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24.-28.09.2018 toimus meie koolis kolmandat korda 

TEADLASTE Ö Ö  NA DAL. AG Teadlaste Ö ö  Na dal töimus 

u leriigilise Teadlaste Ö ö  Festivali raames ja SA Teadus-

keskus AHHAA töel. Ü leriigilist pröjekti rahastati Eu-

rööpa Kömisjöni Hörisönt 2020 prögrammi Marie 

Sktödöwska- Curie meetmest. AG Teadlaste Ö ö  Na dala 

körraldamist ja Teadusbussi ku laska iku töetatati ka 

ESF prögrammist "Tö rjutusriskis nöörte kaasamine ja 

nöörte tö ö hö ivevalmiduse parandamine". Kögu na dala 

jööksul töimusid ainetundide raames kö ikidele klassi-

dele erinevad tö ö töad ja eksperimendid; ku las ka is 

Teadusbuss. Lisaks töimus vahetundides AG MINI-

RAKETT meesköndlikud teadusvö istlused. Neljapa eval 

töimus köölimajas kö igile huvilistele teadusö htu.        

10.-12.kl vo istkonna liikmed Kersti Kask ja Henn Uue-

töa (fötöl) said preemiaks ösaleda ETV teadussaate Ra-

kett 69 salvestusel.   

 

Teadlaste öö nädal 24-28.09.2018 

Mida arvab 1. klass koolielust? 

Kas sulle meeldib köölis ka ia?  

Emma: Jah meeldib, sest köölis ön lahe! 

Marten: Jah, köölis ön lö bus ö ppida. 

Mis ön sinu lemmiktund? 

Mariann: Kunstiö petus. 

Rustam: Eesti keel. 

Aleks: Kö ik tunnid. 

Milline ön kö ige raskem tund? Miks? 

Ketlin: Kehaline kasvatus, sest seal ön palav ja va sib 

a ra.  

Iida: Matemaatika, sest seal ön liiga suured arvud. 

Jöhannes: Muusika, sest seal peab laule pa he ö ppima.  

Sten-Martin: Eesti keel, sest seal peab palju lugema. 

1.klassi o pilased ja o petajad: o p Triin Muna, Mariann Kruup, Aleks   

Ambös, Emma Alberi, Marten Kaljuma e, Iida Lepiku, Ketlin Harkmann, 

Sten-Martin Kilk, Yusuf Ümar Jallöh, Rustam Matrössöv, Jöhannes Palm, 

ö p Maria Kruup.  NB! Nimekiri fötö all ön pöölik! St algus ön teises kö-

has! 

Mida sa u tled öma ö petaja köhta? 

Ketlin: Ilus, va ga hea, ei karju. 

Yusuf Ümar: Lahke, heasu damlik ja hööliv. 



Ettevö tlusna dala raames ning algatuse Minu lu-

gu raames köhtus 8.-12.klassi ö pilastega TK- 

Team Baltic AS tegevjuht ja ettevö tja Ants 

Reinuma gi (fötöl). TK- Team Baltic AS ön pö hja-

maade suurim kööli- ja teadetetahvlite ning esit-

lusvahendite töötja. Ettevö tja tutvustas öma et-

tevö tet, ra a kis enda ettevö tjaks kujunemise löö 

ning jagas nöörtega mö tteid ettevö tlusest ja et-

tevö tlikkusest.  Samuti ku lastas meie kööli Eveli 

Tööming, kes ön ettevö tte E. Strauss AS turun-

dusjuht ja Avinurme Puiduaida juhataja. Ette-

vö tja ja meie kööli vilistlane Eveli Tööming tut-

vustas pere-ettevö tte kujunemislugu ning ta nast 

pa eva. Ettevö tja söövitas nöörtel, kes söövivad 

ettevö tlusega tegeleda, mö elda julgelt ja leida 

öma tööte vö i teenuse eripa ra, millega teistest 

eristuda. 

Kooli külastasid ettevõtjad Ants Reinumägi ning Eveli Tooming 

Gu mnaasiumi majandus- ja ettevö tlusö ppe ö pilased ösale-

sid ettevö tluspa eval "Samm sinu unistuseni", mis töimus 

Jö geva Kultuurikeskuses. Seminaril ka sitleti ja rgmisi tee-

masid: Kuidas saada ettevö tjaks? Mis ön eduka ettevö tluse 

valem? Kuidas lu u a la bi ta napa eva ettevö tlusmaastikul? 

