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TÄHELEPANU JA TUNNUSTUST PÄLVIVAD
 Õpilane Robin Aleks Kavald (9.b), kes esindas kooli keemiaolümpiaadi
piirkonnavoorus ning saavutas 9. klasside seas 1. koha ja õpilane Keidi
Käärmann (8.a), kes saavutas 8.klasside seas 5. koha. Tunnustus ka
kõikidele ülejäänud õpilastele, kes kooli esindasid – Helen Rähni (8.a),
Rainis Puusepp (8.b), Robin Vool (8.b), Robin Aus (9.b), Martin
Männiste (9.b), Krisliin Rohtla (9.b), Karl Kristofer Haljand (9.a) ja
Markus Kruusla (9.a). Õpilasi juhendas õpetaja Joana Jõgela.
 9. klassi meeskond koosseisus Robin Aleks Kavald (9.b), Robin Aus
(9.b), Kristina Ernits (9.b), Martin Männiste (9.b) ja 8. klassi meeskond
kooseisus Keidi Käärmann (8.a), Rainis Puusepp (8.b), Kathy Carmela
Klassen (8.b), Mari Helen Aader (8.b), kes esindasid kooli ja osalesid
Jaan Poska Gümnaasiumi poolt korraldatud reaal- ja loodusainete
võistkondlikul viktoriinil 8.-9. klassidele.
 Õpilased Mia Faster (7.a), Liina Riin Jõgi (7.c), Kristjan Rüüson (7.b) ja
Markus Tõnnson (7.c), kes esindasid kooli õpilasesindust Tartu
põhikoolide õpilasesinduste öökoolis „Öös on asju“. Öökool toimus
Tartu Kesklinna Koolis ja õpilastega oli kaasas huvijuht Egle Saarepere.

ÕPILASELE, ÕPETAJALE JA LAPSEVANEMALE
 Kolmapäeval, 30. jaanuaril toimub sõbrapäeva laada infotund, kuhu on
oodatud kõik klassijuhatajad. Infotunnis tutvustab õpetaja Joana Jõgela
laada ettevalmistusi toetavat töölehte, mis jagatakse sel korral kõigile
laadal müüjatele ja kogutakse hiljem ka kokku. Infotund toimub kell
14.00 ruumis A-407.
 Kolmapäeval, 30. jaanuaril külastab I kooliastme õpilasi Piret Valge, kes
räägib lastele selle aasta tegijatest. Programmi eesmärgiks on lastele
tutvustada selle aasta "tegijaid" – loomi ja taimi, kelle heaolule sellel
aastal eriti tähelepanu pööratakse.
 Neljapäeval, 31. jaanuaril osalevad 9. klassid õppepäeval „Minu riik“.
Õppekäigul saavad õpilased parema ettekujutuse riigi ja võimu
toimimisest, sellega kinnistatakse tundides õpitut ning arendatakse nii






kooli põhiväärtusi kui ka riiklikus õppekavas käsitletud üldpädevusi.
Õppepäev toimub Tallinnas.
Neljapäeval, 31. jaanuaril toimub õpilasesinduse koosolek. Koosolek
toimub II korruse koridoris kell 15.00.
Reedel, 1. veebruaril on kooliraadio saade, mille teemaks on Tartu
rahulepingu sõlmimine. Saade toimub 2. tunni alguses.
Reedel, 1. veebruaril toimub õppekava toetava projekti „Maailma viljad“
III etapp. Kohtumine toimub Miina Härma Gümnaasiumis ja seal
osalevad Veeriku koolist 8.a klassi õpilased.
Esmaspäeval, 4. veebruaril toimub 9. klasside õpilastele ja nende
vanematele ühine infotund edasiõppimisvõimalustest Tartu
gümnaasiumites ja Tartu Kutsehariduskeskuses. Informatsiooni Tartu
gümnaasiumite ühiskatsete korrast jagab Treffneri gümnaasiumi õppejuht
Aime Punga. Kutsehariduskeskusest on külaliseks karjäärinõustaja Liine
Maasikas. Kooli lõpetamisega, sh lõpueksamitega seonduvast räägib
õppejuht Carmen Luts. Infotund toimub muusikaklassis (B-245).

KLASSISISESED ÜRITUSED JA ÕPPEKÄIGUD
 Teisipäeval, 29. jaanuaril osalevad 2.a klassi õpilased õppeprogrammil
„Põnev loomariik – vaatlused ja uurimused“. Õppeprogramm toimub
Tartu Ülikooli Loodusmuuseumis..
 Teisipäeval, 29. jaanuaril toimub 2.d klassi klassiõhtu.
 Teisipäeval, 29. jaanuaril on 9.a klassi õpilased Physicumis tiitrimas.
 Kolmapäeval, 30. jaanuaril osalevad 2.b klassi õpilased loodusmuuseumi
õppeprogrammis „Põnev loomariik“.

