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KOLMAPÄEVAST REEDENI 

26.04–16.05 6.–9.kl bioloogiaviktoriin 

Siniroheline Maa (veebis) 

3.–7.mai 7.–8.kl võistlus Loogiline 

loodusteadus II (veebis) 

K  28.04  15.40 Ainekomisjoni esimeeste 

koosolek 

N  29.04 8.00 Füüsikaviktoriin Spekter 

8.-12. kl (veebis) 

 16.00 Põhikooli mälumängu IV voor 

 Rahvusvahelise tantsupäeva 

tähistamine 

R  30.04 Uurimistööde esitamise tähtaeg 

L  01.05 Volbripäev, maipüha 

E  03.05  3.–14.mai Mälumängu "Meie kool" III 

voor 

 10.00 Direktsiooni koosolek 

 16.00 Algklasside ainekomisjoni 

koosolek 

 Loovtööde esitamise tähtaeg 

T  04.05  4.–8.mai Teraapiakoerte nädal 

K  05.05  14.00 Juhtkonna koosolek 

N  06.05   

R  07.05 10.00 Inglise keele riigieksami 

kirjalik osa (aula) 

 9.00 Geograafiaolümpiaadi lõppvoor 

(Moodle) 

 

TÄNU TEGIJALE! 

Merlin Vares, Arti Allmägi – liikumisminu-

tite karikavõistluse organiseerimise ja läbi-

viimise eest. 

Maive Kaev, 1. klassid ja Viire Pors, 

Marina Mäetalu, Katrin Usin ning 

Mari Ausmees, Arti Allmägi, 

Cathrin Benita Poopuu, Martin Vesberg, 

Andreas Noor –  meeleoluka abituuriumi 

e-aktuse eest. 

 

ALUSTA TAAS ALGUSEST 

Ehk sai eelmisel korral ja ka viis aastat tagasi 

enesearendamisest kirjutades selle lõppfaasi 

natuke üle tähtsustatud. Küllap on kõige õigem 

ennast siiski algusest revideerida. Kevad on 

taasärkamise, uute lubaduste ja ka hulluste aeg. 

Siiski – jäägem tasakaalukateks. Tänane kiiresti 

pöörlev maailm, nutitelefonid, sotsiaalvõrgus-

tikud, meedia jms nõuavad kiirreageerimist – 

tihti ei jõuta aga piisavalt süveneda. Ole hää ja 

võta endale siiski aega mõtelda, vaagida, nõu 

küsida ja alles siis vastata või otsustada. Sean 

Covey jaoks on tasakaalutus reageerimine pike-

malt mõtlemata: 

Süüdista kõikides oma probleemides oma 

vanemaid, nõmedaid õpetajaid, kehva ümbrus-

konda, oma tüdruk- või poiss-sõpra, valitsust või 

kedagi teist. Ole ohver. Ära vastuta oma tegude 

eest. Käitu nagu loom. Kui su kõht on tühi – söö. 

Kui keegi su peale karjub, karju vastu. Kui sa 

tahad teha midagi, mille kohta sa tead, et see on 

halb, tee seda ikka. 

Tasakaalukad inimesed on teisest puust: 

- nad ei ole kergesti solvatavad; 

- nad vastutavad oma valikute eest; 

- nad mõtlevad enne, kui tegutsevad; 

- nad elavad üle selle, kui midagi halba juhtub; 

- nad keskenduvad asjadele, mille heaks nad 

saavad midagi ära teha, ja ei muretse asjade 

pärast, mille heaks nad ei saa midagi teha. 

Kui veel lühemalt öelda, tähendab tasakaalukus 

kaht asja: 

1) oma tegude eest vastutamist; 

2) suudan-suhtumist. 

Üks Ameerika lendur ütles kord, et ta hakkas 

ühel hetkel tähele panema, et saavutuste-inime-

sed istuvad harva käed rüpes ning ootavad, et 

neile kõik sülle kukuks. Nad läksid välja ja 

kukkusid ise asjadele sülle. 

