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Jüriöö teatejooks
Nagu igal aastal, nii ka sel aastal, tähistasime jüripäeva jooksuga. Igast klassist pidi olema kümneliikmeline
võistkond. Jooksu tuli vaatama nii lapsevanemaid kui ka vilistlasi.
Direktor seletas meile, et miks me jüripäeva tähistame.
Enne seda, kui start anti, viis buss kaugemates punktides jooksjad oma kohtadele. Kell kaheksa kõlas
stardipauk, milleks sellel aastal oli rakett, et kõik ikka näeksid ja kuuleksid, millal start anti.
Kuna reedel oli suhteliselt külm ja tuuline ilm, siis tehti natuke teistmoodi, kui eelmistel aastatel. Seekord
antakse sellele klassile, kes põleva tõrvikuga finišisse jõudis, eriauhind. Selle saavad seitsmendikud.
Võitjatele ehk üheksandikele, kuulus tort. Tänavu löödi eelmise aasta rekord üle. Uus rekord on 7.00,4.
Kui ajad teada olid ja üheksandikel tort käes, siis said kõik jooksjad veel ühe šokolaadi. See aasta jääb
kindlasti meelde sellega, et löödi eelmise aasta rekord. Ning kindlasti ka saame selle hõbedast plaadi, nagu
mullu oli, kus on kõikide jooksjate nimed ja võiduaeg peal. See niinimetatud karikas jääb seisma fuajees
olevasse karikakappi.
Jüriöö jooksu võitjad: Keiti Põrk, Agne Pino, Kalev Varusk, Arno Tiivel, Rauno Valter, Margus Vare,
Rauno Mets, Janari Marimäe, Raul Niinemäe, Remo Lepik.
Agne Pino

Reis Lätti
22. märtsil reisisime naaberriiki - Lätti. Tõusma pidime vara, sest kell 6.00 oli tarvis olla juba koolimaja
juures. Kui kõik kohal, asusimegi teele. Sõit Läti-Eesti piirile kestis umbes 3 tundi. Piiril kontrolliti meie
passe ja visati pilk ka isiku poole, et kõik oleks ikka õige. See käis üsna kiiresti, sest ka Läti on astunud
Euroopa Liitu. Piir edukalt ületatud, sõitsime Baltimaade suurimasse linna Riiga. Sõidu ajal andis õp. Ulve
meile infot selle linna kohta ja õpetas läti keelt. Saime teada, et “tänan” on “paldies” ja “tere” on “sveiks”.
Kui jõudsime oma soovitud sihtpunkti, siis sealgi oli õp. Ulve meile giidiks. Riias oli palju huvitavat, mida
vaadata. Saime linna peal ringi uurida tunnikese, siis ootas meid juba Jurmala, kus asus tuntud Livu veepark.
Sõidul sinna olid kõik elevil.
Livu veepark oli tõesti hiiglaslik, võrreldes Eesti veeparkidega. Seal oli igat värvi torusid: punast,
oranži,rohelist, sinist, sinist valgete triipudega..... Ei jõua neid kokku lugedagi!
Olla saime seal 4 tundi. See oli piisav aeg, et kõik atraksioonid läbi proovida.Peale seda käisime poes ja sealt
edasi ühte Läti söömis-ja ajaveetmispaika Lidosse. Selles mõnusas paigas liikus ringi palju erinevaid elukaid.
Kui kõht täis, pidime kahjuks kodu poole liikuma. Sõidu ajal tehti viktoriin ja vaatasime televiisorit. Leie
jõudsime umbes 10 paiku.
Mõne päeva pärast tegin väikese küsitluse, kus selgus, et paljudele meeldis sinine valgete triipudega toru ja
ka et kõikidele meeldis see reis väga, olenemata sellest, et oli väsitav ja pikk sõit.
Maia-Liisa Suigusaar
teine lehekülg

Südamenädal
17. - 23. aprillini tähistati Eestis traditsioonilist südamenädalat, mille juhtlauseks oli "HOIA SÜDA
TERVE".
Selleks, et süda oleks terve, on meil vaja: liikuda regulaarselt, toituda tervislikult, loobuda suitsetamisest,
puhata korralikult - nii vähe seda ongi, kuid ometi pole kerge teostada.
Mida siis meie koolis tehti? Kuulasime arstilt teemakohast vestlust, 7. – 8. klassi õpilastel mõõdeti
vererõhku, kes soovis, sai ka naabril südant kuulata, jagati teemakohast kirjandust, jälgiti pulsi reageerimist
koormuse suurenemisel ning mängiti saalibändit.
Ole aktiivne ja liikuv, siis see väike rusika suurune pumbake ei jäta sind hätta!
õp Tiiu

