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MEIE KOOLI STAARID

60ndate kütkes olev 4.a klass. Foto: Kadri Lilll
2. märtsil toimus Veeriku kooli lauluvõistlus Veurovisioon. Veurovisiooni korraldamine ei laabunud just
kõige paremini, sest üritus tuli külmapühade tõttu
edasi lükata.
Sellel aastal oli esinemisnumbreid 10 ja tase tunduvalt
kõrgem kui eelmisel aastal. Suurem osa esinejatest
püüdis ise laulda, mitte ainult suud maigutada, sest
sel aastal oli lauluoskus üks hindamiskriteeriumitest.
Lisaks laulmisele hindas žürii esinemisjulgust, show’d,
liikumist ja kostüüme.
Žüriisse kuulusid peale direktori, paari õpetaja ja
õpilase ka 20. lennu vilistlased Karel Vähi ja Ardo Jakobson. Viimased on väga olulised žüriiliikmed seetõttu, et just nende lend korraldas kuus aastat tagasi kõige
esimese Veurovisiooni. Tookordne Veurovisioon ei erinenud kuigivõrd selleaastasest, kuigi esimesel üritusel
laval ringi ei tantsitud ja õpetajate panus oli tunduvalt
väiksem.
Sel ajal, kui žürii tähtsat otsust langetas ja kõvasti vaidles, küsitlesid reporterid publikut, kes pidutses diskorütmide saatel. Selgus, et rahvas oli üritusega väga rahul
ning kõige enam meeldis publikule 5.a klass, kes esitas
Getter Jaani hiti „Rockefeller street“. Publiku lemmiku

kohta oli ka žüriil öelda kiidusõnu, sest 5.a tüdrukute
koreograafia oli teiste esinejate liikumisest peajagu
üle.
Pärast pingelist mõttetööd kuulutas žürii välja võitjad:
4.-6. klassi arvestuses saavutas esikoha 4.a klass The
Beatlesi surematu hitiga „Yellow submarine“. Ise kommenteerisid nad oma lauluvalikut sõnadega: „Meile
meeldib klassikaline rokk.“ 4. a trumbiks oli see, et
lavale tuldi terve klassiga. Vanemas vanuserühmas osutusid võitjateks Madis, Jaan ja akropoisid, kes esitasid
Push Up-i unustamatu loo „Ämblikmees“. Žürii sõnul
oleks esitus jätnud veel parema ja ehedama mulje, kui
loo naispeategelane oleks baleriiniseeliku all kandnud
sukkpükse, mitte teksasid.
Kuigi kõik esinejad said toredate etteastete eest kiita,
oli žüriil ka kriitikat. Võimlemistreener Nele Varendi
soovitas tulevastel esinejatel oma liikumine paremini
läbi mõelda ning lubas vajadusel ise järgmisel aastal
appi tulla. Lauluhuviline Karel Vähi soovis aga kuulda
rohkem lauluhäält. Kui järgmisel aastal neid nõuandeid kuulda võetakse, õnnestub üritus kindlasti veel
paremini kui sel aastal.
Meeri Jakobson

KOOLIS TOIMUB

Külm sai lastest võitu
Mõned nädalad tagasi olnud külmalaine andis taas võimaluse kodus istuda ja koolist puududa. Kõige õpilastevaesem päev oli 18. veebruar, mil puudus tervelt 231 õpilast (see on 58% kogu koolist).
Viisin läbi kiirküsitluse, kus uurisin, mida tehti külmapühade ajal. Küsitletud 42 inimese seast kõigest üheksa vastanut ei pidanud külmapühi. Miks? Nende õpilaste arvates oli lahe koolis olla, kui kohal oli vähe inimesi. Mida aga
tegid need, kes kooli ei tulnud? Vastused on populaarsuse järjekorras.
Mängiti arvutis (täpsemalt Facebook, Minecraft ja CounterStrike)
Vaadati televiisorit
Magati
Õpiti
Käidi McDonald’sis
Lihtsalt söödi kodus
Mängiti/ kakeldi koeraga
Õpetati/ kiusati koera
MINA OLEN
Mängiti õega
AINUS
JOBU, KES
Mindi maale
SELLISE KÜLMAGA
Käidi trennis
KOOLI TULI.
Loeti raamatut
Suusatati
Oldi haige
Sõideti ATV-ga
Mõeldi lainete tantsu välja

ÕPS

Nüüd võiks vaadata, kui paljud mainitud tegevustest toimuvad õues või on seotud kas või
hetkelise õues olemisega! Nii et kas külmapühad
ikka olid külmapühad või oli see lihtsalt hea võimalus teha koolist poppi?
Georg Kõivumägi

