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KOLMAPÄEVAST PÜHAPÄEVANI 

K  01.02 10.00 MK etlemiskonkurss 4. – 6.  
 klassidele KVK-s 
 13.00 MK etlemiskonkurss 7. – 9.  
 klassidele KVK-s 
 14.00 Direktsiooni koosolek 
 15.00 Metoodikanõukogu  
 koosolek 
N  02.02 11.30 MK etlemiskonkurss 10. –  
 12. klassidele Linnateatris 
 16.00 Põhikooli mälumängu II  
 voor 
L  04.02 10.00 Keemiaolümpiaadi  
 piirkonnavoor 
 20.00 Kabaree vilistlastele 
E  06.02 10.45 Klassivanemate koosolekud 
T  07.02 16.00 Õpilasesinduse koosolek 
K  08.02 14.00 Direktsiooni koosolek 
 16.00 Võõrkeelte ainekomisjoni 
  koosolek 
N  09.02 12.00 MK koolinoorte  
 vokaalansamblite konkurss Astes 
 16.00 Õpetajate mälumäng 
R  10.02 Ül Etlejate konkurss 
L  11.02 10.00 Ajaloo-olümpiaadi  
 piirkonnavoor 
 10.00 Lingvistikaolümpiaadi 
  eelvoor 
 Keskkoolide meistrivõistlused  
 väitluses  
P  12.02 Keskkoolide meistrivõistlused  
 väitluses  
 

DIREKTSIOON TÄNAB 

 
Viire Pors, Marina Mäetalu, Anu Ausmees, 
Linda Kuuseok, Paavo Kuuseok, Marek 
Schapel – õpilaste väga hea ettevalmistuse eest 
matemaatikaolümpiaadiks. 
Ivar Tamm – Bumerangi võistluse 
korraldamise ja läbiviimise eest. 
Triino Lest ja Diana Õun – Üleriigilise 
solistide konkursi korraldamise eest 
 

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED 

K  01.02 Aado Haandi.  
 Hariduskonverentsist ja -messist 

N  02.02 Direktsiooni info 
R  03.02 Marika Pärtel. Kuidas rikkaks  
 saada. 
E  06.02 Viljar Aro 
T  07.02 Margit Mägi. Erivajadusega  
 õpilane matemaatikatunnis. 
K  08.02 Iivi Vikat. Uudiskirjandust  
 raamatukogus. 
N  09.02 Direktsiooni info. 
R  10.02 Triino Lest. Kuidas ühendada  
 noorte huvisid ja võimalusi. 
 

SISEKONTROLL 

Koolivormi kandmine 
PGS §24 p 5 
 

KARJUMISE VALU 

 
Õpetaja küsis oma õpilastelt: "Miks me karjume 
vihast? Miks inimesed karjuvad üksteise peale 
kui nad on endast väljas?"  
Õpilased mõtlesid natuke, ja üks nendest ütles: 
"sest me kaotame oma rahu - sellepärast 
karjume". "Aga miks karjuda, kui teine inimene 
on sinu kõrval? Kas pole võimalik rääkida 
temaga tasase häälega? Miks sa karjud inimese 
peale kui vihane oled?" Õpilased andsid ka teisi 
vastuseid, ent ükski ei rahuldanud õpetajat. 
Lõpuks ta selgitas: "Kui kaks inimest on 
üksteise peale vihased, siis nende südamed 
distantseeruvad tugevalt. Et katta seda kaugust, 
peavad nad karjuma, et teineteist kuulda. Mida 
vihasemad nad on, seda valjemini nad peavad 
karjuma, et läbi selle suureneva distantsi üksteist 
kuulda. 
Siis õpetaja küsis: "Mis juhtub kui kaks inimest 
armuvad? Nad ei karju üksteise peale vaid 
räägiva pehmelt - miks? Sest nende südamed on 
üksteisele väga lähedal. Distants nende vahel on 
väga väike..." 
Ta lõpetas: "Ja kui nad armastavad üksteist veel 
enam- mis juhtub? Siis nad ainult sosistavad, ja 
saavad üksteisega veel lähedasemaks oma 
armastuses. Lõpuks pole neil vaja isegi enam 
sosistada- nad mõistavad üksteist ainult 
vaadates. Vot nii lähedased on kaks inimest, kes  
üksteist armastavad." 
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Ärgem siis tõstkem oma häält, vaid pangem 
helisema vaikuse. Rääkigem üksteisega 
hoolimise keeles. Ja saagem üksteisest aru nii 
silmade kui südamega. 
 