 

On aeg suuta ja vastutada – olles tasakaalukas. 

Innustavat (t)ärkamisaja jätku soovides 

 Viljar Aro, koolijuht 

 

POISTE-SOLISTIDE VÕISTU-

LAULMINE 

Eesti Meestelauluseltsi poolt korraldatud Poiste-

laulu Saaremaa eelvoor toimus sellel aastal 

videovooruna.  

Konkurss pidi toimuma sõbrapäeval, 14. veeb-

ruaril, kuid lükkus seoses praeguse olukorraga 

mitmeid kordi edasi. 

Meie koolist olid laulmas Joel Antsaar (2.a), 

Aleksander Medri (2.b), Johann Peeters (4.b), 

https://e-oppekeskus.ee/viktoriinid/bioloogiaviktoriin-siniroheline-maa/
https://e-oppekeskus.ee/viktoriinid/bioloogiaviktoriin-siniroheline-maa/
https://e-oppekeskus.ee/viktoriinid/loogiline-loodusteadus/
https://e-oppekeskus.ee/viktoriinid/loogiline-loodusteadus/
https://e-oppekeskus.ee/viktoriinid/spekter/
https://errs.ee/events/rahvusvaheline-tantsupaev-2021/
http://www.folklore.ee/Berta/tahtpaev-volbripaev.php
https://sisu.ut.ee/kooligeograafia/avaleht
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Mario Teder (3.a), Marten Aus (4.a), Oliver Viljus 

(4.b), Andris Tambur (10.b), Kevin Räim (10.a) ja 

Martin Vesberg (11.c). Kokku osales Saaremaa 

Poistelaulul 30 poissi ja mõnes vanuseastmes oli 

konkurents üsna tihe. 

Tulemused (ja kes pääsevad edasi järgmisse, 

Põhja-Eesti piirkonnavooru): 

Aleksander Medri 7.–9. a seas I   koht 

Mario Teder 7.–9. a III koht 

Andris Tambur kuni 16. a I   koht 

Martin Vesberg 17.–20. a I   koht 

Kevin Räim 17.–20. a II  koht 

 

Suur tänu ja kummardus kõigile poistele, et 

sedavõrd ekstreemsetes oludes osa võtsite. 

 

PALJU ÕNNE KÕIGILE POISTELE! 

 

 Riina Laanes 

 

SÜG ja KG VÕTSID MÕÕTU LIIKUMIS-

MINUTITE KOGUMISES 

Sel kevadel toimus juba teist aastat Saaremaa 

ühisgümnaasiumi ja Kuressaare gümnaasiumi 

vaheline mõõduvõtt liikumisaktiivsuses. Kui eel-

mine aasta kogusime kilomeetreid, siis sel aastal 

otsustasime lugeda õues veedetud minuteid, seda 

sooviga rõhutada, et vaimse ja füüsilise tervise 

heaolu nimel ei pea ilmtingimata sportima ja 

saavutama, piisab ka mõõdukast pingutusest 

värskes õhus. Oli ka ju Tervisekassa südamekuu 

kampaania raames kosta, et Eesti lapsed liigu-

vad õues vähem kui vangid. See väide ei kehti 

kindlasti karikavõistlusest osavõtjate puhul. 

Liisbet (4.a): “Minu arvamus minutite kogumise 

kohta on, et kuna oli võistlus, siis see motiveeris 

mind rohkem liikuma ja minuteid koguma.” 

Hedi (4.a): “Mina arvan liikumisminutite kogu-

misest, et see oli lõbustav, sest iga päev oli meil 

eesmärk  minuteid korjata ning ei pidanud kodus 

kunagi passima.” 

Cristel (4.a): “Mul tuleb meelde see, et see oli 

lahe kogemus ja oli rohkem põhjuseid, miks õue 

minna.” 

