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TIIVASIRUTUSE AEG
Ülenurme Gümnaasiumis on lõpusirgele jõudnud nii 
kaheteistkümnes kui ka üheksandad klassid. Soovime 
õppuritele edu eksamitel ja edaspidiseks õigeid valikuid!

Kristi Anissimova
Tauri Helimets
Liisa Ivanov
Oliver Jõesaar
Keidi Järvemägi
Laura Kaljusaar 
Kermo Kulberg
Evelin Kumpel
Marta Köbas
Allan Margus
Sören Mirski
Robin Mooses Mõttus
Kermo Normann
Mikk Otsar
Taavi Pärtel

Taavet Richter
Age-Midrit Rohusalu
Elis Rosenthal
Elari Sarapuu
Mari-Liis Sarv
Eliisabet Serg
Jonna Sild
Betty Sims
Keith Štšeglov
Gert Teesaar
Merit Terras
Pille-Riin Vare

klassijuhataja Linda Laasik

12.b klass

28. LEND TÕUSEB 
LENDU
Õige pea on käes päev, mil 28. lennu toredad noored 
seavad end kahekaupa ja astuvad õpetajaid ning sugulasi 
täis saali, saamaks kätte keskkooli lõputunnistust. Tee 
on olnud pikk ning tõsi, päris kõik lõpuni ei jõudnudki, 
kuid sellest hoolimata on selja taga mitu toredat, vahvat, 
naljakat ja lõbusat aastat.
Meenub juhtum, mil õpilased olid rahutud, kuna tegu oli 
siiski tunniga enne söögivahetundi. Õpetaja, olles häi-
ritud ning pisut ka näljastele kodanikele kaasa tundes, 
tõi õpilastele šokolaadi. Samuti olid meie hulgas hinnas 
naiste- ning ka meestepäevad. Kingitud sai iseheegeldatud 
lipse ning pikki tulipunaseid roose.
Ega ainult õpitud. Eks tuli ette ka veiderdamist. Tundide ajal 
lasti Smilersi lugu, mis matemaatikaõpetaja nime kandis. 
Või „helistati” omaalgatuslikult hoopis koolikella – ühel 
korral sajast see ka õnnestus. Meenutamist väärib ka 
laulusoon, mis avaldus enim garderoobides või erinevatel 
väljasõitudel.
Sooviksime tänada aga kõiki toredaid õpetajaid, kes 
meiega vastu pidasid ning kes meid julgustasid. Lisaks 
sellele ütleme aitäh tublidele töötajatele, tänu kellele oli 
koolimaja alati puhas ja sööklas trügimine õigustatud.

ÜG abituriendid 2013/2014

Kallid lõpetajad!
Teid oli palju, aga lõpetavad need, kel tahtmist ja jõudu jätkub.
C´est la vie!
Ja kui ka juhtub, et oma eluteel komistate või isegi kukute – ikka püsti 
ja edasi!

Linda Laasik ja Ester Sädemets

Abituurium eksamilainel           Foto: Olev Saluveer
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9.a klass
Kaupo Altsaar
Kaimar Babitš
Aile Einola
Marili Gross
Hans-Christian Hausenberg
Sandra Lisbeth Heinlo
Heleen Kanep
Karlo Korss
Carol Kottisse
Kadri Kuusk
Eliise Mai Mõttus
Grete Pall
Karl-Robert Parman
Karl-Richard Parman
Lisanne Pendra
Liisbet Rannast

Alvar Ratt
Karl Renno
Birgit Rosenthal
Rasmus Ruben
Janar Sarja
Pilleri Sei
Kent Serikov
Kaido Tamm
Eliise Tani
Keirily Tepp
Brenda Torila
Merily-Lisette Tuhkanen
Pilleriin Vesi
Martin Vool

klassijuhataja Mall Aso

Sõbralik, töökas ja krutskeid täis – just 
selline on tänavune 9.a klass. Aastaid tagasi 
alustasime kooliteed õpetaja Eve Kaljula 
juhatamise all 24 õpilasega. Tänaseks 
oleme põhikooli suurim klass, koosnedes 
kolmekümnest väga erinevast noorest. 

