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 TÄHELEPANU JA TUNNUSTUST PÄLVIVAD  

 
 Õpilased Mia Faster (7.a), Gayla-Helery Mägi (8.a), Siim Lillemaa (9.a), 

Christina Kasesalu (9.a), Martin Männiste (9.b) ja Robin Aus (9.a), kes 

esindasid Veeriku kooli Tartu linna ja maakonna osaluskohvikus. . 

Osaluskohvik on paik otsustajate ja noorte kohtumiseks, kus saab arutada 

ühiselt olulisi teemasid. Laudkonniti toimunud arutelusid juhtisid 

abilinnapead ning osakonna- ja teenistuse juhatajad. Õpilasi juhendas 

huvijuht Egle Saarepere. 

 

 

ÕPILASELE, ÕPETAJALE JA LAPSEVANEMALE  

 
 Esmaspäevast, 14. jaanuarist kuni neljapäevani, 17. jaanuarini toimub 

mõttespordi olümpiaadi II etapp. Osalevad 2. ja 3. klassi õpilased. 

Turniiril osalemine toimub arvutiklassis.  

 

Täpsem ajakava: 

 

 Esmaspäeval (14.01) kell 13.00-15.30 toimub maleturniir. 

 Teisipäeval (15.01) kell 13.00 - 15.30 toimub kabeturniir. 

 Kolmapäeval (16.01) kell 13.00 - 15.30 toimub gomokuturniir. 

 Neljapäeval (17.01) kell 13.00 - 15.30 toimub sudokuturniir. 

 

          Kogunemine osalevate lastega enne turniiri kell 12.45 B345 klassi juures. 

 

 Kolmapäeval, 16. jaanuaril toimub Postimehe mälumäng. Jaanuarikuu 

osavõistlus ootab neljaliikmelisi klasside esindusi detsembri teadmisi 

jagama klassi A-225. 

 Kolmapäeval, 16. jaanuaril toimub lastekoori laululaager. 

 Neljapäeval, 17. jaanuaril ootavad mängujuhid kõiki huvilisi 

liikumisvahetundidesse. Kogunetakse 10.00 ja 11.05 aulas.  

 Neljapäeval, 17. jaanuaril toimub loovtöö raames 4. klasside tüdrukute 

rahvastepalli võistlus. 



 Neljapäeval, 17. jaanuaril toimub Forseliuse koolis lastekoori laulupeo I 

ülevaatus. 

 Reedel, 18. jaanuaril toimub mudilaskoori laulupeo seminar-proov. 

 Esmaspäeval, 21. jaanuaril toimub lastevenemate õhtuakadeemia, mille 

teemaks on „Noored ja sotsiaalmeedia“. Õhtuakadeemia toimub aulas 

algusega kell 18.00.  

 

 

KLASSISISESED ÜRITUSED JA ÕPPEKÄIGUD 

  
 Esmaspäeval, 14. jaanuaril osalevad 9.a ja 9.b klassi õpilased Tartu 

raudteejaama õppeprogrammis Soomusrong nr 7 „Wabadus“. 

 Esmaspäeval, 14. jaanuaril osalevad 7.c klassi õpilased laulupeo 

maastikumängul. 

 Teisipäeval, 15. jaanuaril osalevad 8.a ja 8. klassi õpilased Tartu 

raudteejaama õppeprogrammis Soomusrong nr 7 „Wabadus“. 

 Teisipäeval, 15. jaanuaril osalevad 1.b klassi õpilased õppeprogrammil 

„Uurime ja avastame loodust“. Õppeprogramm toimub Tartu 

Loodusmajas. 

 teisipäeval, 15. jaanuaril osalevad 7.b klassi õpilased laulupeo 

maastikumängul. 

 Kolmapäeval, 16. jaanuaril osalevad 8.b, 9.a ja 9.b klassi õpilased 

laulupeo maastikumängul. 

 Kolmapäeval, 16. jaanuaril osalevad 1.c klassi õpilased õppeprogrammil 

„Uurime ja avastame loodust“. Õppeprogramm toimub Tartu 

Loodusmajas. 

 Neljapäeval, 17. jaanuaril toimub 4.c klassiklassiõhtu teemal 

„Näärikombed“. 

 Neljapäeval, 17. jaanuaril toimub 3.a klassi klassiõhtu Funbowlingus. 

 Reedel, 18. jaanuaril osalevad 8.a klassi õpilased laulupeo 

maastikumängul. 

 Esmaspäeval, 21. jaanuaril osalevad 7.a klassi õpilased laulupeo 

maastikumängul. 

 

 


