
Algõpetuse aineühenduse kokkuvõte 2020/21 õppeaastast 
 

Eelmise aasta tugevus: valmisolek distantsilt õpetada. Kui aastal 2020 tabas distantsõppele 

jäämine meid ootamatult ja igaüks püüdis leida viisi, kuidas õpetatava materjali lasteni viia, 

siis sel kooliaastal 

1) oli ühine platvorm Microsoft Teams, kus toimusid veebitunnid ja segadust oli vähem 
2) õpetajad ja ka õpilased olid paremini varustatud vajaliku tehnikaga: veebikaamera, 

graafiline tahvel, interaktiivne pliiats 

3) töö oli organiseeritum ja tulemusrikkam 

4) pideva hirmu tõttu, et võibolla jääb klass isolatsiooni, keskenduti ainult väga olulistele 

teemadele ja seega jõuti materjal läbida lühema ajaga 
 

Kõik see tagas selle, et õpetaja ei põlenud läbi.  

 

IS klassi kokkuvõte 

 
Kõik sündmused ja üritused jätsid lastesse häid muljeid ja emotsioone, panen siia kirja mis 

üritused toimusid ja millest osa võtsime. 

SEPTEMBER 

Septembris oli meie esimene raamatukogutund Ilon Wiklandist ja tema loomingust. 

Samuti oli tore ettevõtmine presidendile kaardi joonistmine ja presidendiga kohtumine. 

23.septembril oli algklasside lastel kooli õuel SÜGISTRALL. Tähistame sellega sügise 

saabumist. Väga vahvad võistlused olid. 

OKTOOBER 

Oktoobris oli 07.10 toimus väljasõit RMK Programmi “Läheme metsa seenele ja marjule” 

raames Rannametsa – Tolkuse loodusõpperajale. See oli esimene üritus klassiga väljaspool 

kooli. 

Sõitsime Kablisse, kus tore giid Kersti tutvustas meile Kabli loodusrada. Ta rääkis 

huvitavalt kuidas käituda leitud marjade ja seentega ning miks ei tohi katsuda neid mida ei 

tunne. 

Meile tutvustati ka lindude rõngastamist Kabli Linnujaamas. Lapsed nägid lähemalt 

rasvatihast, sabatihast ja pöialpoissi. 

Väga kiskus lapsi ka puu otsa ronima ja vette minema, aga saime kõik ikka tervetena koju 

toodud. 

13.10- ÕPILASTE SÜGISLAAT. 1.kl lastele oli see esimene laat ja seepärast ei võtnud 

keegi osa, vaid said osta head ja paremat mida pakuti. 

27.10 Ülekooliline ja rahvusvaheline kaisukaru päev. Kooli on lubatud kaasa võtta 

kaisukaru või tulla karukostüümis. 

29.10 Kooli Halloweeni päev. Terve päev võimalus kanda kostüümi ja näomaalinguid. 

Parimatele kostüümidele diplomid. Kõrvitsaid sel aastal ainult joonistasime! Päris kõrvitsaid 

võis viia loomaaeda! 

Halloween 2020. Oli väga vahva päev! Lapsed olid ikka väga vahvates kostüümides. Näha, 

et valmistuti südamega. 



NOVEMBER 

Evert Aleinik võitis Pärnu Üldhariduskoolide algklasside kunstikonkursil 1.kl õpilaste 

hulgas III koha 

Rahvajuttude ainetel õpitud näidendi esitamine ja filmimine. Saatsime selle videona 

vanematele näha. Lastele väga meeldis näidendit teha! 

Toimus ka teine raamatukogutund. 

DETSEMBER möödus distantsõppel. Jäid ära jõulupidu ja Jõuluvanaga kohtumine. 

VEEBRUAR 

Veebruaris oli üks äge nädal, sõbranädal 8.-12. veebruaril 

E. 8.02 Multikate, filmide ja raamatute tegelased 

T. 9.02 Õukonnapäev 

K. 10.02 Retropäev 

N. 11.02 Kaksikutepäev 

R. 12.02 Tudupäev 

Lastele väga meeldis. Samuti meisterdasime kaarte. Loosiga sai igaüks kaardi, mis oli 

valmistatud kodus koos emaga. 

Klassipäev. 

