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KOLMAPÄEVAST REEDENI 

K  02.09.. 14.00 Juhtkonna koosolek 

 15.00 Ainekomisjoni esimeeste 

koosolek 

N  03.09 09.00 Klasside pildistamine aulas 

R  04.09  

E  07.09 10.45 Klassivanemate koosolekud 

  13.00 Direktsiooni koosolek 

 18.00 1.–2. klasside lastevanemate 

kool (aula) 

T  08.09 15.30 Tehnikanõukogu koosolek 

  16.00 Õpilasesinduse koosolek 

 EKSL jalgpall 6.–9. klass 

 18.00 3.–4. klasside lastevanemate 

kool (aula) 

K  09.09 16.00 Nõukoja koosolek 

 EKSL jalgpall 6.–9. klass 

 18.00 5. klasside lastevanemate kool 

(aula) 

N  10.09 EKSL jalgpall 6.–9. klass 

 18.00 6.–7. klasside lastevanemate 

kool (aula) 

R  11.09 Väikeste koduloouurijate tänupäev 

Roosna-Allikul 

 

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED 

K  02.09 Arti Allmägi. Minu ainus Jukulaager 

N  03.09 Direktsiooni info 

R  04.09 Diana Õun. Suvel Saaremaal 

E  07.09 Viljar Aro 

T  08.09 Kaia Eelma, Arne Loorpuu. Koroona-

pausil Hollandis 

K  09.09 Mari Ausmees. Perega Lätis 

N  10.09 Direktsiooni info 

R  11.09 Viire Pors. Perega Lätis ja Leedus 

 

ÕNNITLEME! 

28. augusti õppenõukogus anti välja lõppeva 

õppeaasta Vikerkaare ja Virmaliste preemiad. 

Vikerkaare preemia üllatava, eneseületava 

erakordse töö eest õpetajate hulgas: 

Merle Lepik 

Madli Mikli 

Kristi Orgmets 
Irena Sink 

Marika Tiikmann 

Liina Truu 

Diana Õun 

Virmaliste preemia saajad eneseületava ja 

erakordse töö eest teenistujate hulgas: 

Epp Süld 

Kristin Oopkaup 

Lea Viidul 

Maive Kaev 

Andreas Noor 

 

TAAS KOOLIS KOOS 

Oli erakorraline õppeaasta ja pole teada, mis 

veel tulemas on. Koroona hirmutab kogu inim-

konda. Samas on käes tarkusepäev, esimene 

september ja kogu kooliperel on võimalus pea 

pool aastat kestnud lahusolekut taas kokku 

saada. Nautigem siis seda taaskohtumispäeva 

ja püüdkem käituda nii, et need koosolemis-

päevad kestaks. Vaid siis saavad õpetajad meid 

tegelikult õpetada, vaid siis saame päriselt 

üksteiselt õppida ja ühistest ettevõtmistest 

rõõmu tunda, vaid siis saame olla õnnelikud. 

Lõppenud õppeaastal saime teada, et Eestis on 

Euroopa targimad põhikoolilõpetajad ja Saare 

maakond on maakondade parim PISA-s. 

Rõõmustas ka see, et riigieksamite tulemustes 

jõudsime riigi esikümne keskele. Kabaree sai 

kolmekümneseks... Palju jäi ka tegemata, sest 

12. märtsil algas nn distantsõpe. Saime täiesti 

uue kogemuse, õppisime end paremini tundma, 

arendasime jõudsalt oma digioskusi ja adusime 

ka koduõppe nõrku kohti. Õppisime kõik – nii 

õpilased, õpetajad kui lapsevanemad. Tundub, 

et tulime toime ja saime targemaks – nii oma 

suutlikkusest kui koos hakkamasaamisest. 

Õppeaasta 2019/2020 põhieesmärgiks oli 

KASVAMINE PÕHIKOOLIKS. Ja see kasva-

mine jätkub ka sel õppeaastal. Nimesaaga 

lõppes volikogu otsusega, et SÜGist saab 

1. septembril 2021 Kuressaare Hariduse Kool. 

