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 TÄHELEPANU JA TUNNUSTUST PÄLVIVAD  

 
 Õpilased ja õpetaja Riin Grossmann, kes osalesid Postimehe mälumängul. 

Mälumängu viienda vooru võitis õpetaja Riin, teise koha sai 7.a klassi 

võistkond koosseisus Luise Lotta Kukkes, Minna Lepik, Marleen Tipka, 

Sille Aksalu. Kolmanda koha saavutasid 5.a klassi õpilased Elise Nairis, 

Lisanne Opmann, Lisette Grossberg ja Martin Hannes Nuuma. Õpilasi 

juhendasid õpetajad Kristiina Järve, Jane Pääsukene ja Tiina Luige. 

 Õpilased, kes esindasid kooli Hansa koolis toimunud Tartu põhikoolide 

uusaastaturniiril võrkpallis. Segavõistkondade seas tuli Veeriku kooli 

võistkond 4. kohale. Võistkonda kuulusid Helena Rähni (8.a), Inger 

Raidvee (8.a), Marian Orrin (7.c), Marcus Ehte (8.a), Rene Lai (7.b) ja 

Jan-Erik Lai (9.b). Õpilasi juhendas õpetaja Mariann Rajang. 

 Õpilased, kes osalesid kooliliiga võrkpallivõistlustega ühildatud Tartu 

koolide karikavõistlustel võrkpallis 6.-9.kl tüdrukutele  ning saavutasid 8. 

koha. Võistkonda kuulusid Helena Rähni (8.a), Inger Raidvee (8.a), 

Marian Orrin (7.c), Krisliin Rohtla (9.b), Maril Toode (9.a), Helin-Liis 

Sõrra (9.a) ja Ene-Ly Roosimaa (9.b). Õpilasi juhendas õpetaja Mariann 

Rajang.  

 Õpilased, kelle kunstitööd olid üleval rahatähtede konkursil. Koolipere 

hääletas igast klassist (4.-9. klassi seast) oma lemmiku: Annika Leito 

(4.a), Lisette Grossberg (5.a), Saskia Jõgever (6.b), Sille Aksalu (7.a), 

Kathy Carmela Klassen (8.b) ja Christina Kasesalu (9.a). Õpilasi juhendas 

ja näitust korraldas õpetaja Marell Rõss. 

 Õpetaja Helen Puusemp, kes juhendas õpilasi I kooliastme 

mõttespordiolümpiaadil kolmandas voorus. 

 Õpilane Kristiina Ernits (9.b), kes oli fotograafiks sõbrapäeva laadal, 

fotoseina juures ja Veurovisioonil.  

 Õpilasesinduse õpilased, kes valmistasid ette ja viisid läbi meeleoluka 

sõbrapäeva laada ning sõbrapäeva fotoseina. Õpilasi juhendas huvijuht 

Egle Saarepere. 

 Kõik Veurovisioonil ülesastunud õpilased ning neid ettevalmistustel 

toetanud ja juhendanud õpetajad. Suur tänu meeldejääva ürituse eest 

õhtujuhtidele Christina Kasesalule (9.a) ja Robin Aleks Kavaldile (9.b), 



helitehnikutele Ricard Vardjale (7.a), Markus Tõnsonile (7.c) ja Kristjan 

Rüüsonile (7.b), filminud õpetajale Priit Pensale, žüriiliikmetele Mare 

Vakkerile, Astra Volkovile, Mari Timmile, Kristel Kruusele, 

õpilasesinduse presidendile Gayla-Helery Mägile (8.a) ja vilistlastele 

Marta Lepsonile ja Karoli Luigel. Tänu kõikidele õpilastele ja õpetajatele, 

kes andsid oma panuse ürituse korraldamisesse. Tunnustus vilistlastele, 

kes üllatasid publikut omapoolse esinemisega.  

 

ÕPILASELE, ÕPETAJALE JA LAPSEVANEMALE  

 
 Esmaspäevast, 18. veebruarist kuni kolmapäevani, 20. veebruarini 

toimuvad Veeriku kooli avatud uste päevad, kus lastevanematel on 

võimalus tunnivaatluse kaudu jälgida, kuidas kool viib täide oma 

õppekava, rakendades nüüdisaegset õpikäsitust, kasutades innovaatilisi 

õppemeetodeid ja erinevaid õpikeskkondi. Lastevanemate tähelepanekud 

on oodatud tagasisidelehe (lehtede) kaudu, mis palume saata õppejuhi 

meilile. 

 Kolmapäeval, 20. veebruaril toimub 9. klasside lõpualbumi pildistamine. 

5. ja 6. tund ruumis A-208. 

 Kolmapäeval, 20. veebruaril ja neljapäeval, 21. veebruaril toimub 7. 

klasside „Minu …“ – sarja esitlused.  

 Neljapäeval, 21. veebruaril toimub õpilasesinduse koosolek kell 15.00. 

Koosolek toimub A-korpuse 2. korruse koridoris. 

 Reedel, 22. veebruaril toimuvad EV 101. aastapäeva aktused: 

 I kooliaste kell 10.20 

 II kooliaste kell 11.25 

 III kooliaste kell 12.30 (koosneb ettekannetest, mitte 

traditsiooniline aktus) 

           Õpilased tulevad koos aineõpetajaga aulasse, seljakotid jäetakse klassi.    

           Riietus pidulik. 

 III vaheaeg kestab 25. veebruar kuni 3. märts 2019. a 

 

 

KLASSISISESED ÜRITUSED JA ÕPPEKÄIGUD 

  
 Esmaspäeval, 18. veebruaril osalevad 1.a, 2.d ja 3.d klassi õpilased 

õppeprogrammis „Aasta tegijad looduses“. Programmi viib läbi Piret 

Valge. 

 Teisipäeval, 19. veebruaril toimub 8. klasside loodussuunale põnev loeng 

ja kuldvillak, mille viib läbi Piret Valge. 



 Teisipäeval, 19. veebruaril on 3.b klassi õpilased õppekäigul O. Lutsu 

raamatukogus. 

 Teisipäeval, 19. veebruaril osalevad 2.a klassi õpilased õppeprogrammis 

„Aasta tegijad looduses“. Programmi viib läbi Piret Valge. 

 Teisipäeval, 19. veebruaril osalevad 3.d klassi õpilased 

aktiivõppeprogrammis „Põnev loomariik“. Õppeprogramm toimub Tartu 

Ülikooli loodusmuuseumis. 

 Teisipäeval, 19. veebruaril osalevad 4.c klassi õpilased Vanemuise 

Kontserdimaja õpitubades „Teeme ise muusikat“. 

 Neljapäeval, 21. veebruaril osalevad 1.b ja 2.e klassi õpilased 

õppeprogrammis „Aasta tegijad looduses“. Programmi viib läbi Piret 

Valge. 

 Neljapäeval, 21. veebruaril osalevad 2.c klassi õpilased Teatri Kodu 

õpitoas „Detektiivid tunnis“ . 

 Neljapäeval, 21. veebruaril on 7.a klassi ühisüritus. Ühisel klassiüritusel 

tehakse koostööd, õpitakse üksteist kuulama ja instruktsioone järgima. 

 Reedel, 22. veebruaril on 3.e klassi klassiõhtu. 