1.s klass pidas kooli sõbranädala tudupäeval klassiõhtut ( päeva! ). Hommik algas armsa 

video vaatamisega ehk klassi eelseisvaks päevaks häälestamisega. Ühiselt sätiti klass 

klassipäevaks valmis. Iga laps serveeris enda toodud maiused. 

Laud sai väga rikkalik- krõpsudest kuni ise küpsetatud pontsikuteni, porganditest kuni tordi 

ja kringlini. Tänusõnad peredele! 

Peale maiustamist jätkus päev tantsu, mängude, väikse võistluse ja lemmiklugude 

kuulamisega. Vahele ka tudupaus õpetaja lemmik-unelaulu saatel. Sõbrapäeva kaardinäituse 

hääletuse võitsid Andreas ja Carolina. Kõik said endale loosiga kellegi kaardi ja õpetajalt 
kingituse koos ise tehtud kaardiga. Lõpuks toimus ka pisike loos, kus üks tüdruk ja poiss 

said kingiks üllatusmuna. Ühiselt koristati klassiruum. 

Lapsed koos õpetajaga jäävad ootama uut toredat klassipäeva. Klassijuhatajana olen 

õnnelik, et saan olla nii vahvate laste klassijuhataja! 

17. 02 esimene Pernova Loodusmaja külastus. 

MÄRTS 

Märts algas kohe kahel päeval Pernova loodusmaja külastusega. Ja jätkus distantsõppel. 

Kevadpühade üritus kodukaunistamise ja munade värvimise üleskutsena toimus kodudes. 

APRILL 

Aprillis oli tervisepäev (07.04) Ka see toimus kodudes distantsõppel. 

Aprilli lõpus oli üleskutse osaleda koos oma perega PLAYBACKi tegemisel. Lisanna 

Mahlakase (koos õega) ja Karoli Loonurme etteasted said tunnustuse. 

MAI 



NELJAPÄEVAL, 20.mail kell 9.00ks kogunesime Jaansoni linnapoolse raja Papiniidu silla 
juurde, sest algas matk. Liikusime ainult JALGSI. SÕIDUVAHENDID olid keelatud! 

Muljed sellest matkast… Väga vahva päev oli! Ilm oli super, tuju oli hea, lapsed pidasid 

hästi vastu ja ülesanded olid vahvad! Lehvitasime lippu, mille ise olime kujundanud ja 

kandsime ühise tunnusena päkapikumütse! 

Lapsed laulsid isegi mõne jõululaulu ja kirsiks tordil oli see kui meie seljatagant tuli 
jalgrattal üks kõhukas ja suure paksu habemega onu, kes hüüdis "Ooh-ooh-oo, siit tuleb 

Jõuluvana vend!" See oli nii lahe! Üks laps küsis, et oli ta päriselt Jõuluvana vend? Mina 

muidugi kinnitasin seda, sest välimus ju klappis! 

Südamest tänasin lapsevanemaid kes abiks olid ja kaasa jalutasid. Mul ja lastel ka oli kohe 

palju turvalisem. Eriti pärast tänaval liikudes ei oleks ma üksi saanud neid ohjatud. 

Siia lõppu sobib meie tunnuslause, mis ühtib minu arvamusega: 

"Kõige parem on... . Kes? 

Ikka 1. s!" (ikka esimene ess) 

Toimusid veel ka pildistamine ja 9.kl tutipidu, mis oli lastele katsumus, sest nad polnud 

enne nii olulisel üritusel esinenud. Tore oli see, et mitme 1. S klassi lapse vanem õde või 

vend lõpetas 9.klassi. 

JUUNI 1.juuni kontsert 15.30 toimus Kuninga Tänava Põhikooli hoovis. Lapsed oli 

distantsõppe kiuste saanud selgeks oma valitud pillidel mitmed lood. Kontsert oli 

emotsionaalne ja väga pidulik. Kui lapsevanem ütles, et pisar tuleb silma kui oma laps 

esineb, siis mina vastasin, et mul esineb ju 25 last! 

7.juunil 9.45 tüdrukud koolis. Jalutuskäik rannaparki ja randa. 

8.juunil 10.00 tähistasime kogu klassiga kõigi nende laste sünnipäevi kelle omi polnud veel 

tähistanud. 

(Sünnipäevalapsed olid suvel sünnipäeva tähistavad lapsed.) 