Tääksi kool – Tervist Edendav Kool
Viljandi maakonnas on kaks kooli, mis tegelevad Tervist Edendava Kooli projektiga – Tääksi Põhikool
ja Viiratsi Algkool. Selle projekti eesmärgiks on tervislike eluviiside propageerimine koolis. Viimaste
aastate eesmärkideks on tervist propageerivate ürituste korraldamine oma koolis. Samuti otsida uusi
koole, kes tahaksid liituda selle liikumisega.
Käisin koos Janika, Kristi ja Maia-Liisaga Tääksis. Seal tutvustati nende loodusprojekti.
Päev algas tutvumisega. Peale seda jagati lapsed rühmadesse ja õpetajad pandi omaette rühma. Pidime
erinevaid küsimusi lahti rääkima: miks me seda teha tahame, mida sellelt ootame ja mida saaks kohe teha.
Küsimused läbi arutatud, tutvustati meile koolimaja ja siis anti puuvilju süüa.
Peale väikest kehakinnitust tehti küsimuste – vastuste kokkuvõte.
Meelelahutuseks korraldati erinevaid teatevõistlusi ja ringtantse.
Lõpuks läksime õue ja suundusime järves olevale väikesele saarele, kus autasustati paremaid.
Sellega sai päevakava otsa.
Riivo Mets
5. klass

Kas jääbki viik?
Seoses südamenädalaga toimusid meie koolis saalibändi võistlused. Võistlused toimusid kolmes
vanuseastmes, 1. – 3., 4. – 6. ja 7. – 9. klass. Mängu ajaks oli kaks korda seitse minutit. Võistkonnas kuus
mängijat, kellest vähemalt kaks pidid olema tüdrukud. Punkte jaotati sedasi: kaks punkti võitjale, üks punkt
viigi korral ja kaotus ei andnudki punkte.
Tulemused olid järgmised: 1 – 3 vanuseastmes võitis 3. klass nelja punktiga, teine oli 2. klass kahe punktiga
ja kolmandaks jäid 1. klassi õpilased, kes ei saanudki punkte.
Teises vanuseastmes (4. – 6. kl) sai esimese koha 5. klass nelja punktiga, teine oli 6. klass kahe punktiga ja
kolmas oli 4. klass, kes ei kogunud omale ühtegi punkti.
Kolmandas vanuserühmas 7. – 9. kl oli asi natukene keerulisem! Kõik klassid said võrdselt kaks punkti. Ei
tea, kas jääbki viik või mõtleb direktor midagi välja. Eks seda näha ole!
MIKS? Panen siia lõppu väikse protesti, mida üheksandikud avaldasid! Direktor ei lubanud üheksanda
klassi tüdrukutel mängida, kuna polnud sportimisriideid kaasas. Aga kaheksanda klassi tüdrukud küll võisid
mängida ja neid ei saadetud minema!! Miks nii??? Üheksandikud soovivad mängu tühistamist ja uut mängu!!
Kas ikka mäng jääb viiki, kui õiglaselt mängida?
Keiti Põrk
kolmas lehekülg