Kool sai uued arvutid
Karikatuur: Renne-Ly Virks
Miks ilmusid ühel päeval koolikoridori ja arvutiklassi põrandale kümned
arvutimonitorid? Läksime uudishimulikult õpetaja Pensa jutule, kus selgus,
et kooli arvutite seas viidi läbi uuenduskuur: vanade raalide asemele tuli 38
tuliuut arvutit. Suur osa vanadest arvutitest läks ainekabinettidesse, et asendada kooli
kõige vanemad kompuutrid pisut uuematega, ning need arvutid, mis olid tõesti ürgvanad, läksid mahakandmisele. Lisaks arvutitele vahetati välja ka kõik arvutiklassi toolid, sest need ei vastanud
tervisekaitse nõuetele. Õpilaste sõnul on uued toolid ilusad ja väga mugavad ning enam ei jää arvutiõpetuse
tunnis selg valest istumisasendist valusaks. Õpetaja Pensa arvates on ka uued arvutid vanadest mugavamad ning
õpilased saavad nende kasutamisega imehästi hakkama.
Johanna Ets ja Lota-Brita Haugasmägi
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Euro tõstis hinda!
Koolilehe suurtesse kõrvadesse on imbunud nurinat, et söökla on koos euro tulekuga tõstnud hindu
ning toiduportsjonid on jäänud väiksemaks. Käisime
sööklajuhatajalt Maiken Mägilt aru pärimas.
Miks on uuel aastal sööklas hindu tõstetud?
„Hindu me ei tõstnud, vaid seoses euro tulekuga
ümardasime nii, et rahaga oleks mugavam ümber
käia.“
Õpilased nurisevad, et portsjonid on väiksemaks jäänud. On see tõsi?
„Portsjonid ei ole väiksemaks jäänud, vaid kõik
saavad ise küsida, kui palju nad süüa tahavad ja alati
saab juurde küsida, kui tundub, et portsjon on liiga
väike. Alguses panemegi taldrikule natuke vähem,
kuna teame, et mõned viskavad kogu söögi solgipangi ja et solki vähem oleks, panemegi alguses väiksema portsjoni.
Toit võiks olla pisut vaheldusrikkam, kas Te ei
leia?
„Sööklas ei saa me midagi ise otsustada. Saadame
menüü direktorile ja kui temale midagi ei meeldi,
siis ei saa ka meie neid sööke menüüsse panna, mida
heaks ei kiidetud“
Miks ei müüda kooli sööklas nätsu?
„Nätsu ei müü me sellepärast, et varem, kui müüsime,
olid kõik lauaalused ja muud kohad nätse täis.“
Kas seoses euro tulekuga on õpilaste ostmisharjumused muutunud?
„Ei, kõik on ikka sama.“

Enne euro tulekut maksid saiakesed 6 krooni tükk.
Veel jaanuaris oli hinnaks 38 eurosenti...
Foto: Hans-Christjan Lilles

Merike Balder
Foto: Helve Sokk

UUS NÄGU
Sel veerandil tuli meile taas uus raamatukoguhoidja.
Saame tuttavaks, Merike Balder.
Kuidas teile meeldib meie kool?
Mulle meeldib siin väga, sest see oli minu esimene töökoht 15 aastat tagasi. Siis töötasin ma siin algklassides
õpetajana.
Kuidas te Veeriku Kooli tagasi sattusite?
Mu vanad kolleegid kutsusid mind siia tagasi.
Kas te tahtsite saada väiksena raamatukoguhoidjaks?
Ei tahtnud, alles enne keskkooli lõppu mõtlesin minna
kursustele.
Kas teie töö on väga raske?
Minu meelest küll ei ole.
Mis oli teie lapsepõlve lemmikraamat?
A. Beekmani „Tondinahad“
Kas raamatukogus käivad tihedamini tüdrukud
või poisid?
Raamatukogus käivad kõik, sõltumata soost.
Milliseid raamatuid kõige rohkem laenutatakse?
Ikka kohustuslikku kirjandust.
Helve Sokk ja Raina Järv