Kristofer (4.b): “Minu jaoks oli liikumisminutite 

kogumisvõistlus väga põnev. Mina käisin palju 

liikumas ja liikumisminutite sisestamisega pol-

nud raskusi. Selline moodus õpilasi õue ajada 

mulle meeldis ja teeksin seda rõõmuga uuesti.” 

Kärt (4.b): “Minule meeldis see võistlus, sest ma 

sain oma vanema õega võistelda ja see oli mulle 

veel üks hea kogemus. Mulle ei meeldinud see, et 

jäi lühikeseks. Mina sain vormi täitmisega hak-

kama ja kuigi viimasel ajal unustasin, siis ikkagi 

täitsin ära. See võistlus pani mind rohkem õues 

liikuma.” 

Anna-Grete (4.b): “Liikumisminutite kogumine 

oli tore, sest kui käisid näiteks jalutamas või jalg-

rattaga sõitmas, said ka sõbrad kaasa kutsuda. 

Mõnikord oli ka natuke tüütu, kui unustasid 

vormi täita. Kui käisid sõpradega õues, oli nii 

tore üle pika aja jälle kokku saada ja rääkida. 

Vahepeal unustasid äpi käima panna ja siis said 

pärast koju tulles arvutada, kui mitu tundi või 

minutit sa õues liikusid. Mõnikord kogusid üle 

kahesaja minuti ja mõnikord ei suutnud isegi 

tunnikest õues olla.” 

Remi (5.a): “Ma osalesin, sest tahtsin koolil 

aidata võita. Mulle meeldis see väga. Vormi täit-

mine läks minul hästi, probleeme ei tekkinud.” 

Elisabeth (5.a): “Ma osalesin, sest mulle anti 

võimalus, millest tuleb kinni haarata. Mulle 

meeldis see väga, kuid Strava äpp on vigane ega 

loe aega õigesti. Mulle siiski meeldis, et oli miski, 

mille nimel pingutada ja sain vaadata, palju ma 

liigun. Vormi täitmisel tihti olin unustanud 

screenshot'i või pilti teha.” 

Maria Anett (10.ab): “Sellises osas liikumine ja 

värskes õhus viibimine on minu igapäevane elu, 

kuid nüüd sain seda ka teistega jagada. Eelmine 

aasta alustasin õhtuste jalutuskäikudega mööda 

kergliiklusteid ümber Kuressaare. Kuna sügis oli 

porine ja talv lumine, siis harjumus õhtusele 

jalutuskäigule kadus. Kuid kevade saabudes sain 

jällegi hoogu juurde. Mõnikord käisin üksi jalu-

tamas. Samas jalutama minek ja õues viibimine 

praeguses olukorras andis võimaluse sõpradega 

koosviibimiseks. Tihti olin kodus viibimisest ja 

füüsilisest ebaaktiivsusest väsinud nii, siis sain 

sõbrannadega kokku ja jalutasime, kuni juttu 

jätkus. Minutitest on näha, et isegi meie jutt 

jooksis. Minu kõiki liikumisminuteid ainult õhtu-

sed jalutuskäigud ei moodustanud. Mõni hommik 

käisin ka jalutamas ja see andis hea värske 

tunde kogu õppepäevaks. Igapäevaselt käisin ka 

tallis hobusega tegelemas ja see andis mulle 

kokkuvõttes palju minuteid juurde. Tulemusi 

oleks võinud tihedamini avaldada, sest liikumis-

minutite vahede nägemine võrreldes teiste liiku-

jatega annaks indu juurde veel rohkem liikumi-

seks.” 