Luulelind

17.märtsil toimus Leie koolis laulu-ja luulelind. Hommikul toimusid osadel õpilastel proovid, kuid mõned
läksid Viljandisse kooli-teatrite festivalile. Kõigil esinejatel oli suur ärevus sees.
Kui aula oli kell 13:00 rahvast täis, alustasid pidu õhtujuhid (võib ka öelda lõunajuhid, nagu mõned neid
kutsusid) Maia-Liisa ja Taavi 7-klassist. Esmalt rääkisid nad natuke kevadest ja keelest ning pärast tutvustasid
žüriid. Luulelinnu žürii koosseis oli järgmine: Taimi Russki, Astra Aavik, Kirsti Tuisk, Ervin Org, MariaRoberta Org ja Helge Litvinjuk.
Peagi hakati esinema. Võistlejaid oli küllaltki palju ning luuletused olid väga ilusad. Mõned olid
sügavmõttelised, teised lõbusad.
Kui kõik laulud ja luuletused olid lauldud ning loetud, tuli väike vaheaeg ja žüriid läksid kokkuvõtteid
tegema. Luuležürii esimees Ervin Org tegi tulemused teatavaks. Väikese luulelinnu esimene koht läks Jaanus
Vaht`ile 2.klassist ning tunnustust väärisid Hanna Maria Tootsi 2.klassist ja Erki Liiv 1.klassist tubli
esinemise eest. Keskmise luulelinnu esimene koht läks Jaanika Lembaverele 5.klassist ning tunnustust
väärisid Janika Vaht 6.klassist ja Riivo Mets 5.klassist. Suure luulelinnu võitja oli üheksandik Keiti Põrk ning
tunnustust väärisid Merilin Liiv, Maia-Liisa Suigusaar ja Taavi Toomsalu, kõik 7.klassist.
Auhindu oli palju. Kõik kolm esikohta, Jaanus, Jaanika ja Keiti said kingiks raamatu ja reisibüroo Embach
Toursi poolt tasuta reisi Lätimaa pealinna Riiga ning Jurmala Livu veeparki. Tasuta teatripiletid Vanemuise
etendusele „Verevennad“ võitsid Taavi Toomsalu ja Janika Vaht. 500 kroonise Perereiside kinkekaardi
omanikuks sai Maia-Liisa Suigusaar. Pastakaid ja kaelapaelu jagus ka teistele tublimatele. Ja luuležürii andis
ka laululinnukonkursil osalejale tasuta Riia reisi, selle võitjaks osutus Kalev Varusk 9.klassist.
Peo lõpetuseks ütlesid Maia-Liisa ja Taavi mõned lõpusõnad ning teatasid, et algab suurematele disko.
Üldiselt oli 17.märts väga tore päev ning ma arvan, et isegi neile, kes natuke kurvaks jäid, et mingisugust
kohta ei saanud!
Jääme ootama järgmist luulelindu!
Maarja Salu
7. klass

Laululind
17.märtsil toimus Leie Laulu-ja Luulelind. Osa võtsid nii poisid kui ka tüdrukud igast vanuseklassist.
Hommik oli päris ärev, sest paljud esinejad olid Viljandis esinemas kooliteatrite festivalil. Nendel, kes
Viljandist tulid, läks päris kiireks. Hommikul olid ainult mõned proovid. Ükski laululind ei jõudnud enne
kontserti tervet laulu läbi laulda. Ometigi läks kõikidel lauljatel väga hästi. Arvan, et kõigil oli pisike närv
sees, mis püüdis kõik segamini ajada, kuid esinejad said hirmust võitu.
Pidu algas kell 13.00, kuid kuna žürii liikmed hilinesid, algas kontsert hiljem. Õhtu juhtideks olid
seitsmenda klassi Maia-Liisa ning Taavi.
Žürii liikmeteks olid Getter Unt, Silja Kasekamp, Helen Hulkko.
Väiksemate vanuserühma võitjateks olid:
1. Hanna-Maria Tootsi “ Padjasõda”
2. Janno Kivi “ Olla koos”
3. Tairi Õunapuu “ Tingel tangel”
Suuremate vanuseklassi võitjateks olid:
1. Kalev Varusk “ Nii vaikseks kõik on jäänud”
2. Merilin Liiv “ Unistus igavesest päevast”
3. Merit Ero “ Vaikuse laul”
Muidugi oli veel palju teisi , kes osa võtsid, kuid kõigile auhindasid ei jätkunud.
Janika Vaht
6.klass

