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Reedet, 5. veebruarit ootasime me väga, sest õhtul kella kuueks pidime           
taas koolimajja tulema, et öö koolis veeta. Mina ja Marten jõudsime           
koolimajja juba enne poolt kuut, peagi saabus ka Renaldo. 
Läksime õpetaja Gunnari klassi, poiste öötuppa, panime oma asjad         
kohtadele. Meil oli kaasas tekid, padjad ja magamiskotid. Külje alla tõid           
teised poisid võimlemismatid. Minul oli kaasas täispuhutav madrats,        
millega sai palju nalja: pumpasin ja pumpasin, aga ikka ei saanud õhku            
sisse. Küsis teistelt, kas keegi viitsiks aidata, aga vastust ei saanud.           
Palusin abi siis õpetajalt ja ühisel nõul, jõul ja loomulikult pumba abiga            
saime madratsi õhku täis.  
ÖÖeineks olime kaasa võtnud krõpsu- ja leivakorvikeste pakke ja         
joogiks limpsi. Richard üllatas imeliselt lõhnavate viineripirukate ja        
küpsisetordiga.  
 



 
Kui ettevalmistustööd tehtud said, hakkasime saalis reaalselt virtuaalset        
Among Us´i mängima. Loosiga valisime 2 imposterit ja ülejäänud olid          
tavalised tegelased. Minu arust oli see väga lõbus, aga kuna mängu           
käigus tekkis päris palju lärmi, hüüdis hüüdis kolmanda ringi lõpus üks           
tüdrukutest: ,,Appi, mu kõrvad! Mängime midagi vaiksemalt!” Tegin        
ettepaneku vaime välja kutsuma hakata. Oli pooldajaid ja kahtlejaid. Aga          
lõpuks jõudsime ühisele otsusele, et jätame sel õhtul vaimud rahule.  
Otsustasime vahelduseks hoopis keha kinnitada ja pärast seda olime         
niisama, et mõne aja pärast liiklusteemalist Kahooti mängida. Mina         
võitsin kaks mängu. Pärast seda  mängisin Marteniga paar Minecrafti  
Kahooti  veel. Ja kui sellestki küll sai vaatasime  pisut  ,,Harry Potter ja 
tulepeeker”  filmi. 
Pärast filmi  mängisime ,,Tõde ja tegu”, mis oli taas väga lõbus 
koostegemine. Teona käisime mitu korda õpetaja käest erinevaid 
küsimusi küsimas ja nii mõnigi küsimus ja vastus osutus tõeliselt 
huvitavaks. 



Kella kahe paiku öösel üritas nii mõnigi meist magama jääda, et siis 
paari tunni pärast taas tegutsema hakata. Kella seitsme paiku hommikul 
olid kõik juba ärkvel. Mängisime pisut ja hakkasime klassi  koristama. 
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Richard ja Jan tegid taigna ja küpsetasid pannkooke. Nii mõnigi sõi paar 
pannkooki, sest kõht oli taas tühjaks läinud. Minul isu ei olnud ja jätsin 
varase hommikusöögi vahele. Ja kahjuks nii saigi klassi öö 
hommikuvalguses läbi. Jääme uut klassiÖÖd planeerima ja ootama. 
Saladuskatte all võin öelda, et see toimub õues ja telkides.:) 
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