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KOOLIMAJA AVATUD 

E–R   28.juuni–2.juuli 

kell 8.00–17.00 

 

ÕNNITLEME! 

Kerli Kuris, Stella Hommik, Kersti Mägi-

Sepp, Marge Vogt, Meida Kesküla – 

Virmaliste preemia saajad eneseületava ja 

erakordse töö eest teenistujate hulgas. 

Arti Allmägi, Marika Kuusk, Kaie Lepp, 

Arne Loorpuu, Eena Mark, Marina Priske, 

Merlin Vares – Vikerkaare preemia üllatava, 

eneseületava erakordse töö eest õpetajate 

hulgas. 

Anu Ausmees (65. lend, a 1983), Urmas Kiil 

(61. lend, a 1979), Janika Kolk (81. lend, 1999) 

– teenelised vilistlased. 

Kalmer Ait, Iivi Jakobson, Andreas Noor, 

Merike Kuldsaar, Riina Laanes – 

auvilistlased. 

TV 10 OS 50. hooaja II-l etapil saavutatud 

kõrgete tulemuste eest – Ron Sebastian 

Puiestee (7.b). 

 

12. klasside LÕPUAKTUSE KÕNE 

ARMSAD LÕPETAJAD, EMAD-ISAD, ÕPETAJAD, 

KÜLALISED 

Igavene austus 

 

Kui kõnnin kodumaa pinnal või seilan Eestimaa 

vees,  

austust tunnen ma südame sees.  

Austust maa, mere ja õhuruumi vastu,  

austust keele, kultuuri ja rahvuse vastu.  

 

Tundes soovi öelda, tihti ka laulda, rääkida 

Eestimaast.  

Siis uhkusega ülistan keelekõla,  

julgusega tunnustan rahvustava,  

rõõmuga räägin me kodumaa loost.  

 

Kui kõnnin võõra maa pinnal või seilan 

võõramaa vees,  

endiselt tunnen austust oma sees.  

Siis laulan või räägin uhkusega keelt,  

keelt, mis paitab ka võõra meelt.  

 

Just nii kirjutas kolm aastat tagasi tollase 9.a 

klassi õpilane ja tänane gümnaasiumilõpetaja 

Merili Mikku meie kooli üle-üle-eelmisel aastal 

üllitatud luuleraamatus "SÜGi õpilaste 100 

luuletust meie kalli kodumaa sajandaks sünni-

päevaks". Nii tema kui teie kõik olete vahepeal 

küpsemaks saanud. Olete palju õppinud – koroo-

nast hoolimata või mõned lausa koroona tõttu.  

Väidetavalt on igal inimesel võimalik saada kolm 

haridust: ühe vanemailt, teise kooliõpetajailt ja 

kolmanda elult. Ja see kolmas ..., see kolmas 

räägib sageli vastu kõigele, mida kaks esimest 

meile õpetavad. Ja kas kõike ongi võimalik 

õppida? Sellest üks lugu ... 

Rooma riigi konsul Cicero kutsus enda juurde 

tolle aja kuulsaima filosoofi kreeklase Zenoni ja 

küsis: „Räägi, mida inimene ei saa õppida.“ 

Zenon vastas: „Esimene asi, mida õppida ei saa, 

on taktitunne. Üks inimene on taktitundeline, 

tuhat ei ole. Kui taktitundetu hakkab matkima 

taktitundelist, tekib nähtus, mida nimetatakse 

viisakuseks. Teine asi, mida ära õppida ei saa, on 

maitse. Ühel seda on, kümnel tuhandel mitte. 

Arukamad valivad endale eeskuju, nii tekib 

mood. Kolmas asi, mida õppida ei saa, on vaprus 

ja julgus. Üks on julge, sada tuhat mitte. 

Tavaline inimene on nii arg, et tal on selle pärast 

piinlik. Nii tekib nähtus, mida nimetatakse 

hulljulguseks.“ Cicero ütles selle peale: „Kallis 

kreeklane, sa jätsid nimetamata ühe väga olulise 

asja, mida meie, roomlased, juba ammu teame – 

ka huumorimeelt ei saa õppida. Seegi peab olema 

kaasasündinud.“ Selle peale vastas Zenon: „Meie, 

kreeklased, oleme juba sajandeid veendunud 

selles, et huumorimeel koosneb kolmest kompo-

nendist: taktitundest, maitsest ja julgusest.“ 

Nii soovingi teile kõigile isukat tööd huumori-

meelega – küll siis tuleb kõik muugi. 

