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Eesti
Eesti on mereriik.

Jälle voolab kevadvesi,
juba linnud teevad pesi.

I have flown a kite.
It wasn`t during the night.

I`ve played hide and seek
When we had a friendship

Rõuges on suur kiik.

Metsast kostab linnulaulu,

I have played with Ron.

meet.

Haanjamaal on Munamägi.

õitemeri katab laudu.

He has sung a very good

I`ve had lots of fun

Tallinn on pealinn.

Aknast paistab rõõmus päike,
igaüks teeb oma käike.

song.
I have baked pancakes with

With my friends in the sun.

my mum

I`ve taken pictures too

Sirlen Vodi, 6. kl

During that we have
hummed.

And I`ve sent them just for
you.

I have made this poem by

I`ve felt really good

myself
And it`s not about an elf.

I hope you feel good too.

Tallinnas on Kadrioru
park, on ka sadam.
Veel on Vana Toomas.
Eesti on vaba.

Juba lumikellukene õitseb,

Presidendiks meil T.H.Ilves.

kuigi teda lumi alles kaitseb:
sooja tekina on peal,

Hugo Rüütli, 1. kl

pehme kihina tal seal.

Eestimaa

kõikjal maanteid jääga kaeti.
Pole halba, on vaid hea:

I`ve bought a box of ice

I`ve read a book.
I haven`t cooked.

Eesti, Eesti, oh kaunis oled sa.

vaheaeg meil algab pea.

cream

I haven`t made a cake.

Johanna Sarik, 6. kl

To share with my mates.
I`ve made some wooden

I`ve swum in a lake.
I`ve seen a pig,

swords

It was very big.

Loomad juba välja aeti,

Ei iial sind maha jäta.
Sa oled armas ja ilus ja
nunnu.

Kertu-Liis Ihats, 5. kl
Mattias Antsov, 5. kl

To play with my mates.

Andrika-Anete Sok, 1. kl

Jälle on meil väljas kevad,
mil linnud oma pesi teevad.
Ema õue saadab meid:

I`ve built a tree house

Haiku

ootab ees nii palju teid.

To play with my mates.

Lauri Sügis, 6. kl

I`ve drawn a funny picture
To cheer up my mates.

Pitsiline talv

Karl-Markus Hannust, 5. kl

tungib mu põue õues.
Mida mõtled sa?
Kleer Vodi, 2. kl

Loomad unest ärkavad,
aasal lilled tärkavad.

Sanel Štein, 5. kl

Enam pole valget maad,

I`ve donated lots of toys

kõikjal vabalt joosta saad.

And many cars for boys.
I`ve visited playschool

Karl-Markus Hannust, 5. kl

And I want to go to high

Luuletus
Sinine piisk

school.

langeb valgest taevast
musta kaevu.

Eva-Lotta Kuus, 5. kl

Marten Laane, 3. kl
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Toimetajad: Triinu Grossmann, Kersti Leit

