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Sügisene matkapäev Ulgele
Algas sügis ja ka kool. Esimesel
nädalal oli koolis põnev, kuna oli
„Reipalt koolipinki” nädal. Ühel
hommikul oli meil esimene tund ja
järsku hakkas alarm üürgama. Tuli
välja, et õnneks tehti vaid tuleohutusõppust. Pärast õppust läksime kooliga Ulgele maastikumängu mängima. Võistkondadeks olid Ikszetes,
Hummel, Kassikakk, Muumitrollid
ja Red Bull. Võistluse võitsid Muumitrollid koosseisus Marcus, Miia
S, Romet, Keiti ja Kaili, kes juhtisid 27 punktiga. Teiseks tuli meeskond Kassikakk 22 punktiga. Mäng
oli väsitav ja lõbus, läbida tuli meil
mitmeid punkte, kus saime proovile
panna oma teadmisi köiesidumises,
lindude ning puude nimetuste tundmises. Pärast mängu lõppu saime
tädi Pireti maitsvat toitu ning seejärel läksime koju. Oli tore päev!

Romet Mägi

•

2 ja 3. klassi tüdrukud kiigemõnusid nautimas Ulge rannas - Miia Enders,
Kertu Lass, Triinu-Mari Raadik ja Madga Leena Barkalaja.

Sügis
On kätte jõudnud sügis,
lehti täis on maa.
Ta meie juurde trügis,
sest pidi tulema.

Kooliõuest tuleb kära
või nii see mulle näib.
Teerada pole näha
ja kõik on lehti täis.

On pingid üksildased
nii paljudel on kiire.
Kõigil peal on mase,
sest sügisel ei ole piire.

Keiti Lass
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Matk maisilabürinti

Matk maisilabürinti

•

Kes esimesena jõuab - lapsed jooksmas võidu labürindi lõppu ja tagasi !

22. septembril käisime Leie
noortekeskusega Pajusis maisilabürindis. Labürint kujutas endast torti
ja äratuskella, mis seisis laual. Enne
maisilabürinti pääsemist saime läbi
teha Kreeka labürindi. Lisaks sellele saime seda skeemi ka paberile
joonistada.
Enne, kui meid lasti labürinti,
tehti meile selgeks, kuidas seal liikumine peaks välja nägema ja meile tutvustati ka maisitaime. Saime
aimu, kui kõrged on maisitaimed
ning meile kinnitati, et maisitõlvi-
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kuid võib süüa ja õpetati ka, kuidas
neid taime küljest kätte saada.
Labürindis tuli läbida kuus
punkti, et saada kommi, sest mingi eesmärk lõpuni jõuda pidi olema. Iga punkti juures oli värviline
pliiats, millega tuli kaardi tagumisel küljel kontrollpunktile rist teha.
Kui teekonna lõpuks oli kuus eri
värvi pliiatsijoont paberil, siis sai
pärast endale kommi valida. Kokkuvõttes oli väga põnev päev.

Miia Sass

•

Magda Leena, Triinu-Mari, Argo
ja Rando joonistamas keerulist
labürinti.
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Miklilaat ja nunnud

Magus mihklilaat ja
omanäolised nunnud

•

Huvitava meisterduse tiitli pälvinud võidutöö.

Leie koolis tähistati mihklipäeva
4. oktoobril. Meie tähistasime
mihklipäeva laada ja nunnunäitusega, kuhu oli kogutud palju köögivilju ja neist meisterdatud toredaid
väljapanekuid. Nende seast valiti

•

Kauplemine käib täies hoos, astuge ligi ja ostke.

välja kõige naljakam, ilusam ja
suurem.
Laadal müüdi kõige rohkem
küpsetisi, mis olid kõik väga maitsvad. Mina müüsin oma õega küpsiseid ja muhvineid. Saime kõik

kiiresti müüdud. See päev oli hästi
tore ja lõbus! Ootan juba väga järgmist mihklilaata.

