välja 5 piletit Eesti Laulu 15. veebruaril toimuvale poolfinaalile. 

Võitjad avalikustame 13. veebruaril toimuval Veurovisioonil. 

 

Loosis osalemise reeglid: 

* tehtud annetus peab olema sooritatud vahemikus 17.01.2020-

13.02.2020, 

* annetada võib taaskord nii pangakontole kui ka Veurovisioonil 

annetuspurki. 

 

 

 Veeriku kool liitus Eesti Pandipakendi kampaania ja võistlusega 

#ÄRARÄÄMA. 

 

Palun märka koolimaja peal pandipakendi kaste ja too taara 

sinna!  

Võistluse ja kampaania kohta saad rohkem infot stuudiumist ja 

siit - https://eestipandipakend.ee/uudised/koolidevaheline-

taarakogumisvoistlus-araraama/ 
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