Andris (10.ab): “Mind motiveeris liikumis-

minutite karikavõistlusest osa võtma eelkõige 

võidujanu ja asjaolu, et soovisin olla füüsiliselt 

aktiivsem ning võistlus oli selleks suurepärane 

võimalus. Eelkõige kogusin ma minuteid jalu-

tades, kuid lisaks jalutamisele sõitsin rattaga 

ning ka jooksin väga palju. Põnev oli see, et 

liikumisminuteid kogudes nägin ma väga palju 

erinevaid metsloomi, alustades põdrast, lõpe-

tades mingiga.  
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Erilisi ettepanekuid, mis järgmine aasta teisiti 

võiks olla, mul ei ole. Kõik oli väga hästi kor-

raldatud. Võibolla siis ainult see, et võistlus oleks 

veidi kauem võinud kesta.” 

 

Aktiivsed olid ka õpetajad ja töötajad  

Ly Haandi: “Koostöö sujus nii ja naa. Oli väga 

tublisid tegijaid ja sama palju ka neid, kes mitme 

palumise ja käskimise peale ennast nähtavaks ei 

muutnud. Ennast küll mõjutas. Ikka kujutasin 

ette, et konkureerin kellegagi. Ehkki väljas liiku-

mist oli tegelikult tunduvalt rohkem, kui kirja 

sai pandud.” 

Kaisi Õispuu: “Pole midagi paremat, kui dis-

tantsõppe ajal üks mõnus väljakutse, et unus-

tada korraks õppetöö ja nautida värsket õhku. 

Ma naudin väljakutseid, kuhu saan liikumisega 

panustada, sest ma ARMASTAN liikuda. Olgu 

see kõndimine, jooksmine, rattaga sõitmine või 

lastega õues palli mängimine. Mulle nii meeldis, 

kui mu poeg ikka ütles, et, emme, lähme sulle 

minuteid koguma. Just eeskujuks olemine on üks 

põhjus, miks ma palju liigun ja seda ka oma 

lastesse süstin. Suurim võit on see, kui “ei viitsi” 

hiilib jälle ligi, aga sa ikka võtad ennast kokku ja 

lähed õue. Oma tervise eest tuleb ju hoolt kanda 

ja see on üks lihtsaim ning odavaim viis. Karika-

võistlus oli vahva ettevõtmine, sest tundsin, 

kuidas see liitis mind minu uue klassiga. Üks-

teise motiveerimine tuli meil väga hästi välja ja 

tulemus räägib enda eest. Kilomeetrite asemel 

minutite kogumine oli hea idee. Tänu sellele 

toimetasin tavapärasest rohkem aias ja ei peagi 

talgupäeva korraldama. Nautige õues olemist ja 

koguge häid mõtteid, et püsida terved ja rõõm-

sad! Tänud korraldajatele ja jään huviga uut 

väljakutset ootama.” 

Merje Lindmäe: “Liikumisminutite karikavõist-

lus aitas sütitada liikumispisikut õues liikumi-

seks endal, pereliikmetel ja õpilastel; oli suure-

pärane võimalus entusiastlikuks tervise- ja mat-

karadade läbimiseks; pakkus võimaluse avastada 

uut, rikastada silmaringi, värskendada vaimu, 

tunda rõõmu liikumisest, turgutada sportlikku 

vormi; parimaks motivaatoriks olid sportlikud 

sõbrad/tuttavad/vahepingerida; näitas, et liiku-

misminutite kogumisel õues olin aktiivsem kui 

minutite märkimisel; minutite arvestamise vormi 

täitmine sujus ladusalt.” 

Liis Ojasaar: “Olen aastakümneid olnud aktiiv-

ne liikuja-trennitaja. Üldise olukorra tõttu on 

fitnessklubi, kus tegelen tantsimisega, suletud 

ning sestap on kõiksugu alternatiivsed liikumis-

tegevused mulle lausa hädavajalikud. Pikkadest 

home alone veebitreeningutest ei pea ma midagi 

– küllap johtub see sellest, et ekraani ees veede-

tud aega on igapäevase töö tõttu niigi liiast. 

