Saksa keele päev
Õpilaste arvamused
Saksa keele päev oli väga huvitav, sest sain teada väga palju Austria kohta, söökidest,
kommetest jne. Rääkisime ka muinasjuttudest ning mängisime saksa keeles mänge. Päeval
sain tuttavaks uute inimestega.
Kaia 8. klass
Mulle meeldis Austria viktoriin, sest sa palju huvitavat teada. Samuti oli huvitav kuulata
kedagi, kelle emakeeleks ongi saksa keel. Kirjanduse tunnis sain teada rohkem Saksamaa
muinasjuttudest.
Marianne 8. klass
Meeldis:
Head saiakesed
Austria esitlus
Kirjanduse töötuba
Lahedad lektorid
Saksamaa suursaadiku kõne
Joosep 8. klass
5. klassi õpilaste arvamused
Saksa keele päeval oli huvitav see, et saime igasuguseid ülesandeid täita. Ma nägin seal ühte
head sõpra. Me jõudsime 8 ülesannet ära täita, pärast sõime pirukat ja läksime kooli.
Mängisime mängu Autobahn. Meie alglinnaks oli Bonn. Meie jaoks oli tähtis see, et saaks
palju kilomeetreid kokku. Esimese ülesandega läks palju aega. Mulle meeldis Frankfurti linna
ülesanne. Seal tehti meist Saksamaa asjadega pilte ja tehti põskedele saksa lipp. Kokkuvõttes
oli meil 33 punkti (vist). Lõpuks saime kommi, läksime sööma ja kojusõit võis alata.
Kristofer
Saksa keele päeval meeldisid mulle ülesanded ja mõistatused. Eriti meeldis, et me olime
esimest korda saksa keele päeval ja saime kohe 3. koha kolmekümnest. Lõpuks olid kõik
väsinud ega jõudnud enam joosta, aga pidi! See oli äge, kui meil pass täis sai ja me jooksime
üles politseisse. Me teenisime üle 50 punkti. Muidu mulle väga meeldis, me saime
näomaalingu (saksa lipp põsele), saksa lipu ja täiega komme. Seal me saime süüa ka
saiakesi.
Sander
Saksa keele päev oli tore. Oht hiljaks jääda sundis mind kohe peale ärkamist ja pesemist
jooksma 2 km bussi peale. Hingetuna jõudsin kooli sööma ja siis mindi kähku bussi peale.
Kuna mul ei olnud pastakat, küsisin seda vähemalt poolte laste käest, kes bussi peal olid, aga

probleemi lahendas Sander, kellel oli neid vähemalt viis. Hiljem selgus, et seda polegi vaja.
Kui jõudsime Võru Kesklinna kooli, esinesid kõigepealt noored saksa keele õppijad ja siis
pidas kõne Saksamaa suursaadik.
Mina käisin saksa keele mängude päeval Võrus. Bussis arvasin, et see on mingi lauamäng (ei
tea, miks). Igal juhul oli see tõeliselt lõbus, mis siis, et see oli väga väsitav. Kui andsime ära
esimese passi, nägime, et oleme teisel kohal ja võime isegi võita. Kui mäng oli läbi ja punkte
loeti kokku, hoidsime pöidlaid, et võidaksime. Me küll ei võitnud esikohta, aga saime
kolmanda koha. Pärast saime Haribo kummikomme. Koju sõitsime rõõmsatena.
Priit

