
Meie õpilastele ja 

ka mõnele õpeta-

jale meeldib kat-

setada erinevate 

stiilide ja teema-

dega. ÕE üles-

kutsele, tulla 5 

päeva järjest eri-

nevas riietuses 

kooli, oli positiiv-

ne tagasiside. Oli 

julgeid ja hulljul-

geid, oli nohikuid 

ja daame, oli 

n u n n u s i d 

poisstüdrukuid 

ja  ägedaid 

f ema l e -kut t e . 

Mõned noored 

olid end nii 

tõsiselt ära 

tuuninud, et 

ohhohhoo…   
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Muhku? Jaa, loomulikult! Eriti raskeks tegi mängu see, et oma-

vahel suhelda ei tohtinud ning 

tuli liikuda võimalikult maadligi. 

Võisime vaid vahetult enne 

päästma minemist üksteisega 

korra plaani arutada ning mängu 

ajal vaid koputustega kannatanu 

leidmisest märku anda. Esimese 

kannatanu päästmine oli suhteli-

selt lihtne, kuid järgmisega muu-

tus asi raskemaks. Meie mees-

kond ei suutnud enam ühiselt 

tegutseda, mistõttu kulus meil 

märgatavalt rohkem aega pääst-

miseks. Meie päästmisoperat-

sioon sellega ka lõppes, kuna 

roomamisest jäid põlved üsna valu-

saks. Hiljem vaatasime videoid meie 

päästmistööst ning naersime kõik 

koos naljakate seikade üle. Meie hili-

sem õhtu möödus väga mõnusalt 

muusikat kuula-

tes ja kaarte män-

gides. Öörahu 

saabus kuskil 

kolme paiku, ku-

na paaril inimesel 

ei tekkinud liht-

salt und. Järgnev 

päev algas meil 

üsna varakult, 

mõni tõusis juba 

seitsmest. Hom-

mikusööki sai juba poole üheksast, 

sest usinad õpetajad tõusid varakult ja 

hakkasid kohe vaaritama. Meie õnne-

tuseks sadas hommikul ladinal vihma 

ning lõi ka kohati äikest. See aga meid 

ei takistanud ning kella poole 

üheteiskümnest sai meie  teekond taas 

alguse. Meie sihtpunktiks oli Pädaste 

mõis, kus me nautisime sealset ilusat 

ümbrust ning tegime mälestuseks ka 

paar grupipilti. Hiljem vaibus ka vih-

masadu ning lausa päike tuli välja. 

Meie aeg Muhus sai aga kahjuks otsa 

ning oli aeg tagasi sadamasse sõita. 

Tagasi koju jõudsime me plaanitust 

varem. Kõigil oli reisist vaid positiiv-

sed muljed, sest selle tegi võimalikuks 

meie meeldiv seltskond, kes kaasas oli. 

Suured tänud ka Harrile, kes meid 

sadamasse ja tagasi transportis. Regi-

na Kändla (12. kl) 