11. Juuni kell 9.00 kooli sisehoovis ootan Lottemaale minejaid. 10-12.00 oli seal 

nendepoolne igati vahva ja meeleolukas programm. Peale seda sõime seal lähedal rannas 

lõunasööki, mille valmistas meie kaksikute isa, bussijuht Tarmo 

· Lastel oli keeruline distantsõpe, aga kuna olime olulised sammud enne 

distantsõppele jäämis ära teinud – lastele meiliaadressid, opiq.ee kontod, eKooli kontod ja 
nende kasutamist ka õppinud, siis läks kõik palju kergemalt kui kartsime. Muidugi oli neid 

kellele see distantsõpe sobis ja neid kellele mitte, aga siiski läks kõik valutult. Keegi klassi 

kordama ja suvetööle ei jäänud. 

OLI VÄGA ÄGE AASTA! 

Klassijuhtaja Heli Laan 

 

 

IC klassi kokkuvõte 

 

Meie suurimaks võiduks oli see, et saime kõik koos 1. klassi lõpetatud, maha ei jäänud 
keegi ning tekkis tugev meie-klassi-tunne ja rõõm koosolemisest? Võistlused, olümpiaadid 



ja konkursid on meil veel ees. Olulisteks ja oodatud sündmusteks olid kõik majast välja 
käigud, olgu siis kinno või teatrisse, metsa või jõe peale, Pernova loodusmajast ja 

tehnikamajast ning linna raamatukogust rääkimata. Loomulikult oli oluline ka selline 

ajalooline hetk nagu kohtumine Eesti Vabariigi Presidendiga. 

 

Klassijuhataja Karin Rahuvarm 
 

 IIC klassi kokkvõte 

 

Minust sai 2. c klassi õpetaja alates 1. märtsist 2021. Klassis oli 24 õpilast. 

Kahjuks saime märtsis väga vähe koos olla, kuna jäime kohe distantsõppele. 

Üritused koos kooliperega 

· Kevadpühad – piltide laadimine Padlet lehele – osalesid mõned õpilased; 

· Tervisepäev 7. aprillil – osales terve klass; 

· Matkapäev 20. mail – osales terve klass. 

Üritused koos 2. c klassiga 

· Õpioskuste päev. Kooli territooriumile olid peidetud erinevad ülesanded. Jagasime 

õpilased kolmestesse tiimidesse. Ülesandeks oli kõikidele küsimustele vastused leida. 

Üritused klassiga 

· Matkapäev 7. juunil. Matkasime Pärnu randa. Seal jutustasin rahvajutu ja õpilased pidid 

gruppides jutu lavastama. Järgnes lavastuste ettemäng ja tagasiside. 

· Kabli looduskeskuse külastus ja matk Tolkuse rappa 9. juunil. Läbisime programmi „Üle 

luite rappa“. 

· Õhtu koos lapsevanematega 10. juunil. Üritusel osalesid lapsed koos peredega. Ka õed-

vennad olid oodatud. Toimus fotojaht Pärnu rannapargis. 

Osalemised võistlustel 

· Mihkel Kuuskmann ja Grethe Lulla osalesid Känguru võistlusel. 

Mihkel saavutas riigis 1556-nda koha ja Grethe 1812-nda koha. 

Klassijuhataja Kaidi Sits 

 
II s kokkuvõte 

 

Distantsõppel toimis väga hästi õppetöö tunniplaani alusel. Lapsed said suurepäraselt 

hakkama õigeaegselt tundi sisenemisega. Kiiremad said soovi korral töötada iseseisvalt, 

kõik abivajajad said juhendamist. Tunniplaani alusel töötamise plussiks pean ka 
puhkepause- vahetunde, mil laps pidi tõusma laua tagant ja tegelema liikumisega. 

Osalesime programmis „LUGEMISISU“. Toimis klassivälise lugemise süsteem. Raamatu 

sisu jutustamine on toeks suulise väljendusoskuse arendamisele. Sel aastal pidasid lapsed 

mitte loetud raamatute jäid lehekülgede arvestust- kadus soov valida lugemiseks palju 

õhukesi teoseid. 24st 10 last lugesid vähemalt 1000 lk, kõige enam lugenud laps luges 2954 
lk. Enda kohta ütles ta klassikaaslastele, et avastas lugemise mõnu just kodus distantsõppel 

olles ja lugemisest on saanud tema uus hobi. 