Oleme kokku leppinud, et samaks jäävad nii 

kooli hümn, logo, värvid, tekkel kui motolause 

„Sapere aude“. Ainekomisjonides on arutletud 

õppekava ehk täpsemalt võimalike valikainete 

üle. Käsitletud on kooliremondiga seotut ja nn 

kinguproblemaatikat.  

https://koolisport.ee/et/kalender?event_id=110
https://koolisport.ee/et/kalender?event_id=110
https://koolisport.ee/et/kalender?event_id=110
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Täna oleme viimast korda alustamas õppeaastat 

gümnaasiumina ja iga järgnev päev on 

gümnaasiumi jaoks viimane, et mitte öelda 

viimne. Juba oli ära viimne Jukulaager. Tuleb 

viimne õpetajate päev, kus tunde annavad 

kaheteistkümnendikud. Samas on aasta pärast 

alustamas uued abituriendid – tänased kahek-

sandikud. Tuleb viimne kabaree. Aeg näitab, 

kas uus gümnaasium seda pikka traditsiooni 

jätkata suudab. Samas on meil võimalus 

mõelda, milleks meie põhikooliõpilased võime-

lised on – on avastuste aeg. Nii võiks seda 

loetelu jätkata...  Kevadel algab suur pakkimine 

ja kolimine ning valmistumine järgmiseks 

õppeaastaks ajutistel pindadel. Tulemas on ka 

suur vilistlaste kokkutulek mai lõpus. Saame  

pisaraid valada gümnaasiumina lõpetamise üle, 

kuid imelikul kombel muutub meie kool veelgi 

vanemaks. Gümnaasiumina pidasime oma 

sünniaastaks aastat 1865, mil kool muutus 

Kuressaare Poeglaste Gümnaasiumiks. Olemegi 

kogu aeg kasvanud...  

Aga kust me tulime? Ja kui uus poliitiline 

arusaam ei lase meil enam nii elada, nagu 

tahame, siis küllap suudame ka uuel moel 

elamisväärsed olla. Põhikooliks muutudes 

saame oma ajaloos kaugemale tagasi minna... 

Aasta oli siis 1522, kui Kuressaares otsustati 

luua kool, mis ongi päris kool, mitte piibli-

lugemisõpetus kirikus. Seda mõttealgatust 

saamegi tähistada 2022. aasta 1. septembril, kui 

oma vanasse remonditud kooli naaseme. Just 

siis saab 500 aastat mõttest, et ka Kuressaares 

ja Saaremaal väärivad kõik inimesed kooli-

haridust ja targemaks saamist. Ja just sellega 

me need viissada aastat tegelnud olemegi – et 

me oskaks lugeda, oskaks arvutada, oskaks 

mõnda muud keelt ka, oskaks loodusest aru 

saada...  

Võib ju mõelda, et kas peaks ehk taastama ka 

vana aadlihariduse – ratsutamine, vehklemine, 

klaverimäng, keeled ...? Muide kusagil sajandi-

vahetuse kandis olime kõige rohkem võõrkeeli 

õpetav kool Eestis – vene, inglise, saksa, 

prantsuse, ladina, rootsi, soome, araabia. 

 

Armsad õpilased, kallid kolleegid, lugupeetud 

lapsevanemad! Hääd uut ja seekord eriti 

üksteisest hoolivat õppeaastat meile kõigile! 

Meie motogi on SÜG JA SAADKI HAKKAMA. 

Kuna suvi veel kestab, siis soovin ka kena suve 

jätku! 

 

 Viljar Aro, koolijuht 

 

ELAGU ÕPETAJAD 

Elagu meie kooli õpetajad, alati lahked ja head. 

Nad teevad meist lõpetajad, täitku nad 

tarkusega me pead. 

 

Õpetaja, ole lahke, ära pane mulle kahte. 

Õpetaja, ole leebe, siis on iga päev kui reede. 

 

Õpetaja on tore, kes hoiab ja toetab isegi siis, 

kui mõne pisara poetan. 

Kui elu meile jagab lahkelt jalahoope, siis 

pöördume nõutult õpetaja poole. 

  

Õpetaja, kallis sa. Sul kannatust olgu kuhjaga 

ning häid hindeid ekooli lajata. 

Kui väsind su meel, siis Ennuga trenni tee. 

 

SÜG-i õpetajad, head, parandavad kõik me 

vead. 

Aitavad nad alati meid, ei unusta me kunagi 

neid. 

 

 

Jukulaagri uute kümnendike rühmatöödest 

tekkinud ülalolevad luuleread on pühendatud 

meie kooli õpetajatele. 