Meie jalgrattareis sai alguse Kuivastu 

sadamast. Esimeseks sihtpunktiks oli 

Hellamaa külakeskus, kus me ka 

ööbisime. Jätsime oma kotid küla-

keskusesse ja asusime teele. Võtsime 

oma suuna Püssina panga juurde, 

kuhu me aga kahjuks välja ei jõud-

nudki. Nobedamad ratturid, kes jak-

sasid ja tahtsid rohkem näha, neil 

õnnestus ka Püssina pank ära näha, 

kaasa arvatud ka minul. Olenemata 

sellest, et osad panka ei näinudki, 

veetsime me sellegi poolest lõbusalt 

aega, nii lahe ääres kui ka ümbritse-

vas looduses. Põhjus miks me kõiki 

pankasid ei näinud oli see, et seal 

kasvav taimestik lihtsalt varjas vaate-

pilti. Osaliselt oli põhjuseks ka see, 

et suunanäitajad lihtsalt ei osanud 

kaarti lugeda. Tänu sellele, et meil 

tekkis kaardi lugemisega väikseid 

raskusi, jõudsime me arvatust varem 

tagasi algsesse kohtumispunkti. Meie 

järgmiseks sihtpunktiks oli Liiva 

küla, külakeskuse juurest sinna oli 

oma 8 km. Meie plaan oli minna Lii-

vale ning leida sealt mõnus söögi-

koht, kus rahulikult lõunasööki nauti-

da. Kahjuks meie plaan nurjus, kuna 

tol päeval olid kõik söögikohad sule-

tud, mistõttu pidime me leppima 

toidupoes pakutavaga. Õpetajad Rii-

na ja Heli ostsid lisaks näksimisele ka 

kõik vajaliku, et külakeskusesse tagasi 

jõudes valmistada üks maitsev õhtu-

söök ning samuti midagi ka järgmise 

päeva hommikuks. Pärast väikest 

näksimist seadsime oma  rattad tagasi 

külakeskuse poole. Tagasi jõudes olid 
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Talgupäev lõppes kohvi ja ülimaitsva õunakoogiga, mille Viive Roost jõudis vahe-

peal valmis teha. Päev algas aga tohutu koorma õuntega– masendav vaatepilt– kui-

das see kõik mahlaks saab?! Kuidagi sujuvalt valgusid inimesed erinevate tööoperat-

sioonide juurde ja mahlategu käis peagi nagu kellavärk. Mahla voolas ojadena– nii-

pea, kui nõu täis, viisid mehed selle kööki kuumutamisele. Erika ähvardas söökla-

ukse lukku keerata, kui kohe purke juurde ei tooda. Heli tormas üle tee Aadu juur-

de, et äkki neil on mõni purk üle. Oligi. Terve pööningutäis kolmeliitriseid tassiti 

kooli sööklasse ja mahlategu võis jätkuda. Keskmine kiirus ühe pressitäie mahla 

saamiseks oli 6.51 minutit (purustatud õunte marlilappidesse mässimine ja mahla 

pressimine) Tulemus: 336 liitrit mahla. Kõigi 31 talgulise nimed on kooli kodulehel. 

Suur aitäh veelkord!  

Õunamahlatalgud 

Teadlaste öö festival 25.septembril 
 
Haapsalus peeti Teadlaste öö festivali raames messi. Koolist käisid asja 

kaemas III, IV, VII klass. Nagu ikka sellistel üritustel,  oli neid  lapsi, kes 

kohe lennult haarasid ja huvitusid, ja oli ka selliseid, kes korraldasid vor-

melisõidu võistlused käimises. 

Mida panin tähele? Vennad Reesared ei saanudki vist kaugemale 

legolaadungi hunnikust, kus sai kokku panna iseliikuvaid väikese mooto-

riga masinaid. Tõelist professionaalsust näitas üles Orm, kes 3 tundi jär-

jest seadistas 

koos abiliste 

Janderi ja  

Raunoga ro-

botit, mis pidi 

liikuma ette-

antud rada 

pidi. Ta võis 

messialal olla 

üks väheseid, 

kes jõudis raja 

lõppu. Kuigi 

mina ei saa-

nud midagi 

aru, kuidas programmeerimine käib, siis järgmine põlvkond küll. 

Ühel hetkel olin koos Markusega põlvili ühe laua ääres, kus tema hakkas 

kokku panema mootorratast ja mina teda lihtsalt julgustama. Veel paelus 

mu tähelepanu DJ pult, mille peal sai helisid kokku miksida. Ausalt öel-

des oli lärm liiga suur, et midagi mõistlikku sealt „kuulda“. 