Pa eva mödereeris ning ettevö tjaid intervjueeris Raul Sööd-

la. Peaesinejaks öli tuntud kirjanik ja ettevö tja Armin 

Kö öma gi, kes avas eduka ettevö tluse telgitaguseid ning ja-

gas nöörtele mitmeid söövitusi. Na iteks leidis ettevö tja, et 

tuleb panna öma ettevö tlikkuse löövus tö ö le nii, et suhteli-

selt va ikesest algkapitalist kasvaks midagi; tuleb teha seda, 

mis ön pö nev ning alustama peab ta na ja  julgema ebaö n-

nestuda. Enda kui ettevö tja löö ra a kisid ÖÜ  Juulamö is 

ömanik Eneli Kaasik, ÖÜ  Birger juhatuse esimees Aleksei 

Ma nniste ja Marimarta ÖÜ  ömanik Janika Lindsalu. Pa eva 

raames töimus Jö gevamaa meenete könkursi vö itjate auta-

sustamine ning  laudköndade vaheline ettevö tlusviktöriin, 

mille vö itis meie kööli gu mnasistide laudkönd. Seminar 

lö ppes ettevö tjate paneeldiskussiööniga ja öli hariv, pö nev 

ning gu mnaasiumi majandus- ja ettevö tlusö pet töetav.  

Ettevö tlusna dala raames ösalesid 9.-12.klassi ö pilased et-

tevö tlusna dala e-viktöriinis. Sarnaselt meie köölile töimus 

ettevö tlusviktöriin paljudes maakönnaköölides, kuid ku si-

mused viktöriiniks mö tles va lja iga kööli majandus- ja ette-

vö tlusö petaja. Meie köölis ösalesid viktöriinis 9.-12.klassi 

ö pilased.  Vastata tuli 10-le ku simusele ning abiks vö is ka-

sutada internetti. Ku siti na iteks ja rgmist: Kes pa lvis 

2017.aasta noore ettevo tja tiitli ja preemia? Mitu naist 

kuulub Eesti 500 jö ukaima ettevö tja hulka? Mis öli ö pilas-

firma Festera töödanguks? Millised kaubama rgid kuulvad. 

Örkla Eesti AS alla? E-viktöriinis uuriti ka seda, kas nööred 

tunnevad köduköha ettevö tteid ning öskavad nimetada et-

tevö tliku inimese tunnuseid. E-viktöriini vö itjad ja maksi-

mumpunktide saavutajad ölid 10.klassist Kerttu Mö lder, 

11.klassist Kaupo Karo ning 12.klassist Erki Liuhka. 

9.klassist maksimumpunkte ei saavutatud, kuid 12-

punktilise tulemuse teenisid vö rdselt viis ö pilast: Kevin 

Vaher, Karin Kallavus, Kelli Kingu, Mariö Pö ld ja Agneta 

Kaldma  

Ettevõtlusnädal 01.-05.10.2018  

Ettevõtluspäev Jõgeval 

Ettevö tlusna dala raames ösalesid 8.-9.klassi ö pilased pö neval kar-

ja a ripa eval Luua Metsandusköölis. Pa ev algas Luua Metsandusköö-

li direktöri Haana Zuba- Reinsalu tervituse ja kööli tutvustusega.  

Direktöri sö navö tule ja rgnes kööli territööriumit tutvustav ring-

ka ik, mida juhtisid ja suunasid Luua kööli ö pilased. Peale lö una-

sö ö ki ja tkus pa ev erinevates tö ö tubades, kus tutvustati metsan-

dust, metsamasinaid ja maastikuehitust. Taöline karja a ripa ev an-

dis mitmeku lgse u levaate Luua Metsanduskööli ö ppevö imalustest 

ning tutvustas kutseö ppesu steemi ka u ldiselt.  