Direktor kiidab:
* Avaldan kiitust väga heade tulemuste eest Kingsi rahvusvahelisel
inglise keele olümpiaadil Tartus
19.12.2015 järgmistele õpilastele:
Kärg Valnerile, Sanel Šteinile, Marge Konsile. Tänu õpetaja Svetlana
Yavnashanile.
* Avaldan kiitust järgmistele Haanja rühma kodutütardele: Merli Mari
Utsalile, Eva-Lotta Kuusile, KertuLiis Ihatsile, Mirjam Vodile, Miia
Heleene Utsalile, Janeli Kõvale,
Kristina Himmale, Katriine Mõttusele, Kleer Vodile, Sirlen Vodile,
Miina Aleksandra Pihole, Kärg
Valnerile ja rühmavanem Kadri
Partsile.
* Avaldan kiitust Merli Mari
Utsalile väga heade tulemuste eest
Eesti noorte MV murdmaasuusatamises 09.01.2016, ETV ja
Swedbanki I etapil Valgehobusemäel 10.01.2016 ja ETV ja
Swedbanki II etapil Jõulumäel
16.01.2016. Tänu õpetaja Kadri
Partsile.
* Avaldan kiitust väga heade tulemuste eest Võrumaa NK ja KT maakondlikul suusavõistlusel Haanjas
25.01.2016 järgmistele õpilastele:
Merli Mari Utsalile, Kristjan Sokale
– teatesuusatamises I koht, rühmade arvestuses I koht. Tänu õpetaja
Kadri Partsile.
* Avaldan kiitust heade tulemuste
eest Kaitseliidu MV suusatamises
Tehvandil 30.01.2016 järgmistele
õpilastele: Janete Talole, Kärg
Valnerile, Lisett Sammile, KarlGustav Sokale, Katre Tootsile. Tänu
õpetaja Kadri Partsile.
* Avaldan kiitust Karl-Gustav
Sokale hea tulemuse eest maakondlikul keemiaolümpiaadil Võrus
23.01.2016. Tänu õpetaja Evi
Lestbergile.
* Avaldan kiitust Miina Aleksandra
Pihole hea tulemuse eest maakondlikul emakeeleolümpiaadil Võrus
29.01.2016. Tänu õpetaja Kersti
Leidile.
* Avaldan kiitust Kärg Valnerile ja
Sirlen Vodile heade tulemuste eest
maakondlikul ajaloo-olümpiaadil
Võrus 13.02.2016. Tänu õpetaja
Kersti Aasale.
* Avaldan kiitust Eesti Vabariigi
98. iseseisvuspäeva puhul järgmistele õpilastele:
1.a klass Andrika-Anete Sok
2.a klass Kleer Vodi
2.b klass Kertu Vaher
3.a klass Marten Laane
4. klass Jack Koemets
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5. klass Janete Talo
6. klass Kärg Valner
7. klass Karl-Gustav Vaab
8. klass Karolin Jõgeva
9. klass Katre Toots
Avaldan kiitust Eesti Vabariigi 98. iseseisvuspäeva puhul järgmistele Haanja
Kooli töötajatele:
õpetaja Leelo Sarik
õpetaja Ülle Isak
õpetaja Kersti Aasa
õpetaja Kersti Leit
õpetaja Kerli Perend
remondi-haljastustöötaja Andri Raat.
*Avaldan kiitust Miia Heleene Utsalile
hea tulemuse eest maakondlikul kunstiolümpiaadil 20.02.2016. Tänu õpetaja
Malle Truijale.
* Avaldan kiitust väga heade tulemuste
eest II suusasarja etapil 4.02.2016. a
Mammastes Merli Mari Utsalile, Miia
Heleene Utsalile ja Janete Talole.
Tänu õpetaja Kadri Partsile.
* Avaldan kiitust väga heade tulemuste
eest ETV–Swedbanki III etapil
13.02.16. a Jõulumäel Merli Mari
Utsalile. Tänu õpetaja Kadri Partsile.
* Avaldan kiitust väga heade tulemuste
eest Võrumaa koolinoorte MV suusatamises 18.02.16. a Haanjas Merli Mari
Utsalile, Kristjan Sokale, Miia Heleene
Utsalile, Janete Talole, Lisett Sammile,
Eva-Lotta Kuusile, Heleen Hansbergile,
Villu Kõvale, Aigren-Henri
Linderile,Kusti Järgile, Kärg Valnerile,
Katre Tootsile, Miina Aleksandra
Pihole, Karolin Jõgevale ja Karl-Gustav
Sokale. Tänu õpetaja Kadri Partsile.
* Avaldan kiitust väga heade tulemuste
eest Võrumaa III suusasarja etapil
20.02.16. a Haanjas Merli Mari Utsalile,
Kristjan Sokale, Lisett Sammile ja
Janete Talole. Tänu õpetaja Kadri Partsile.
* Avaldan kiitust Mattias Antsovile tubli esinemise eest maakondlikul matemaatikaolümpiaadil IV-VI klasside õpilastele 4. märtsil 2016 Võrus. Tänu õpetaja Ülle Mõimele.
* Avaldan kiitust Kai-Liis Kiviseljale
väga hea tulemuse eest Tartu Kunstimuuseumi kunstikonkursil
„Tulevikumaastik“ ( II koht, 7-10-a
rühm). Tänu õpetaja Malle Truijale.
* Avaldan kiitust väga hea tulemuse
eest IV suusasarja etapil 01.03.2016. a
Haanjas Merli Mari Utsalile. Tänu õpetaja Kadri Partsile.
* Avaldan kiitust väga heade tulemuste
eest EKSL MV suusatamises 02.03.16. a
Haanjas Merli Mari Utsalile, Miia
Heleene Utsalile, Kristjan Sokale, Kertu-Liis Ihatsile, Eva-Lotta Kuusile,
Heleen Hansbergile, Sanel Šteinile,
Katre Tootsile, Mairo Hannustile, KarlGustav Sokale. Teatevõistluses saavuta-