HOBINURK

Mis on CISV?
Olen juba kolm aastat CISV Estonia liige. CISV on organisatsioon, mis korraldab lastele rahvusvahelisi suvelaagreid. Oma esimesest laagrist CISV-is mäletan ma vaid seda, et ma suhtlesin ainult eestlastega. Laagris olid ka
lätlased, aga nendega ma ei julgenud suhelda. Järgmine aasta sain kutse juba teise laagrisse. Seal mõtlesin, et tuleb
rohkem suhelda, hoolimata sellest, et teised laagris osalejad on vanemad ja räägivad inglise keelt palju paremini.
Tegelikult see päris nii ei ole. Selle kogemuse sain ma oma kolmandas laagris, kus oli koos palju eri rahvustest
noori, aga kõige paremini rääkisid inglise keelt ikkagi eestlased. Sain selles selgust, kui tegin juttu oma välismaalastest toakaaslastega, kes kehitasid vaid õlgu ja andsid mõista, et ei oska inglise keelt. Tegelikult saab ju ennast
teistele arusaadavaks teha ka käte ja jalgadega ning laagris on alati liidrid, kes keeleliselt aitavad.
Laagrites mängime me erilisi mänge, mida tahaksin mängida ka oma klassiga. On mänge, kus peab jooksma, on
suhtlusmänge ja tööd tiimides. Mu lemmikmäng on mäng nimega salakaubavedajad (smuglers). On kaks tiimi. Ühe
ülesandeks on smugeldada võimalikult palju paberlipikuid üle platsi, kus seisavad politseinikud. Politseinikud on
loomulikult teise tiimi lapsed, kellel on õigus püüda sind kinni ja küsida kolm küsimust lipiku asukoha kohta. Lipikud on peidetud tavaliselt mängija riietesse või taskusse. Kui politseinik küsib, kas lipik on taskus ja seal see on,
annad paberi talle. Kui politseinik salakaupa ei avasta, oled võitnud ja oma tiimi palju aidanud. Kui politseinikul
on küsimused esitatud, on smugeldajal 5 sekundit aega põgeneda. Võidab see tiim, kes oli kavalam ja sai lipikuid
rohkem.
CISV on minult võtnud ära suhtlemishirmu ja andnud teadmise, et inimesed üle maailma on ühesugused. Mulle
meeldib CISV-s väga. Olen õnnelik, et sinna sattusin, sest olen sealt saanud hea keelepraktika, suhtluskogemuse
ja palju toredaid sõpru.
Meeri Jakobson

Foto: Erakogu
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Orienteerumine
suuskadel
Suusatama õppisin ma juba umbes kaheaastaselt, kuid
suusaorienteerumisega olen tegelnud poolteist aastat.
Suusaorienteerumine on suuskadega orienteerumine
suusaradadel. Spordiala eesmärgiks on kaardi abil leida
maastikul asetsevaid kontrollpunkte ja võimalikult kiiresti jõuda finišisse. Punktid on kaardi peal märgistatud
punaste ringikeste abil, mis on ühendatud sirgjoontega.
Kaart ise asetseb planseti peal, mis seotakse ümber
keha kinni, et orienteeruja käed oleksid suusatamiseks
vabad.
Kuigi olen alaga tegelenud alles poolteist aastat, olen
jõudnud käia mitmetel võistlustel nii Eestis kui Lätis
ning saavutada vanuseklassis N 14-16 häid tulemusi.
Näiteks Lätis toimunud meistrivõistlustel teenisin nii
kuld- kui pronksmedali, Jõulumäel ning Holstre Pollis aset leidnud Eesti meistrivõistlustel võitsin kulla ja
hõbeda.
Mulle meeldib suusaorienteerumine väga, kuna saan
peale suusatamise tegeleda orienteerumisega, mida
olen harrastanud kogu oma elu. Suusaorienteerumise
ajal saab nautida loodust ja mõelda oma mõtteid ning
kuna seda ala harrastab kogu mu pere, on iga trenn
nagu mõnus pereüritus.
Foto: Erakogu

Edith Pärnik

Piltuudis
Veerandilõpus ilmus II korruse
fuajeesse pingpongilaud, mille III
kooliastme poisid ise valmistasid. Laud on saavutanud ülima
populaaruse, selle ümber on rahvas varahommikust hilisõhtuni, nii
vahetunnis kui tundide ajal. Probleem on selles, et reketeid pole veel
valmistatud ning palli löömiseks
kasutatakse kõike, mis kätte juhtub,
kõige sagedamini koolipäevikuid.

7.c klass lõbutsemas pinksilaua ümber. Foto: Riin Grossmann

TEADMISTE KONTROLL

Matemaatikaõpetajate tuleproov
Emakeelenädalal panime matemaatikaõpetajad proovile. Tahtsime näha, mida nad teavad eesti
keelest ja kultuurist. Tulemuste põhjal võib otsustada, et ei olegi nii, et matemaatikaõpetajad oskavad ainult matemaatikat ja muudest ainetest ei tea midagi, vaid tegelikult oskavad nad lisaks
reaalainetele hästi ka humanitaaraineid.Tublid!
Küsimused on pärit Ivo Linna raamatust
“Mälumängud lastele”.