Lugupeetud aktuselised. Tänaseid gümnaasiumi-

lõpetajaid on 62. 

Kuldmedaliga lõpetavad: 

 Mariliis Albert 12.b 

 Liisa Alpstål 12.c 

 Kadri-Liis Kolk 12.c 

 Anni Kuuseok 12.c 

 Triinu-Liis Torri 12.c 

 

Hõbemedaliga lõpetavad: 

 Margit Valge 12.b 

 Tuuli Vassar 12.b 

 Vootele Mets 12.c 

 Kristel Soe 12.c  
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Juba neljandat aastat toetab hetkel Eestist 

väljaspool elav meie kooli matemaatika-füüsika 

klassi 1999. aastal 81. lennus lõpetanud Janika 

Kolk meie parimaid lõpetajaid oma tuleviku-

stipendiumiga. Ühtlasi on ta palunud rõhutada: 

„Kui teil elus hästi läheb, ärge unustage teisi 

heategudega tähele panna“. Janika kirjutab veel: 

„Saaremaa Ühisgümnaasiumil oli ja on minu 

elus eriline koht. Siit koolist oleme saanud lisaks 

väga heale haridusele ja iseseisvale mõtlemis-

võimele kaasa ka eneseusu, ambitsioonid ja 

tugeva ühtekuuluvustunde. Mul on hea meel, et 

saan selle aasta kõige tublimatele lõpetajatele 

tuleviku suurteks tegudeks omalt poolt pisut 

hoogu anda. Soovin tänastele gümnaasiumi-

lõpetajatele kõrget lendu!“ Just praegu kantakse 

tema rahasaadetisest iga kuldmedalisti panga-

kontole 1000 eurot ja hõbemedalistile 500 eurot – 

kokku 7000 eurot. Viie aasta jooksul on ta meie 

41t medalisti toetanud kokku 32 500 euroga. 

Sellise ülisuure panuse eest oma kooli lõpetajate 

tulevikku, nimetasime me Janika sel kevadel ka 

kooli teeneliseks vilistlaseks. Kindlasti on ta ära 

teeninud ühe ülitugeva ja siiralt-sooja tänu-

aplausi. 

Lisaks medalistidele kantakse kooli autahvlile: 

12.a Heleri Jalakas, Henry Noah Mägi; 

12.b Emili Gabriela De Oliveira, Marleen 

Juhandi, Karoli Mägi, Sander Teras, 

Magnus Toompuu, Eliisa Kirst, Karmen-

Kelsi Kruut, Käthriin Steinberg,  

Joonas Tiitson; 

12.c Paul Antsaar, Samuel Arge, Artur Johanson, 

Kennar Kahju, Lotta Meet, Merili Mikku, 

Alari Nuut, Miko Pärn, Berit Porss,  

Johanna Priske, Joosep Rand, Karola Soe, 

Kaisa Tänav, Kaisa Tiitson, Emma Treirat, 

Torm Vatsfeld, Luise Vevers. 

 

Ainekiituskirjad väga heade tulemuste eest 

üksikutes ainetes, mis loomulikult sisaldavad 

endas tulemusi aineolümpiaadidel, konkurssidel 

ja võistlustel, saavad: 