Luuletegemisi väisas ja elagu-hüüetega ühineb 

 

 Viljar Aro, koolijuht 

 

MEIE KLASSID JA KLASSI-

JUHATAJAD 2020/2021 õ-a 

  Kokku  T  P 

1.a  Viire Pors 24   14  10 

1.b  Marina Mäetalu 23   12  11 

1.c  Marika Tiikmann 3   0  3 

1.d  Katrin Usin 24   12  12 

1.e  Christina Köster 4   2  2 

2.a  Katrin Rosin 23   11  12 

2.b  Ruta Kelt 24   13  11 

2.c  Merje Lindmäe  4   2  2  

2.d  Merle Lepik 22   10  12 

2.L  Helle Sulg  1   -  1 

3.a  Margit Mägi 23   12  11 

3.b  Alli Kallaste 23   13  10 

3.c  Merlin Vares  3   1  2 

3.d  Janne Nurmik 22   13  9 

3.ü  Ester Sõtšova  1   -  1 
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4.a  Irena Sink 24   13  11 

4.b  Kersti Truverk 21   11 10 

4.c  Helen Reino  7   1  6  

4.d  Kaie Lepp 22   15  7 

4.e  Helle Sulg  1   1  -  

1.–4. kl kokku 299   156 143 

 

5.a  Kristi Orgmets 23   14  9 

5.b  Liina Truu 23   12 11 

5.c  Sirje Paakspuu  7   1  6 

5.d  Reeli-Alli Kaesvelt 24   10 14 

6.a  Linda Kuuseok 21   13  8 

6.b  Merje Oopkaup 19   12 7  

6.c  Janne Traumann  4   1 3 

6.e  Katrin Kuum  1   - 1  

6.ü  Monika Põld  1   1  -  

7.a  Merle Prii 23   14 9 

7.b  Riina Laanes 24   12 12 

7.c  Krista Hütt  8   3  5 

7.e  Marika Kuusk  5   - 5 

7.f  Taimi Arnus   6   3   3 

8.a  Liis Kala-Peäske 24   11 13 

8.b  Erle Pulk 23   12 11 

8.c  Ainar Õunpuu  6   - 6 

8.e  Mare Poopuu  8   5   3 

8.L  Madli Mikli  1   - 1 

9.a  Inga Pariis 25   14 11 

9.b  Marina Priske 25   15 10 

9.c  Liis Kala-Peäske  1   - 1 

9.e  Indrek Peil  7   4 3 

9.ü   1   - 1 

5.–9. kl kokku 310   157 153 

1.-9. kl kokku 609   313 296 

 

10.a  Arti Allmägi 19   11  8 

10.b  Arti Allmägi 16   10  6 

10.c  Anu Ausmees 34   18 16 

11.a  Marju Roberts 11   8  3 

11.b  Marju Roberts 11   10  1 

11.c  Diana Õun 33   14 19 

12.a  Jaanika Kask 11   6  5 

12.b  Jaanika Kask 20   11  9 

12.c  Arne Loorpuu 35   20 15 

10.-12. kl kokku 190   108 82 

1.–12. kl kokku 799   421 378 

 

 Seisuga 28. august  2020 

 

HEI, NÄITLEMISHUVILISED! 

KOOLITEATER KUTSUB! 

Kooliteatrid Krevera (10.–12. klass) ja 

Kreputlased (5.–9. klass) võtavad vastu uusi 

liikmeid. 

Kui tahad mõnusas seltskonnas saada kogemusi, 

mis ka tavaelus kasuks tulevad, käia erinevatel 

festivalidel ja laagris, nautida ühiseid üritusi, 

kohtuda vilistlastega, saada koolitust professio-

naalsetelt näitlejatelt, siis ühine meiega. 

Oma osalemissoovist anna teada hiljemalt 

7. septembriks õpetaja Rita Ilvesele (ruum 411) 

 

Gümnaasiumiosa näitering Kreisis ootab uusi 

liikmeid. Info ja kontakt juhendaja Sirje 

Kreismaniga (eesti keele ja kirjanduse õpetaja) 

või Marleen Juhandiga 12.b. Meil on tore! 

 

TULE ÜHINE KODUTÜTARDEGA! 

 

Ootame tüdrukuid liituma kodutütardega.  

Huvitatutel võtta ühendust Merle Priiga (ruum 

410 või kirjutada merle.prii@syg.edu.ee) 
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TEADE RAAMATUKOGULT 

Saaremaa Ühisgümnaasiumi RAAMATUKOGU 

tervitab kooliperet algava õppeaasta puhul! 

