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Tere, Leena!
Suured tänud sulle ja su meeskonnale. Üritus oli tore. Hoogne ja tempokas. Meie kool osales
esimest korda sellisel üritusel ja tulemused olid minu laste jaoks ülihead. Mõlemad kuulusid
võitja meeskondadesse. Üks valgesse ja teine oranžide võistkonda. Neile meeldis just see, et
ei pidanud eriti valmistuma selleks konkursiks vaid sai koha peal näidata oma oskusi. Veidi
hirmunult ja vargsi sisenesid saali, ei tea, kes mu võistkonnas on. Aga kui algas võistlus
sukeldusid kõik tegevusse küllaltki aktiivselt. Neile just meeldis, et said osaleda ka need
õpilased kes on kakskeelsest perest. Ülesanded olid just neile jõukohased. Aga eestlased, kes
hakkasid koolis õppima vene keelt said üpris hästi hakkama ülesandega sportlane, spordiala
ja vahend puzle kokku panekul. Väga meeldis esimene ülesanne omadussõnadega, et neist
sõnadest tuli jutuke teha võistkonna tutvustamiseks. Viktoriini küsimuste eel oli slaidid ja
tekst kõlas õpetaja esituses. Kes hoolega kuulas, sai hästi hakkama. Loomulikult olid lapsed
rahul auhindadega ja neile meeldis, et kõik said midagi. See on hästi oluline. Kiidusõnad
sponsoritele. Kõrvaltvaatajana jälgides võistlust aina rohkem hakkasid tegutsema
võistkonnad, alguses arglikult ja siis väga toimekalt. Igatepidi sportlik üritus. Ürituse
läbiviijad sportlikult riietatud, viled suus, super. Häid mõtteid kuhjaga, et ka maakonnas
midagi selle laadset korraldada. Võin vaid lisada, et super hästi ettevalmistatud võistlus.
Tänud kindlasti Audentese spordigümnaasiumi maadluspoistele esinemise eest ja nende
treenerile ekskursiooni eest. Selleks, et sellest üritusest ka oma maakonna lehes kirjutada
oleks vaja ka rohkem informatsiooni eestvedajate nimed, sponsorid jne., ehk saad mulle
saata selle artikli sisu, mis ajalehte läheb õpetajate lehte. See on informatiivsem. Palju
osalejaid ja kust kandist. Tahan, et meie maakonnast ka mõnest teisest koolist tuleksid
osalema. Küsisin lastelt, mida oleks tulnud teistmoodi teha. Ei osanud öelda, aga seda
ütlesid, et neile meeldis, aeg lendas kiiresti. Võidurõõmu on alati hea tunda.
Toredaid ettevõtmisi sellel aastal. Järgmine kord kindlasti võtame osa, sest sellel üritusel
kaotajaid ei ole.
Lugupidamisega,
Marianne Samm
Haapsalu põhikool

