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KOLMAPÄEVAST LAUPÄEVANI 

K  26.05  14.00 Uurimistööde kaitsmised (138, 

309, 404) 

 15.00 Ainekomisjonide esimeeste 

koosolek 

N  27.05 14.00 Uurimistööde kaitsmine (317) 

R  28.05 10.00 9.kl lõpueksam – eesti keel 

(aula, 410, 411) 

 18.00 104. lend esitleb… 

E  31.05 18.00 Hoolekogu koosolek 

T  01.06 Lastekaitsepäev 

 13.45 Kreedo kooli treppidel 

N  03.06 10.00 9.kl lõpueksam – matemaatika 

 Gümnaasiumi koolieksamid 

R  04.06 13.00 Vastuvõtt tippudele: kultuuri, 

teaduse ja spordi TOP (aula) 

 III trimestri lõpp 

L  05.06 Kunstiolümpiaadi lõppvoor (Tallinn) 

 

TÄNU TEGIJAILE! 

Jaanika Kask ja Väino Paju – õpilastööde 

näituse ülespanemise eest Kultuurikeskusesse. 

Ansambel Varsakabi ja Kirke Medri – esine-

mise eest õpilastööde näituse avamisel. 

Maive Kaev, Andreas Noor, 1. klassid ja 

Viire Pors, Marina Mäetalu, Katrin Usin 

ning Mari Ausmees, Arti Allmägi, 8. klassid 

– meeleoluka 9. klasside lõpukella päeva eest. 

 

JA EKSAMIAEG ON JÄLLE KÄES 

Tõepoolest, ka üheksandike tutinädal on läbi ja 

esimese eksami eelsed vabamad päevad võimal-

davad kiirendatud korras meelde tuletada ema-

keele ja kirjanduse põhitõdesid. Abituuriumil on 

jäänud veel sellenädalased uurimistööde kaits-

mised ja koolieksam. Õnneks annavad vihma-

sabinad ja jahedus veel võimaluse laua taga 

istuda. Et pärissuveni jõuda, tuleb eksamiteaeg 

siiski ka üle elada. Eks igaühel on õnnestumiseks 

oma retsept. Kindel on see, et: 

- tuleb säilitada rahu ja kaine mõistus; 

- mõistlik on teha ettevalmistusplaan tänasest 

eksamiteni; 

- tark on uurida, kas kogu materjal on olemas; 

- kindlasti tuleb pinnida õpetajaid, st küsida 

palju ja arukalt; 

- peab kindlameelselt loobuma segavatest 

ahvatlustest; 

- eesmärgiks saab olla vaid maksimaalse 

tulemuse saamine. 

Eksam ei ole koll, vaid hetk, mil kogeme enda 

tegelikkust. Eksam on võimalus saada tagasi-

sidet, et sättida suunda, muuta kiirust ja täpsus-

tada eesmärki. Eelkõige on eksam õpilase ja 

õpetaja ehk ka kodu ja kooli koostöö mõõtmine. 

Õpetaja poolt pandav hinne on hinnang nii 

õpilasele kui ka õpetajale endale. Parimate tule-

muste nimel on viimane aeg mõelda, mida veel 

teha. Vanematelgi on oma roll – rahustada, toe-

tada, motiveerida. 

Soovin kõigile edukat eksamimaratoni läbimist! 

 

 Viljar Aro, koolijuht 

 

VESSE 2021 

 

14.-15. mail 2021 toimus noorkotkaste ja 

kodutütarde võistlusmatk Vesse. Ettevalmis-

tused algasid kaks kuud varem: meeskonna nime 

mõtlemine – “SÜG-i seenelised”, matkavarustuse 

kontroll, kellel oli vaja matkakotte, said uued, 

teadmiste uuendamine, harjutasime kõndimist 

Vesseks, kordasime sõlmesid ja esmaabi jne.  