 

Raamatukogu on avatud: 

E–R   8–17  tel 452 4437 

Kojulaenutuse tähtajad: 

raamatud – 21 päeva 

õpikud –  õppeaaasta 

ajakirjad ja uurimistööd – 1 nädal 

 

NB! Meeldetuletuseks õpilastele: 

- raamatukokku laenutama tulles tuleb kaasa 

võtta õpilaspilet (kooli ISIC kaart) 

- laenutatud teavikud tuleb tagastada 

õigeaegselt 

- õpikutele pange ümber kaaned ning kirjutage 

sisse oma nimi ja klass 

- raamatukogus olevaid teavikuid saate vaadata 

veebikataloogist RIKSWEB http://192.168.0.5  

- väljaspool kooli saab andmebaasi vaadata 

http://syg.edu.ee:8080 

- veebikataloog on leitav ka kooli kodulehelt  

www.syg.edu.ee-->Raamatukogu 

- kaotatud või rikutud teavikud tuleb asendada 

sama või mõne muu raamatukogule vajaliku 

trükisega või tasuda nende turuväärtus. 

- infot raamatukogu, kohustusliku kirjanduse ja 

muu kohta leiate raamatukogu AJAVEEBIST - 

http://www.sygrmtk.blogspot.com/  

- raamatukogus saab printimiseks ja õppe-

ülesannete täitmiseks kasutada terminalarvutit 

ja skännerit 

Printimine: 1 A4 lk – 10 senti. 

 

Head kooliaastat soovides 

 

 Iivi Jakobson, raamatukogu juhataja 

 Meeli Ool, raamatukoguhoidja 

 

MÄRKA, MÕISTA NING AITA 

25. ja 26. augustil 2020 oli SÜGi aula sagimist 

täis. Toimus Verge koolitus Kingu maja 

õpetajatele. Verge on metoodika, mis õpetab 

tehnikaid agressiivsete olukordadega professio-

naalseks toimetulekuks.  

Esimesel koolituspäeval jagas meiega oma 

teadmisi Airiin Demir, kliiniline lastepsühho-

loog ja Verge treener.  

Tema eestvedamisel jõudis Verge metoodika 

Norrast Eestisse ning ta seisab igati selle eest, 

et antud metoodika jõuaks igasse kooli, kus 

õpivad erivajadustega lapsed. Päeva fookuses oli 

ennetus ja toimetulek verbaalse agressiooniga. 

 

 

Me teame, et viha on tunne ja agressioon on 

käitumine ning seda, et tunded juhivad käitu-

mist. Aga sageli me ei mõista, millest tekib viha 

lapse sees. See, mida me näeme, on jäämäe tipp. 

Olulisem põhjus aga on meie eest varjul. Et 

mõista agressiivselt käituvat last, peame aru 

saama, mis last tegelikult häirib ja endast välja 

viib. Peame oskama teda raskel hetkel aidata. 

Teisel päeval juhendas meid Martin Kallavus, 

kelle õlul on metoodika edasiarendamine ning 

uute programmide väljatöötamine sihtgruppide 

vajadusest lähtudes.  Päeva teemaks oli toime-

tulek agressiivse käitumisega. Kui esimene 

päev kujunes pigem loengu kuulamiseks, siis 

teisel päeval saime kõik ise läbi proovida. 

 

 

Saime teada, milliseid samme tuleb astuda 

agressiivses olukorras, alates positsioneeri-

misest ja verbaalsete piiride seadmisest ning 

lõpetades füüsilise sekkumise ja enesekaitsega. 

Saime aimu karistusseadustikust ja juriidi-

listest aspektidest, samuti sellest, kui oluline on 

meeskonnatöö ja toimunud olukordade doku-

menteerimine.  

http://192.168.0.5/
http://syg.edu.ee:8080/
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Teame nüüd paremini, millal tasub olukordades 

sekkuda ja kuidas teha seda nii, et ennast ohtu 

ei seaks. Kallavuse sõnul tuleb alati mõelda, kas 

sekkumine on mõistlik. Kui ise olukorda 

lahendada ei saa, siis tuleb abi kutsuda. 

 

 Janne Traumann 

 

RÕÕM TAASKOHTUMISEST 

 

Foto autor Liina Ellik 

 

Kahekuulise koroonakriisi tekitatud pausi järel 

jagas nüüdne 3.d taaskohtumise rõõmu juuni-

kuu suvelõõsas Läätsal  basseinipiknikul. 