Mida teeksin järgmine kord teisiti? Läheksin sellisele üritusele ainult tõe-

liste huvilistega. Õpetaja tunneb koolis sellised õpilased ära. Õp. Õnnela 
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tajatel oli suurte klasside pida-

misega natuke raskusi. Mõni 

õpetaja oli natuke kohmakas, 

mõni ei saanud isegi aru, mis 

ülesanded ootavad tegemist või 

kuidas neid teha tuleb, seevas-

tu mõni õpetaja sai oma tööga 

kenasti hakkama.  

Kokkuvõttes oli tore päev nii 

õpilastel, lõpuklassil, kes sai 

panna end proovile õpetaja 

ametis ja ma usun, et ka meie 

õpetajatel, kes said veeta tore-

da päeva väljaspool kooli! 

Virdzinja Nargla (8. kl) 

Esimese veerandi eelviimane 

nädal oli täis põnevust. Terve 

nädala vältas stiilinädal, mille 

lõpetas uhkelt õpetajate päev, 

kus õpetajad andsid oma ohjad 

lõpuklassi kätte ja said ise nau-

tida päeva, mis on neile!  

 Selle aasta õpetajate päev eri-

nes teistest julgelt selle poolest, 

et olid liitklassid. Ausalt öeldes 

olid liitklassides tunnid päris 

huvitavad. Oli harjumatu minna 

klassi, mis oli õpilasi täis, sest 

tavaliselt sellist pilti klassi min-

nes ei näe.  

Tundus, et ka meie noortel õpe-

Õpetajate päev oli väga 

l a h e ! 

Naljaks, kehalise õpetaja 

ei saanud saali ust lahti. 

Mis siis ikka, kutsusime 

d i r e k t o r i  a p p i . 

Kehalise kasvatuse tunnis 

võimlesime palju. See oli 

v ä s i t a v ! 

Muusika ja ajaloo tunnis 

mängisime KAHOOT-i. 

Õpetajad olid sõbralikud 

n i n g  l a h e d a d . 

Õpetajate päev on hea. Ei 

pea õppima! 

Mari-Ann Liidemaa (6. 

kl) 
Õpetajate päeva tähistasime 9. oktoobril 

Lk 4 Heli Mäe         Õnnela Palmiste - Selberg  Riina Gilden     Inge Matteus       Anu Huugen 

Meie õpetajad ja keskkoolinoored kohtumas Mihkel Rauaga. Pedagoogid-abituriendid 

esitasid palju sisukaid küsimusi. Väga tublid! 

Õpetajatepäev läks meil hästi, vaatama-

ta sellele, et see oli natuke erinev vara-

sematest. Õpetaja rollis oli olla raskem, 

kui olin arvanud. Kogu keerukus sai 

alguse tundide planeerimisest, kuid veel 

keerulisem oli neid tunde plaanipäraselt 

läbi viia. 8.-9. ning 10.-11. klassi tunnid 

olid rahulikud, kohati võib lausa öelda, 

et klassi ees istuda oli igav. Kõik tegele-

sid rahulikult tunnitööga ja keegi ei se-

ganud tundi. Keerukam oli aga 3.-4. 

klassiga. Nende tunnis sai ennast korra-

likult proovile panna, kuid siiski tundi 

korda luua ei suutnud. Kõik olid nii 

püsimatud ning üritasid tähelepanu 

püüda ja olid väga krutskeid täis. Vahe-

tunnid möödusid kiirelt, neid nagu ei 

oleks olnudki! Meeldivalt üllatas mind 

7. klass. Nende tundi ma läksin eelduse-

ga, et  saab raske olema, sest neid on nii 

palju. Kuid tunnis olles selgus, et nad 

on väga rahulikud ning kuulekad. Päev 

lõppes kohtumisega Mihkel Rauaga. See 

oli väga tore ja huvitav. Päev iseenesest 

oli tore ning sain ju jälle ühe toreda 

kogemuse juurde, kuid teist korda en-

nast terveks päevaks õpetaja rolli ei 

tahaks panna. Greete Lätt (12. kl) 

Ajalehe toimetasid Heli Mäe ning 

kõik artiklite ja fotode autorid.  
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