Saavutuseks pean matemaatikavõistlusel Känguru Pre-Ekolierid: Stefan Kononov vabariigis 

103. koht, meie koolis oma vanuserühma parim. 

Sel aastal toimus kooli Playback distantsilt. Meie klassi kolm peret valmistasid ette 

Playbackiks, millest sündis kaks väga lahedat esinemisnumbrit. 

Lapsed õppisid ujumiskursustel ujuma. 

Oodatud sündmused olid kõik klassivälised tegevused: õppekäigud Pernova Loodus- ja 
Tehnikamajas, Kontserdimaja külastus. Jõulukinkide jagamine toimus sel aastal teisiti: 

aaretejahina Iseseisvuse Väljakul. Klassiõhtud. Ka klassiõhtu veebis oli meeldejääv ning 

lõbus. Kogu kooli matk tervisepäeval ning sellega seotud lipu valmistamine ja 

kostümeerimine pakkusid elevust ning koos tegutsemise lusti. Tegime heateo: voolisime 

vaprusehelmeid kroonilisi haigusi põdevatele lastele. Õpilased said teada, millega tegeleb 
MTÜ Vaprusehelmed ning kuidas saame meie haiglas ravil olevaid lapsi toetada. 

Tunnistused jagasime mootorlaeval „Pärnu Printsess“ ja tegime lõbusõidu Pärnu jõel. 

Tähtsündmus: kohtumine presidendiga. 

Klassijuhataja Kristi Treial 

 
 

III s kokkuvõte 

III s klassis on 29 õpilast, neist 12 poissi ja 17 tüdrukut. Lapsed on sõbralikud, 

rõõmsameelsed ja hakkajad. 

Tegemised klassiga: ujumisõpe, sügistrall, ekskursioon Rocca-al-Mare Muusemi, tund Kuie 

Koolis, kino ühiskülastus „Salaaed“, kontserdimajas „Vahtramäe Emil“, osalemine 

sügislaadal, halloweeni päev, õppeprogrammid Pernovas „Taime kasvamise keskkond“, 

„Eesti metsa loomad ja nende eluviis“, „ Inimese tervis ja keskkond“, „Rannaniit“, 

klassiõhtud sügisel ja jõuludel, jõululuuletuste lugemine Iseseisvus väljakul, osalemine 

ERASMUS programmis, osalemine sõbranädalal, vastlapäev rannas, Jõulumäel suusatamas, 

Tervisepäev Jaansoni rajal, jalgrattalubade tegemine, Pärnu Muuseumis, Audru Muuseumis, 

jalgrattamatk Audrusse, orienteerumine kaardiga linnas, suvesünnipäevad õpetaja aias. 

Võistlused, konkursid 

Ÿ Koolidevaheline pendelteatejooks 2.koht 

Roger Salusoo, Kervin Mõttus, Meinhard Pinsel, Karl-Eerik Kohv, Loviisa Mahlakas, 

Neleriin Rahuoja, Tereese Ilves. 

ŸKänguru . Oliver Aksel Leipalu 2.koht linnas 

Elizabeth Tamson 3.koht linnas 

ŸRääma Nutiajude kabeturniir. Elizabeth Tamson 3.koht ( 1.-3.kl) 

ŸTartu Ülikooli Teaduskool. Matemaatikavõistlus „Kuubik“ Elizabeth Tamson I järk 

ŸMõttesport. Sudoko. Elizabeth Tamson 4.koht 

ŸVabariiklik Kirjandusmäng. Pärt Ruubel 

ŸRahvusvaheline kunstivõistlus „Kalad“. Oliver Aksel Leipalu, Loviisa Mahlakas, Neleriin 

Rahuoja, Roger Salusoo 

ŸÕpilasleiutajate Riiklik Konkurss. Fred Loosaar Leiutis „Silmade tervise hoidja“ 



Klassijuhataja Anu Päit 

 

3. c klassi kokkuvõte õppeaastast 

Õpilasi kokku 26, tüdrukuid ja poisse 13. 

Õppeaasta algas uue distantsõppe ootuses- ärevuses. Keskendusime kohe hooga õppetööle. 

Oli vaja üle korrata kõik kevadel distantsõppel õpitud teemad. 

Õppimisega said enamus lapsi ilusti järje peale ja tulid õppimise tempoga kaasa. 