Heleri Jalakas (12.a) kehalises kasvatuses 

Eva Sagor (12.a) eesti keeles ja kunstiõpetuses 

Emili Gabriela De Oliveira (12.b) kunstiõpetuses 

Mariliis Albert (12.b) eesti keeles 

Karmen-Kelsi Kruut (12.b) kehalises kasvatuses 

Karoli Mägi (12.b) kehalises kasvatuses 

Sander Teras (12.b) eesti keeles 

Margit Valge (12.b) eesti keeles 

Liisa Alpstål (12.c) kunstiõpetuses 

Paul Antsaar (12.c) kehalises kasvatuses 

Samuel Arge (12.c) matemaatikas 

Kalev Kaasik (12.c) keemias 

Kennar Kahju (12.c) matemaatikas, keemias ja 

füüsikas 
Kadri-Liis Kolk (12.c) emakeeles ja keemias 

Lotta Meet (12.c) kehalises kasvatuses 

Vootele Mets (12.c) matemaatikas, füüsikas, 

keemias, geograafias, inglise keeles ja muusikas 

Alari Nuut (12.c) matemaatikas 

Johanna Priske (12.c) matemaatikas ja kehalises 

kasvatuses 

Miko Pärn (12.c) kehalises kasvatuses 

Joosep Rand (12.c) geograafias 

Karola Soe (12.c) kehalises kasvatuses 

Kristel Soe (12.c) kehalises kasvatuses 

Kaisa Tiitson (12.c) kunstiõpetuses ja kehalises 

kasvatuses 

Emma Treirat (12.c) kehalises kasvatuses 

Triinu-Liis Torri (12.c) matemaatikas, füüsikas, 

keemias, lingvistikas, inglise keeles ja kunsti-

õpetuses 

Kaisa Tänav (12.c) kehalises kasvatuses 

Torm Vatsfeld (12.c) matemaatikas, füüsikas, 

keemias ja inglise keeles 

Luise Vevers (12.c) kehalises kasvatuses. 

Nimelised 300-eurosed preemiad kuuluvad 

järgmistele lõpetajatele: 

Smidt Metalli toetatav P. H. von Frey nimeline 

matemaatikapreemia – Triinu-Liis Torri 

12.c 

Luksusjahi toetatav F. Heinmetsa nimeline 

füüsikapreemia – Vootele Mets 12.c 

Seelighti toetatav P. Saagpaku nimeline inglise 

keele preemia – Vootele Mets 12.c 

Installatsiooni Kompanii toetatav O. Timmase 

nimeline kunstipreemia – Emili Gabriela 

De Oliveira 12.b 

S-Linki toetatav A. Uustulndi nimeline 

kirjanduspreemia – Margit Valge 12.b 

Klotoidi toetatav Parima sportlase preemia – 

Luise Vevers 12.c 

Siim Ehituse toetatav Kultuuripreemia – Lotta 

Meet 12.c 

Gelomi toetatav Keskkonnapreemia – Torm 

Vatsfeld 12.c 

Proeksperdi toetatav Arvutipreemia – Rene 

Dubrovski 12.a 

 

Lisaks veel Peter Heinicheni 100-eurone saksa 

keele preemia – Teele Õispuu 12.c ja Kuressaare 

Lions klubi 250-eurone stipendium hoolimise ja 

toetamise eest – Käthriin Steinberg 12.b 

 

Teist aastat toetab oma 1000-eurose stipendiu-

miga meie lõpetajaid meie vilistlaste Martin Kiili 

ja Mart Tasa juhitav firma O3 Technology OÜ. 

Siinkohal nende pöördumine: 
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„Kõigi tänavuste kandidaatide (neid oli lausa 

viis) ühine kõrge teadmiste tase koroona-

pandeemiast ja hoonete sisekliima süsteemidest 

on muljetavaldav. Kõigil kandidaatidel on 

edasiseks eluks väga ambitsioonikad plaanid, 

kuid olles ise lapsevanemad, nägime võimalust 

panustada ühe tulevase ämmaemanda tulevikku. 

Lugupeetud Emma Treirat – inimene lõpetab 

gümnaasiumi üks kord elus, puhka ja naudi 

suve. Saatsime enda kontorist lisaks stipen-

diumile ka ühe sülearvuti, mida Sinul on rohkem 

tarvis kui meil. 

O3 Technology OÜ juhatuse liikmed Martin Kiil 

ja Mikk Tasa tänavad kõiki konkursil osalenuid 

ja õnnitlevad kõiki lõpetajaid!“ 

 

Taas saame kõiki toetajaid tunnustada tänuliku 

aplausiga. 

 

Natuke ka riigieksamitest. Te ületasite oma 

tulemustega riigi keskmisi. Võõrkeelest on raske 

rääkida, sest korralik statistika seni puudub. 

Siiski nii palju, et enamik teist on jõudnud C1 

tasemeni, mis rahvusvaheliselt juba maksab. 

Matemaatikas ja emakeeles oli parim nii kooli 

kui valla aasta gümnasist Vootele Mets – eesti 

keeles 98 p, mates 97 p. Teine pea sarnaste 

tulemustega oli Kadri-Liis Kolk – mates 95, eesti 

keeles 93 punkti. Üle 90ste klubisse jõudsid ka 

Liisa Alpstål – eesti keeles 93 ja Emma Treirat – 

eesti keeles 90 punkti.  