Karjääripäev Luual 



Rahvusvaheline muusikapäev 

1.oktoobril, rahvusvahelisel muusikapa eval, toimusid va-
hetundides köntserdid, kus esinesid muusikaliste etteas-
tetega meie kööli ö pilased.  8.klassi ö pilane Minni Blum 
esitas laulu  “Vaikselt”. 6.klass esines u hiselt lauluga 
“Millest algab muusika”. 5.klass ma ngis plokkflo o tidel 
(pildil) muusikapala “Kus on minu koduke”. 1. ja 2.klassi  
mudilasköör laulis laulu “Va ike kökk”. 11.klassi ö pilased 
Kaspar Karö ja Kaupö Karö esitasid saksöfönil ja baritönil 
muusikapala “Memöry”. Rahvusvahelisel muusikapa eval 
töimus ka köölisisene ma luma ng, mille teemaks öli 
“Tuntud muusikainimesed Avinurmest”. Ma luma ngus 
said ösaleda ö petajad, ö pilased ja köölitö ö tajad. Muusika-
pa evaga alanud na dal ja tkus samuti musikaalselt— 
4.oktoobril toimus kontsert “Eesti ETNO 2018 Ringreis”, 
kus esinesid eesti, belgia, prantsuse, pörtugali ja s öti 
muusikud. 

10.oktoobril ku lastasid meie kooli algklassid Tartus ole-

vat Eesti Rahva Muuseumi ja Tagurpidi Maja.  Ö pilased 

ka isid Eesti Rahva Muuseumis vaatamas na itust “Talu 

elu ja talu ilu”. Neile tuli u llatuseks, et ERM ön sama pikk 

kui meie kööli staadiön ja ERMi all ön könnatiik. Na ituse 

ku lastusel said lapsed teada, kust ön erinevad materjalid 

inimese ellu tulnud, kuidas vanasti putru sö ö di ja kuidas 

pidid lapsed laua a a res vanasti sö ö ma. Kö ik said kögeda 

ölemist Tagurpidi Majas ja juurelda selle u le, kuidas ön 

vö imalik, et maja ön tagurpidi ning  kuidas Tagurpidi 

Maja ehitatud ön.  Huvitav öli avastada Tagurpidi Maja 

saladusi. Algklasside ö pilased ja ö petajad  ja id ö ppeka i-

guga va ga rahule. Eriti meeldis neile Tagurpidi Maja, sest  

ega iga pa ev öle vö imalik ka ia elamus, kus kö ik ön tagur-

pidi .                                                                  

Algklasside õppepäev Tartus 

Traditsiööniliselt töimus meie köölis 5. öktööbril 
ö petajate pa ev, kus abituriendid asendasid meie köö-
li töredaid ö petajaid. 

Pa ev algas aktusega. Aktusel laulsid pisemad pö nnid 
ja 8. klassi ö pilane Minni Blum. Meile na idati pilte 
ö petajate va ljasö itudelt ja ö petajate huvitavaid u tle-
misi. Viimaste ajal naeris kögu köölipere, eriti ö peta-
jad. Sö na vö ttis selle pa eva köölidirektör Henn Üue-
töa (fötöl). Direktör Üuetöa kiitis meie kööli tublisid 
ö petajaid ja ra a kis, kui raske ön siiski ö petajatö ö . 
Ö petajatele jagati direktör Henn Üuetöa ja ö ppeala-
juhataja Verönika Kaldma pöölt mitte ö nnitlusi ja kii-
tuskirju, vaid hööpiski ka skkirju, mis ölid humööri-
kad. Na iteks saadi ka skkirju u lema a rase lahkuse, 
liigsete ainealaste terminite kasutamise ja tunniva li-
se jutu ajamise eest. 

Nagu tavaliselt, andsid abituriendid ö pilastele tunde. 
Öötan ise juba pö nevusega ja rgmist ö petajate pa eva, 
et ka ise ö petaja röllis ölla! 

 
 

Karit Tuusula Mö lder 11. klass 

5. oktoober-päev, mil õpetajad said puhata 



Kui küsin: kes? kus? millal? siis mis tuleb esimesena pähe? 

Hmm.. Köölidirektör, sest teda ön kö ige röhkem vaja kögu aeg. 

Millal tuli sul mõte õpetajaks hakata? 

Kuna ma teadsin, et tahan minna edasi spörti ö ppima, siis öli see gu m-

naasiumi lö pupööle, ma arvan et see öli 11. klassis.  

Mida sa täpsemalt ülikoolis õpid? 

Kö igepealt bakalauruseö ppes ö ppisin ma körvpallitreeneriks ning sain 

treeneripaberid. Magistratuuris ö pin pö hikööli ja gu mnaasiumi kehali-

se kasvatuse ö petajaks. 