Reedel kogunesime Võhma külamaja juurde, kus 

kell 15.30 oli algusrivistus.  

https://et.wikipedia.org/wiki/Lastekaitsep%C3%A4ev
https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadisusteem/kunstiolumpiaad
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Sel korral esindasid SÜGi võistkonda Eliise, 

Katrin, Karoliina ja Kristina. Võistlusel oli võist-

kondasid 9. Läbida tuli umbes 35 km. Meie 

võistlus algas kell 16.00 ja lõppes järgmisel 

hommikul kell 7.00. Rajale anti kaasa 2 kaarti ja 

tabel, kus kirjas, mis kell peame punkti jõudma.  

Oma meeskonnaga tuli kompassi abil leida 

metsast kontrollpunktid. Võtsin sel korral kom-

passiga orienteerumise ja kaardi lugemise enda 

peale, sest tundsin end kindlalt. Kontroll-

punktide ülesanneteks oli: puutüki saagimine,  

granaadivise kõhuli maast piiratud nähtavusega, 

Kas Ott oli siin? Tuli hoolikalt vaadata, mis 

metsa ei kuulu ja Otil maha jäi, 2 takistusrada, 

loomade tundmine, sidepunkt, taimede määra-

mine, paadiga järvele minek, salakiri. Rajal 

pidime olema väga tähelepanelikud ja varjama 

end metsas, sest võisime kohata ka vastu-

tegevust, kes oleks võtnud  meie "elud". 

Raja, mis oli huvitav, aga samas raske oli sel 

korral koostanud Raivo Paasma. Teele oli 

pandud julgustavaid silte (nt “Oled õigel teel”).  

Öösel metsa me ei kartnud. Tuli võidelda väsi-

muse, jalgade villidega ja tugeva vihmaga. Saime 

julgustust oma juhendajatelt. Tundsime ka teiste 

võistkondade poolt toetust, et kõik võistkonnad 

kindlalt lõppu jõuaksid.  

Meie meeskond oli üksmeelne ja toetav. Meie 

eesmärk ei olnud võita, vaid läbida rada ja mitte 

alla anda. Kokku läbisime 48 km.  

Hommikul olime väsinud, aga väga uhked enda 

üle.  

Täname õpetaja Merle Priid ja Ingrid Paistet 

meie toetuse eest. Täname Raivo Paasmat Vesse 

korraldamise eest! 

 

 Eliise Kask, 11.B 

 

AARETEJAHT LOODUSES 

Tihti leidub kodudes lihtsaid ja igapäevaseid 

asju, mida saab kasutada  õuesõppevahenditeks.   

Liikuma Kutsuva Kooli ideepangast leidis õpe-

taja huvitava munakarbi ülesande. Ideed veidi 

kohendades valmis 1.b klassi õpilastele liiku-

mispäevaks aaretejaht, mis toetas nii õppimist, 

liikumist kui ka loovust.   

Õpilased kogusid munakarpi 10 eri liiki taime 

või muud looduslikku materjali – puukoort, 

männikäbisid, merikarpe, ümmargusi kive, 

V-kujulisi puuoksi jne. Leida tuli ka üks asi, mis 

on luubiga vaadates eriti äge.  

Rohkem pilte toimunud aaretejahist on võimalik 

vaadata liikumispäeva albumist. 

 

Laste arvamusi aaretejahist: 

¤ õues oli tore, taimed on huvitavad 

¤ huvitav tegevus, koer aitas asju leida 

¤ tahaks veel, meeldis väga 

¤ tahan sõbrale sellist ülesannet ise koostada 

¤ 10 asja leida oli liiga vähe, ema koostas 

ülesandeid juurde 

¤ väike õde oli kiirem asjade otsija kui mina 

¤ munakarpi oli hea kasutada, sinna oli mõnus 

asju sisse panna ja need ei kadunud liikudes ära 

 

 

Kristofer koos õega aaretejahil 

 

 

Sander aaretejahil 

 

 Marina Mäetalu, 1.B õpetaja 

https://photos.app.goo.gl/2aK5hYg1mJmRfd4T6