Viljar Aro, koolijuht 
 

NOORTE SOLISTIDE KONKURSS 

 

 
 
16. Üleriigiline noorte solistide konkurss on 
minevik. See sai teoks tänu suurepärastele 
inimestele. 
 
Aitäh Sulle ja Sinu meeskonnale!!! -- Maria - 
Helena Palijenko 8a, Airike Vipp 10b, Gerda 
Nelis 10b, Henri Sink 10c, Alar Truu 10a, Sigrid  
Hüüdma 11a, Karmel Pea 11c, Jüri Põld 10c, 
Kaspar Viilup 10ca, Lauri Põld 10a, Rauno 
Liitmäe 11c, Eliise Hoogand 11c, Karl Oskar 
Villsaar 12b, Henri Tamm 12b, Thorwald-Eirik 
Kaljo 12b, Mart Laus 12c, Aare-Arnold Äkke 
12c, Eva Kristina Vatsfeldt 12c, Maarja 
Merisalu 12a ja kõik vahvad kontsertide juhid. 
 
Aitäh TEILE, MAAILMA PARIMAID 
ÕPETAJAD-ABILISED -- Andreas Noor, 
Indrek Peil,  
Sirje Kreisman, Rita Ilves, Mari Ausmees, Riina 
Laanes, Ülle Mägi, Irena Sink,  Marika Pärtel, 
Taimi Sepp, Ruth Kask, Aado Haandi, 
koristajad ja kokad. 
 
SUURIMAD ÕNNESOOVID Sandra Kahule 
(11a), kes saavutas GRAND PRIX ning  
Kärt Männale (10a), kes saavutas oma 
vanusegrupi II koha. Suurimad tänud  
tüdrukute juhendajale - Pilvi Karule! 
 
Triino ja Diana, konkursi peakorraldajad 

MATEMAATIKAOLÜMPIAADI  

MAAKONNAVOORU TULEMUSED 

28. jaanuaril toimus matemaatikaolümpiaadi 
maakonnavoor. Olümpiaadi esikolmik ja meie 
õpilased esikümnes olid järgmised: 
 
4. klass (40 osalejat) 
I-II Kätriin Käsper SÜG 
I-II  Feridee Sevostajanov SÜG  
III  Gendra Allikmaa SÜG   
6.-7. Oskar Kivi SÜG   
8.-9. Liisa Õunpuu SÜG   
 
5. klass (24 osalejat) 
I  Artur Fredrik Alpstal KG  
II Danel Tiitma Orissaare G    
III Gariina Kudritskaja Muhu PK  
6. Sofia Demi Li Valge  
8. Mihkel Rasu SÜG    
 
6. klass (26 osalejat) 
I Ott Kärner Tornimäe PK 
II Karl Viik SÜG 
III Kaupo Humal Leisi Keskkool 
6.-7. Artti Raasuke SÜG   
8.-9. Johannes Treiel SÜG   
 
7. klass (24 osalejat) 
1. Silver Sepp  Valjala PK   
2. Aleks Teller Lümanda PK   
3. Kenro Endel Üts Orissaare G   
4. Kirti Haller  SÜG   
5. Sten Vaher SÜG   
6.-7. Mari Kolk SÜG   
9.-12. Roland Kastein SÜG    
 
8. klass (17 osalejat) 
1. Annely Kasela Orissaare G  
2. Sander Tamm KG    
3. Laura Kaldjärv SÜG    
6. Teet Land SÜG  
9.-10. Johannes Rooso SÜG   
 
9. klass (16 osalejat) 
1. Magnus Kaldjärv SÜG   
2.-3. Karl Martin Lember  
2.-3. Rasmus Arge SÜG   
 
10. klass (15 osalejat) 
1. Indrek Viires SÜG   
2. Robi-Jürgen Algo SÜG   
3. Kaspar Viilup SÜG 
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4.-6. Krete Saak SÜG    
4.-6. Henri Sink SÜG  
 
7. Grete Reinsoo SÜG    
8.-9. Reedik Sõber SÜG   
 
11. klass (13 osalejat)  
I Pärlin Luhila SÜG   
II Krister Aleks Kasemaa SÜG  
III Matis Rüütel SÜG   
6. Anni Pupart SÜG   
7.-8. Tiina Seo SÜG   
9.-10. Joel Pupart SÜG   
 