ti koosseisus Kertu-Liis Ihats, Sanel
Štein, Merli Mari Utsal, Kristjan Sok,
Katre Toots, Mairo Hannust I koht. Üldkokkuvõttes saavutati põhikoolide arvestuses I koht. Tänu õpetaja Kadri Partsile.
* Avaldan kiitust väga heade tulemuste
eest
ETV-Swedbanki
IV
etapil
05.03.2016. a Alutagusel Merli Mari
Utsalile ja Miia Heleene Utsalile. Tänu
õpetaja Kadri Partsile.
* Avaldan kiitust väga heade tulemuste
eest Haanja maratonil Kristjan Sokale
ja Karl-Gustav Sokale. Tänu õpetaja
Kadri Partsile.
* Avaldan kiitust väga heade tulemuste
eest Sänna rännak/matkal 27.-28.02.
2016. a Varstus järgmistele õpilastele:
Liisa Urbile, Rasmus Heinale ja Merli
Mari Utsalile.Avaldan kiitust heade tulemuste eest Janete Talole, Katriine Mõttusele, Kai-Liis Kiviseljale, Keili Liis
Koobakesele, Kleer Vodile, Marten Laanele, Kärg Valnerile, Sirlen Vodile. Tänu
õpetaja Kadri Partsile.
* Avaldan kiitust Ketli Saksale väga hea
tulemuse eest XXI rahvusvahelisel judovõistlusel „Võru kevad“, kus ta saavutas
32 kg kaalukategoorias III koha. Tänu
treener Riho Lehistele.
*Avaldan kiitust HK Roboti meeskonnale koosseisus Karolin Jõgeva, Miia
Heleene Utsal, Janeli Kõva ja Carlos
Anti Koemets eduka esinemise eest
FIRST LEGO League finaalis Tallinnas.
Võistlusel saavutati põhiväärtuste kategoorias Inspiratsiooni karikas. Tänu juhendaja Triinu Grossmannile.
Jätkub järgmisel lehel...

Vaheaja treeningud
21. märts
23.-24. märts
25. märts ETV- Swedbanki V etapp
Haanjas
Treeningud algavad kell 11.00
Lisainfo õp Kadrilt

Lastevanemate koosolek
14. aprillil kell 16.00
Külas Rajaleidja eripedagoog
Merike Mägise. Räägime teemal
“Õpilase iseseisvumise toetamine”.

Toimetajad: Triinu Grossmann, Kersti Leit

Direktor kiidab:

Algklassid Räpinas

Tore päev Tartus

1.Vastavalt õppenõukogu otsusele

Käisime 9. novembril Räpina Keskkonnamajas, et osa saada jäätmeprogrammist. Meie õpetajaks oli Mari Kala.
Esmalt tutvustas ta maja. Seejärel rääkisime prügi sorteerimise vajalikkusest. Õpetaja selgitas, millisesse prügikasti milline prügi panna.
Koridoris vaatasime prügiteemalisi
seinapilte ja -fotosid. Rääkisime kosmoseprügist, prügi mõjust loomade elule
ning ohtlike jäätmete põletamisest.
Kaardilt leidsime, kus on Eestis jäätmete kogumise kohad praegu ning millised prügilad on suletud.
Klassis vaatasime õppevideoid, uurisime ümbertöödeldud asju ja sorteerisime
prügi. Kõik said midagi sorteerida. Mina sain papist koti. See läks paberi ja
papi prügikasti.
Väga põnev oli töölehte täita, sest seda
sai teha ruumis ringi liikudes ja infot
otsides.
Pärast läksime paberivabrikusse. Kas
sa teadsid, et Räpinas on selline tore
koht?
Õues rääkis giid paberivabriku ajaloost.
Siis läksime ruumidesse. Seal olid väga
suured ja ohtlikud masinad. Üks suur
masin oli rikkis, seda parandas väga
palju töömehi, kelle tööd oli nii huvitav
vaadata. Seal oli ka õudne, sest laest
tilkus kuuma vett.
Põnev oli näha purustatud raha, mis oli
pressitud silindrikujulisteks tükkideks.
Saime neid endale ka kojuviimiseks
võtta. Mina sain purustatud viiesajalised.
Õppereis oli väga vahva. Me saime mitu korda targemaks.

