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TUNNUSTUST JA TÄHELEPANU PÄLVIVAD  

 Õpilased Jan-Erik Lai (9b), Robin Aus (9b) ja Robin Aleks Kavald (9b), 

kes saavutasid geograafia nädala raames toimunud GIS-päeval Tartu 

koolide õpilasvõistlusel põhikoolide arvestuses 2. koha. Lisaks on 

tunnustuse ära teeninud õpilased Nora Liis Kavald (8b), Mari Helen 

Aader (8b) ja Kerli Jürimäe (8b), kes osalesid samuti eelmainutud 

võistlusel. Ja õpilased Kristiina Ernits (9b), Mariliis Lääniste (9b), Robin 

Aus (9b), Roosi-Liis Keskküla (8b), Kathy Carmela Klassen (8b), kes 

osalesid samuti geograafia nädala raames toimunud üleriigilisel 

veebiviktoriinil, mille korraldas EGEA (geograafiatudengite 

erialaorganisatsioon). Õpilasi juhendas õpetaja Priit Pensa.  

 Õpilased Mia Faster (7a) ja Gayla-Helery Mägi (8a), kes esindasid 

Veeriku kooli noorte tervisekonverentsil „Kas ma pean“ vaimse tervise 

ettekandega. Õpilasid rääkisid oma ettekandes, milliseid eestvedamisi 

nemad koolis teevad, et püüda toetada ühtekuuluvust ja ennetada 

koolikiusamist. Õpilasi juhendas huvijuht Egle Saarepere. 

 Õpilased Kristiina Ernits (9b), Markus Kruusla (9a), Karl Kristofer 

Haljand (9a), Martin Männiste (9b) ja Robin Aus (9b), kes esindasid kooli 

Puškini koolis võistlusmängus "Õpilane- noor uurija". Õpilasi juhendas 

õpetaja Joana Jõgela.   

 Õpilased Markus Tõnson (7c), Ricard Vardja (7a) ja Kristjan Rüüson 

(7b), kes aitasid kaasa koolikontserdi „Sajand eesti muusikat koos 

Birgitiga“ kulgemisele.  

 

ÕPILASELE, ÕPETAJALE JA LAPSEVANEMALE 

 Kolmapäeval, 21. novembril toimub 9. klasside kodanikupäeva 

kõnevõistlus. 9. klasside õpilased esinevad kõnedega järgmistel teemadel: 

 Meie oma tõde, meie oma õigus 

 "Kaheldes jõuame tõeni" Cicero 

 "Me teeme, mida saame, ometi on tunne, et seda pole kunagi 

piisavalt" Kersti Kaljulaid 

 "Empaatia algab kodust" Kersti Kaljulaid 



Tegemist on eesti keele, kirjanduse ja ühiskonnaõpetuse lõiminguga. 

Silmapaistvamad kõned saavad uuesti esitatud kodanikupäeval, 26. 

novembril kogu III kooliastmele.  

 Kolmapäeval, 21. novembril toimub loov, õpetlik ja meeskonda ühendav 

klaasmaali töötuba õpetajatele. Töötuba viib läbi õpetaja Marell Rõss. 

 Neljapäeval, 22. novembril toimub I kooliastmele kadrikarneval. 

Kadrikarnevali koordineerivad 5. klasside klassijuhatajad ja õpilased. 

 Neljapäeval, 22. novembril alustavad mängujuhtide koolituse saanud 

õpilased liikuma kutsuvate mängudega. Liikuda ja mängida saab 

neljapäeval 2. ja 3. vahetunni ajal aulas. 

 Reedel, 23. novembril toimub 4.-5. klasside rahvastepalli 

piirkonnavõistlus Võrus. Võistlusel osalevad õpilased, kes saavutasid 

Tartu koolidevahelistel võistlustel 2. koha. 

 Uuel nädalal toimuvad õpilaseesinduse noortealgatusprojekti „Üheskoos 

suudame palju!“ raames mitmed üritused:  

 26. november stiilipäev III kooliastmele - akadeemiline stiil; 

 26. november filmiõhtu II kooliastmele; 

 29. november klassiuste kaunistamine; 

 29. november stiilipäev I-III kooliastmele – lemmik multika- või 

raamatutegelane; 

 30. november stiilipäev I-III kooliasmtele – kaisukaru päev. 

Projekti üritustes osalemine toetab kooli ühtehoidmist ja üksteise      

märkamist. Projekti jaoks on rahaline toetus saadud Salliva Kooli 

projektikonkursilt „Kas minu kool on salliv?“. 

 Meeldetuletus, alates eelmisest nädalast toimuvad võimlas iga päev 4. 

vahetunni ajal II ja III kooliastme pallivahetunnid.  

 

KLASSISISESED ÜRITUSED JA ÕPPEKÄIGUD  

 Neljapäeval, 22. novembril saavad 7.a klassi õpilased osa noorte 

teatrietendusest „Jõud“. Etendus toimub Genialistide Klubis. 