Kui raske on olla õpetaja ülikooli kõrvalt? 

See nö uab ömajagu pingutust, sest ölen kaugö ppel ja siis ön palju ise-

seisvaid köduseid tö id teha. Seega u tlen nii et hakkama saab, aga kerge 

see ei öle.  

Millega tegeled vabal ajal? 

Vabal ajal teen trenni, teen u likööli ködutö id ja ka in örkestriga esinemas. Nii et tegevustest puudus ei öle. 

Oled ise olnud Avinurme Gümnaasiumis nii õpilane ning nüüd ka õpetaja. Kas oskad tuua mingeid sar-

nasusi ja erinevusi nende rollide vahel? 

Erinevus ön see, et ö petajale ön röhkem lubatud, röhkem sö naö igust. Sarnasusi ön raske va lja tuua. Eks u ks 

sarnasus öle see, et ta htaegadest ja lubadustest peab kinni höidma.  

Mis sulle Avinurme Gümnaasiumi juures kõige rohkem meeldib? 

Mulle meeldib tö ö keskkönd: meil ön va ga körralik spördihööne, köölimaja. Ü ldiselt ön lapsed töredad, ehkki 

mö ned vanusest tingitud eripa radega tuleb tegeleda. Aga mulle meeldibki mu tö ö keskkönd ja lapsed. 

Mis sulle õpetamise juures kõige rohkem rõõmu pakub? 

See, kui ma na en, et mö ni laps ön astunud arengus sammu edasi. See ön minu jaöks kö ige ta htsam. 

Intervjueeris Karit Tuusula Mö lder 

Vaheajal ölin vanaema juures ku las. 

Jalutasin ja ma ngisin öma köeraga. 

Riisusin lehti ja aitasin isal puid riita laduda. 

Tegin ise pannkööke ja muffineid. 

Lugesin raamatut ja jöönistasin. 

Ka isin Söömes reisil. 

Veetsin aega perega. 

Aitasin emal su u a teha. 

Puhkasin ja lugesin raamatut. 

Ma ngisin vennaga erinevaid lauama nge. 

Ka isin perega Tallinnas.  

12.septembril valiti Avinurme Gu mnaasiumi o pilasesinduse president, 

asepresident ja prötököllija. Ü heha a lselt valiti presidendiks aasta va-

rem AG Ö E presidendina ametis ölnud Katrin Kaarama 10.klassist. Ase-

presidendiks valiti Hanna Alberi 12.klassist ja prötököllijaks Karit 

Tuusula Mö lder 11. klassist. 

Ö pilasesindus körraldas 28.septembril köölis liikumispa eva, mille raa-

mes tehti ö pilastele erinevaid liikuma kutsuvaid ma nge, samuti ma ngiti 

terviseteemalist Kahööti ja virgutati hömmikuvö imlemisega. 

19-21.oktoobril vo ttis meie kooli O E president Katrin osa u le– eestili-

sest Ö pilasesinduste u ldköösölekust, kus vö eti vastu EÖ EL arengukava 

ja ta histati liidu 20.juubeliaastat. Katrini Kaarama sö nul öli XXXIX u ld-

köösölek meeldeja a v ja hariv.  Lisaks ösalesid ö pilasesinduse liikmed 

kahel haridusteemalisel köhtumisel: 6.septembril Avinurme Gu mnaa-

siumi ö petajate ja Mustvee  vallavalitsuse u hisköösölekul ning 8. ök-

tööbril Mustvee valla hariduskömisjöni köösölekul Avinurme Gu mnaa-

siumis. Növembrikuus tegeleb ö pilasesindus kööli jö ululaada etteval-

mistusega. 

AG Õpilasesinduse info 

Saame tuttavaks- meie kooli poiste kehalise kasvatuse õpetaja Martin Mölder! 

Koridoriküsitlus-  

Mida tegid vaheajal? 



15.-19.oktoober— rebaste nädal 

Meie 2018/2019 õppeaasta REBASTE muljeid   

Antonina 

Kö igeKö ige meeldeja a vaim oli kindlasti kolmas pa ev. Ko ige 

jubedam öli juua neid jööke, mis abituriendid meile 

kökku segasid. Kindlasti öli va ga lö bus. Huvitav öli ra-

da, mida pidime silmad kinni la bima ning lö pus lu kati 

meid alla, see öli hirmus, kuid ö nneks kukkusime mati 

peale. Lö bus ja samas ka jube öli röömata liiva peal ja 

ma est u lesse. Meelde ja a b ka see, kuidas me palvetasi-

me ja lugesime rebasevannet. 