Oleme õppinud lahendama lahkhelisid 
enamasti sõnade abil ja ühise eesmärgi 

nimel võimelised koostööd tegema igas 
vormis. Põhikooli teine pool suurepärase 
klassijuhataja Mall Asoga on möödunud 
linnutiivul. Tänu tema initsiatiivile oleme 
saanud käia palju kordi Tallinnas, aga ka 
Haapsalus ja Värskas. Oleme osalenud 
võistlusel “Eurojooks”, laagris “Kaitse end 
ja aita teist” ning paljudel viktoriinidel. 

Head tulemused on meil ette näidata ka 
koolisisestel mõõduvõtmistel ja ka olüm-
piaadidel. Meie klassikaaslasi on edu 
saatnud spordivõistlustel. Suurepäraseid 
saavutusi on nii jalg- ja korvpallis kui ka 
kergejõustikus. 

Põhikooliaastaid Ülenurme Gümnaasiu-
mis jääme alati meenutama heldimusega. 

ELISE TANI,
9.a klass

9.b klass
Mirell Hintser
Siim Hummal
Ragnar Jõesaar
Roman Kaasik
Liis Kadak
Henri Karpov
Kristen Kodasma
Laura Kongi
Kristyn Koort
Hendri Kreimann
Piia Krela
Karl-Clemet Krier
Evelin Kruus

Oskar Lehepuu
Siim Nõmmiste
Hanna Näks
Egert Pärsikivi
Mihkel Reiljan
Külli Reinkubjas
Gerda Saul
Daria Strelovskaja
Chris Sumberg
Kadri Talmeister
Aron Max Tõniste

klassijuhataja Toomas Laan

Oleme klass, kus on 24 imelist ja tore-
dat õpilast, kes mõistavad üksteise nalju 
ja on lõpetamas põhikooli. Esimesed 
tutvused loodi juba lasteaias, kust tulid 
koos kooli Ragnar Jõesaar, Egert Pärsi-
kivi, Siim Nõmmiste, Mirell Hintser, Darja 
Streloskvaja, Gerda Saul, Laura Kongi , 
Henri Karpov, Liis Kadak, Mihkel Reiljan 
Kadri Talmeister,Hendri Kreimann ja Kris-
ten Kodasma. 

Aastad seovad inimesi. Ilma pereta 
poleks kodu, ilma klassikaaslaste ja sõp-
radeta poleks elu huvitav. „Isegi tülid 
liidavad,“ arvab Ragnar. Kollektiivina 
sobime kokku nagu valatult. Meil on tek-
kinud ühised huvid ja kõik teavad üks-
teise lugusid. Kolmandas klassis liitusid 
meie sõpruskonnaga Aron Max Tõniste, 
Siim Hummal, Piia Krela, Kristyn Koort 

ja Chris Sumberg. Oleme enamasti tegut-
sejad, aga ei puudu ka kõrvaltvaatajad ja 
hindajad. Oleme teistsugused ja kuuleme 
tihti lauset: ,,JÄLLE 9B!“ Vaikus külastab 
klassi harva ja siis purustab selle klassi 
naljamees Hendri Kreimann. Seitsmendas 
klassis küsis ta ootamatult sõna, esitades 
järgmise küsimuse :,,Kas tahate osta kassi-
liiva?“ Ehmunud ja pahane õpetaja põrutas 
vastu: ,,Mis sina sellega peale hakkad?“ 
Vastus tuli veelgi kiiremini: ,,Nuusutan.“ 
Puhkes üldine naerutorm, mis lõppes alles 
tunnikellaga.