Küsimused. Vastused

Reene Õigus

Kristi Kreutzberg

Kes on poeet? Luuletaja

luuletaja

luuletaja

Mitu tähte on eesti tähestikus? 27

30 ringis

26

Kuidas käändub sõna vesi mitmuse osastavas? vesi
Vesi

Veesid

Kuidas nimetatakse kurva sisuga näitemänge? Tragöödia
Tragöödia
Kes on kirjutanud raamatud „Sirli, Siim ja sala- Ei tea
dused“ ning „Kaelkirjak“? A. Kivirähk

Tragöödia
Ei tea

Kes oli Lydia Koidula? Kirjanik, luuletaja

Kirjanik/ luuletaja

Mis mari on palukas? Pohl

Pohl

Eesti kirjanik, luuletaja, tegeles ajakirjandusega
Pohl

Mis puu on rahvakeeles pedajas? Mänd

Mänd

Pihlakas

Millise lauluga võitis Eesti Eurovisiooni laulu- Dave Benton ja Tanel Dave Benton ja Tanel
konkursi aastal 2001? „Everybody“
Padar, laulu pealkirja Padar „Everybody“
ei tea.
Mis on Eesti kõige idapoolsem linn? Narva

Narva

Narva

Kes oli Eesti 5-kroonisel rahatähel? P. Keres

Ei tea

Paul Keres

Kas Suur Munamägi on mägi või küngas?
Küngas

Küngas

Küngas

Säde Mai Krusberg ja Ingrid Kiisk

midagigi head

Märka positiivset!
Halba märgata on lihtsam kui näha head. Seetõttu
ongi tervisekomisjon pannud õpilastele ja õpetajatele südamele, et koolielus võiks pöörata enam
tähelepanu positiivsetele asjadele. Mida head on
märgatud III veerandil?
Koolimaja näeb puhas välja
Radiaatorid on soojad, koolis oli külmade ilmadega
väga soe.
Koolimaja ümber on teed hästi hooldatud.
Veebruaris olid pikad külmapühad.
Õpetajad on muutunud rõõmsamaks, sõbralikumaks,
mõistvamaks, tulevad rohkem vastu, ei kärata enam
nii palju kui varem, naeratavad rohkem.
Klassikaaslased on muutunud sõbralikumaks.
Veerand oli pikk, aga möödus väga kiiresti.
Sel veerandil oli palju üritusi, eriti meeldis Veurovisioon.
Vetsud ei haise.
Üks kehalise kasvatuse tund on vähem kui varem.
Kooli minnes ja sealt tulles pole enam pime.

Bioloogiaklassi seinalt võeti maha kärnkonna pilt. Kui
nüüd veel rästiku pildi ka maha saaks, oleks super.
Õppida on vähem ja õpitavad asjad on huvitavad.
Suvi tuli lähemale.
Arvutiklassis on uued toolid ja arvutid.
II korrusel on pingpongilaud.
Koolisöök on muutunud maitsvamaks.
Uus raamatukoguhoidja on tore.
Koridoride seintel on palju lugemismaterjali. Seinad
näevad nii ilusamad välja.
9. klassil on viimane tõsise õppimisega veerand, edasi
toimub ainult kordamine.
Vabariigi aastapäeva aktus oli väga ilus ja hästi korraldatud.
Ainenädalad muudavad koolielu huvitavamaks.
Kehalise kasvatuse kohustuslikud välitunnid on
tervisele väga hästi mõjunud.
Klassidesse on ilmunud väga palju uusi tehnilisi vidinaid, mis muudavad tunnid põnevamaks.
Vahetundides sai lauamänge mängida. Kahju ainult, et
pahatahtlikud õpilased mänge lõhkusid ja sellepärast
mängud ära viidi.