Teatrikuu esimesel päeval võtsid mõned
lasteaialapsed, 1.-4. klassi õpilased ja nende õpetajad ette teatriskäigu Tartusse. Lisaks teatrietendusele otsustasime vaadata
üle taasavatud Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi. Sinna kõigepealt suundusimegi.
Maja giid tegi meile väga põneva tunniajalise ringkäigu. Saime ülevaate Maa tekkest, taimede ja loomade ilmumisest Maale
ja nende edasisest arengust. Vaatasime
kivimeid, kivistisi, topiseid, elusloomi jm.
Lisett: „Mulle meeldis loodusmuuseumis
väga, sest sain teada asju, mida enne ei
teadnud ja seal oli nii põnev.“ Rimo vaimustus hiidämblikust ja kilpkonnast elusloomade nurgas. Ka suurloomade suured
luud ei jätnud kedagi ükskõikseks. Emilyle
avaldasid muljet lõvi ja tiigri topised. Erilised olid lõvi kihvad. Märdile ja Kustile jäid
meelde kivid, kus olid luud sees.
Peale loodusmuuseumi seadsime sammud
Vanemuise väikse maja poole. Ees oli ootamas muusikal „Nukitsamees“. Päris teatrimaja kogemus oli paljudel esmakordne.
Orkester, orkestriauk, üles-alla liikuvad
lavadekoratsioonid ja palju muudki tekitas
põnevust. Kahetunnine etendus möödus
imekiiresti. Õnnõlõim nägi "Nukitsameest"
esimest korda ja see oli tema jaoks väga
põnev. Eriti meeldis talle Nukitsamees kena väike poisu. Andrika-Anete arvates
olid Iti, Kusti ja Nukitsamees ägedad ning
Sädelile meeldis, et Iti ja Kusti jõudsid lõpuks koju. Andrile jäi etendusest meelde,
et rahapaja juures ei tohi kakelda. Rimo ja
küllap ka teiste poiste lemmik oli nõiamoor. Lisetile jäid kõrvu naljakad sõnad,
mida tegelased kasutasid. Elo arvas, et
„Nukitsamehe“ etendus võib saada laste
lemmikuks.
Nii lapsed kui õpetajad jäid Tartus käiguga
väga rahule. Oli üks rikastav päev.

avaldan kiitust väga hea õppimise
eest 2015/2016. õppeaasta II trimestril järgmistele õpilastele:
1. Raimondo Jõgeva 1. kl
2. Kristina Lestberg 1.kl
3. Hugo Rüütli 1. kl
4. Õnnõlõim Vodi 1. kl
5. Märt Viidu 1. kl
6. Andrika-Anete Sok 1. kl
7. Keili Liis Koobakene 2. kl
8. Kleer Vodi 2. kl
9. Liisa Urb 2. kl
10. Kertu Vaher 2. kl
11. Marten Laane 3. kl
12. Ketli Saks 3. kl
13. Richard Oppar 3. kl
14. Karl Markus Hannust 5. kl
15. Mattias Antsov 5. kl
16. Sanel Štein 5. kl
17. Kärg Valner 6. kl
18. Miina Aleksandra Piho 8. kl
2.Vastavalt õppenõukogu otsusele
avaldan kiitust hea õppimise eest
2015/2016. õppeaasta II trimestril
järgmistele õpilastele:
1. Kusti Järg 1.kl
2. Sädeli Säde 1.kl
3. Emily Saks 1. kl
4. Kai-Liis Kiviselg 2. kl
5. Katriine Mõttus 2. kl
6. Elo Sarik 2. kl
7. Adeele Valb 3. kl
8. Kert Lestberg 3. kl
9. Kirke Lee Vodi 5. kl
10. Heleen Hansberg 5. kl
11. Kertu–Liis Ihats 5. kl
12. Eva-Lotta Kuus 5. kl
13. Kristjan Lüüs 5. kl
14. Aveli Valb 5. kl
15. Merli Mari Utsal 6. kl
16. Sirlen Vodi 6. kl
17. Marge Kons 7. kl
18. Karl-Gustav Vaab 7. kl
19. Keity Kuus 9. kl
20. Leo Artur Skott 9. kl
21. Karl-Gustav Sok 9. kl
Urmas Veeroja
Haanja Kooli direktor
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Adeele Valb, Ketli Saks, Elo Sarik ja
Kusti Järg.