Meie klassis on kogenud vaidlejad, eriti 
Siim Hummal ja Piia Krela, kes ei lõpeta 
isegi eluohtlikus olukorras. „Oleme ka väga 
kokkuhoidlikud,“ arvab Mihkel: „taskurä-
tikute ja pastakate peale raha ei raiska.“ 
Oleme väsimatud nagu Duracelli jänkud ja 

meie küsimuste purskkaev ei vaiki kunagi. 
Tundume vastupidavad – meil on olnud 6 
klassijuhatajat, aga meie oleme ikka alles 
ja ILMA TUNNISTUSETA ME ÄRA EI LÄHE! 
Meie klass on olnud paras peavalu nii 
mõnelegi õpetajale, kuid olukord on muu-
tunud: riigieksamiteks valmistume täiega. 
Võtame kõigist kooliüritustest osa ja ei kur-
vasta, kui midagi ei õnnestu. Seepärast 
enamasti õnnestubki. Jõuluõhtul hiilgasime 
täiega, parodeerides Selena Gomezi laulu. 
Peaosas hiilgas Henri Karpov.

Enamik meist jätkab oma kodukoolis ja 
kavatseme lüüa kaasa kõigis huvitavates 
ettevõtmistes. Oleme tänulikud klassijuha-
taja Toomas Laanele ja kõigile õpetajatele 
ning oma vanematele, et nad pole väsinud 
meid toetamast. Soovime edukat eksami-
perioodi!
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3MUUSIKAPIDU

Aprilli algul helises Ülenurme Gümnaasiumi aulas koorimuusika. Sel aastal 
kandis muusikapidu alapealkirja „Laulupeo eri“.

Lavale astusid järjekorras mudilaskoor, poistekoor, lastekoor ja segakoor. 
Kõlasid väga eripalgelised laulud. Pärt Uusbergi „Lauldes“, Arne Oidi „On meie 
keskel suvi“, Kadri Hundi „Kuningas ja laulik“ on laulud, mida laulupeol esita-
vad poistekoorid koos meeskooridega. Lastekoori esituses kõlasid Olav Ehala 
„Laul inimlikkusest“, Margo Kõlari „Kiire, kiire, kiire“ ning segakoori esituses 
kuulsime Kait Tamra laulu „Oma saar“ ja Miina Härma „Tuljakut“. Esines ka 
plokkflöödiansambel Riine Pajusaare lauluga „Kuu, ära nuta“.

Muusikapeo lõpetas Ülenurme Gümnaasiumi ühendkoor Raimund Kulli mee-
leoluka lauluga „Kodumaa“.

Kohtumiseni laulupeol!             MARIT RAUK,
ÜG huvijuht

TANTSUPÄEV
Märtsis toimus järjekordne Tartu maakonna 4. ja 5. 

klasside tantsupäev, mida juba kolmandat aastat korraldab 
Ülenurme Gümnaasium.

Seekord oli osalejaid rekordarv – mõnest koolist oli ka 
mitu tantsurühma. Tantsud olid väga erinevad ja põne-
vad. Tantsijaid oli Puhjast, Nõost, Mellistest, Tartust ja 
Ülenurmest.

Pärast tantsunumbreid osalesid kõik tantsijad erinevates 
töötubades, mis olid samuti väga eripalgelised. Neljas 
erinevas töötoas sai õppida linetantsu, tänavatantsu ning 
kaks töötuba olid showtantsu päralt.

Päev lõppes töötubades õpitu ettenäitamisega ning 
ühise kringlisöömisega.

Kuna üritusest on saanud juba traditsioon, siis kindlasti 
tantsime jälle ka järgmisel aastal.