12. klass (5 osalejat) 
I Jakob Prii SÜG 
II Manglus Lember SÜG   
III Livia Matt KG 
 
Täname osalejaid ja õnnitleme võitjaid! 
Paavo Kuuseok,  matemaatikaõpetaja 

 

BUMERANGI VÕISTLUS 

 
26. jaanuaril kell 16.00 toimus meie kooli 
auditooriumis 5.-12. klasside õpilastele 
sporditeemaline mälumäng Bumerang. Igast 
põhikooli klassist sai osaleda kaks õpilast ning 
kahe paralleeli peale moodustati neljaliikmeline 
võistkond. Gümnaasiumiklasside võistkonnad 
olid neljaliikmelised. Ette oli antud kolm teemat: 
kergejõustiku EM Helsingis 2012, Londoni 
olümpia 2012 ning jalgpalli EM Poolas ja 
Ukrainas 2012. Osavõtt põhikooli osas oli kehv, 
vaid kaks võistkonda, gümnaasiumiklassidest oli 
kohal suur enamus. 
Küsimusi oli väga erinevatelt aladelt. Nii 
spordiajaloost kui tänapäevast, korvpallist male 
ning hokini. Ettevalmistusest suurt kasu polnud- 
seda mainisid ka paljud osalejad, kuna 
küsimused olid etteantud teemadest kaugel. 
Mälumäng koosnes 20 küsimusest ning selle viis 
läbi Ivar Tamm. 
Tulemused:  
I koht - 12b 27p  
II koht - 12c 25p  
III koht - 11c 20p  
4. koht - 11b 16p  
5. koht - 11a 15p  
6.-7. koht - 10b, 8a 9b kl,  
8. koht - 10c  
9. koht - 5 ab  

10. koht - 10a 
Mälumängu võitjad lähevad edasi maakondlikku 
vooru. Soovime neile edu ka vabariiklikusse 
suurde finaali jõudmiseks! 
 
Gerda Nelis, 10b klassi õpilane 

 

TEADAANNE 

Kuressaare Linnateater, Kuressaare 
Gümnaasium ja Saaremaa 
Ühisgümnaasium annavad teada 
 

SAARE MAAKONNA ETLEJATE 
KONKURSI LÕPUETENDUS 

 
„ELU EI OLE LUGU, ELU ON 

LOOMINE“ 
 
toimub 2. veebruaril algusega kell 17.00 

Kuressaare Linnateatris 
 
Piletit hinnaga 1 euro 50 senti on võimalik 
osta kooli emakeeleõpetajate käest või 
kohapeal pool tundi enne etenduse algust 

 

HANSENIST TAMMSAARENI 
 
27. jaanuaril toimus Albus üleriigiline 
etluskonkurss Hansenist Tammsaareni. 
Korraldajad ise nimetavad üritust suisa 
rahvusvaheliseks, sest mõned osalejad olid ka 
väljaspoolt Eestit. Kuna etlejaid oli palju, 
toimus konkurss neljas vanuseastmes. SÜGi 
esindasid Airike Kapp, Gerlin Kruuser ja Maria 
Pihlak, kes savutas oma vanuseastmes III koha. 
Tänukummardus kõigile väga tubli esinemise 
eest! Aitäh ka õppealajuhatajale Marek 
Schapelile, kes meile turvaliseks autojuhiks oli. 
Konkursil osalemist toetas ESF. 

 
Rita Ilves, emakeeleõpetaja 

 

INTERVJUU ABITUURIUMIGA 

 
Meie, 8B klassi õpilased Anna Maria Lember ja  
Emma Peel pommitasime kuut meie kooli 12.  
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klassi õpilast küsimustega. Kuna me oleme 
moekad noored, siis küsitluse viisime läbi 
internetis. 
 