 

Huvi ja hoolivusega uute teadasaamiste 

maailma! 

 

Ehkki suvi hiilib päikesekiirte kõdinal veel me 

kannul, pilgutab sügis iga päevaga üha enam 

meile oma värviliste silmade kelmikusega. 

Pihlakas punetab, kask kolletub, kastani viljad 

koguvad rammu... Nii on loodus targasti 

seadnud ja inimene seda muuta ei saa. Ja kas 

pole mitte hea, et ei saagi? 

Hommikukaste karguses fliispleedi all varbaid 

soojendades ja magushõrku nõmmeliivateed 

mekkides on ju meelipaitav kirgashelgele suvele 

vaikselt lehvitada. Lehvitada kohe lahke käe ja 

avatud südamega, sest saabuva sügise valla-

tused, avastamised ja rännakud ei lase end 

enam kaua oodata . 

 

Oma selle suve parimale mälestusele vaa-

tavad hetkeks tagasi  3.d klassi õpilased 

ning annavad teada, mida väärtuslikku 

nad sealsetest seiklustest eneste elu-

tarkuste varasalve talletavad.  

  

Johann Iisak Abramov: „Minu selle suve 

parim mälestus jääb lõkkeõhtust ja koos 

sõpradega rannas telkimisest. Õpetlikku võtan 

kaasa teadmise, et enne telkimiskohast lahku-

mist tuleb lõke korralikult ära kustutada.“ 
 

Elis Helena Võidula: „Minu selle suve parim 

mälestus või seiklus oli see, kui käisime Ruilas 

ratsutamise maailmakarika etappi vaatamas. 

Selle takistus- ja koolisõidus osalesid Eesti ning 

lähiriikide tippratsutajad. Võistlus oli viimase 

hetkeni pingeline. Kahjuks ma ei viibinud 

võiduhetkel kohal, aga ühte võitu nägin. “ 

 

Grete Linda Peedi: „Minu suve parim 

mälestus on, et sain palju ujumas käia ja sõpra-

dega mängida. Õpetlikke teadmisi sain selle 

kohta, kuidas kaitsta enda tervist.“ 

 

Emma-Miia Kauber: „Selle suve parim mäles-

tus oli Lottemaal käik. Õppisin aga seda, et 

paadiga sõitma minnes tuleb selga panna 

päästevest.“ 

 

Yese Truu: „Minu selle suve parim mälestus on 

Gruusia linna Kobuleti uue looduspargi 

külastus. Seal oli võimalus näha lõunamaa 

linde. Uue asjana õppisin rulluiskudel sõitma ja 

sain teada, et hommikuti on tervislik juua klaas 

sooja vett.“ 

 

Mihkel Saar: „Minu suve parim mälestus oli 

jaanituli, sest see oli tore ja lõbus. Suves oli 

õpetlik, et autojuhtimine polegi nii raske.“ 

 

Martin Tiits: „Mulle jääb seda suve meenu-

tama ujumas käimine. Suvest võtan kaasa oma 

ujumisoskuse arendamise.“ 

 

Helen Kasela: „Minu suve kõige õnnelikum 

mälestus oli hobusega ratsutamine. Sel suvel 

saingi teada, kuidas hobusega ratsutatakse.“ 

 

Aleksander Kasak: „Mulle meeldis suvest 

väga Ahhaa keskuse külastus Tartus.“ 

 

Kelly Lepisto: „Meie käisime Tartus ja õppisin, 

kuidas hobustega ratsutada.“ 

 

Helgete suvemeenutuste saatel avavad tänasel 

teadmistepäeval maailma avastamise õhinast 

pakatavad sõrmed koolimaja ukse aga hoopis 

teistsuguse tundega kui kunagi varem. Kevadel  

kogu inimkonna tähelepanu ja huvi köitnud 

koroonaviirus on laotanud meie ette rea uusi 

valikuid, võimalusi ja kooseksisteerimise otsin-

guid. Uued reeglid, nõuded ja harjumused 

ootavad meilt kõigilt veelgi suuremat paind 



 — KOOLI INFO — 

 

 

SÜG-Press nr 657 lk 6 

likkust, lähedaste märkamist, mõistmist ja neist 

hoolimist. 

 

Kuidas plaanivad 3.d klassi särasilmad 

tarkusetemplisse naastes salakavala 

viiruse vastu võidelda ning end ja oma 

lähedasi hoida? 