MARIT RAUK,
ÜG huvijuht

LOODUSTEADUSTE 
AINENÄDAL ÜG 

ALGKLASIDE MAJAS
5.-9. mail toimus Ülenurme Gümnaasiumi 

algklasside majas loodusainete nädal, mille 
raames viidi läbi mitmesuguseid loodustee-
malisi tegevusi. Õpilased said panna oma tead-
mised proovile loodusviktoriinis. Klassides tehti 
kevadistest taimedest omanäolisi taimepilte, 
mida saab imetleda koolimaja koridorides. Kui 
1. ja 2. klassi õpilased panid kasvama herne, siis 
4. ja 5. klassi õpilastel oli võimalus ise uurida 
silma ehitust, lahates seasilma. Loodusteaduste 
nädal kulmineerus sfäärilise kino külastustega 
– 3D filmide kaudu said õpilased avastada nii 
ookeanisügavusi kui ka kosmoseavarusi. Loo-
dusteaduste nädal tekitada huvi loodusteaduste 
vastu ning sai positiivset vastukaja nii õpilaste 
kui õpetajate poolt.

ELEN SÜVALEP,
ÜG klassiõpetaja

Puhas laulurõõm   Foto: Olev Saluveer

Tantsupäeval tantsuhoos          Foto: Ardo Heinmaa

Reisiseltskond Sibeliuse mälestusmärgi juures
Foto: Helen Kure

REIS SOOME
30. aprillil käisid Ülenurme Gümnaasiumi kuuendad klassid Helsingis. Kavas olid kaubandus-

keskuses aja veetmine, Fazeri tehasesse minek, Heureka külastus ja linnaga tutvumine.
Väljasõit kooli juurest toimus kell 4.30 hommikul. Tallinnas läksime otse sadamasse, kus 

tutvusime reisi giidiga, kes andis kõigile pardakaardid, ning siis läksime laevale. Laevasõit kestis 
samuti umbes kaks tundi. Laeval said kõik õpilased ja õpetajad hommikusööki süüa.

Kui laev Helsingisse jõudis, saime 
kõigepealt kaubanduskeskuses Foorum 
aega veeta. Seal saime olla umbes pool-
teist tundi ning pärast seda sõitsimegi 
meie reisi peamisesse sihtkohta – Fazeri 
kommivabrikusse.

Fazeri ees oli juba tunda seda mõnu-
sat värske šokolaadi lõhna! Sees näi-
dati alguses esitlust Fazeri ajaloost 
ning ka videoid sellest, kuidas šoko-
laadi tehakse. Järgmisena suundusime 
kommide juurde - kõik said süüa nii palju 
kommi, kui ise tahtsid. Ega väga palju 
ei jaksanudki! Pärast said kõik Fazeri 
kinkekoti, kus oli sees palju head ja 
magusat.

Järgmisena ootas meid Heureka, see 
on peaaegu nagu Tartu Ahhaa. Esiteks 
vaatasime planetaariumis filmi, seal 
räägiti tähtedest ja muust kosmosega 
seotud asjadest. Seejärel said kõik omal 
valikul vabalt ringi liikuda. Mõnel õnnes-
tus isegi kukkuda.

Viimasena oli meil kavas linnaeks-
kursioon. Vaatasime vaatamisväärsusi, 
kirikuid, jalutasin Helsingi kesklinnas. 

Pärast läksime kõik tagasi sadamasse ja oligi käes kojuminek. Laeva peal sai õhtusööki süüa 
nagu hommikulgi. Kui tagasi Tallinnasse jõudsime, ootas meid ees kojusõit läbi öise Eestimaa 
Ülenurme. Reis oli imetore ja väärt minekut.

HANNA-LII HALLIK,
6. b klass
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Väljaandja: ÜLENURME VALLAVALITSUS, 61714 ÜLENURME, TARTU MAAKOND, TEL 750 2600.
Koolilehe toimetaja: PIRET RANNAST. Keeleline korrektuur: PIRET RANNAST. 
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Olevik
ÜLENURME KOOLI  LEHT

TEE SUURELE LAVALE…
Õpetajakutse valinud inimesed on erilised. Nad on nooruslikud ja valmis muudatusteks. Õpetaja näeb oma töö vilju alles 

aastate pärast, kui esimese klassi Mikkudest-Mannidest on saanud inimesed, kes on teinud elus teadlikke valikuid, meenutades 
õpetaja sõnu ja jagatud elutarkusi.