1. Kas te, gümnaasiumi õpilased arvate, et 
olete lahedamad kui põhikooli õpilased? 
Teele Treiel:  Mmm seda küll nüüd ei arva! 
Loore Magus: Kindlasti mitte,mina vähemalt 
pole kunagi nii mõelnud. Leidub kindlasti 
inimesi,kes seda arvavad,aga oleneb ka 
sellest,mida mõeldakse täpsemalt sõna all 
"lahe". 
Marie Anette Sannik: Ei arva, et oleksin 
lahedam. 
Mart Laus: Oh, see on nii suhteline. Laheduse 
määrab vist ikka see seltskond kellega sa koos 
oled. Pigem oleme vähem lahedad, ei saa enam 
nii vabalt olla kui põhikooli ajal, 
täiskasvanutena vastutame enda tegude eest. 
Sander Velve: Jah 
Kaur Ots: Jah 
 
2. Kas puberteet on juba möödas? 
Teele:  Ei :D 
Loore:  Jah ,usun küll. Ei ole enam nii ullike, 
teen asju läbimõeldult. 
Marie Anette: Puberteet on möödas. 
Mart: Ju ta ikka on. 
Sander: Jah 
Kaur:  Tähendab et ..ei tea. 
 
3. Millist tudengielu kavatsed elada, kui 
ülikooli lähed? 
Teele: Vabameelset ☺ 
Loore: Kõige pealt peab kooli sisse saama :D 
Kindlalt ei tea veel, kas elada ühikas või võtta 
sõpradega paari peale korter. Üks soov oleks ka 
kindlasti kooli kõrvalt tööl käia, aga eks aeg 
näitab. 
Marie Anette: Oma seltskonnaga üüriks 
korterit. 
Mart: Ma loodan, et ikka väga huvitavat ning 
tegusat elu. Kindlasti haaran kinni kõigist 
huvitavatest pakkumistest ning ei kulge lihtsalt 
kuidagi ülikoolist läbi. Üritan võtta maksimumi 
nii õppimisest kui ka sotsiaalsest ülikoolielust. 
Kindlasti liitun mõne tudengiorganisatsiooni ja 
seltsiga, et elu ikka põnevam oleks. 
Sander:  Stereotüüpilist, kuid pingutan ehk 
natuke rohkem. 
 
4. Millist Sygla toitu teeksid ise kodus? 
Teele: Risotot äkki ☺ 

Loore: Haha, hea küsimus. Pole nii mõelnud, 
aga võibolla seljankat. 
Marie Anette: Mitte ühtegi :D 
Mart: Hmm, ma olen enda arust köögis päris 
tubli, seega kui retsept on, valmistan seda, mida 
hing ihkab. Sealhulgas ka meie kooli söökla 
menüüst midagi, kui isu tuleb. 
Sander:  Makarone 
Kaur: Hernesuppi ja seda hakkliha kartuli 
vormi. 
 
5. Millises aines antakse meeletult õppida? 
Teele: Ajaloos 
Loore: Ajalugu kindlasti, seda peab kuidagi 
liiga süvitsi õppima. 
Marie Anette: Ajaloos 
Mart: Ega väga õppida ei antagi, pigem on töö 
tunnis, ajaloos ja matemaatikas on tavaliselt 
igaks tunniks midagi vaja teha. 
Sander: Matemaatika 
Kaur: Ojasaare tunnis. 
 
6. Millega hoiataksid neid, kes alles 12. klassi 
astuvad? 
Teele: Õppige lõpueksamiteks terve aasta! 
Loore: Lugege suvel niipalju raamatuid kui 
jõuate, siis on päris palju kergem Mõelge 
kindlasti varakult välja milliseid riigieksameid 
tahate teha. Uurimistöö teemade peale võiks ka 
varem mõtlema hakata. 
Marie Anette: Ülimalt raske klass on, olge 
gümnaasiumi valikuga ettevaatlikud! 
Mart: Vaadake, et te motivatsiooni ei kaota, 
pärast kirjanduse eksamit võib elu lill tunduda, 
kuid riigieksamiteks tuleb ka pingutada. 
Sander:  See, mis kunagi jukulaagris räägiti, et 
12. klass on lebo - LOLL JUTT. 
Kaur: Amm..palju ei ole hea puududa, muidu 
läeb raskeks! 
 
7. Kui peaksid tulema süg-i tööle, siis millise 
ametikoha valiksid? 
Teele: Direktor ☺ 
Loore: Huvijuht või kergejõustiku treener. 
Marie Anette: Inglise keele õpetajana 
Mart: Täitsa kena küsimus, õpetajana võiks ehk 
olla arvutiõpetaja, kuid kui peab valima meie 
kooli tervest töötaja plejaadist mingi ameti siis, 
miks mitte olla näiteks direktor. 
Sander: Ei tahagi õpetajaks ega muuks 
sääraseks saada, teisisönu mitte kellekski. 
Kaur: Definitely (kindlasti) Hugo Õuna ameti, 
kojamees. 
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8. Mida head oled nende 3 gümnaasiumi 
aastaga kooli jaoks teinud? 