Lisaks püüdsin anda lisaülesandeid neile, kes tunnitöö kiiresti valmis said. Nuputa tunnis 

osales klassist 6 õpilast: Hubert Juhansoo, Henri Pentma, Iiris Kask, Nora Reial, Tessa Lota 

Vilberg, Laur Tamm. Kahjuks said need tunnid toimuda ainult 1. poolaastal. Lapsed olid 

väga kurvad õp Helle surma pärast ja soovisid ise, et nuputa ring jätkuks. 2. poolaasta lõpul 
andsin nuputa ringi tundi ise. Robootika ringis osales 6 õpilast: Vesse Harald Vellet, Henri 

Pentma, Hubert Juhansoo, Laur Tamm, Tessa Lota Vilberg, Nora Reial. Mõttespordi male ja 

kabe võistlusel osales Richard Oliver Allmaa. Matemaatika Känguru võistlusel osales 4 

õpilast: Hubert Juhansoo, Henri Pentma, Tessa Lota Vilberg, Iiris Kask. Nendest Tessa lota 

Vilberg sai kõige parema 274. koha 100 punktiga, teised said punkte 74- 81 vahel. 

Õppimises vajas pidevalt abi Loora Reino, temal olid lisaks individuaaltunnid kord nädalas 

matemaatikas ja eesti keeles. 4 õpilast (Loora Reino, Ed Hints, Vesse Harald Vellet, Agor 

Teearu) klassist käisid logopeedi tundides. 1 õpilane vajas pidevalt individuaalset 

tähelepanu, juhendamist, meeldetuletamist käitumise ja tunnis kaasatöötamise osas. 

Distantsõppeks olime sellel aastal juba rohkem valmis ja lastel oli keskkond Office 365 

päris tuttav. Mõnel üksikul oli tehnilisi probleeme. Lapsed osalesid kõik veebitundides ja 

enamus täitis oma ülesanded kohusetundlikult. Kahel lapsel palusin individuaalselt kooli 

tulla, kuna polnud kindel, kas nad kodus ikka õppetööd kaasa teevad. Siiski selgus, et kooli 

tulles olid minu üllatuseks päris paljudel lastel töövihikutes ja vihikutes ülesanded tegemata, 
kahel lapsel olid väga palju koolitöid päris tegemata, aga õppeaasta lõpuks olid kõik 

võlgnevused likvideeritud ja keegi pikendatud koolitööle ei jäänud. 

Õppeaasta lõppes lastele edukalt: kiituskirjaga lõpetas 3.c klassi 10 õpilast, 4-5 olid 

tunnistusel 15 õpilasel. 

Klassiga võtsime aktiivselt osa Erasmus + projektidest. Väga hästi õnnestusid 
kunstiprojektid. Taimede kasvu jälgimine jäi kahjuks distantsõppel viibimise tõttu 

poolikuks. 

Klassi lapsed osalesid aktiivselt Liikuma kutsuva kooli projektis. 

Laste omavahelised suhted olid enam- vähem head. Enamus lapsi arvestas kaaslastega ja 

said omavahel sõbralikul läbi. Probleeme ja konflikte esines samade laste vahel. Konfliktide 

korral palusin abi kooli psühholoogidelt. 

Suhe vanematega oli hea. Vanemad olid enamuses toetavad ja mõistavad kooli ning 

õpetajate nõudmisi. Kahjuks sai õppeaasta jooksul kohtuda vanematega ainult 1 koosolekul 

ja 1 arenguvestlusel, kevadised arenguvestlused toimusid veebi teel. Oli uus kogemus. 

Trditsioonilist õppeaasta lõpupiknikut koos vanematega kahjuks kevadel jälle teha ei 

saanud. 

Seoses Covid viiruse levikuga ei saanud paljusid plaanitud üritusi teha, aga õppeaasta 

alguses ja lõpus siiski oma klassiga õnnestus midagi korraldada ja läbi viia. 



Kolmel korral käisime Pernova loodusmajas õppekäikudel. Saime teada, milliseid tingimusi 
taimed kasvuks vajavad, kuidas kulgeb taime eluringkülvasime seemned mulda ja jälgisime 

nende tärkamist, kasvamist. Saime teada loomade eluviisidest, inimese tervise hoidmisest ja 

keskkonna mõjudest. 