Lisaks koolitööle tegutseb Ülenurme Gümnaasiumis mitmeid huviringe, kus lisaks õppekavas nõutule tehakse sporti, 
õpitakse muusikat, näitlemist, võõrkeeli ja veel palju muud huvitavat ja arendavat.

Igal aastal on meil suurepärane võimalus nautida õpetaja Aime-Laine Kahki lavastatud etendusi noorte näitlejatega 
nii algklasside majas 
Tõrvandis kui ka Reola 
kultuurimajas. Laste 
mängus on alati soovi 
esineda, rõõmu ja lap-
selikku siirust. 

Käesoleval keva-
del esietendus Reola 
kultuurimajas Andrus 
Kivirähki näidend 
„Sibulad ja šokolaad“. 
Erakordselt entusiast-
likud noored näitlejad 
etendasid huvitava ja 
humoorika näidendi. 
Tore oli see, et lavas-
tuses osalesid erinevas 
vanuses õpilased, kelle 
ühist mängu oli naudi-
tav jälgida. Aime-Laine 
Kahk on lavastamiseks 
valinud õpetlikud ja 
sisukad näidendid, 
mida lastel on huvitav 
ja motiveeriv õppida 
ning etendada.

28. aprillil esietendus Ülenurme Gümnaasiumi algklasside majas Vendade Grimmide muinasjutu ainetel Vilve Aavik-Vadi 
dramatiseeritud ning Aime-Laine Kahki lavastatud samanimeline etendus „Kuldhani“. Näidendis mängisid kõik 4. a klassi 
poisid-tüdrukud. Muusika seadis etenduseks lapsevanem Kristi Tuhkanen ja tantsud tõi lavale 4. a klassi juhataja Kalli Ird. 
Oskuslik lavakujundus, nauditav näitlejate mäng, kaunis muusika, lustakad tantsud ning sobivad kostüümid paelusid publikut. 
Esietendusel nägid näidendit meie kooli 2. klasside õpilased, 5. mail etendus see 1. klasside õpilastele ja etendust „Kuldhani“ 
mängiti ka väikeste näitlejate emadele-isadele.

Teater on andmise ja saamise kunst. Publik tuleb saali emotsioone saama, näitleja jagab neid ja saab siis omakorda need 
publikult tagasi. Meil on teater oma koolis, näitlejateks klassi- ja koolikaaslased, kellest nii mõnigi võib-olla on teel suurele lavale.

Suur tänu Aime-Laine Kahkile, Kalli Irdile, Kristi Tuhkanenile, väikestele ja suurtele näitlejatele, nende vanematele ning 
loomulikult kõigile, kes nõu ja jõuga alati etenduste valmimisel ja etendamisel abiks on. Edu sünnib koostöös ja koostege-
mises, teineteist toetades ja innustades. Nii kasvab uus põlvkond, kes hindab kunsti, kaaslast, koostegemist ja on huvitatud 
kõigest uuest, on valmis arenguks ja uuteks väljakutseteks.

MERJE AAVIK
Ülenurme Gümnaasiumi õppealajuhataja

4. a klassi näitering                Foto: Kalli Ird

TOREDAD SUURED 
VENNAD

Üks tuntud lastelaul ütleb: „Vennad on mul suured 
mehed, mina sõsar väikene!” 6.a klassis on palju 
mõnusaid vendi-õdesid, kellel on toredad suured 
vennad. Miks mitte neid heas mõttes „ära kasutada” ja 
vennaarmust kooli huvitavaid tunde tegema kutsuda! 
Sel kevadel saime kaubale kolme vennaga: toimusid 
kehalise kasvatuse tund Tanel Altemendiga, loodus-
õpetuse tund Heiki Mölliga ning muusikatund Silver 
Sepaga. Esimesed kaks on meie kooli vilistlased, 
viimane aga Eestis tuntud muusik. Kohtumised olid 
kõik vaieldamatult vahvad. Sügisel jätkame ja kui vendi 
rohkem pole, eks siin kutsume õdesid.