Viimastel nädalatel olen ema juures Praaklis 

teinud aia- ja metsatöid ning väga-väga palju 

jalutanud (tavapärasest käitumisest kindlasti 

enam). Tunnistan, et seda viimast just tänu 

liikumisminutite karikavõistlusele. Olin väga 

motiveeritud, loomulikult soovisin ühtlasi olla 

parem kui üks või teine kolleeg siin ja seal koolis, 

aga esmalt tahtsin olla parem oma eilsest 

minast! Rahulolematu olen seetõttu, et ei viitsi-

nud koheselt Stradat alla tõmmata – alustasin 

minutite kogumist ligi 1,5 nädalat hiljem, 31. 

märtsil. Põhjusi rahul olla on aga kaugelt 

rohkem – üldine meeleolu oli stabiilselt kirgastav 

ning rõivaste järgi tundub, et ka mõni senti-

meeter on puusalt haihtunud.  

Ühtlasi soovin kiita ja tänada Merlinit ning Artit, 

kes võtsid vaevaks mässata kõikide nende e-kir-

jade, numbrite ja tabelitega.” 

 

Liikumisminutite karikavõistlus numbrites 

Liikumisminutite karikavõistlusest võttis osa 38 

klassi ehk 74,5% kõikidest klassidest. Kõige 

rohkem minuteid kogus 4.a klass (72 108 min), 

kõige suurem minutite koguja oli 3.b klassi õpi-

lane Renno Vainu (10 740 min) ja kõige aktiiv-

sem oli õpetaja Kaisi Õispuu (5171 min). 

Karikavõistlusest võttis osa 37 õpetajat, kes 

ühtekokku kogusid 68 695 minutit. See teeb 

kõikidest SÜGi kogutud minutitest 14%. SÜG vs 

KG arvestuses võitsid SÜGi õpetajad ülekaaluga 

64,5% vs 35,5%. 

Liikumisminutite karikavõistlusest võttis osa 

380 SÜGi õpilast, kes on kokku kogunud 408 504 

minutit. KG-st võttis osa 363 õpilast, kes kogusid 

238 609 minutit, seega SÜGi õpilased kogusid 

63% õpilaste minutitest. TOP10 õpilased kogusid 

17% kõikidest õpilaste minutitest. 

Võistlusele paneme punkti Reio Markkuse 

(4.a) sõnadega: “Mulle meenus see, et ma taht-

sin, et meie võidaks, sest meie kool on ju viimast 

aastat Saaremaa Ühisgümnaasium.” 

Hakkama saime! 
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Õpilaste TOP10 Klass Minutid 

Renno Vainu 3.b 10 740 

Kariina Kasjanenko 10.c 9022 

Daniel Piht 6.a 8367 

Oskar Allik 4.a 7564 

Erik Richard Roost 4.b 6831 

Säde Lee Jürisson 4.a 6274 

Teele Välja 4.a 5921 

Ingel Helena Mägi 9.b 4974 

Andris Tambur 10.ab 4535 

Maria Anett Allikveer 10.ab 4463 

 

Õpetajate TOP10 Minutid 

Kaisi Õispuu 5171 

Irena Sink 5128 

Lea Viidul 4917 

Viire Pors 4860 

Liis Ojasaar 4617 

Diana Õun 4510 

Katrin Usin 4483 

Eena Mark 3250 

Viljar Aro 3210 

 

Kolm parimat klassi kooliastmeti 

1.–3. klassid 3.b 

  3.d 

  1.b 

4.–6. klassid 4.a 

  4.b 

  5.a 

7.–9. klassid 9.b 

  9.a 

  8.b 

10.–12. klassid 10.ab 

  10.c 

  12.c 

 