Mina pesen korralikult käsi, köhides panen 

varruka suu ette ja ei käi haigena koolis ega 

väljas. /Johann Iisak Abramov/ 

Pesen tihti käsi ja desifitseerin neid. /Kelly 

Lepisto ja Helen Kasela/ 

Viiruse vastu võitlen nii, et pesen käsi ja ei lähe 

massi. Noh, teen sellised tavalisi asju, mida 

peaks ka muidu rohkem järgima. /Elis Helena 

Võidula/ 

Pesen hoolsalt käsi ja hoian teiste inimestega 

distantsi. /Grete Linda Peedi ja Martin Tiits/ 

Mina pesen palju käsi ja haigestudes püsin 

kodus. /Emma-Miia Kauber/ 

Tahan käituda nii nagu näevad ette kooli poolt 

seatud eeskirjad. /Yese Truu/ 

Viiruse vastu kavatsen võidelda käsi pestes. 

/Mihkel Saar/ 

Viiruse eest kaitsmiseks tuleb tihti käsi pesta ja 

suurtele üritustele mitte minna. /Aleksander 

Kasak/ 

 

3. d klassi õpilaste mõtted kogus kokku 

klassijuhataja 

 Janne Nurmik 

 

ERNAKE 2020 

 

Käisin kodutütarde üleriiklikul matkamängul 

ERNAKE, mis toimus 30. juuli–1. august 2020 

Valga vallas, see aasta aga väikese erandiga, 

kuna samal võistlusrajal osalesid ka 

Kuperjanovlaste raja läbijad.  

Saaremaa malevat esindavasse võistkonda 

kuulusid Katrin Lindmäe, Aet-Kadi Kald, 

Pilleliis Leemet ja Kristi Tuuling. 

Me startisime teisena ehk siis kell 22.00. 

Esimene punkt toimus stardile väga lähedal, 

seal pidime tegema sõlmesid ning võrgul 

ronima. Teises punktis toimus Kaitseliidu ja 

Kaitseväe liidrite nimede ja piltide kokku 

sobitamine ning pataljonide ja nende vappide 

äraarvamine. Punktides pidime veel näiteks 

orienteeruma, „põlevat maja kustutama“ ehk 

järvest vett tooma ja seda kärul olevale 

majakesele viskama, laskmine, passide põhjal 

küsimustele vastamine, luurepunkt, kus näidati 

videot, mille põhjal pidi palju hiljem vastama 

küsimustele, loomade koljude ja nahkade 

arvamine ja esmaabi, kus tuli aidata puu otsast 

alla kukkunud inimest. „Maja kustutamise“ 

punktis võis meid vaatama tulla ka meie 

juhendaja Tiiu Naagel. Lõpujooks oli 12 km, 

millest umbes 3,5 km oli asfaldil ning seda oli 

katkiste jalgadega väga piinarikas läbida. Meie 

jõudsime lõppu umbes kell 4 hommikul, rajal 

olime kokku 30 h ja kõndisime selle aja jooksul 

kokku umbes 54 km. Kokkuvõttes saavutasime 

6. koha, mis on väga hea tulemus, arvestades 

sellega, et me kõik oleme erinevatest rühmadest 

pärit ja enne võistlust saime kokku vaid 1 korra, 

et veidi asju üle korrata. 

Minu jaoks oli kõige raskem mentaalselt 

esimene öö metsas, sest see tee, mis tuli läbida, 

tundus tol hetkel veel väga pikk. 30. öösel ja 31. 

hommikul sadas ka vihma, mistõttu olid meie 

jalanõud pea kogu võistluse aja märjad nii seest 

kui väljast. Vahepeal suutsime kukkuda ka 

vette ja saada kõik lausa puusadeni lige-

märjaks.  

Õppisin sellel võistlusel veel rohkem mees-

konnatööd tegema ja kindlasti ka seda, et mitte 

kunagi ei tohi alla anda, sest kui on piisavalt 

tahtejõudu ja usku, siis on kõik võimalik. 

Suur suur aitäh Kristile, kes mind sinna kutsus 

ja muidugi ka Aet-Kadile ja Pilleliisale, kes ei 

lubanud mul lõpetada ja aitasid mul selle 

võistluse lõpuni teha. See oli suurepärane 

kogemus ja nüüd tean, mida peaks tegema 

teisiti, et metsas veel edukamalt hakkama 

saada. 

 

 Katrin Lindmäe, 10.C klassi kodutütar 

  

 

 

 

 