Foto: Internet

FILM

Erakordsed teismelised kinolinal
Filmiarvustus

John Smith (Alex Pettyfer) saabus Maale, et alustada siin rahulikku elu. Selleks, et mitte äratada maaelanike
negatiivset tähelepanu, pidi John Smithi sõber teesklema, et on Johni isa, sest vastasel juhul oleks poisil tulnud liiga
palju seletamist. Pole just igapäevane nähtus, kui teismeline elab ihuüksi.
Lisaks John Smithile elasid Maal ka mõned teised temataolised olendid ehk üleloomulike võimetega inimesed. Nagu
ulmefilmile kohane, tulid ühel hetkel mängu koletised, kes tahtsid Maad vallutada. John Smith ja tema kaaslased
alustasid põnevat ja seiklusterohket põgenemist. Pingelisele olukorrale vaatamata suutis John Smith armuda ja lugu
oleks võinud lõppeda ilusti, kui kollid poleks saabunud just sinna väikelinna, kus John oma tüdrukuga aega veetis.
Toimusid üleloomulikud võitlused, mis kestsid nii kaua, kuni kõik halvad surma said. Et filmile sügavust lisada ja
emotsionaalsete kinokülastajate pisaraid välja meelitada,
lasti filmis surra ka Johni parimal sõbral ja vale-isal. Halvad
surnud, sõber leinatud, läksid
kõik oma teed.
Film oli väga huvitav ja ka
eriefektid olid võimsad. Peamiselt oli eriefekte kasutatud
teise planeedi elanike üleloomulike võimete edasiandmiseks. Näiteks suutis mõni
tegelane oma käest välja suunata valgusjoa. Kõige efektsem oli stseen, kus peategelane suutis väljasirutatud käega
peatada enda poole ülisuure
kiirusega kihutava politseiauto. Auto jäi seisma täpselt
John Smithi nina ees, tagumine
ots üleval ja kummid kärssamas. Pingeline!
Näitlejad olid head, elasid
oma rolli väga hästi sisse ja
mängisid originaalselt. Eriti
hea mulje jättis peategelane
Alex Pettyfer oma näitlemisoskusega. Ka tema võimed
olid teiste tegelaste omadest
huvitavamad.
Kuigi film oli üldjoontes hea,
olid sel ka mõned puudused.
Näiteks olid mõned stseenid
liiga õudsed, rünnakud liiga
Foto: Internet
järsud. Näidati palju tapmist
ning tasakaaluks ka liiga palju armastust. Ja kui lõpuni aus olla, jäin ma kinos magama. Seejuures mängisid oma osa
pehmed toolid, koolipäeva väsimus, plaksumaisi joovastav aroom ja pime saal. Sellest hoolimata annaksin filmile
8,5 punkti 10st ja läheksin seda ka teist korda vaatama.
Hannes Rumm
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Horoskoop

Libauudised

Ära ole nii jäärapäine, püüa asju vaadata
helgemast küljest.
Tormad pea ees uutesse seiklustesse.
Vajad vaheldust oma ellu.
Vaata, et sa oma kaaslast unarusse ei jäta,
koos saate kõigist raskustest jagu.
Tagurpidi liikumise asemel võiksid teha
paar sammu edasi, see toob sulle endale
rohkem kasu.
Tunned end tõelise kuningana, kõik alluvad
su käskudele.
Satud väiksesse pahandusse, mille tagajärjel pead tõestama oma süütust.
Kaalud varianti, kas võtta pakkumine vastu
või mitte, igal juhul on see sulle kasulik.
Teiste salvamise asemel hoia oma keelt
hammaste taga, nii on kõigile parem.
Saad vibulaskmises paremaks, oled oma
sihtmärgi kindlaks teinud.
Liigud kaljukindlalt kõrgemale oma eesmärgi suunas. Kõik läheb sinu tahtmist
mööda.

(pole mõeldud lastele, kes lugeda ei oska, ega
suurtele, kes seda juba oskavad)
Kõõm koolis!
25. veebruari öösel avastati kahest vene keele klassist
kõõm. Arvatakse, et see kõõm tuli õpilastelt. Kui see
arvamus on õige, on kõõm vähemalt kahel Veeriku
kooli õpilasel.
Varvas prügikastis!
(nõrganärvilistel palun mitte lugeda)
29. veebruari pärastlõunal leidis üks poiss (kelle nime
me ei nimeta) puutöö klassi prügikastist varba, millest
oli läbi torgatud naaskel. Pole veel kindlaks tehtud, kellele varvas kuulub ja kas tegu on üldse pärisvarbaga.
Veeriku kool muudetakse ülikooliks
„Tartu Veeriku kool muudetakse järgmise aasta esimesel septembril ülikooliks.”
Sellised sõnad lausus Tartu linnapea peale pikka kaalumist ja vaidlust linnanõukoguga.
Justin Bieber Eestisse tuleb elama!
Kanada lehelt The Canada laekus teade, et kuulus
popstaar Justin Bieber on otsustanud tulla Eestisse
elama. Bieberi mänedžeri sõnul ei koli noorte neidude iidol Eestisse lähima 2 aasta jooksul, aga Bieberil
olevat siiski kindlad plaanid.
Rasmus Lellep

Valasid ühe olukorra tõttu ohtralt pisaraid.
Nüüdseks on see möödas ja ees on paremad päevad.
Suhetes teistega tunned end kui kala vees.
Saabunud on su tähelend.
Targo Timak

Foto: Internet