 

Igal aastal annab meie kool välja ka kõigile 

mitmekülgsetele lõpetajatele eesti- ja ingliskeelse 

kooli- ja klassivälise õppetöö tunnistuse. Seal on 

peale aineolümpiaadide tulemuste ka kirjas 

osavõtt huviringidest, saavutused kultuuri ja 

spordi vallas ning ühiskondliku aktiivsuse 

näitajad. Sel aastal võiks nimesid nimetama 

jäädagi, sest tundub, et enamik teist on koolist 

saanud kaasa nii rahvatantsu-, koorilaulu- kui 

ka teatripisiku. Populaarsed olid ka bridž ja 

korvpall. Tean, et arendasite end ka muusika-

koolis, spordikoolis, kunstikoolis ja igasugu 

klubides. 

 

Aga olete ka lausa koolielu juhtinud ja ühis-

kondlikult aktiivsed olnud. Selle eest saavad 

lõputunnistustele lisaks tänukirjad: 

12.a-st Gregor Kelder, Henry Noah Mägi; 

12.b-st Mariliis Albert, Marleen Juhandi, 

Karmen-Kelsi Kruut, Käthriin Steinberg, 

Sander Teras; 

12.c-st Lennart Aavik, Paul Antsaar, Samuel 

Arge, Lotta Meet, Vootele Mets, Alari Nuut, 

Triinu-Liis Torri, Torm Vatsfeld. 

Tänulik kummardus ka staažikatele klassi-

vanematele – Käthriin Steinberg ja Torm 

Vatsfeld. 

 
Olete näidanud, et oskate olla edukad, aga siiski 

... teele kaasa üks lugu Nick Oweni „Metafoori 

maagiast“, lugu kunagisest tenniseässast Boris 

Beckerist, mis täna algava Wimbledoni suure 

slämmi turniiri puhul on lausa päevakohane. 

Ühes intervjuus selgus, et noorena olid paljud 

temaealised poisid temast sünnipäraselt andeka-

mad ja talle sobisid treeningupartneriteks pigem 

tüdrukud. 

„Mis nende sünnipäraselt andekamatega juh-

tus?“, küsis intervjueerija. 

Endine meister sõnas:“ Andekusest hoolimata 

polnud neil seda, mis on oluline“. 

„Aga mis on oluline?“ uuris intervjueerija. 

„Sa pead piisavalt tahtma.“ 

„Kas see ongi kogu saladus?“ 

„On veel üks asi. Enesekontroll on tähtis. 

Ükskõik kui andekas sa oled, pead sa end 

kontrollima, et oma ande eest hoolt kanda ja seda 

arendada. Pead enda jaoks prioriteedid paika 

panema ja loobuma paljudest asjadest, mis 

võivad sel hetkel samuti tähtsad tunduda.“ 

„Kas see ongi kogu saladus?“ 

„On veel üks asi,“ ütles endine tenniseäss, „ning 

see on raskem ja pingutavam kui kaks esimest 

kokku. Pead olema alandlik, ükskõik kui hea sa 

oled. Vajad alandlikkust, et kuulata treenerite 

nõuandeid, proovida uusi võimalusi ning 

tunnistada, et sa ei tea kõike. Tagasiside on 

meistrite hommikusöök. Nee kolm asja on mu 

edu saladus.“   

 

Minu kolm tänu tulevad nüüd enam-vähem 

samasuguste luuletustena nagu nad sel ajal lõin, 

kui teie esimeses klassis alustasite: 

Kallid õpetajad! 

Ei ole nutuaeg, sest lõppu polegi käes. 

Ei ole lõpuaeg, sest nad on alles pooles mäes. 

Sügisel on nad juba rohkem teie moodi 

Ja sobivad järjest rohkem ülikooli. 

 

Tänan teid, õpetajad, kogu kooli poolt, et harisite 

neid, olite nende kõrval ja kandsite suurt hoolt! 

 

Lugupeetud vanemad! 

Kõige tähtsamad on lapsele ta ema-isa, 

Vaid nemad saavad lõpetada lapse valu, nutu, 

kisa. 

Kõige tähtsamad on lapsele ta ema-isa, 

Vaid siis saab saab lapsest usin õppur - tark ja 

visa. 

Kõige tähtsamad on lapsele ta ema-isa, 

Vaid siis saab lapsest tubli ema-isa. 

Tänan teid, emad-isad, vanaemad-vanaisad, 

kogu kooli poolt, et harisite neid, olite nende 

kõrval ja kandsite suurt hoolt. 
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Lugupeetud lõpetajad! 

Soovin teile kuldset juulit ja augustikuu 

unistuste tähistaevast. 

Soovin lahtisaamist kõigist muredest ja 

kogunenud vaevast. 

Soovin uusi sõpru, kasulikke raamatuid ja 

kosutavat und. 

