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TUNNUSTUST JA TÄHELEPANU PÄLVIVAD  

 Õpetaja Priit Pensa, kes omab Tartu AASTA PÕHIKOOLI ÕPETAJA 

auhinda ning oli ühtlasi ka üleriigiline nominent. Kool on tema 

pühendumuse ja eeskuju eest väga tänulik. 

 Õpilased Siret Pent (6b), Liisbet Vahtrik (6b), Annabel Rohtla (6b), 

Meribel Rohtla (6b), kes osalesid Tartu Kesklinna Koolis 6. klasside 

kuulamise võistlusmängul "Kõrvateritaja", kus saavutasid 2. koha. Õpilasi 

juhendas õpetaja Kristiina Järve. 

 Õpilased Ricard Vardja (7a) ja Kristjan Rüüson (7b), kes aitasid filmida 

koolis erinevaid liikumise tegevusi. 

 Kõik õpilased, kes osalesid matemaatika aktiivõppelaagris. 

Matemaatikaõpetajad Merili Raudmäe, Õnne Nummert ja Riivo Rivimets 

ning vilistlased Hanna-Riia Allas, Helen Sinivee, Peeter Lääniste ja Uku 

Vill, kes aitasid läbi viia matemaatika aktiivõppelaagrit. Laagrit 

koordineeris õpetaja Ülle Puusepp. 

 TÜ kehakultuuriteaduskonna tudengid, kes viisid eelmisel nädalal läbi 

erinevaid liikuma kutsuvaid tegevusi mitmes pikas vahetunnis. Üritust 

koordineeris õpetaja Kersti Krüünvald. 

 

ÕPILASELE, ÕPETAJALE JA LAPSEVANEMALE 

 Esmaspäeval, 15. oktoobril toimub lapsevanemate õhtuakadeemia, kus 

annab nõu unenõustaja lapse uneaja olulisusest. Õhtuakadeemia toimub 

kell 17.45-19.00. 
 Teisipäeval, 16. oktoobril on rahvusvaheline elustamise päev ja selle 

raames saab koolis proovida kätt elustamises. Kooliõde ja arst ootavad 

huvilisi kooli fuajees 3. ja 4. vahetunni ajal. Kätt proovima on oodatud ka 

õpetajad ja lapsevanemad. 
 Neljapäeval, 18. oktoobril toimub 2. ja 3. vahetunni ajal õpilasesinduse 

infokoosolek. Koosolekul jagatakse infot õpilasesinduse tegemiste ja 

tulevikuplaanide kohta. Infokoosolek toimub aulas ja kuulama on oodatud 

kõik. 



 Reedel, 19. oktoobril ja laupäeval, 20. oktoobril toimub Veeriku koolis 

Liikuma Kutsuva Kooli koordineeritud mängujuhtide koolitus. Koolitusel 

osalevad 7 erinevat kooli. Veeriku koolist osaleb koolitusel 8 õpilast ja 

huvijuht. 
 Reedel, 19. oktoobril tähistame kooli 31. sünnipäeva ühislaulmisega. 

Peale ühislaulmist toimub tavapärane koolipäev. 
 Kooli I vaheaeg on 22.-28. oktoobril.  

 

KLASSISISESED ÜRITUSED JA ÕPPEKÄIGUD  

 Esmaspäeval, 15. oktoobril ja teisipäeval, 16. oktoobril saavad 9. klassi 

õpilased osa infotunnist „Edasiõppimise võimalused“. Infotunnid 

toimuvad ühiskonnaõpetuse tunni ajal ja seda viivad läbi Rajaleidja 

spetsialistid. 

 Teisipäeval, 16. oktoobril külastavad 3.b klassi õpilased Tammelinna 

raamatukogu. 

 Teisipäeval, 16. oktoobril toimub 2.e klassi klassiõhtu. 

 Neljapäeval, 18. oktoobril külastavad 3.e klassi õpilased Tammelinna 

raamatukogu. 

 Neljapäeval, 18. oktoobril toimub 4.c klassi klassiõhtu. 

 Reedel, 19. oktoobril toimub 2.a klassi klassiõhtu. 