 Klassid Minutid 

 4.a 72 108 

 õpetajad 68 695 

 10.ab 49 878 

 4.b 40 974 

 10.c 29 561 

 3.b 26 763 

 3.d 23 601 

 12.c 17 973 

 9.b 15 044 

 5.a 14 145 

 11.ab 10 682 

 6.a 10 503 

 1.b 10 363 

 11.c 10 077 

 9.a 8370 

 5.d 7631 

 12.ab 7068 

 1.a 6915 

 2.d 6319 

 3.a 5876 

 2.a 5649 

 6.b 5648 

 1.d 5313 

 8.b 4431 

 5.b 3054 

 3.c 2145 

 7.e 1594 

 7.b 1370 

 8.a 1312 

 2.b 1087 

 7.a 885 

 2.c 732 

 4.c 483 

 4.e 351 

 8.l 210 

 3.ü 200 

 5.c 128 

 5.e 61 

 

 Merlin Vares, Arti Allmägi 

 

MUNADE MAALIMISE VÕISTLUS 

KINGU MAJAS 

…toimus 1. aprillil 2021 ning õpetaja Sirje kirju-

tas vahva ürituse sündimisest: 

Me Ingridiga nägime ühes muusikatöövihikus 

pilti munamaalimedalist ja meil tekkis mõte, et 

korraldaks munade maalimise võistluse ka meie 

majas. Ingridi ülesandeks sai kujundada medalid 

ja printisime suure muna pildi ka. Et oleks 

enam-vähem võrdsed tingimused osalejatele, siis 
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koostasin juhendi ja saatsin selle õpetajatele 

teadmiseks laiali.  

Esialgu arvasime, et osaleda tahavad arvatavasti 

ainult algklassid, aga lõbu pärast pakuks ikka 

suurematele ka. Seega tegime algul ainult 25 

muna. Selgus, et ka suuremad olid õhinal 

huvitatud munade maalimisest ja lõpuks 

kogunes 42 tööd, numbrid olid kohe küljes ja 

osalejate nimed olid saladuseks. Pärast 

munadepühi panime näituse üles ja toimus 

hääletamine lemmikmuna poolt. Vastava numbri 

sai kirjutada administraatori juures paberile ja 

lasta pudelisse. Anne oli lahkesti nõus nimekirja 

koostama, kes kui palju hääli sai. Kuna võistlus 

osutus väga populaarseks ja osaleid oli palju ning 

tööd olid väga huvitavad, siis esmaspäeval peale 

tunde andsid nõu ka õpetajad Maris ja Mare, et 

võiks anda eripreemiaid KÕIGE-KÕIGE. Nii sai 

valitud ka eriauhinnad.  

Auhinnatseremoonia toimus teisipäeva hommi-

kul õues. Kõigile osalejatele sai jagatud šoko-

laadimune ja kolm esimest said munamedalid. 

Näituse otsustasime seinale jätta vaheaja algu-

seni, sest I korruse seinad olid munapiltidega nii 

rõõmsad.  

 

 

Osalejate kommentaarid 

Ma joonistasin eelmine neljapäev pildi. See on 

värviline pilt, seal pildil on roose, tähti ja väike-

seid värvilisi munasid. Mulle meeldis enda joo-

nistatud töö. Olin päris rahul sellega ja olin 

õnnelik. Mulle meeldis võistlusel oma klassi-

venna pilt, mis oli ka roosiline. 

See oli neljapäev. Ma arvasin, et see on tavaline 

muusikatund, milline ei erine teistest muusika-

tundidest. Istusin oma kohale ja olin valmis 

õpetajale ütlema, et mul pole õpikut. Aga õpetaja 

küsis, kes tahab osaleda muna maalimises. Ma 

sain aru, et see on mu võimalus saada mitte 

millegi eest kiitust, et ma joonistan ja võib olla 

saan mingi koha. Ma joonistasin pildi niisama. 

Kui oli esmaspäev, oli aeg öelda, mis koha keegi 

sai. Ma arvasin, et mu nime isegi ei ütle. Kui ma 

kuulsin, et sain II koha, ma arvasin midagi läks 

sassi. Mulle anti medal ja kinder muna. Ma olin 

rõõmus. 