neljas lehekülg

Korvpallihooaeg 2005-2006

Kauaoodatud kevad hakkab kätte jõudma või täpsemalt öeldes ongi käes. Seega tuleks tagasi vaadata
talvisele korvpallihooajale.
Osalesime viiel turniiril, kahel neist tulime koju võidukarikaga, kahel turniiril teise kohaga ja Aastavahetuse
Korvpallifestivalil Suure-Jaanis saavutasime kuuenda koha. Leie Põhikooli korvpallivõistkond pidas kokku 20
ametlikku mängu, neist 13 võitu ja 7 kaotust. Lisaks sellele veel 4 sõprusmängu.
Viimane turniir toimus 27. märtsil Vastse-Kuustes Põlvamaal, kus otsustati, milline lääne- ja lõunaregiooni
põhikool pääseb Tallinnasse kuue tugevama hulka finaalturniirile Kalevi Spordihallis. Vastse-Kuustes
osalesid kohaliku kooli, Sürgavere, Nõva ja Kivi-Vigala koolide võistkonnad. Sellisel turniiril, kus kõik on
tugevad ja võrdsed, mängivad rolli ka muud faktorid peale mänguoskuse. Näiteks: närvid, pingetaluvus ja
vastupidavus.
Siinkohal mängude tulemused: Leie – Kivi-Vigala 36:33, Leie – Vastse-Kuuste 41:49, Leie – Sürgavere
33:22. Viimane mäng Leie – Nõva pidi otsustama võitja ja ühtlasi võistkonna, kes pääseb finaali. Esimese
veerandi võitsime 4:3, teine veerand juhtisime 12:10, kolmanda kaotasime 2 punktiga ja kahjuks läks mäng
siiski Nõvale 28:22. Midagi polnud teha – lihtsalt jõud sai otsa ja nii ta läks! Kahju! Võib-olla oli
koolivaheaeg oma osa nõudnud? Ei tea!
Ometi arvan, et sellesse hooaega jäi üks läbi aegade Leie kooli tähtsaim võit. Detsembris toimus Viljandi
Meistriliiga ja meil õnnestus võita seal “suurt” Jakobsoni kooli ühe punktiga ja ühtlasi kogu turniir. See juba
on midagi!
Seega on meie vanemad poisid igati tublid ja pidasid vastu seitsmekesi. Loodan, et nad korvpalliga ikka
edasi tegelevad. Suured tänud võistkonna liikmetele: Jan Roopa, Maarek Varilepp, Margus Vare, Janari
Marimäe, Renno Lepik, Remo Lepik ja Aldo Niinemäe.
Lõpetuseks tahan tervitada ka nooremaid korvpallipoisse, sest teie päralt hakkab nüüd Leie kooli võistkond
olema.
Kõike mõnusat!
Janek Lass

Liiklusviktoriinil Viljandis
Esmaspäeval, 10. aprillil toimus iga-aastane liiklusviktoriin Viljandis. Kuna reegleid oli veidi muudetud,
pidi 4 inimese asemel võistkonnas olema hoopis 3. Keegi ei soovinud loobuda, niisiis läksimegi kahe
võistkonnaga. Ühes võistkonnas Kristi, Rauno ja Taavi; teises Anna-Liisa, Renno ja mina.
Viktoriin koosnes kahekümnest küsimusest koosnevast testide lehest. Aega oli lahendamiseks 20 minutit ja
seda oli piisavalt. Peale seda läks komisjon teste kontrollima, meie saime aga vaadata liiklusteemalisi filme.
Pärast üsna pikka ootamist saime teada õiged testide vastused, kuid kohti veel mitte. Põhjuseks oli see, et
meile olid antud ka kodused ülesanded, mida me asusime vaatama ja hindama. Nimelt oli vaja vormistada
liikluskampaania Power Pointi esitlusprogrammiga. Põhieesmärgiks oli luua kampaania, mida saab oma
koolis korraldada. Meie mõtlesime välja liikluspäeva, kuid oli ka koole, kes mõtlesid välja viktoriine ja ka
reegleid ohutuks liiklemiseks. Hoolimata teemade erinevusest, oli kõikide eesmärgiks siiski tutvustada ja
õpetada liiklust oma kooli eri vanuses õpilastele. Sellega olid kõik hakkama saanud.
Lemmikud valitud, jõudis kätte aeg, mil tehti teatavaks viktoriini lõpptulemused. Kokkuvõttes läks meie
koolil üsna hästi: Kristi, Rauno ja Taavi võistkond sai kolmanda koha ja meie viienda. Toimus autasustamine,
premeeriti parimaid ja peale seda hakkasime endid kodu poole seadma.
Vahelduseks tavalisele argipäevale oli see päris huvitav ja tore. Taas sai ennast proovile panna ja võrrelda
oma teadmisi teiste koolide õpilastega. Mis kõige olulisem, sai taas meelde tuletada oma teadmisi liikluses ja
seega muuta oma elu turvalisemaks.
Ramona Lepik
viies lehekülg