Viimane kohtumine oli Silver Sepaga, selle kohta 
ka kuulajate arvamusi.

Neljapäeval 15. märtsil kohtusime Silver Sepaga. Ta 
on Eesti muusik ja ta käis meil koolis „Suured tublid 
vennad“ programmi raames. Ta näitas meile oma 
tehtud pille ja rääkis ka päriselt juhtunud lugusid, mis 
olid tema ja tema onuga juhtunud. Ta rääkis, kuidas 
muusika ja noodid on kogu aeg meie ümber ja et igalt 
poolt on võimalik muusika välja tuua. Näiteks jalalöö-
gid kinnises toas või laulmine annab mingil hetkel 
kajava noodi või siis, kui luiged mööda lendavad, tuleb 
imelik looduse, tiivalöökide ja õhuga kooskõlastatud 
noot. Ma võin julgelt öelda, et kõikidele kuuendatele 
klassidele meeldis see väga ja mina kuulaksin seda 
veel mitu korda.

Alex Kolsar,  6.a klass

Silver Sepp on laulja ja pillimees. Ta mängib väga 
huvitavaid pille, näiteks naelapilli, mida mängitakse nii 
poogna kui ka pulkadega. Muusikat saab teha peaaegu 
kõigega: torudega neid keerutades, nendesse puhudes 
ja neid lüües. Muusika tuleb välja ka veepudelist, kui 
seda loksutada ja selle vastu näppudega lüüa. Silver 
on ka hea laulja. Ta laulis iga pillimängu ajal oma 
mõeldud laulu. Pooled laulud mõtles ta kohapeal välja. 
Saime teada, et kõigi asjadega saab teha muusikat.

Kristjan Kriisa,  6.b klass

See oli väga vahva muusikatund. Kui ta kohale 
jõudis oma suure kohvri ja mingi torupuntraga, ei 
osanudki ma arvata, et see on nii vahva. Tal oli ka 
mingi masin, mis salvestas seda, mida ta just laulis või 
häälitses. Alguses tegi ta tavaliste väikeste torudega 
huvitavat häält ja siis hakkas ta laulma laulu, mis ta 
just kohapeal välja mõtles. Tal oli kaasas ka koer, kelle 
nimi oli Tiff. Väga naljakas oli. Siis hakkas ta mängima 
pilli, mis oli tehtud vanast puutoikast ja mille sisse 
olid löödud naelad. Veel rääkis ta naljajutte oma elust 
ja laulis ka tuntud laule. Me plaksutasime kaasa ja 
lausime ka. See oli väga vahva!

Annabell Sarapuu,  6.a klass

Meie kohtusime Silver Sepaga, kes on muusik. Ta 
on 6.a klassivenna vend. Silver on käinud muusika-
koolis, seal ta õppis klarnetit. Pärast sain ma Silver 
Sepaga pilti teha ja temalt autogrammi. Kui ma koju 
jõudsin googeldasin kohe ja leidsin väga palju infot. 
Sain teada, et ta on sündinud 29. septembril 1982. Ta 
on ansamblis Ro:toro löökpillimängija ja teeb kaasa 
ka ansamblis Bombillaz. Silver Sepp on lõpetanud 
Metsapoole Põhikooli ja Häädemeeste Keskkooli. Tal 
on pikad juuksed ja ta on väga rõõmsameelne. Lõpus 
kinkis Silver õpetaja Piret Rannastele oma lugudega 
plaadi  Kõik tegid Silveriga selfisid.

Maarja-Liis Uri,  6.c klass

Silveri koer oli ka täiesti armas ja eriti lahe oli siis, 
kui ta tahtis oma koera laulma panna. Tegelikult oli 
see täiega lahe. Tema laul „Metsik mees“ kummitab 
ikkagi mul peas. Minu meelest oli see kontsert täitsa 
lahe, tahaks veel, et ta tuleks meile kooli külla. 