Soovin näha kustumatut naeratust te näos, kui 

kohtume taas, 

kuigi ei ole ehk sügis ja ei alga esimene 

koolitund. 

 

Ja lõpuks. 

Tänan teid, lõpetajad, kogu kooli poolt, 

Et harisite end ja meid, olite meie kõrval ja 

kandsite enda, oma vanemate ja kooli hea nime 

eest suurt hoolt. 

 

Te lähete ajalukku Saaremaa Ühisgümnaasiumi 

viimase lennuna. 

 

Meeldejäävat lõpupäeva ja päikest täis suve! 

 Viljar Aro, koolijuht 

 

AITÄH meie õpetajaid märkamast! 

“Kiida digiõpetajat!” kampaania käigus tunnus-

tati ligi 1000 pedagoogi üle kogu Eesti, Võrust 

Narvani ja Tallinnast Hiiumaani. 

Tunnustamise aktsiooni viis läbi Schoolaby eesti-

keelne õpikeskkond, mis sõlmib kõik digi-

lahendused tervikuks.   

Tähelepaneliku kolleegi või lapsevanema poolt 

said meie kooli õpetajaskonnast lahke tänusõna 

Irena Sink, Janne Nurmik, Kaisi Õispuu, 

Katrin Usin, Liina Truu, Marina Mäetalu, 

Merje Oopkaup, Merle Lepik, Ruta Kelt, 

Tatjana Dubrovskaja. 

Loe kampaaniast lähemalt 

https://digiopetaja.ee/kiitused/ 

 

12. KLASSIDE ÕPPETÖÖST 

12. klassi lõpetavad kuldmedaliga: 

Mariliis Albert 12.b 

Liisa Alpstål 12.c 

Kadri-Liis Kolk 12.c 

Anni Kuuseok 12.c 

Triinu-Liis Torri 12.c 

12. klassi lõpetavad hõbemedaliga: 

Margit Valge 12.b 

Tuuli Vassar 12.b 
Vootele Mets 12.c 

Kristel Soe 12.c 

Lisaks neile õpilastele kantakse autahvlile:  

12.a Heleri Jalakas, Henry Noah Mägi  

12.b Emili Gabriela De Oliveira, Marleen 

Juhandi, Eliisa Kirst, Karmen-Kelsi Kruut, 

Karoli Mägi, Käthriin Steinberg, Sander Teras, 

Joonas Tiitson, Magnus Toompuu 

12.c Paul Antsaar, Samuel Arge,  

Artur Johanson, Kennar Kahju, Lotta Meet, 

Merili Mikku, Alari Nuut, Miko Pärn,  

Berit Porss, Johanna Priske, Joosep Rand, 

Karola Soe, Kaisa Tänav, Kaisa Tiitson,  

Emma Treirat, Torm Vatsfeld, Luise Vevers 

 

12. klassi õpilastest saavad preemiad 

järgmised lõpetajad: 

P. H. von Frey nimeline matemaatikapreemia – 

Triinu-Liis Torri 12.c 

F. Heinmetsa nimeline füüsikapreemia – 

Vootele Mets 12.c 

P. Saagpaku nimeline inglise keele preemia – 

Vootele Mets 12.c 

O. Timmase nimeline kunstipreemia – 

Emili Gabriela De Oliveira 12.b 

A. Uustulndi nimeline kirjanduspreemia – 

Margit Valge 12.b 

Peter Heinicheni saksa keele preemia – 

Teele Õispuu 12.c 

Parima sportlase preemia – Luise Vevers 12.c 

Kultuuripreemia – Lotta Meet 12.c 

Keskkonnapreemia – Torm Vatsfeld 12.c 

Arvutipreemia – Rene Dubrovski 12.a 

Kuressaare Lions klubi stipendium hoolimise ja 

toetamise eest – Käthriin Steinberg 12.b 

 Marek Schapel, õppealajuhataja 

 

 

https://digiopetaja.ee/kiitused/
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ÕPETAJAD ANNETASID HEA-
TEGEVUSEKS ÜHISTÖÖNA 
VALMINUD KÄSITÖÖALBUMID 

Klassiõpetajad Irena Sink, Ruta Kelt, Kaie 

Lepp, Margit Mägi, Tatjana Dubrovskaja, Merle 

Lepik, Katrin Rosin, Kaisi Õispuu ja Janne 

Nurmik valmistasid mais MTÜ Meelespea hea-

tegevusoksjonile ühistööna käsitööalbumid. 