Rasmus Enders

Jaapani keele hommik
Viljandi Linnaraamatukogus
14.oktoobri hommikul käisime Viljandi Linnaraamatukogus.
Tüdruk nimega Laura rääkis enda
kogemusest Jaapanis. Seitsmeteistaastaselt otsustas ta minna vahetusõpilaseks YFU abil. Kuna Laura
ise oli varem juba Jaapani kultuuri
vastu huvi tundnud ning õppinud
seda keelt, oskas ta moodustada
lihtlauseid.
Tema peres oli isa, ema ja kaks
õde. Laura rääkis pere ja ta enda
ettevõtmistest. Kuna Jaapan on

tuntud oma animatsiooni poolest,
lasi ta meile ka sellepäraseid laule.
Saime sirvida ka koomikseid, mida
pidime tagantpoolt alustama. Laura
rääkis meile ka Jaapani kommetest.
Tüdruk ise käis ka sealses koolis, eraldi oli kool tütarlastele ja
poistele. Ta kinnitas seda, et 6. augustil 1945. aastal heitis Ameerika Ühendriikide lennuk EnolaGay
Hiroshimale tuumapommi ning
seetõttu on jaapanlased väga tundlikud, et tuumapommist räägitakse

koolis nii vähe, sest tegelikult on
see kõige ohtlikum relv.
Ta mainis ka seda, et väga meeldiv ja positiivne oli alati Jaapanis
poes käia, kuna müüja on alati väga
rõõmsameelne ja alati annab kauba
sulle kahe käega ja kummardades,
mitte nagu Eesti mõnes poes, kus
müüja lihtsalt viskab kauba letile.
Hiljem saime küsida ka küsimusi ning kõik, kes soovisid, leidsid
vastuse enda küsimusele. Minu arvates oli huvitav hommikupoolik.

Moonika Lembavere
3
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Kelleks tahan saada?

Kelleks tahan saada?

•

Rasmus Endersi kollaaž teemal “Minu maailm”

Mina tahan suurena hakata
ettevõtjast kalameheks. Minule
meeldib väga koos oma isaga kalal
käia. Meie käime tavaliselt paadiga
Võrtsjärvel ja Emajõel. Peamiselt
püüame röövkalu. Minu kõige suurem kala on kuuekilone haug, mille
ma püüdsin, kui ma olin kuueaastane. Püüdsime selle haugi Pedja
jõest.

•

Alar Anti kollaaž teemal “Minu maailm”

Minu lemmikkala on ahven.
Mulle meeldib ahvenat püüda,
kunaseda on palju ja seda on lihtne püüda. Suureks saades tahan
koos isaga minna maailmameistrivõistlustele spinningupüügis. ...
Selleks peame me palju kalal käima
ja võitma Eestis peetavad võistlused. See on päris raske.

Suureks saades tahan veel
oma telesaate teha. Telesaates
tutvustaksin erinevaid kalaliike
ja õpetaksin neid püüdma. Lisaks
tahaksin teha kalareise Võrtsjärve ja Emajõe peal. Samuti korraldaksin lastele kalastuslaagreid,
kus õpiksime kalastamist ja kalast
toitu valmistama. Suurena tahan
käia igal pool maailmas kalal.

Rasmus Enders

Spordipäev Kolga- Jaanis
Sel aastal otsustasid Leie
kool ja Kolga-Jaani kool
spordipäeva koos pidada.
Spordipäev toimus 26.
septembril. Võisteldi erinevatel aladel nagu pallivise, kiirjooks, kaugushüpe ja murdmaajooks.
Spordipäev toimus KolgaJaani staadionil. Minule meeldis kõige rohkem
kaugushüpe ja kiirjooks.
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Meie vanuseklass pidi
jooksma mudmaajooksus
kaks staadioniringi. See
oli raske, kuid jõudsime kõik ilusasti finišisse.
Lõunat sõime Kolga-Jaani
põhikoolis. Peale söömist
oli autasustamine, kust
viisid nii Leie kui KolgaJaani õpilased mitmeid
diplomeid koju.

•

2.-3. klassi õpilased stardijoonel valmistumas spurdiks.