Rahvusvaheline inglise
keele olümpiaad Tartus
Marge, Sanel ja mina käisime inglise
keele rahvusvahelisel olümpiaadil Tartus. Juba Tartu poole sõites oli
arusaadav, et ees on tulemas fantastiline päev. Ilm oli ilus ja külm ka polnud, kuid väga ei saanud seda ilu nautida, sest olime üsna närvis. Olümpiaad
oli üpris kerge, kuid üks sõna läks ikka
valesti. Päevi hiljem sain teada, et see
üks sõna ei takistanud mul sadat punkti saamast. Tänu punktidele saime kõik
edasi teise ja viimasesse vooru. Seal
enam nii hästi ei läinud. Küsimused
olid palju raskemad ja eks nad pididki
olema. Kurb oli, et tuli leppida kuuenda

Laste muljed seadsid kokku õp Anne Heier
ja õp Kerli Perend.

kohaga, aga midagi hullu sellest polnud.
Margel oli kaks viga, kokku sai ta 92 punkti. Kolmandast kohast jäi puudu 2 punkti.
Hea kogemus oli olla esimest korda Kingsi
rahvusvahelisel inglise keele olümpiaadil.
Kindlasti tahaks veel sinna minna.
Kärg Valner, 6. kl

Toimetajad: Triinu Grossmann, Kersti Leit

Väike ülevaade rahvusvahelistest
noorteprojektidest

Ruusmäe rühma tegemisi

10. veebruaril tutvustasin Haanja kooli 7.9. klassi noortele GLEN projekti, mille
raames osalesin keskkonnahariduslikus
vabatahtlikutöö programmis Kameruni
lastekodudes. Kameruni projekti töö seisnes näiteks keskkonnaharidusliku õppekava välja töötamises, lastekodudes tundide
läbiviimises ning kogukondliku koostöövõrgustiku arendamises. Tänan Haanja kooli
sooja vastuvõtu eest. Seoses loengu järel
tekkinud
täiendavast
huvist
vabatahtlikutöö teema ja sarnaste projektide vastu teen siinkohal neist põgusa ülevaate. GLEN (Global Education Network)
on Euroopa noortele suunatud maailmahariduslik praktikaprogramm, mille raames
lähetatakse vabatahtlikud kolmeks kuuks
tööle arenguriikidesse. GLEN tsükkel
koosneb kahest ettevalmistavast seminarist, kolmekuulisest lähetusest sihtriigis,
järeltegevustest kodumaal ning kokkuvõtlikust seminarist. Projekti vanusepiirang
on 21-30 eluaastat. Projekti koordineerib
Eestis Arengukoostöö Ümarlaud ja rahastab Välisministeerium. Lähemalt www.terveilm.ee/leht/glen . Eesti noortel
on võimalus osaleda ka Euroopa vabatahtlikus teenistuses
(European Voluntary
Service - EVS) ning neid projekte pakuvad
mitmed noorteorganisatsioonid üle Eesti.
Projektide pikkus varieerub 2-12 kuuni ja
vanusepiirang on 17-30 eluaastat. Projektid koosnevad ettevalmistavast seminarist,
vabatahtlikutööst sihtriigis ja järelseminarist. Projekte rahastab programm
Erasmus+ ning täpsema info võimalustest
ja ka ülevaate koordineerivatest organisatsioonidest saad Euroopa Noored kodulehelt
– www.noored.ee . Lisaks on võimalus osaleda noortevahetusprojektides, mille kestvus võib olla 5-21 päeva ja üldine vanusepiir on 13-30 aluaastat, kuid teatud juhtudel, olenevalt korraldajate poolt seatud
eesmärkidest, võidakse seda kitsendada a la 18-25, 15-18 vms. Noortevahetuses
osalevad ka grupijuhid, kellel puudub ülemine vanusepiir, kuid kes peavad olema
vähemalt 18 aastat vanad. Aktiivsemad
noortevahetusprojektide pakkujad Eestis
on
n ä i t e ks
Continuous
Action
(www.continuousaction.ee) ja Seiklejate
Vennaskond (www.seiklejad.org). Täiendavat infot erinevate projektide ja kodanikualgatuslike ettevõtmiste kohta leiad lehekülgedelt noored.ee ja terveilm.ee