Kelly Ots,   6.c klass

MINU HUVIALA - JOONISTAMINE
Olen joonistanud kogu elu. Käin Tartu Lastekunstikoolis juba 3 aastat, alustasin eel-

klassist. Praegu käin ma juba 2. b klassis. Üks minu esimestest piltidest asub vanemate 
toas seina peal, kuigi see pilt mu vanematele ei meeldinud - olin alles umbes kaheaastane 
ja sodisin pastakaga seina täis.

 Pilt, mille saatsin konkursile ja sellega eest 30 parima sisse sain ja ka väikese autasu, 
on pilt „Minu unistuste onn”. See pilt, mida ma tegin umbes pool nädalat, on  püstkojast,  
kus sees on väikestele lastele kas lumememme- või jänesekujulised toolid, kus lapsed 
saavad istuda, laulda või meisterdada. Tooli ümber on väikesed pakud, millel saab 
samuti istuda. Et onn ise liiga igav ja lihtsalt niisama puidust ei oleks, on selle peale kas 
kootud või värvitud Tartu  värvid. Seda pilti tegin ma ise rõõmuga, kuna mulle meeldib 
joonistada, aga ilma õpetajata ma ei oleks nagunii seda pilti ära teinud. 

Olen saatnud võistlustele ka teisi töid, näiteks „Peace”, see on töö, kus on suur 
pääsuke ja käed, mis hoiavad õuna, mille taustal lendlevad noodid ja päikeseloojang. 
See pilt sai minu klassis päris kuulsaks, aga ise ma nüüd uhkustada küll ei tahaks. Ka 
kodus ma joonistan, kui vaba hetk tuleb. Koolis sodin ma kogu aeg vihikutesse oma 
väljamõeldud kujutlusvõime kollusid või niisama erinevaid loomi või olevusi, keda ei 
saaks ei koletiseks ega loomaks nimetada. Joonistamist loodan jätkata ka tulevikus. 

PAULA POKINEN,
6.a klass 

Üks joonistus Paula 
märkmikust

MINU HUVIALA – SUUSATAMINE
Õpin Ülenurme Gümnaasiumi 8.a klassis. Tegelen murdmaasuusatamisega 5 aastat. Alustasin 10-aastaselt treeninguid 

Tartu suusaklubis, kuid nüüdseks olen jõudnud juba Otepää Karupesa teami, mis pakub võimalust tegeleda tipptasemel 
suusatamisega. Minu treener on Tanel Ojaste, kes on Eesti Sprindikoondise peatreener.

Suusatamine on minu suur armastus, milleta ma ei saa elada ning mis annab mulle elujõudu. Üritan endast anda alati 
maksimumi ning ma ei lepi kesiste tulemustega, vaid püüdlen iga kord aina kõrgemale.

Sport nõuab väga palju aega ja pühendumist. Tihti pean loobuma paljudest meelistegevustest, kuid muudmoodi tippu ei 
jõuagi. Peab olema eesmärk, kuhupoole püüelda, ning siis polegi enam kõik muu oluline. Kuna ka haridus on minu jaoks 
oluline, siis soovin tulevikus spordi kõrvalt ülikooli sisse astuda. Kui olen kõik enda eesmärgid elus saavutanud, siis tahan 
hakata treeneriks ja aidata  noorsportlastel saavutada nende eesmärke.

2013/2014. a hooaeg on olnud küll lühike lumepuuduse tõttu, kuid sellegipoolest olen saanud käia paljudel võistlustel 
ja saavutanud ka häid kohti. ETV Swedbanga noorte suusasarja I etapil saavutasin 4. koha ja III sprindi etapil 2. koha. 
Sarja kokkuvõttes olin viies.     ALEKSANDRIA MIRONJUK

8.a klass