Ma mõtlesin mitu korda läbi, kas võtan osa või 

ei. Aga võtsin osa, joonistasin ja kaunistasin. 

Võtsin osa ja tegin ära. 

Ma osalesin munavõistluses, see oli lõbus. Algu-

ses ma ei teadnud mida teha. Ma mõtlesin, et 

teeks sinna paar väikest muna ja värviks värvi-

liseks. Ma teostasin selle muna peale. Kui oli 

autasustamine, siis ma sain kõige värvilisema 

muna auhinna. Ma olin õnnelik ja veel muna-

võistluses oli üle 40 võistleja, see oli lahe. 

Ma tegin lillelise muna, kus olid jutid peal. Ma 

tegin ise enda vabatahtlikult midagi joonistasin. 

Ma joonistasin igasuguseid asju sinna peale. 

See oli lõbus võistlus. Seal oli palju inimesi. Mul 

närvi ei olnud sees. Ma proovisin endast anda 

parima. Minu meelest oli see sõbralik võistlus. 

Mina jäin enda tööga rahule. 

Mina tegin oma muna lilleliseks. See oli roheline 

punaste lilledega. Tahtsin teha sellise, sest see 

oli lahe. Mulle meeldis see muna. Ilus muna on. 

Olin uhke. 

Alguses ei osanud midagi joonistada, natukene 

mõtlesin ja hakkasin. Aga teadsin, et ma ei võida 

midagi, aga mõtlesin, et vahet pole, proovida võib 

ja igav oli ka. Vaatasin, kuidas teised joonistasid 

ja mõtlesin ise ka midagi. Ilus muna tuli. 

 

Tulemused 

I koht nr 30 Reminella Kappet (14)  

II koht nr 36 Silvi Tsurkan (5)  

III koht nr 20 Anete Meitern (3)  

Eripreemiad: KÕIGE-KÕIGE-KÕIGE ...... 

säravam nr 14 Birgit Männasalu  

lillelisem nr 25 Merilin Põld  

lillelisem nr 39 Markus Aadussoo  

matemaatilisem nr 24 Toomas Klettenberg  

korrapärasem nr 28 Mihkel Ivanov 

päevakohasem nr 32 Elis Tänav 

(koroonamuna!)  

printseslikum nr 12 Lisette Mets  
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südamerikkam nr 1 Gedilin Šaluhhin  

värvilisem nr 19 Henri Raud  

värvilisem nr 35 Lauri Änilane  

sümbolirikkam nr 22 Brigitta Eiland  

suvisem nr 4 Andreas Treimann 

Nii korraldajad kui ka osalejad loodavad, et 

üritusest saab uus ja tore traditsioon. 

 Liis Kala-Peäske 

 

5.b KÄIS KEVADET OTSIMAS 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1.d IMELIST LOODUST AVASTAMAS 

Tere-tere, armas koolipere. Teadaolevalt on 

aprill ju naljakuu, seega otsustasime, et teeme 

selle puhul ka midagi toredat. Kevad käes ja 

kohe kipub õue.  
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Kuna me oleme väga liikuvad pandad, siis sel-

leks palusin ma 1.d õpilastel käia looduses ringi 

ja märgata vahvaid looduse poolt meisterdatud 

viperdusi. Kokku tuli väga palju lahedaid ja 

naljakaid pilte. Teate, loodus teeb meiega ikka 

igasugu vahvaid trikke. Ole sina ka aktiivne, 

käi ringi looduses ja märkad, kui palju ilusat ja 

toredat meie ümber on. 1.D sai igatahes liikuda, 

harjutada pildistamist ja tuletada meelde pil-

tide saatmist. Meil oli tore aprillikuu! Palju 

nalja ka edaspidiseks. Naudi ka toredaid pilte ja 

varsti koolis näeme! 😋 

 

Õpetaja Katrin ja 1.d aktiivsed pandad 
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