Saaremaa vähipatsientide heaks toimunud 

oksjoniga kogus mittetulundusühing ühtekokku 

10 463 eurot.  

Meie õpetajad valmistasid oksjoni tarbeks kolm 

käsitööalbumit, mis läksid veebioksjonil müü-

gile alghinnaga 20 eurot. Albumi soetanud 

enimpakkujad toetasid ettevõtmist 95 euroga. 

Klassiõpetajate annetuses olevas kaaskirjas 

seisis: "Teame, et meile kingitud aeg on 

piiratud. Ometi saame aja väärtuslikke hetki 

jäädvustada ja neid veel pikalt, lausa 

aastasadu, mälestustena hoida. Soov anda 

panus MTÜ Meelespea heategevusoksjonile 

käsitööalbumitega kerkis paljuski pinnale meie 

kooli – Saaremaa Ühisgümnaasiumi – saami-

sest aja looks. Teisalt, kõigi meie südames elab 

keegi, kelle tervise heale käekäigule saame 

anda silmnähtavalt vähe, ent hingemõõtmeis 

üüratult palju. Saame olla rasketel hetkedel 

nende inimeste kõrval, neile toeks. Siiralt ja 

tingimusteta." 

 

Klassiõpetaja Irena Sink (vasakul), MTÜ 

Meelespea eestvedajad Aive Laanemets ja Piret 

Juht 

 

 Janne Nurmik, klassiõpetaja 

 

KODUTÜTARDE ja NOORKOTKASTE 
SUVE SUURLAAGER KARUJÄRVEL 

18.-20. juunil lustisid Karujärvel Saaremaa 

kodutütred ja noorkotkad. Kolme päeva ees-

märk oli teada saada ning kinnistada uusi 

erialateadmisi, leida sõpru ning nautida ilusat 

suveilma. 

Ma väga nautisin Karujärvel veedetud päevi. 

Olime järjekordselt õnnistatud hea ilmaga ning 

vahel läks isegi liiga palavaks.  

Kohe esimesel päeval jagati meid ära 11 rühma 

ning iga rühma tunnuseks oli erinevat värvi 

laagrinokamüts. Kohe pandi meid ka proovile 

rühmatöös: õhtuks tuli kõigil teha üks tilluke 

esinemine teistele. Üldjuhul oli selleks oma-

loominguline luuletus, meie aga üllatasime 

lühikese näitemänguga. 

Kõige meeldejäävamad olid teise päeva töötoad. 

Saime õppida midagi uut ning meelde tuletada 

vana. Võin öelda, et enamuse lemmikud töötoad 

olid veega seotud. Vesi oli ülimalt soe, nii et seal 

ülesandeid lahendada oli lõbus. Vees sai süstaga 

sõita, takistusrada läbida, päästeparvele ujuda 

ning peale ronida. 

 

Kõigepealt paadiga päästeparveni ja siis juba 

ujudes edasi... 

 

Ega maismaalgi tehtavad ülesanded mööda 

külgi alla jooksnud. Sai meelde tuletada taime- 

ja puuliike, teha rividrilli, tutvuda erinevate 

päästevestidega, teha koostööülesandeid ning 

panna pea tööle meeldejäävate ürituste korral-

damises. Õhtu lõppes diskoga. 



 — KOOLI INFO — 
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Helerinil on õnnelikult takistusrada läbitud 

 

Telgis ööbimine oli ka väga erinev ja põnev. 

Kolme inimesega telgi jagamine oli küll natuke 

raske, aga mitte piin. Meie telgis ööbivad pidid 

öövalvesse minema kohe esimesel ööl. Sädele oli 

see uus kogemus, nii et kell 2 öösel ärkamine oli 

preili jaoks põnev. See energia ei kestnud aga 

kaua, sest juba poole tunni pärast hakkasid 

jalad tal ära väsima. Sellest hoolimata usun, et 

talle meeldis see kogemus.  

Viimasel päeval said osad meist minna ketas-

golfi mängima ning teistele olid samal ajal 

vägagi vesised jõukatsumised. Meie Sädega saa-

vutasime meeskonnana toreda kolmanda koha 

10-korvilisel discgolfi rajal. 

 

 
3. koht discgolfis ja tänutäheks diplom ning 

kommikarp 

 

Saime Sädega palju uusi sõpru ja teadmisi ning 

ootame põnevusega järgmist laagrit Karujärvel. 

 

Päikeseloojang Karujärvel 

 

 

 Tuule Kalamees, 6.A 

 

 

 

 


