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Sel kevadel lõpetavad:
Helmi Kivi
Viko Lembavere
Remo Lepik
Sander Läänesaar
Janari Marimäe
Rauno Mets
Raul Niinemäe
Taavi Orgusaar
Agne Pino
Keiti Põrk
Artur Randmer
Sander Spilevoi
Arno Tiivel
Ain Türkson
Rauno Valter
Margus Vare
Kalev Varusk
klassijuhataja
Ulve Pedastik
11. lennu puu on hõbepappel
Neljapäeval, 25.mail algas koolipäev meie jaoks natuke teistmoodi. Valmis olid varutud
labidad ja ämbrid. Meie eesmärk oli oma lennu puu istutamine. Esimestena lõid labidad
maasse tüdrukud. Õige pea haarati Keiti ja Agne käest labidad ja juba olidki poisid puule auku
sügavamaks kaevamas. Võttis aega, mis võttis, aga peagi seisis uus puu teiste hulgas. Päev oli
päikseline ja loodame, et selline istutuspäev meeldis ka meie hõbepaplile. Nüüd ootame, et ta
kiiresti kasvama hakkaks. Kindlasti toob ta meile õnne.

teine lehekülg

Vigurivänt 2006

Projekt “Vigurivänt” on ellu kutsutud toetamaks laste jalgrattaõpet ning tõhustamaks nende liiklusalaseid
teadmisi ja jalgrattasõidu oskust.
Projekti sihtgrupp on 10-12 aastased lapsed, kes on valmistumas jalgratturi eksamiks või selle juba
omandanud.
Ka meie oleme paaril aastal vigurivända Viljandi võistlustest osa võtnud.
Sel aastal asusime juba sügisest liikluseeskirju õppima: igakolmapäevases liiklusringi tunnis. Programm oli
tihe: vaatasime filme, arutlesime liiklusolukordi lüümikute abil, tegime teste arvutis ja mõtlesime lahti
liiklustestid slaidiprogrammide abil.
Kui ilmad vähegi soojemaks läksid, panime vigursõiduraja maha ja igaüks võis kooli juures harjutamas käia.
Kõik oleks nagu ideaalne,… aga tulemused said väga kesised.
Test koosnes 15. ülesandest. Päris õigesti lahendas ainult Sigmar. Üks viga ehk 14 punkti Kristjan, kaks
viga ehk 13 punkti Karine. Teistel tulemused kehvemad.
Sõidus sai iga laps 100 punkti, millest hakkasid eksimused punkte maha lugema. Puhtalt, ilma vigadeta
sõitis Kristo. Kaks viga Siimul, viis eksimust Sigmaril, 6 viga Janaril ja 8 miinust Gerdil. Teistel vigu juba üle
10.-ne.
Testide ja sõidu kokkuvõttes saab rattaload ainult Sigmar. Kristjanil ja Karinel test hästi, sõidus palju vigu,
üle 30. miinuse.
Sõidu põhjal oli kõik hästi Kristol ja Janaril, aga testis liialt palju vigu.
Viljandis käisid võistlemas Epp, Jaanika, Sigmar ja Gert. Kokkuvõttes saadi koht 10. koht 13. kooli
arvestuses.
Teste lahendasid paremini Epp ja Jaanika, sõidus olid osavamad poisid Sigmar ja Gert.
Liiklusõpetajana arvan, et:
Liiklusmärke ja – eeskirju peab ikka ise ka õppima, ainult liiklusringis kuuldust (ühel korral nädalas) ei
piisa;
Jalgrattasõitu peab pidevalt harjutama ja mitte ainult siis, kui vigurirada kooli juures olemas on.
Suvel lustige rattasõitmisi, aga ainult koduõuel. Vaid neil, kel load olemas, on luba sõiduteel sõitmiseks.
Ohutuid rattasõite!
Rita Kadaja