Talvemeenutus
Käes on juba kena kevad ja keegi ei mäleta enam, et vaid kuu aega tagasi oli paks lumi maas ja sai
suusarajal lustida. Möödunud talv oli viimaste aastate ilusamaid: igaüks, kes vähegi viitsis võis suusatada,
uisutada, kelgutada või muudmoodi lumist loodust nautida.
Kooli liuväljal võis näha uisutajaid ja niisama liulaskjaid ka peale koolipäeva, õhtutundidel.
Hoopis kibedamad võistlemised toimusid suusarajal: ringil ümber koolimaja.

Reeglid said paika nii: esimene kooliaste (1.-3. klass) suusatab ühe ringi; teine kooliaste (4.-6. klass) kaks
ringi ja kõige suuremad, kolmas aste (7.-9. klass), pingutavad kolm ringi sõita. Iga vanuseastme parim tüdruk
kuulutatakse suusakuningannaks ja kiirem poiss suusakuningaks.
Suusavõistlused toimusid eelmise veerandi viimasel nädalal. Kahjuks oli sel perioodil palju viirusi liikvel,
seepärast oli võistlejaid vähe. Aga need, kes kohal andsid endast parima.
Tulemused järgmised:
Esimene kooliaste:
1. koht suusakuninganna tiitel: Hanna Maria Tootsi, aeg 5.57;
2. koht Tairi Õunapuu, aeg 6.35;
3. koht Maris Põdra, aeg 7.12.
1. koht suusakuninga tiitel: Jaanus Vaht, aeg 5.40
2. koht Janari Lepik, aeg 5.45;
3. koht Raido Tillmann, aeg 6.02.
Teine kooliaste:
1. koht suusakuninganna tiitel: Epp Tillmann, aeg 12.12;
2. koht Mare Kivi, aeg 12.28;
3. koht Helerin Türkson, aeg 12.40.
1. koht suusakuninga tiitel: Rainer Saksniit, aeg 11.21;
2. koht Sigmar Põdra, aeg 11.29;
3. koht Gert Suik, aeg 12.45.
Kolmas kooliaste:
1. koht suusakuninganna tiitel: Kristi Saksniit, aeg 19.08;
2. koht Maris Vaht, aeg 21.03;
3. koht Agne Pino, aeg 21.20.
1. koht suusakuninga tiitel: Rauno Mets, aeg 14.57;
2. koht Maarek Varilepp, aeg 15.25;
3. koht Sander Läänesaar, aeg 16.16.
Loodame, et järgmine talv on sama lumerohke ning et saame jälle võistelda suusakuninganna ja – kuninga
tiitlitele.
Seni nautige ilusat kevadilma. Võtke suvelt palju päikest, tehke sporti. Liikuge – siis ei pääse
haigusepisikud talvel ligi!
Rita Kadaja

Klassiga Tartus
Reedel, 10. märtsil, peale tunde läksime direktori bussi peale ja sõit Tartusse võis alata.
Kõigepealt, kui me Tartusse saime, läksime uisutama Lõunakeskusesse, mis oligi meie põhieesmärk. Esmalt
ostsime jääpiletid. Siis tuli maksta ka uiskude laenutamise eest ja siis tuligi uisud jalga tõmmata. Pidime veel
viimased hetked ootama, kuni lõpuks saimegi jääle. Esmamulje oli kindlasti kõigil väga harjumatu ja võttis
natukene aega, enne kui õieti ka jääl uisutada said. Mõned meist olid juba ennegi uisutamas käinud ja neil
polnud häda midagi, kuid mõned olid väga kohmakad ja liikusid ainult mööda ääri. Oli ka palju kukkumisi ja
kiljatusi. Lõpuks saime me ikkagi 45 minutit jääl olla ja sellest oli küllalt. Pärast oli uiskusid väga raske jalast
ära saada, sest jalad olid väga valusad.
Pärast uisutamist läksime zooloogiamuuseumisse. Seal oli väga paljude loomade topiseid. Loomi oli seal
igast maailma otsast. Alustades kõige väiksematest putukatest kuni suurte härgade ja kaelkirjakuteni välja.
Seal oli ka linde ja roomajaid. Kuid muidugi ei olnud seal ainult topiseid, vaid ka päris elusaid kalu. Mina
nägin seal vähemalt küll selliseid loomi ja linde, kellest mul aimugi polnud. Muuseum oli väga suur, nii et
seal läks ka päris palju aega.
Oli täitsa tore vaheldus koolipäevale.
Taavi Toomsalu
kuues lehekülg

