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 TÄHELEPANU JA TUNNUSTUST PÄLVIVAD  
 

 

 Õpetajad Kersti Krüünvald, Liis Leilop, Riivo Rivimets, 

Mariann Rajang ja Signe Seene, kes organiseerisid ja viisid läbi 

Tartu linna Haridusfestivali „Aktiivne ainetund“ töötoad 

Veeriku koolis.  

 

 Õpilased Marii-Eliise Ats (7.b), Kristjan Rüüson (8.b), Marcello, 

Marten Širikov (8.b), Marcus Pehka (8.b), Liisbeth Laanemets 

(9.a), Annemai Rajang (9.a), Gayla-Helery Mägi (9.a), Karl 

Markus Kurs (9.b), Oliver Mägi (9.b), Mari Helen Aader (9.b), 

Kerli Jürimäe (9.b) ja Art Richard Müürsepp (9.b), kes võtsid 

osa ettevõtlusnädala raames ja Junior Achievement Eesti 

korraldatud üle-eestilisest majandus- ja ettevõtlusteemalisest  

e-viktoriinist. Õpilasi juhendas õpetaja Jane Pääsukene. 

 

 Õpetajad Reet Tallo, Priit Pensa, sekretär Margareta Samm ja 

kõik, kes aitasid kaasa endise kolleegi Eve Rungi 

mälestusürituse korraldamisele. 

 

 Kooliõde Maive Margus ja arst Riina Hunt, kes rahvusvahelise 

elustamispäev raames korraldasid koolis elustamise töötoad.  

 

 Kooli psühholoog Ewa Roots, kes aitas organiseerida õpetajatele 

läbipõlemist ennetava koolituse. 

 



 Õpilane Marii-Eliise Ats (7.b), kes esindas kooli Tartu 

Linnavalitsuse kultuuriosakonna noorsooteenistuse poolt 

korraldatud hoolekogu õpilasliikmete koolitusel. 

 

 Õpilased Liisbet Vahtrik (7.b) ja Gayla-Helery Mägi (9.a), kes 

esindasid Veeriku kooli õpilasesindust Eesti Õpilasesinduste 

Liidu üldkoosolekul.  

 

 Kõik klassijuhatajad ja õpetajad, kes panustasid kooli 32. 

sünnipäeva sujuvasse kulgemisse.  

 

 Mängujuhid Liina Riin Jõgi (8.c), Minna Lepik, Emma Katrina 

Siigur (mõlemad 8.a), Grete Tõnismäe ja Marii-Eliise Ats 

(mõlemad 7.b), kes esindasid kooli Tartu Ülikooli liikumislabori 

korraldatavas mängujuhtide sügiskoolis. 

 

 

ÕPILASELE, ÕPETAJALE JA LAPSEVANEMALE  
 

 

 29. oktoober toimub lapsevanemate õhtuakadeemia, mille 

teemaks on sel korral õuevahetunnid. Oodatud on nii 

lapsevanemad kui ka õpetajad. Registreerimine ja täpsem info 

stuudiumis. 

 

 31. oktoobril toimub helkurikõnd, kuhu on oodatud kõik 

õpetajad, lapsevanemad ja õpilased. Seekordne helkurikõnd on 

halloweeni teemaline ja kõik osalejad on oodatud erinevates 

kostüümides. Kõige helkivamate ja kostümeeritumate vahel 

loosib õpilasesindus 3 eriauhinda välja. 

 



 5. novembril ootab õpetaja Liis Leilop kõiki huvilisi 

liikumisvahetunni ajal mõnusale jalutustiirule. Kogunemine 

11.15 kooli ees. 

 

 7. novembril tähistame koolis isadepäeva. Täpsem info ja 

registreerimine stuudiumis. 

 

 

 