Maa ja taeva vahel
29. mai hommik oli päikesepaisteline ja täpselt nagu loodud rändamiseks. 4.-5. klass otsustas minna Otepää
Seiklusparki turnima. Internetist oli küll pilte vaadatud, kuid vaatepilt, mis kohapeal avanes, tegi esialgu
põlved nõrgaks. Seiklusraja mõned rajad olid puudelatvades, ainsaks kaitseks turnijatel vaid köied.
Seiklusradu oli viis, alustati madalamatest ja kergematest. Poisid jõudsid kõik viis rada läbi turnida, tüdrukute
laeks jäi neljas rada. Keegi alla ei kukkunud, aga Rainer jäi küll mõneks ajaks maa ja taeva vahele kõikuma.
Veel enne kui instruktor appi tuli, suutsid klassikaaslased ta sealt tagasi õngitseda. Kui 3 tundi puudelatvades
möödus kiirelt, olime me piisavalt näljased, et oma kaasavõetud piknikukorve Pühajärve ääres lahti harutada.
Kõht täis, hea olla, asusime koduteele.
Klassijuhataja Astra
kolmas lehekülg

Viljandi tantsupidu
28.aprillil käisime me kooli tantsupaaridega Viljandis rahvatantse tantsimas. Meil oli kaks tantsurühma.
Ühed olid nooremad, teised vanemad. Kokku oli meil neliteist paari.
Hommikul veidike enne kella ühteteist sõitis kooli juurde koolibuss. Umbes poole kaheteistkümneks
jõudsime spordihoone juurde. Algul pidime kaua ootama, sest proovid venisid pikemaks. Kui lõpuks tuli meie
kord, ei saanud keegi meist aru, kuhu me minema peame.
Varsti peale proovi tuli peaproov. Tegelikult pidime peaprooviks riided vahetama, kuid mõned poisid
vahetasid nii kaua, et tüdrukud ei jõudnudki vahetada.Varsti peale peaproove algas ka kontsert.Tants tuli
üpriski kenasti välja. Vähemalt meie arust. Peale kontserti olime veidike aega õues, sest sees oli liiga umbne.
Varsti võisime bussi minna ja riietuda ümber. Mõned jooksid veel ka R-kioskist läbi. Mõne aja pärast tulid ka
õpetajad bussi. Tantsuõpetajal oli käes kaunis lillekimp ja teises käes ilus küünal.

Õpetajad jätsid meiega hüvasti ja lahkusid. Sooviti ilusat kojujõudmist ja muud head. Kooli juurde jõudes
viisime rahvariided koolimajja. Mõned olid sõidu jooksul oma veevarud alla kulistanud ja sellepärast käisid
nad vett joomas. Oli väga tore päev, mis jäi lõbusa sündmusena meelde.

Klassiga järve ääres
Meie, kuues klass, käisime reedel järveääres klassiõhtut pidamas. Asusime peale viiendat tundi teele.
Ootasime tükk aega vihma lõppu. Lõpuks hakkasime minema.
Olime juba maantee peal, kui hakkas rahet sadama. Rahetükid olid suured ja tegid veidi isegi haiget. Aga
tagasi ei olnud enam mõtet tulla. Läksime edasi ja varsti hakkas rahe asemel vihma sadama.
Kui kohale jõudsime, olime kõik läbimärjad. Panime joped kuivama ja kamina kütma. Siis grillisime vorste
ja varsti oligi soe.
Poisid läksid välja ja otsustasid, et mängiksime peitust. Mängisimegi. Algul olid nad väga head peidukad
leidnud ja me otsisime neid tükk aega. Varsti pidime aga kahjuks ära minema.
Tagasi tulles enam ei sadanud, aga tossud lirtsusid ikka. Oli tore ja vihmane klassiõhtu.
Janika ja Kätlin