Disandra Karjus
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Õpetajate päev

Rollid vahetuses – õpetajate päev
Leie Põhikoolis

•

Eesti keele õpetaja rolli on ülevõtnud 8. klassi õpilased
Moonika Lembavere ja Kaarel Saksniit.

•

Õpetajate võistkond valmistumas raskeks etteasteks kooli
kostüümi ruumis.

Traditsioonikohaselt tähistasime
5. oktoobril koolis õpetajatepäeva
nagu paljud teisedki koolid. Sellel
päeval said õpetajarolli proovida
nii 8. kui ka 9. klass. Direktoriametis oli sel aastal Kärolin. Sel päeval
toimus neli tundi, mis kõik olid lühendatud. Nagu ka eelnevatel aastatel, olid ka õpetajad pöördunud
tagasi koolipinki. Kõik, kes õpeta-

jatele tunde anda said, tõdesid, et
need olid just kõige raskemad.
Kui kõik neli tundi läbi said,
toimus võimu tagasiandmine. Jagasime laiali omajagu laitus- ja kiituskirju. Enne, kui anti ametliult tagasi
koolipitsat, mis on õpetajatepäeva
võimutunnus, esitasid õpetajad viimast internetisensatsiooni, milleks
oli „Pen pineapple apple pen”.

Päeva viimaseks sündmuseks
oli saalihokimäng võimlas. Omavahel võistlesid õpetajad ning 8. ja
9. klassi õpilased. Mängu võitsid
õpilased. Õpetajatepäev oli väga
tore ja see oli hea võimalus anda
õpilastele aimu, milline on õpetaja
roll ja kes teab, äkki leidiski keegi,
et tahab tulevikus õpetajaks saada.

•

•

•

Luuletuse autor Leie Põhikooli
õpilane/direktor Eero Plamus

Joonistuse autor Leie Põhikooli
õpilane/õpetaja Epp Barkalaja

Grete Sass

Luuletuse autor Leie Põhikooli
õpilane/õpetaja Marit Iila.
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Pudrukuu

Harjutasime
pudruprogrammi raames kätt

•

•

Pudrukulbi liigutaja PaulineSimona Sepp.

Möödunud oktoobrit võime
pidada pudrukuuks, mille raames
kutsutigi koole üles üheskoos putru
valmistama. Kuigi paljusid ei isuta
puder, võtsid sellest toredast üritusest neli Leie kooli klassi osa.
Leie koolimajas võis mitmel
nädalalõpul tunda mõnusat lõhna,
mis mingil põhjusel hajus maja
peale keldrikorruse käsitööklassist.

Puder on valmis ja nüüd kõik see pere laua taha sööma! Vasakult alates
Alar Ant, Pauline-Simona Sepp, Miia Sass, Renee Radik, Romet Mägi
ja Rando Raadik.

8. ja 9. klass valmistasid pudruprogrammi šokolaadist kaerahelbeputru, mille magus lõhn kutsus ka ise
putru keetma. Paar nädalat hiljem
asus ka 4.-5. klass pudrupotis kulpi keerutama. Pisemad koolilapsed
tegid jõulust hirsiputru, millele
andis head hõngu apelsin ja kaneel.

Aktiivsed koolilapsed ei jäänud
ka märkamata. Nimelt saatis Eesti
Terviseamet osalejatele diplomid
ning ka kiirpudrupakid, mis paistsid kujunduse järgi väga maitsvad.
Meie 4.-5. klassiga otsustasime, et
see oli niivõrd vahva ettevõtmine,
et teeme ka uuel veerandil ühe toreda kooskokkamise.

õpetaja Janika Vaht

Meie lemmikretseptid:
Jõuluhõnguline kõrvitsapuder
•
•
•
•
6

2 dl odrahelbeid
1 dl kohvikoort
2 peotäit kõrvitsakuubikuid või
1 dl kõrvitsapüreed
200 g kohupiima

•
•
•

4-5 dl vett
tsipake piparkoogimaitseainet ja kaneeli
magustamiseks
steviat või suhkrut

Odrahelbepuder kookospiimaga
•
•
•
•
•

2 dl odrahelbeid
4-5 dl vett
1 dl kookospiima
6 sl kookoshelbeid
1 küps banaan

•
•
•

näpuotsaga soola ja
kaneeli
maitse järgi steviat
või suhkrut
2 peotäit hapukaid
marju
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Kiirabiõppus

Kiirabiõppus „Sinu käed
päästavad elu 2016”

•

Kõik õpilased said oma kätt proovida elustamisel. Antud pildil teeb seda juhendaja silme all Romet Mägi.

