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TUNNUSTUST JA TÄHELEPANU PÄLVIVAD  

 Õpilased Kaire Kivineem (5b), Lisette Grossberg (5a), Hettel Haava (5b), 

Mirtel Vaasa (5a), Saara Torm (5c), Mia-Lotta Neemre (5c), Luisa Soome 

(5a), Liispet Leemet (5d), kes esindasid Veeriku kooli Dumle 

rahvastepalli piirkonnavõistlusel ja saavutasid 4. koha. Õpilasi juhendas 

õpetaja Mariann Rajang. 

 Õpetajad Astra Volkov, Merili Raudmäe, Aili Kadaste ja Meelis Sulg, kes 

koos 5. klasside õpilastega organiseerisid selleaastase I kooliastme 

kadrikarnevali.  

 9. klassi lennu õpilased Christina Kasesalu, Ene-Ly Roosimaa, Simo 

Aksalu, Hardi Rosenthal, Mariliis Lääniste, Laura Terandi, Kristiina 

Ernits, Eliise Kivi ja Martin Männiste, keda täname kodanikupäeval 

esitatud kõnede eest. Õpilasi juhendasid õpetajad Kristiina Järve, Kristel 

Kruuse ja Jane Pääsukene. 

 Õpilasesinduse õpilased Mia Faster (7a), Minna Lepik (7a), Liina-Riin 

Jõgi (7c), Ricard Vardja (7a), Markus Tõnson (7c), Siim Lillemaa (9a), 

Kermo Palu (7b) ja Gregor Kõlvald (6c), kes korraldasid 6.-9. klasside  

kiusamist ennetava ja õpetliku filmiõhtu. Õpilaste üritusele aitasid kaasa 

õpetajad Liis Leilop, Kristel Kruuse, Merili Raudmäe, kooliõde Maive 

Margus, psühholoog Kaisa Hunt ja huvijuht Egle Saarepere.  

 Õpilased Mia Faster (7a) ja Minna Lepik (7a), kes eelmisel neljapäev  

viisid läbi mängujuhtide esimesed aktiivsed vahetunnid, kus mängiti 

erinevaid liikumismänge.  

 Õpetaja Kersti Krüünvald ja Kaire Sumberg, kes eelmisel kolmapäeval 

koordineerisid veepäästekoerte infotunde.  

 

ÕPILASELE, ÕPETAJALE JA LAPSEVANEMALE 

 Neljapäeval, 29. novembril toimub 1.-2. tunni ajal koduklasside 

kaunistamine. Iga klass mõtleb ühiselt, milline kujundus, sõnum, pilt vms 

iseloomustab nende klassi ja kujundab selle oma koduklassi uksele. 

Üleskutse toimub õpilasesinduse projekti „Üheskoos suudame palju!“ 



raames. Lisaks klassidele on ka kõik ülejäänud õpetajad ja spetsialistid 

oma uksi kaunistama oodatud. 

 

 Neljapäeval, 29. novembril, reedel, 30. novembril ja esmaspäeval, 3. 

detsembril  toimuvad õpilaseesinduse noortealgatusprojekti „Üheskoos 

suudame palju!“ raames stiilipäevad:  

 

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

raamatutegelane; 

 30. november stiilipäev I-III kooliasmele – kaisukaru päev; 

 3. detsember stiilipäev I-III kooliastmele – päkapiku stiil. 

 

         Igast kooliastmest selgitatakse välja enim stiilipäeval osalenud õpilastega   

         klass ja jagatakse auhind. Lisaks eelnevale toimuvad neljapäeval ja reedel  

         2. ja 3. vahetunni ajal aulas  liikumismängud. 

 Reedel, 30. novembril toimub I kooliastme avatud õppe päev. 

Õppetegevus toimub erinevates põnevates töötubades. 

 Esmaspäeval, 3. detsembril toimub I kooliastmele heategevuslik 

teatrietendus „Rubertuse heategu“. Kogu etenduste tulu annetatakse SA-le 

Tartu Maarja Kirik. Etendused toimuvad kell 10.15 ja 11.40 aulas.  

Pilet 2€. 

 Teisipäeval, 4. detsembril toimub helkurikõnd. Oodatud on kõik õpilased, 

õpetajad ja lapsevanemad. Kogunemine ja registreerimine kell 17.45 

koolimaja juures. 

 

 

KLASSISISESED ÜRITUSED JA ÕPPEKÄIGUD  

 Kolmapäeval, 28. novembril toimub 4.c klassi õpilaste õppepäev 

Teaduskeskuses AHHAA.  

 Kolmapäeval, 28. novembril saavad 9.b klassi õpilased osa  Musta Kasti 

noorteetendusest „5 grammi sisemist rahu“. Etendus toimub Genialistide 

Klubis.  

 Kolmapäeval, 28. novembril toimub 6.b klassi klassiõhtu. 

 Neljapäeval, 29. novembril on 1.a ja 1.b klassi õpilased osalemas Tartu 

Tervishoiu Kõrgkooli tervise teemalistes töötubades. 

 Reedel, 30. novembril on 1.c ja 1.d klassi õpilased osalemas Tartu 

Tervishoiu Kõrgkooli tervise teemalistes töötubades. 



 Reedel, 30. novembril toimub poistekoori laululaager. Laululaager toimub 

peale kooli kell 15.00-18.00. 

 Reedel, 30. novembril toimub 6.-7. klasside kinokülastus. 

 Teisipäeval, 4. detsembril saavad 8.b klassi õpilased osa YFU Eesti 

töötoast „Elu vahetusõpilasena“. Ja 9.b klassi õpilased osa töötoast 

„Interaktiivne keele- ja kultuuritund“  

 Teisipäeval, 4.detsembril saavad 8.a ja 8.b klassi õpilased osa ettevõtlust 

tutvustavast mängust, mis on osa töötukassa haridusprogrammist. 

 