Katrin 

Meeldeja a vam-erinevad karakterid, vö istlused ja vii-

mase pa eval ölev röömamine. Iga pa ev seöti meie sil-

mad kinni ja siis sö ö deti erinevaid kökkusegatud töite, 

see öli pa ris hirmutav. 

Kersti 

Kö ige meeldeja a vam öli, et meil kö igil ölid erinevad 

köstu u mid. Kö ige hullem öli see rö ve smuuti, mida me 

esimesel pa eval pidime sö ö ma. 

Brigita 

Kö ige meeldeja a vam öli vahetundides “Hey Margarita” 

tantsimine. Kö ige jubedam öli esimesel pa eval mingi 

jöögi jöömine. 

 

 

Rene– Kajar 

Kö ige meeldeja a vamad ölid vast need sö ö gid ja jöögid. 

Lisaks ka viimase pa eva röömamised. Ja seda jubedat/

hullemat tegevust nagu söövite teada saada, mul isikli-

kult pölnud. Lahjavö itu. 

 

Aigar Andero 

Kö ige meeldeja a vam ölid erinevad köstu u mid mida 

kanti. Kö ige jubedam öli rö veda jöögi jöömine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerttu                                                       

Kö ige meeldeja a vam öli esimesel pa eval muna kandmi-

ne öma ka e u mber. Meile teibiti need ku lge ning pidime 

nendega terve köölipa ev ringi ka ima, hiljem, kui selle 

muna a ra vö tsin, tundsin veel seda kaua aega ka e peal. 

Kö ige hullem asi, mida tegime, öli siis mingi vedeliku 

jöömine viimasel pa eval, see öli va ga halva maitsega ja 

ölen va ga ö nnelik, et ma seda siiski va lja ei öksenda-

nud. 

 

 

 

 

 

 



Öine hääl 

 

Vaikus. Mitte u htki sireeni…. 

Elu öleks ideaalne, kui ei juhtuks ö nnetusi, pöleks ava-

riisid ega pö lenguid. Kurb tö siasi ön aga see, et meil 

Eestis ön palju ö nnetusjuhtumeid. Seetö ttu la heb sage-

li vaja pa a stjate abi. 

“Õ nnetus ei hu u a tulles,” u tleb Eesti vanaso na. See on 

tö si, seepa rast pölegi me ö nnetuseks valmis. Valmis ön 

pa a steamet, sest Abistamine öngi nende tö ö . 

Ön meie eneste teha, et elu öleks turvalisem ja rahuli-

kum. Öskame ja saame töimetada nii, et pa a steautöde 

sireenid kö laksid harvem. Öhtusid saab va ltida, kui au-

töröölis ei istuks alköhölijööbes juhid, kui napsise pea-

ga ei minda ujuma ega ja a da magama,  

 

 

pö lev sigaret na pus. 

Sellest Kö igest ra a gitakse sageli, aga kuulda me seda ei 

vö ta. Nutisö ltuvus ön tö sine haigus ja ön sellel aastal 

ölnud paljude liiklusö nnetuste pö hjuseks, sest autö-

röölis tegeletakse kö rvaliste asjadega. Elu ei öle nii 

va a rtusetu, et seda ka kö ige kallima teleföni vastu va-

hetada. 

Pa a steautöde sireenis annavad teada´, et minnakse ap-

pi, sest keegi ön ha das. Aidata saame ka meie, kui öle-

me ö nnetusköha la hedal ja tegutseme targalt. Ja mida 

targemalt me igapa evaselt tegutseme, seda harvem 

köstavad sireenid. Vaikus ön ö nne ha a l.  

Raikö Villers, 8. klass 

   

Minu haikud 

 

Su gisel muutub 

ilm ku lmaks ja lehed ön 

punaköllased.  

 

Vihmast nukker ilm 

sajab, kallab, sabistab 

ma rg ön heinamaa. 

 

Pörine ön tee, 

mis sellest, et pörine, 

pa ike kuivatab.  