14. oktoobril külastasid meie
kooli kiirabitöötajad, kes õpetasid
meile tähtsamaid asju esmaabist.
Terve nädal oli tervise nädal, kus
käis perearst ja hambaarst meid
kontrollimas ning „Sinu käed päästavad elu 2016” raames tuldi ka
kiirabitööst meile rääkima.

1.

Kogunesime kõik võimlasse,
kus ootasid neli juhendajat. Igaüks
liikus vabalt valitud inimese juurde
ja siis alustati õpetamisega. Maas
olid matid ja seal peal inimese mängukehad. Meile õpetati, kuidas teha
inimesele südamemassaaži, kuidas
tõsta toolilt maha minestanud ini-

2.

3.

mene, kuidas helistada kiirabisse ja
kuidas paigutada inimene püsivküliliasendisse.
Meile meeldis see tund väga
ning saime palju uut teada. See oli
väga vajalik ja õpetlik, sest nüüd
me oskame ka ise hädasolijaid
aidata.

Kaili Pullisaar

4.
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I veerandi lõpp
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Aeg lendab – veerandi viimane päev

•

Õpetaja Sofia loodusainete kabinetis on Rasmus Enders oma õhupalli täitnud süsihappegaasiga.

Esimene veerand jõudis lõpule
ootamatult kiiresti. Veerandi jooksul jõudsime kooliperega mööda
saata mitmeid vahvaid koosviibimisi ning külastada erinevaid üritusi ka väljaspool kooli. Et tööd
oli juba oktoobri lõpuks omajagu
tehtud, oli viimane koolipäev, 21.
oktoober lustliku suunitlusega
punkt möödunud veerandile.
Koolipäev oli lühendatud ning
iga õpilane leidis päevast midagi
sellist, millele ei olnud varem kätt
külge pannud. Õpetaja Sofia loodusainete kabinetis oli võimalus vaa-

II veerandi
sündmused:
02.11. Hingedepäev
08.11. kell 14.00 kuppelkino
10.11. MARDI-trall
14.11. kell 15.00 Isadepäeva
kontsert
22.11. Pimeda öö pidu
24.11. Nupuke ja Mälukas
28.11. 1. advent
05.12. 2. advent
08.12. Nupuke ja Mälukas
12.12. 3. advent
21.12. Jõululõuna ja -pidu
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•

Kas on tõesti võimalik veel avastada midagi uut ja põnevat?
Keiti Lass ja Moonika Lembavere.

delda lähemalt, milline on sibulanahk läbi mikroskoobi vaadates või
et millised on erinevad samblikud.
Samuti sai iga soovija mõõta oma
südamelööke ja pulssi normaalolekus ning pärast lühiajalist koormust. Kolmanda laua juurde jõudes
võis märgata värvilisi õhupalle, äädikat ja soodat. Neid komponente
kasutades sai iga huvitunu süsihappegaasiga õhupalli täita.
Samal ajal said teised õpilased
õpetaja Epu juhtimisel varjuteatrit teha. Kuigi algklassid olid juba
varasemalt ettevalmistusi teinud,

•

Punamütsike-Disandra Karjusvajuteatri aasal lilli korjamas.

said ka suuremad õpilased teatritegemisega hästi hakkama. Kasutusse oli võetud mitmeid kostüüme,
heli ja valgust.
Viimasel tunnil tuli Eesti Maaülikoolist 6.-9. klassile rääkima
Raimo Selgis, kes rääkis tarbimisharjumustest ning andis aimu, kuidas olla keskkonnasõbralik tarbija.
Veerandi viimane koolipäev oli
õpetlik ning meelelahutuslik.

Õpetaja Janika Vaht