Kohe sügisel käisime koos paralleelklassiga kevadel ärajäänud õppekäigul Rocca al Mare 

vabaõhumuuseumis. See reis oli väga tore ja meeldis lastele. 

Koos klassiga saime käia ühel teatrietendusel kontserdimajas, vaatasime etendust 

„Vahtramäe Emil“. Mardi – ja kadripäeva karnevali pidasime klassis. Ka jõulupidu toimus 

jõuluhommikuna oma klassis. 

Võtsime koos klassiga osa kooli algklasside sügise tervitamisest staadionil, ülekoolilisest 

halloweeni- ja kaisukarupäevast ning sõbranädalast. 

Sügisel õnnestus osaleda ühel ülelinnalisel spordivõistlusel- pendelteatejooksus, kus meie 3. 

klasside koondvõistkond saavutas väga tubli 2. koha. Teised võistlused jäid Covid viiruse 

tõttu ära. 

Oma klassiga käisime talvel palju uisutamas ja kelgutamas. Õnnestus käia Jõulmäel 

suusatamas. Kevadel osalesime Aide autokooli jalgrattakoolitusel ja kõik lapsed said eksami 

sooritatud ning jalgrattaload. 

Kevadel käisime klassiga jalgratastega Valgeranna seikluspargis. Seikluspargis tegime 

aardejahi ja lapsed said seiklusradadel ronida. See üritus meeldis lastele väga. 

Väga hästi õnnestus klassiga kunstiprojekt, mille käigus külastasime kahte Pärnu 
kunstinäitust ja selle järel joonistasid lapsed saadud muljete põhjal klassis omad pildid. 

Kõik pildid olid omamoodi ja õnnestusid väga hästi. 

Distantsõppel olles tegime ühe klassipeo veebis, mis oli väga teistmoodi, aga õnnestus päris 

hästi. Osa lapsi lustis mõnuga ja kellele see ei sobinud, sai arvutist välja minna. 

Klassijuhataja Inga Merisaar 

IVC klassi kokkuvõte 

 

4.c klassil õnnestus eelmisel kooliaastal käia mitu korda pikemal väljasõidul. Sügisel kohe 

tegime ekskursiooni Kilplaste teemaparki ja Emumäele, talvel tegime jõuluväljasõidu 

Laiksaare metsarajale ja kevadel külastasime Kalevipoja teemaparki. Klassiõhtuid jõudsime 
korraldada 3 korral. Vanematega ühiseid üritusi ei olnud. Ikka põhjuseks koroonapiirangud. 

 

Osalesime aktiivselt koolisisestel üritustel- laadad, stiilipäevad, kontserdid võimlas, 

matkapäevad, maailmakoristuspäev- ning Pernova programmidel 2 korda. 

 

Säravaimad momendid: 

1) Gulliveri-mängu 1. koht, kus meeskond koosnes 4. ja 5. klassist. 

2) kunstikonkursi 1. koht 

 

Tulemused spordis: 

2. koht võistkondlik murdmaajooks 

 

Pargijooksus meie klassil 1. koht! :) 

 



Klassijuhataja Katrin Kurvits 
 

 

4. s kokkuvõte 

 

Meie olulisemad üritused klassis olid: ekskursioon "Kilplasse" ja jõulud Maria talus. Lisaks 
nendele sai tehtud ka mitu klassiõhtut, samuti rannaniidu matkarajal sünnipäevalaste piknik 

ja  piknik mere ääres. 

Tubli maletaja oli Ago Tähepõld ja parimad matemaatikas Leslie Puller ja Kasper Kaas. 

Kunstikonkursil olid kaunimad tööd Eliise - Ly Alusel, Sandra - Maria Pohlal ja Marten 

Ollinol. Spordis esindasid kooli Meleri Laurits, Mirell Kimber, Marta - Marianne Vene, 
Emma-Miia Martson, Kasper Kaas, Leslie Puller, Markus Metsaots, Uko Jantson, Mattias 

Saue. 

 

 

Õppimine sellel aastal sujus ladusamalt, kuid juuni lisanädal õppimiseks ja kordamiseks 
kulus väga ära. Välja tulid distantsõppe ajal tekkinud lüngad ja neid teemasid saigi veel üle 

vaadatud. Edaspidiseks teadmiseks saab kindlasti see, et kordamine on siiski tarkuse ema, 

mitte võõrasema. 

 
Klassijuhataja Kaja Aadomaa 

 

 


