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TÄHELEPANU JA TUNNUSTUST PÄLVIVAD
 Õpilased Kert Lelov, Minna Lepik, Marleen Tipka (kõik 8.a) ja
Jürgen Puusepp (8.c) ning Keidi Käärmann, Helena Rähni
(mõlemad 9.a) ja Rainis Puusepp, Robin Vool (mõlemad 9.b),
kes esindasid kooli keemiaolümpiaadi piirkonnavoorus. Õpilasi
juhendas õpetaja Joana Jõgela.
 Õpilased Marii-Eliise Ats (7.b), Liina Riin Jõgi (8.c), Mia Faster
ja Ricard Vardja (mõlemad 8.a), kes esindasid Veeriku kooli
õpilasesindust Tartu õpilasesinduste öökoolis „ÕE ÖÖTÖÖ
2020“.
 Õpetaja Marell Rõss, kes viis läbi Veeriku kooli õpilastele ja
lapsevanematele mõeldud töötuba, kus meisterdati
polümeersavist kõrvarõngaid.
 Õppekorraldusjuht Tiina Luige, kes koordineeris 6.-9. klassidele
toimunud ennetusloengut „Ära suitseta – tubakas tapab!“

ÕPILASELE, ÕPETAJALE JA LAPSEVANEMALE
 Veebruarikuus tähistame Tartu rahu 100. aastapäeva.

Tegevused meie koolis:
 „Nimed marmortahvlil“ vaatamine ja analüüs tundides
 jalutuskäigud giidiga Tartu rahuga seotud paikades. Algus
Tartu Linnamuuseumis ja lõpp Tartu rahu toas.
 rahumärgi-kujuline joonistus tervisekõnnil
 kooliraadio saade „Tartu rahu 100“
Milliseid aastapäeva tegevusi on veel Tartus ja mujal Eestis
toimumas, saate näha kooli kodulehelt ja kooli fuajee
ekraanilt.
Lisainfot leiab ka siit - https://www.tartu.ee/et/tarturahu100 ja
https://www.ev100.ee/et/tartu-rahu-100
 Sel nädalal toimub tervisekõnd õpetaja Liis Leilopiga
kolmapäeval! Ole aktiivne ja tule liikuma!
 Neljapäevad on tantsuvahetunni päevad!
 Teisipäevast reedeni võib ajavahemikus 11.15-11.45 kohata
mängujuhte staadionil toimetamas. Ole julge ja tule mängima,
kasvõi terve klassiga!
 29. jaanuaril toimub Tartu rahu 100. aastapäeva teemaline
kooliraadio saade. Saade toimub 2. tunni alguses.
 30. jaanuaril on 9. klasside õpilased õppepäeval „Minu riik“.
Õppepäeval külastatakse riigi juhtimisega seotud asutusi:
presidendi kantseleid, Riigikogu, Riigimetsa Majandamise
Keskus.

 31. jaanuaril toimub 7.-9. klassidele Eesti Laulu artistide
kontsert. Külla tulevad Renate, Jennifer Cohen ja Egert Milder.
Üritus toimub kell 11.00-12.00 kooli aulas.
 Ootame ikka veel helitehnika toetuseks annetusi ja sellega
seoses kuulutame välja loosi! Kõigi annetajate vahel loosime
välja 5 piletit Eesti Laulu 15. veebruaril toimuvale poolfinaalile.
Võitjad avalikustame 13. veebruaril toimuval Veurovisioonil.
Loosis osalemise reeglid:
* tehtud annetus peab olema sooritatud vahemikus 17.01.202013.02.2020,
* annetada võib taaskord nii pangakontole kui ka Veurovisioonil
annetuspurki.

