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ÕPETAJATE PÄEVAST
Hoolimata suurest epideemiast,
mis võttis rajalt maha suure osa
korraldajatest, võib õpetajate
päeva tähistamist õnnestunuks
pidada.
Õpetajate päeva tähistati meie
koolis 2. oktoobril, koolinädala
viimasel päeval. Õpetajad täitsid erinevaid ülesandeid, kus
läks tarvis nii kehalist tegevust
kui vaimutööd. Õpilastelt võis

kuulda väikeste eranditega vaid
positiivseid reaktsioone.
Direktor, õppealajuhataja ja
sotsiaalpedagoog olid mega
vahvad. Mõnede arvates olid
õpetajad hullemad kui õpilased
ise, kuid lõpu poole olid väga
tublid ja seega kiitust väärt.
Ägeduse poolest kiideti järgmisi
pedagooge: Evelin Lemetti, Anu
Täkker, Marko Kuusik, Kristi Klais,

Siim Värv, Kaisa Salm, Siret Laks.
Õpilased, kes pidid õpetajaid
asendama ja väiksematele tunde andma kurtsid sõnakuulmatuse üle, kuid alati leidus abilisi,
kes aitasid korda hoida. Muidugi
oli kõige vingem see, et koolist
nii vara ära sai.

Mario Raitar

PÕRUTAME NÜÜD KÕIK PAUNVERRE!
Esimene osa reisist nagu alati
– bussisõit, õnneks suht lühike.
Enne kui jõudsime Palamusele,
ehk kirjandusliku nimega Paunverre, pidime ootama, kuni
möödub rong.
Rööpad olid samad, mida mööda Kiir piletita sõitis.
Peale seda möödusime kirjandusliku Raja Teele aluse, Adele
Pärtelpoja
vanematekodust.

Koolis alustasime tundi, sellist,
millises käisid Toots ja teised.
See oli väga huvitav kogemus.
Õue peal lavastasime kalkunitolkanite ja Tootsi kaaslaste vahelise lahingu. Muidugi võitis
Toots koos sõpradega.
Bussiga sõitsime terve Palamuse
läbi, külastasime surnuaeda ja
apteeki, kus Toots Kiire pool saadud lambiõli vastu rohtu otsis.

Apteek on seal siiamaani.
Meie
klassijuhataja
Saima
Tamm, kes isegi aastaid Palamuse hingekirjas oli, rääkis meile
linna ajaloost ja teistest raamatu
tegelaste reaalsetest eeskujudest palju põnevat.

Tõnu Kolju

REIS NUUSTAKULE

LASKMISVÕISTLUS

28. septembril oli meie kooli õpilasesindusel reis
Otepääle. Kuna väga paljud olid haiged, siis oli reisijaid
vähe. Noortejuht Kristiina pani meid igasuguseid mänge
mängima. Kõhud söödeti meil mitu korda ääreni täis ja
õhtune tünnisaun jättis kustutamatu mulje. Aga laseme
teistel ka sõna võtta.
Hästi lahe reis, võiks iga kell korrata.
Lahe seltskond ja õnnestunud päev.
– Kätlin Künnapuu
Käisime tünnisaunas, mis oli hästi soe.
Mängud meeldisid ja üldse äge seltskond!
– Indrek Peterson

10. klassile toimus teisipäeval 9. tunni ajal laskmisvõistlus. Üritus oli vahva. Kõik jäid rahule ja esikolmikus olid ainult naised.
I
Alexandra-Marie Mihhailova
II
Saima Tamm
III
Elli-Laura Lindmets
IV
Kalev Muru
V
Indrek Peterson
Lahe üritus oli. Meeldis kaheksate rida. – Elli-Laura
Tore oli. Soovin, et seda üritust korrataks. – Martti
Vahva üritus. Soovin korrata. Eriti meeldis I koht.
– Aleksandra-Marie

Alexandra-Marie Mihhailova