“Munapühad 2006” Leie Noorte-keskuses

Leie Noortekeskus korraldas 11.04.2006.a. ürituse “Munapühad 2006”
Osalejateks olid Leie Põhikooli-, Kolga-Jaani Noortekeskuse-, Leie Noortekeskuse- ja Kolga-Jaani
Vallavalitsuse 3-liikmelised võistkonnad ning Kolga-Jaani Vallavolikogu 2-liikmeline võistkond.
Ürituse alguses oli küsimus suurele ringile, kus taheti teada 14. aprilli tähendust vanarahva kalendri järgi.
Edasi said jõudu proovida võistkonnad. Mäng koosnes lauamängust “Elu on selline”,
teatevõistlusest ja vanarahva tarkuse testist.
Kõik osalejad olid tublid. Kuid tublimatest tublimaks osutus Kolga-Jaani Vallavolikogu võistkond.
Õhtul toimus noortele disko.
Mari-Liis Raamatt
8.klassl

Munadepühad
Munadepühad olid ametlikult 16. aprillil, meie koolis peeti seda aga päev hiljem – esmaspäeval, 17. aprillil.
Igal soovijal olid kaasas munad nii munanäituseks kui munaveeretamiseks.
Kõige ilusamate munade näitus toimus fuajees, kus kõik soovijad said oma ilusaid mune näidata ja ka teise
omi imetleda. Olid väga kirjult ilusad munad! Esimestel vahetundidel toimus aulas ka munadepühalaat. Seal
said kõik soovijad oma küpsetisi või meisterdusi müüa.
Kolmandast vahetunnist hakkas aulas munaveeretamine. Munaveeretaja, kelle muna veeres otsa teise
munale, sai ka selle muna endale. Nii jäi mõnigi veeretaja kurvastuseks oma munast ilma.
Kuid kokkuvõttes on ju tore, kui koolis selliseid üritusi läbi viiakse! Oli tore päev!
Marilis Jõgi
seitsmes lehekülg

Sinilind esines Leies
3. veerandi viimasel teisipäeval tuli meie kooli Puhja rahvamajast tantsutrupp “Sinilind”. Kohale jõudes
esitasid nad meile tuntud muusikali “Helisev muusika” ainetel tehtud tantsuetenduse. Lugu algas sellega, et
tantsijad olid tulnud trenni ja kuna õpetaja hilines, otsustasud nad oma lõbustamiseks midagi lavastada.
Muusikali just sellepärast, et need on üpris populaarsed.
Üpris algul sai selgeks, et neil on paar esinejat “puudu” ja nemad valiti meie seast. Üldse oli see etendus
huvitav vaheldus meie argisele koolipäevale. Selline vaheldus võiks toimuda tihedamini, samuti loodan, et
järgmistel kordadel oleks rohkem vaatajaid. Mitte, et ma kurdaks vaatajate vähesuse üle, vaid alati võiks
rohkem olla.
Taavi Orgusaar

Verevennad
Luulelinnul võitis Janika piletid etendusele “Verevennad”, mis toimus Vanemuise teatris. Ta otsustas, et
võtab minu kaasa.
Pühapäeval, mil etendus toimus, läksin Janika juurde. Varsti sõitsime bussiga Tartusse. Valmistusime
Janika tädi juures teatriks. Meil olid rõdukohad. Mina sattusin istuma Diana Klasi kõrvale. Tahtsime talt
vaheajal autogrammi küsida, aga ta istus teise kohta.
Etendus rääkis kaksikutest, kes sündides lahutati. Üks kaksikutest jäi vaesesse perre, teine rikkasse. Rikka
pere ema ütles, et kui kaksikud peaksid teada saama, kes nad üksteisele on, surevad nad samal silmapilgul.
Kui nad olid 7-aastased, said nad sõpradeks ja otsustasid hakata verevendadeks. Nad olid head sõbrad, aga
varsti kolis rikas poiss oma perega ära. Ka teine pere kolis ära.
Kui poisid olid juba täiskasvanud, kohtusid nad ja avastasid, et elavad lähestikku. Vaese pere poeg käis
Lindaga. Ka rikkale poisile hakkas Linda meeldima. Mõne aja pärast sai vaesem poiss asjast haisu ninna ja
otsustas oma venna tappa. Sellest kuulnud, jooksis poiste päris ema ehk siis vaese pere ema kohale ja rääkis
neile tõe ära. Kuid vaesem poiss vajutas siiski päästikule ja politsei tulistas ka kohe vaesemat venda. Nii oligi
rikka proua ennustus täide läinud, sest poisid surid ühel ajal.
Etendus oli kurb, aga meeldis meile väga.

