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 TÄHELEPANU JA TUNNUSTUST PÄLVIVAD  
 

 Kõik õpilased, kes osalesid eesti keele ja matemaatika laagris 

Tunnustus laagri läbi viinud vilistlastele –  Helen Sinivee, Uku 

Vill ja Peeter Lääniste ning õpetajatele –  Kristiina Järve, Kristel 

Kruuse, Riivo Rivimets, Moonika Raudvee. Laagrit koordineeris 

õpetaja Ülle Puusepp. 

 

 Õpilased Minna Lepik (8.a), Ricard Vardja (8.a), Gayla-Helery 

Mägi (9.a), Marii-Eliise Ats (7.b), Kristjan Rüüson (8.b), 

Markus Tõnson (8.c), Liina Riin Jõgi (8.c) ja Gregor Kolvald 

(7.c), kes esindasid kooli SA Tartu Ärinõuandla poolt 

korraldatud Tartumaa noorte projektide tunnustamise konkursil 

"Ettevõtlik noor 2019". Õpilased pälvisid tunnustuse tiitliga 

"Ühtekuuluvustunnet tekitav projekt". Õpilasi juhendas huvijuht 

Egle Saarepere. 

 

 Õpilased Luisa Soome, Laura-Liis Luige ja Hanna Karileet (kõik 

6.a), kes võistkonnana esindasid kooli Tartu linna 6. klasside 

kuulamismängul "Kõrvateritaja". Õpilasi juhendas õp Riin 

Grossmann. 

 

 Õpilased Railis Merenäkk (4.a) ja Juhan Jasper Savi (4.e) (Lehte 

Hainsalu eripreemia), kes esindasid kooli Tartu linna 4. klasside 

ettelugemispäeval. Juhan Jasper Savi tunnustati Lehte Hainsalu 

eripreemiaga. Õpilasi juhendas õpetaja Meeri Talv. 

 

 

 



 

 

ÕPILASELE, ÕPETAJALE JA LAPSEVANEMALE  
 

 

 14. oktoobril toimub 1. klasside teatrikülastus. Koos külastatakse 

Vanemuise teatri väikest maja ja  vaadatakse etendust „Jussikese 

seitse sõpra“. 

 

 16. oktoobril on rahvusvaheline elustamispäev ja selle raames 

toimuvad koolis elustamise ABC töötoad. Töötubasid 

juhendavad kooliõde ja arst. 

 

 16. oktoobril toimub vaimse tervise nädala jätkuks läbipõlemist 

ennetav koolitus õpetajatele. Lisainfo infolistis. 

 

 16. oktoobril osaleb õpilasesinduse õpilane Marii-Eliise Ats 

(7.b) Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna noorsooteenistuse 

poolt korraldatud hoolekogu õpilasliikmete koolitusel. 

 

 17.-18. oktoobril osalevad mängujuhid Liina Riin Jõgi (8.c), 

Minna Lepik, Emma Katrina Siigur (mõlemad 8.a), Grete 

Tõnismäe ja Marii-Eliise Ats (mõlemad 7.b) Tartu Ülikooli 

liikumislabori korraldatavas mängujuhtide sügiskoolis. 

 

 18. oktoobril tähistame kooli 32. sünnipäeva aktuste ja kringliga!  

 

Aktused 18. oktoobril: 

 

* kell 10.05 I kooliastme aktus aulas 

1.-2. kl sööma kell 10.20 

3. kl vahetus sööma kell 10.40 

 



 

* kell 11.00 II-III kooliastme aktus aulas 

7.-9. kl sööma kell 11.15 

4.-6. kl sööma 11.35 

 

 

 18.-20. oktoober osaleb õpilaseinduse õpilane Liisbet Vahtrik 

(7.b) Eesti Õpilasesinduste Liidu üldkoosolekul.  

 

 20. oktoobril tähistatakse juba 25. korda Eesti Laskirjanduse 

Keskuse eestvedamisel ettelugemispäeva.  

 

Õpetaja, leia reedel, 18. oktoobril oma ainetunnist paar minutit, 

et õpilastele ette lugeda midagi endale sobivat, olgu see Sinu 

lapsepõlve lemmikraamat või midagi, mis lihtsalt kõnetab. Vaata 

ka üleskutset siit 

https://www.youtube.com/watch?v=WBXne5aEelc. 

Üleskutse kehtib ka lapsevanematele – leidke kodudes hetk, et 

ette lugeda midagi meelepärast, mida soovite oma lapsega 

jagada.  

 

 21. oktoober kuni 27. oktoober toimub selle õppeaasta I 

vaheaeg. Kohtume uuesti juba 28. oktoobril. 

 

 22.-24. Oktoober toimub Tartu haridusfestival.  

Lisainfo leiad siit - https://haridusfestival.tartu.ee/ 

 

 22. oktoobril külastavad Veeriku kooli õpetajad Soome 

Saunalahti kooli, et tutvuda sealse haridussüsteemi ja heade 

praktikatega. 

 

 29. oktoober toimub lapsevanemate õhtuakadeemia, mille 

teemaks on sel korral liikumis- ja õuevahetunnid. Oodatud on nii 

lapsevanemad kui ka õpetajad. Registreerimine ja täpsem info 

https://www.youtube.com/watch?v=WBXne5aEelc
https://haridusfestival.tartu.ee/


stuudiumis. 

 