 

Mihkel Valdre, 6. klass  

Minu haikud 

 

Kased ja vahtrad 

Köllakad ja punakad 

Raagu nu u d ja a vad. 

 

Su gisel vihmad, 

Suvel paistab pa ikene,  

Talvel ön lumi. 

 

Su gise va rvid, 

kirevad ja sa ravad, 

kenad ön puudel. 

 

Mörtimer Tööming, 6. klass 

“Öökull  

kuupaistel” 

Emma Marie Tööming, 

2.klass 

“Kaktused” 

Teivi Kiik, Adanna 

Emily Egwenu, Riin 

Reisenbuk (6.klass) 

“Metsis” 

Greete  

Niinepuu                           

6. klass                                    

“Päike kui 

sümbol” 

Jekaterina 

Lariönöva 

4. klass 



31.oktoobril ta histati ingliskeelses kul-

tuuriruumis Hallöweeni. Ka meie öleme 

viimastel aastatel öma köölis Hallöweeni 

erineval möel ta histanud. Ku ll trick ör 

treatimise, viktöriini, laternate meister-

damise kui Hallöweeni köhviku pidami-

sega. Sel aastal ötsustasime 6.klassi ö pi-

lastega esitada kölm ingliskeelset ö udus-

lu hina idendit. Ö pilased valisid 10 na iden-

di seast va lja kölm ning jagasid röllid. 

Neile meeldis va ga inglise keeles na idel-

da. Nad ma rkisid, et na idendis ösalemine 

andis juurde julgust vö ö rkeeles ra a kida. 

Kö ige keerulisemaks ösutus pröövide ajal 

naeru tagasi höidmine. Tö esti, kuigi tege-

mist öli ö udusna idenditega, lisasime 

meie ömalt pöölt juurde veidike huumö-

rit. Eriti keeruliseks aga ösutus pa rast 

tunde harjutamiseks aja leidmine ja seda 

enam, et just vahetult enne na idendi esi-

tamist öli vaheaeg. Sellegipöölest said 

tekstid pa he, rekvisiidid valmis ja tu kid 

etendatud. Ö pilased leidsid, et midagi 

taölist vö iks kindlasti veel teha, sest li-

saks uuele kögemusele said nad köös 

sö pradega lö busalt aega veeta.  

Ö petaja Kristi Lö bu 

Halloweeni tähistamine  

 
Vaata videöt! 

NOVEMBER 2018 

22.11.2018– Motivatsiooni- 

köölitus 8.-12.klassile 

23.11.2018 - Koolipere u hi-

ne kinöku lastus- "Tuulte ta-

hutud maa" 

23.11.2018 - Algklasside tee-

mapa ev: kadripa ev 

27.11.2018—Vo istlussarja 

TV 10 Ölu mpiastarti piir- 

köndlik I etapp Ahtme  

Spördihallis 

28.11.2018 - 4.klasside FER-

pröjekti köhtumine Ma eta-

gusel 

 

  

DETSEMBER 2018 

03.12.2018 Kogu koolipere 

advendihömmik  

11.12.2018 - 1.-4.klasside 

Rakvere Teatri u hisku lastus 

12.12.2018 - Tartu U likooli 

Ta hetörni ja muuseumi hari-

dusprögrammid meie köölis 

14.12.2018 - Avinurme 

Gu mnaasiumi jö ululaat 

19.12.2018 - AG 5.- 8. klassi-

de jö ulupidu  

20.12.2018 - AG jo ulujuma-

lateenistus  

20.12.2018 - AG 1.-4. klassi-

de jö ulupidu 

20.12.2018 - AG 9.-12. klas-

side jö ulupidu 

Väljaandja: AG ajalehetöimetus                         

Fotod: Marika Schasmin, Kristina Pikas, Triin Muna,  

Kristi Lö bu, Taavi Pa rn                              

Kasutatud  allikad: AG köduleht avinurme.edu.ee  

 

Peatoimetaja, küljendus: Karit Tuusula Mö lder            

Ajalehe meeskond: Aarön Alberi, Raikö Villers, Sander Töö-

ming, Mattias Madissön 

AG ajaleht SPIIKER va ljaandmine töimub 2018/19 ö ppeaastal 

gu mnaasiumi uurimistö ö  ja pö hikööli löövtö ö  raames. 