Kätlin Põdra

Minu muinasjutt
Elas kord lõvi, kel ei olnud nime. Ta ei saanud aru, miks inimesed teda kardavad. Enda arvates oli ta kõigiga
hea ja sõbralik.
Lõvi läks nõu küsima elevandi käest. Elevant ütles, et temal on väga raske elu. Ta ütles, et tema ei saa
korralikult magadagi, sest peab magama püstijalu. Lõvi küsis, et miks siis. Elevant vastas seepeale, et kui
tema viskab end ühel õhtul pikali, siis hommikul ta end jalule ei saa. Veel ütles elevant, et lõvi on üks igavene
unekott. Küll oleks elevant tahtnud olla lõvi. Lõvi läks ära, sest ei saanud vastust oma küsimusele.
Ta otsustas edasi minna gepardi käest nõu küsima. Kui lõvi oli oma küsimuse küsinud, vastas gepard, et temal
juhtub vahest kiirust ületades see, et kiirustab kuhugi, kuhu tal tõesti väga kiire on, ja jookseb millelegi otsa ja
saab väga haiget. Vahest suudab ta isegi autost kiiremini joosta. Lõvi küsis, et kui kiiresti ta jaksab joosta.
Gepard ütles, et seda, kui kiiresti ta jaksab joosta, ei oska ta öelda.
Lõvi läks gepardi juurest minema, sest see ei aidanud teda.
Järgmisena kohtas lõvi leopardi ning otsustas minna tema käest nõu küsima. Kui lõvi sai oma küsimuse
küsitud, vastas leopard nii, et juhtub ikka küll, näiteks kui ma vahest juhtun kõrgetel mägedel ronima, siis
vahest kukuvad tagumised jalad mäest alla. Lõvi mõtles, et sellest pole mingit kasu ja otsustas leopardi juurest
ära minna.
Lõvi hakkas mõtlema, et kõigil loomadel on suur mure ja ei võta minu muresid kuuldagi.
Lõvi oli loomade peale väga vihane ja läks koju. Kui ta surnud ei ole, elab ta veel praegugi.
Kaspar Keerup
2. klass

Käisime postimajas
Me käisime inimeseõpetuse tunnis postkontoris. Seal töötab tädi Annika. Ta rääkis, kuidas kirjad ja ajalehed
tulevad. Tädi Annika ütles, et varsti ilmuvad olümpiavõitjate margid.
Kirjad ja muud lehed pannakse suurde kotti. See kott on nii suur, et me saaksime sinna sisse pugeda.
Maris saatis kaks kirja. Tädi Annika ütles, et kirjad jõuavad umbes kahe päevaga kohale. Leie postkontorist
lähevad kirjad Viljandisse, sealt edasi Tallinna. Masinad sorteerivad kirjad ja siis viiakse need õigesse kohta.
Kui pakk kohale tuleb, saadetakse koju teade ja peab pakile ise järgi minema.
Meil oli tore ja huvitav tund.
Marleen ja Hanna Maria
2. klass

Vot, kus kirjutas!
Isast jäid järele ainult mustad läikivad juuksed.
Ta kukkus kiilakale jääle.
Läksime koeraga jalutama ja koer jooksis igale poole laiali.
Tegemist oli seal nii palju, et nad ei jõudnud kõike ära teha.
See Oru-Pearu oli üks segane mees.
Kui klaaspudel maha visata lagendikule, siis võib mets põlema minna.
MARSS – on jalgadega sirgelt astumine.
MARSS on see kui tähtsad inimesed nagu sõdurid lähevad rivis ja täidavad käsklusi.
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