Teele: Kooli igal pool võistlustel, olümpiaadidel 
esindanud ning vabatahtlikku tööd teinud. 
Loore: Esindanud võistlustel oma kooli. 
Soovitanud sõpradele väljaspool kooli astuda 
SÜGi gümnaasiumisse. 
Marie Anette: Endale tarkust omandanud, kooli 
jaoks kabaree vast. 
Mart: Mida ma head teinud olen, hmm, eks 
minu peamine heategu ongi vist see, et olen 
igalpool olnud aktiivne ning aidanud kaasa kooli 
arengule. 
Sander: ÜKT tundidega ikka on aidatud seda 
pisikest SÜGikest, midagi suurt korda pole 
saatnud. 
Kaur:  Mida head ve....hmm...tõesti raske, aga 
midagi kindlasti. 
 
9. Milline klassiruum on kõige mõnusam? 

Teele: 320 
Loore: 320 koduklass 
Marie Anette: Kreisu klass, 413? 
Mart: Diana Õuna klass 019, kuidagi see ringis 
istumine on mugavam ja üldse on kuidagi 
hubane seal, kui seal just ventilatsioon mingeid 
aroome sisse ei too. 
Sander: 4. korruse klassid on mugavad. 
Kaur: Kreismani klass, idekas magamiseks. 
 
10. Mis põhjusel valisid A, B või C klassi? 
Teele: C klassi, sest meeldib matemaatika. 
Loore: Käisin 1-9 ka B klassis. Mulle meeldib 
see suund enim ja tulevikus on loodust ja matet 
kindlasti rohkem vaja kui näiteks füüsikat. B 
klassides on alati kokku tulnud sellist muhedat 
rahvast nagu meil praegu! 
Marie Anette: Valisin A humanitaarainete 
pärast. 
Mart: C klass läheb kokku minu 
tulevikuplaanidega, plaanin minna IT-d õppima. 
Sander: A, sest ma oskan keeli. :D 
Kaur: A klassi, sest, ett...keelte suund, ja...noh 
sõbrad ka kindlasti. 
 
11. Kas tead mõnda huvitavat legendi meie 
koolist? Millist? 
 
Teele: Neljandal korrusel kummitab! :D 
Loore: Kunagi arvasime, et öösel SÜGis  
kummitab.  

Klassiõhtutel ei julgenud keegi neljandale 
korrusele minna, sest seal liikuvat kummitused. 
Samuti vilkusid tuled ja põrand krigises (siis vist 
olid puupõrandad). Olenemata suurest hirmust 
käisid palju ukse vahelt piilumas, kas seal tõesti 
keegi kummitab, alla joosti alati kiljudes (See oli 
algklassides). 
Marie Anette: Kooli alla on maetud mingid 
laibad ja need kummitavad neljandal. :D 
Mart: Ma olen kuulnud sellist legendi, et SÜGi 
gümnaasiumis pidi olema superraske ning kohe, 
kui ei ole mingi geenius, kukud välja. Samas, 
toetudes omadele kogemustele, võin väita, et 
isegi lihtsama peaga poisid saavad edukalt 
hakkama, kui üritavad. 
Sander: Tondid vist?  
Kaur: Ei teagi kohe. 
 
Aitäh vastanutele! 

 

NUHKUR NAHISTAB 

Siinses rubriigis anname teile lahendada ühe 
ülesande. Kes esimesena toimetab õige vastuse 
õpetaja Merle Prii kätte (mitte tema postkasti  
õpetajate toas!), siis teda ootab pisikene üllatus! 
Head lahendamist! 
 
1. Keda kutsutakse haavikuemandaks? 
2. Mis häält teeb hunt kuu poole vaadates? 
3. Üks ema, üheksa last? 
4. Mis riigi pealinn on Budapest? 
 
Nelja vastuse esitähtedest saad kokku ühe sõna. 
See ongi oodatavaks vastuseks! 
 
