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 TÄHELEPANU JA TUNNUSTUST PÄLVIVAD  
 

 Õpilased, kes esindasid kooli ja saavutasid suurepärased 

tulemused geograafiaolümpiaadi piirkonnavoorus 7.-9. klasside 

seas:  

 

* Jan-Erik Kärner (7.b) IX koht 

* Liisbet Vahtrik (7.b) 

* Grete Tõnismäe (7.b) 

 

* Kert Lelov (8.a) I koht 

* Villem Leito (8.a) VIII koht 

* Minna Lepik (8.a) 

* Marleen Tipka (8.a) 

 

* Hendrik Pajur (9.a) I koht  

* Keidi Käärmann (9.a) II-III koht  

* Kathy Carmela Klassen (9.b)  

* Roosi-Liis Keskküla (9.b)  

* Kevin-Richard Jõgi (9.a)  

 

Õpilasi juhendas õpetaja Priit Pensa. 

 

 Õpilased, kes esindasid kooli Tartu linna ja maakonna 

koolidevahelisel karikavõistlustel lauatennises "KOOLIPINKS 

KÕIGILE". Võistlus oli suunatud 6.-9. klassi poiste ja tüdrukute 

võistkondadele. Poiste arvestuses osales meie koolist kaks 

võistkonda ning saavutati tublid tulemused:  



* II koha saavutasid Art Richard Müürsepp (9.b), Marten Savva 

(9.b), Ramon Paide (6.b).  

* 4. koha saavutasid Oliver Mägi (9.b) ja Gregor Johann Nuuma 

(9.b).  

 

Õpilasi juhendas Riivo Rivimets ja suunas võistlema õpetaja 

Gert Voomets. 

 

 Õpilased Mirell Märtin ja Claudia Emma Reino (mõlemad 8.c), 

kes korraldasid loovtööna väga organiseeritud sõbrapäeva laada. 

Laadaga koguti uue helitehnika toetuseks 235,91 eurot. Õpilasi 

juhendasid huvijuht Egle Saarepere ja õpetaja Jane Pääsukene. 

 

 Kõik klassid, kes osalesid selleaastasel kooli tantsu- ja 

lauluüritusel Veurovisioon. Täname žüriiliikmeid Mia Fasterit 

(ÕE president 8.a), õpetajaid Liis Leilopit, Helen Kaarjärve, 

Signe Seenet, vilistlasi Marleen Rohtmetsa ja Ketlin Naaritsat, 

ürituse jäädvustajaid Pille Pihlikut (8.a) ja õpetaja Priit Pensat. 

Tänu lava kaunistanud õpetaja Reet Tallole koos 9.a klassiga, 

õhtujuhtidele Gustav Rootsmäele ja Kristin Kikerpillile. 

Tunnustus helitehnikutele Ricard Vardjale (8.a) ja Markus 

Tõnsonile (8.a). Suur tänu lapsevanematele ja publikule, kes 

ürituse toimumisele kaasa aitasid. Õpilasi juhendasid 

klassijuhatajad ja huvijuht Egle Saarepere. 

 

 Õpilased ja õpetajad, kes osalesid Postimehe mälumängus.  

V vooru võitsid õpetajad (Riin, Gert, Elli, Kristel), II koha 

saavutas 7.b (Jan-Erik Kärner, Marii-Eliise Ats, Liisbet Vahtrik) 

ja III koha sai 9.a (Annemai Rajang, Liis Siniorg, Lisette Reisi). 

Mälumängu korraldasid õpetajad Jane Pääsukene, Tiina Luige 

ja Kristiina Järve. 

 

 Kõik õpetajad, õpilased ja lapsevanemad, kes on toetanud kooli 

uue helitehnika soetamist. Hetkeseisuga on helitehnika 

toetuseks kogunenud umbes 1987 eurot ja puudu oleva summa 



aitab juurde panna kool ise. Loodetavasti märtsi lõpus saame 

juba kooli üritustel kasutada korralikku ja uut tehnikat. 

 

 Kõik lapsevanemad, kes võtsid osa kooli avatud tundidest ja 

osalesid ka aruteluringis. Arutelu juhtis kooli psühholoog Ewa 

Roots. 

 

 Õpilased Gregor Jüriado (8.b), Marten Rives (8.c), Gustav 

Rootsmäe (9.a), Andero Väikene (9.b), Carl Torn (9.b), Robin 

Vool (9.b) ja Art Richard Müürsepp (9.b), kes esindasid kooli 

Tartu linna meistrivõistlustel noormeeste võrkpallis ning 

saavutasid võistkonnana 4. koha. Õpilasi juhendas õpetaja Gert 

Voomets. 

 

 

 

 

ÕPILASELE, ÕPETAJALE JA LAPSEVANEMALE 
 

 21. veebruaril toimuvad Eesti Vabariigi 102. aastapäeva aktused. 

 

* I kooliaste kell 9.55  

* II kooliaste kell 10.50  

* III kooliaste kell 11.30 

 

 Teisipäevast reedeni võib ajavahemikus 11.15-11.45 kohata 

mängujuhte staadionil toimetamas. Ole julge ja tule mängima, 

kasvõi terve klassiga! 

 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/ 

 

 24.veebruar – 1. märts on kooli III vaheaeg. 
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