Veebruaris rääkisime Eesti Vabariigi
presidentidest läbi ajaloo, vaatasime
pilte, uurisime Eesti kaarti ja meisterdasime lippu ja vappi.
Need meie rühma lapsed, kes osalesid Rogosi jõulumaal, said koos koolilastega preemiaks reisi Tartusse.
Koos külastati loodusloomuuseumi.
Lastele seal meeldis, kuigi oli veidi
keeruline kuulata, mida giid meile
rääkis. Laste muljed on järgmised:
Juss: Mulle meeldis see ürgne kala,
mis ka liikus. See oli nagu multikas.
Juhan: Mulle meeldisid meteoriidid,
mida sai katsuda. Ja seal olid mammutiluud ja madude topised. Meeldis
veel film universumi tekkimisest.
Endlale meeldisid liblikad, linnud ja
kalad. Aviolale ja Keidile jäid meelde
ilusad läikivad kivid.
Pärast muuseumi läksime aga teat-

Robert Sikk
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risse “Nukitsamehe” etendust vaatama. See oli natuke hirmus, lõbus ja
ka põnev. Lastele meeldis kõige rohkem see, kuidas Nukitsamees vannis
käis ja metsamoor oma poegadega.
Juhan: Rahapaja juures ei tohi kakelda, sest muidu muutub kuld lehepuruks.
Märtsi teise nädala teemaks olid meil
kalad. Vaatasime kalade pilte, võrdlesime neid. Rääkisime nii Eesti vetes elavatest kaladest kui ka nendest,
kes elavad ookeanis. Maalisime ja
meisterdasime ka ise kalu.
Õp Leelo Sarik

Sõbra- ja vastlapäeva
ühismatk

11. veebruaril käisid 1. ja 4. klassi
õpilased koos lastevanematega Vällamäe ümbruses ja Vällamäel. Matkajuhiks oli lapsevanem Alvar Vodi.
Õpilased ja lapsevanemad said rohkem teada Vällamäest ja sellega seotud legendidest, samuti sellest, kuidas metsas olla ja käituda. Sellel korral oli teadmistest olulisem lihtsalt
metsa kuulamine ja tunnetamine.
Lastele jäi enim meelde Vällamäe
tippu ronimine, sest tõus oli järsk ja
rada jäine. Hoolimata märgadest riietest ja veidi ehk tulitavatest jalgadest, olid kõik rõõmsad ja naerusuised. Sarnast ettevõtmist otsustasime
kevadel korrata, aga siis juba õpetlikuma osa ning lõkkega.
Veel kord suur tänu Alvar Vodile!
Õp Kerli Perend
1.märtsil 2016 toimus Võru Muusikakoolis Lõuna-Eesti regiooni muusikakoolide (Antsla, Karksi–Nuia, Otepää, Põlva, Räpina, Tõrva, Valga,
Viljandi, Võru) viiulikonkurss. Haanja Koolist osalesid konkursil Aveli
Valb ja Ketli Saks. Ketli saavutas
oma vanuserühma arvestuses III
koha ja pääses edasi finaali, mis toimub 20.03 Tallinnas. Palju õnne!

Haanja maratoni noortekohvik
Laupäeval, 5. märtsil toimus järjekordne Haanja maraton. Pidasime
eelnevalt aru ja otsustasime, et samal
päeval võiks olla avatud ka noortekohvik. Kohvikute korraldamise traditsioon on meie koolis juba üsna
pikk, meil on olnud sõbrapäeva-, samuti jõulukohvikuid. Nüüd sai teoks
ka maratonikohvik, mis
tegutses
kooli sööklas. Kohvikus olid müügil
õpilaste
valimistatud küpsetised.
Kohviku müügilaud oli erinevatest
hõrgutistest lausa kirju. Lisaks hõrgutistele sai osta ka mahla ja kuumi

jooke.
Kohvikus käis päris palju külastajaid
ja

tundus, et nad jäid rahule. Ka

meil, müüjatel, oli tore: sai inimestega suhelda ning teenida ka veidi taskuraha.
Minu arvates läks kohvikupäev korda ning ettevalmistusteks kulunud
aeg ja vaev tasusid end kuhjaga ära.
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