SÜG-Press 

 

RAADIOLINDISTUS II B KLASSIS 

 
Ühel novembrikuu teisipäeval tuli meile külla 
Raadio Kadi reporter Janne Nurmik ja 
Päästekeskusest Kätlin Poopuu. Raadio Kadi on 
üks lemmikumaid raadiojaamasid, mida lapsed 
kuulavad. Me nägime, kuidas tehakse 
raadiosaadet. Saate lindistamiseks oli vaja 
mikrofoni koos salvestusmasinaga.  Mikrofon 
oli väiksem, kui ma arvasin. Vastates me   
 
rääkisime mikrofoni sisse. Janne Nurmik oli 
hästi tore ja rõõmsameelne. Ta tahtis teada, kui 
palju me päästeametist teame. Näiteks küsiti  
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meilt, et kes on Nublu. Kui küsimus oli küsitud, 
läks Janne Nurmik ühe lapse juurde, kes käe 
tõstis. See laps ütles talle vastuse. Gregor vastas 
vist kõige rohkem. Detsembrikuus saime  
raadiost seda saadet ka kuulata. Raadiosaate 
alguses sahises päris kaua. Siis helises Liisal 
telefon ja ta ema ütles, et kell kaks saab saadet 
uuesti kuulata. Nii me ka tegime. Põnev oli oma 
häält kuulata. See oli hoopis teistsugune.  
II B klassi laste Otto, Marleeni, Liisa, Ormi, 
Marise, Raulide ja Voldemari mõtted pani kirja 
klassijuhataja Alli Kallaste 

 
Reporter Janne Nurmik küsitleb Gregor Ruttut 
 

II B KLASS TALLINNAS 
Otto Tuuling:  Laupäeva hommikul sõitsime 
Tallinna teatrisse. Tallinna jõudes käisime 
Solarise keskuses. Seal nägime kohta, kus 
filmitakse saadet „Ringvaade“. Estonia teatris 
vaatasime muusikali „Pipi Pikksukk“. Etendus 
oli väga huvitav. Mulle meeldis see koht, kus 
Pipi näitas, kuidas erinevates riikides inimesed 
kõnnivad. See koht oli väga naljakas. Pärast 
etendust tehti meile majas ekskursioon. Seal 
näidati meile teatri põnevaid kohti ja räägiti 
maja ajaloost. Enne bussi tulekut tegime 
lumesõda. Oli väga lõbus reis! 
Maria Kasak:  Mulle meeldis Pipi Pikksukk ja 
Härra Nilsson. Vaheajal pidime teatris otsima 
kuldmünte, mis olid peidetud aknalauale. Kokku 
pidi olema neid 200 tükki. Mina kahjuks ei 
leidnud ühtegi. Peale etendust tegime „Estonia“ 
teatris ekskursiooni. Giidiks oli Lydia Roos. Me 
nägime Talveaeda, kus oli palju puid. See ruum 
oli hästi ilus ja hästi külm. Kui Sinise saali 
aknast alla vaatasin, siis nägin väikseid  
püramiide, mis olid Talveaia aknad. Põnev oli 
lava juures olla. Nägin ilusat harfi ja palju muid 
põnevaid asju. Põnev oli ka õmblustuba, kus  
olid ilusad riided ja ehteid.   

Voldemar Kirss: Mulle meeldis esimene vaatus 
rohkem. Algus oli eriti äge. Meil oli ka tunnine 
ekskursioon peale etendust. Ekskursiooni juhtis 
Lydia Roos, kes on ka mänginud aastate eest 
Pipit. Olime Valges saalis, Sinises saalis, 
Talveaias ja lavatagustes saalides. Pärastpoole 
käisime söömas ja loomapoes, kus mulle 
meeldis hamster. 
Krisse Pulk: Ma sõitsin esimest korda ilma  
vanemateta Tallinna. Oli väga lõbus etendus. 
Pärast etendust oli ekskursioon majas. Selleks 
ajaks oli mul kõht väga tühi. Kui lõppes, läksime 
kõik Lidosse sööma. Saime ka veidi poodides 
kolada. Endale ostsin mängulooma, õele 
kleepsud, emmele ja issile šokolaadi. Oleksime 
äärepealt bussist maha jäänud. Oli väga, väga 
tore päev! 
Tänan kõiki vanemaid, sugulasi ja toredat 
bussijuhti Raimondit meeldejääva ekskursiooni 
eest Tallinna! 
 
Klassijuhataja Alli Kallaste 
 

 
Ühispilt meie vahvast reisiseltskonnnast 
 

 
Rahvusooper Estonia näitleja ja giid Lydia Roos 


