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 TÄHELEPANU JA TUNNUSTUST PÄLVIVAD  
 

 Õpilased Mia Faster (8.a), Noora Nukka (8.a), Lisete Mägi (6.c), 

Grete Tõnismäe (7.b), Ricard Vardja (8.a), Markus Tõnson (8.c) 

ja Liisbet Laanemets (9.b), kes valmistasid ette ja viisid läbi 

meeleoluka lemmikloomaõhtu. Ürituse õhtujuhid, toetajate 

leidjad ja kava koostajad olid Pille Pihlik (8.a) ja Gayla-Helery 

Mägi (9.a). Õpilasi juhendasid õpetajad Laura Puusepp, Kaire 

Sumberg, Helen Kaarjärv ja huvijuht Egle Saarepere.  

 

 Õpetajad Gert Voomets, Helen Kaarjärv ja huvijuht Egle 

Saarepere, kes esindasid kooli Liikuma Kutsuvate Koolide 

sügisseminaril. 

 

 Õpetaja Ana Valdmann, tänu kellele saavad kõik klassid osa 

KIK projektist. 

 

 Õpetaja Astrid Salumets, tänu kellele saavad õpilased osa 

Erasmus+ projektist "APPic learning". 

 

ÕPILASELE, ÕPETAJALE JA LAPSEVANEMALE  
 

 
 17. septembril toimub I kooliastme õpilastele teatrietendus 

„Näed, see seal!“.  

 
 18. septembril kutsuvad õpilasesinduse õpilased ja mängujuhid 

II ja III kooliastme õpilasi õuevahetunnis liikumismänge 

mängima.  



 

 16.-20. september toimuvad Veeriku koolis erinevad 

koristusaktsioonid ülemaailmse koristuspäeva (21.09) raamas: 

 

 ESMASPÄEVAL: läheb käima NO2 projekt. 

Paigaldatakse Helen Heintalu ja 6. klasside õpilastega 

kooli territooriumile kaks kogumisvarrast õhukvaliteedi 

proovide kogumiseks. Projekt kestab neli nädalat ja 

hõlmab Euroopa erinevaid koole. 

 

 TEISIPÄEVAL: algklassidel teater "Näed, see seal". 

 

 KOLMAPÄEVAL JA NELJAPÄEVAL: I kooliastme 

Kooli territooriumi koristus ja arutelu sorteerimise teemal.  

 

 NELJAPÄEVAL: õuevahetunnil sorteerivad II-III 

kooliastme õpilased jäätmeid ja toimub arutelu, miks ja 

kuidas sorteerida. 

 

 NELJAPÄEVAL: külas ajakirjanik Aet Rebane teemaga, 

kui palju toitu inimesed tegelikult ära viskavad. Kohtumine 

toimub aulas 4. tunni ajal. 

 

PS! Kohtumine on mõeldud 6.a, 6.b, 7.b, 7.c, 8.a klassile, kellel 

on sel ajal kas loodusõpetuse või eesti keele tund. Aineõpetaja 

läheb klassiga kaasa. 

 

 23. septembril toimub I kooliastme matkapäev „Tere, sügis!“. 

 

 23. ja 24. septembril toimuvad lapsevanemate koosolekud: 

 

 23. september kell 18.00 I kooliaste 

 24. september kell 18.00 II ja III kooliaste 

 

 



Koosolekute päevakava: 

1. Kool sellel õppeaastal - direktor 

2. Liikumisõpetusele üleminekust ja liikumisvahetundide seosest - 

Anne Välja, tervisenõukogu juht 

3. Hoolekogu töö aruanne - hoolekogu esimees 

4. Hoolekogusse lastevanemate esindajate valimine - direktor 

Järgnevad koosolekud klassides 

 

 

 24. septembril toimub Innove korraldatav 7. klasside 

loodusõpetuse tasemetöö.  

 

 24. septembril toimub Veeriku kooli õpilasesinduse presidendi 

valimised. Valimine toimub õuevahetunni ajal ja valida saavad 

kõik 4.-9. klassi õpilased. 

 

 