neljas lehekülg

Tempora mutantur et nos matamur in illis
Ajad muutuvad ja meie muutume koos nendega
Siin Leie koolis üheksa aasta jooksul on meid õpetanud päris palju õpetajaid. Mõned on olnud normaalsed
ja mõned ka teistmoodi ehk natukene kiuslikud. Ning kindlasti praeguseks ajaks on meil kõigil kujunenud
oma lemmikõpetajad, keda nad soosivad. Meid, või vähemalt mõnda meie klassist, ajab vihale see, kui
õpetajad käivad ja näägutavad kogu aeg meie kallal. Aga on ka neid, kes meie kaitseks alati välja astuvad. On
ka õpetajaid, kes on otsustanud kasutada vahetevahel „pahade poiste“ vastu füüsilist vägivalda ja ka vaimselt
terroriseerinud neid. Siin kohal ei vihja otseselt kellelegi.
Üheksa aasta jooksul on kogunenud nii paljugi, mida meenutada. Tihtipeale püüavad õpilased tunni aeg
teemat kõrvale viia ja mõnikord see isegi õnnestub ning õpetajad lähevad suure vooluga kaasa.
Igal õpetajal on välja kujunenud oma hüüdnimi, mille järgi neid kutsutakse. Nii mõnigi „hellitusnimi“ on
ka neile teada. Hellitusnimi päritakse tavaliselt selle järgi, millega õpetaja hakkama saab ja eriti kui mõni
õpilane seda pealt näeb ja tuletab kohe “laksust” mõne nime. Nii mõnigi nimi jääb kauaks pidama.
Nüüd tahaks mõnda erilist õpetajat lähemalt tänada, et nad olid meile teisteks vanemateks meie
tähtsamatel eluaastatel. Kõige esimene õpetaja oli meil Tiina Grünberg, kes oli meie saatjaks neli esimest
aastat. Tema mäletab kindlasti kõige eredamalt, kuidas me õppisime kirjutama, veerides lugema ja vigadega
arvutama, nagu näiteks 2+2=5.
Need õnnelikud ja samas ka rasked aastad möödusid meil koos lennates. Neljanda klassi lõpuks olime
läbinud hämmastavalt armsa eluetapi. Lõpuks teadis õpetaja meie kõige tugevamaid ja nõrgemaid külgi,
hoolimata sellest, millised hinded ehtisid meie tunnistust. Ja kindlasti ka tänaks õpetaja Merikest, kes oli meil
asendusõpetajaks, siis kui õpetaja Tiinat polnud.
Teiseks tahaks tänada ka meie praegust klassijuhatajat, kes võttis meid oma tiiva alla viiendas klassis,
teadmata kes ja millised me oleme, sest õpetaja Ulvele oli see esimene aasta Leie koolis. Tal tuli vastu seista
ootamatutele raskustele, sest tegu on suhteliselt ohjeldamatu klassiga. Uskudes oma klassi, astub ta alati meie
kaitseks välja, hoolimata sellest, et meil on paar aastat olnud väga rasked, sest kätte jõudis teismelise iga, mis
on praeguseks saavutanud oma tipphetke. Olen kindel, et jääme talle meelde omapärase klassina. Arvan, et
õpetaja Ulve ei kahetse sugugi, et meie klassijuhatajaks hakkas. Kindlasti tal oli ka raskusi, mida ta ületas
enesekindlusega. Suur aitäh teile, et olite meiega!
Ja loomulikult teistele õpetajatele samuti suur, suur aitäh.
Ad futuram memoriam
Pikaajalisteks mälestusteks.
Agne Pino

Meie kool
Koolis hea on õppida,
Siin saab ringi kõmpida.
Varsti tuleb vahetund,
See on hästi lahe tund.
Koolis head on õpetajad,
Sina õpetamist vajad.
Hinded on mul ikka head,
Siin ju õppima ma pean.
Tundides mul hästi veab,
Vaevama pean oma pead.
Varsti sööma läheme,
Otse koolisööklasse.
Meil on koolis suur köök,
Milles valmib maitsev söök.
Meil on väga head kokad,
Vahest vesistavad mokad.
Mul on sõpru hästi palju,
Muhedaid nad teevad nalju.
Koolimaja armas mulle,
Kindlasti ka meeldib sulle.
Hanna Maria Tootsi
2. klass

viies ja kuues lehekülg

9. klass endast
Helmi – vaikne, rõõmsameelne, heatahtlik, objektiivne, pugeja, rahulik
Rauno V – tark, sportlik, ohtlik, sõbralik, omamoodi, ükskõikne
Raul – tuulepea, sõbralik, enesekindel, sportlik, minu jaoks mõistatus, töökas
Taavi – professor, tark, targutaja, lahke, sõbralik, rõõmsameelne, meeldiv
Ain – abivalmis, terava keelega, rõõmsameelne, aga natuke ülbe, sihikindel
Keiti – sõbralik, sportlik, julge, aus, leidlik, rõõmsameelne, aktiivne
Agne – positiivne, kena, edev, tark, tagasihoidlik, vahel liiga jutukas, uudishimulik
Margus – lahke, abivalmis, sõbralik, sportlik, kaval, andekas, viisakas, rahumeelne
Rauno M – tark, suhteliselt vaikne, sõbralik, sportlik, lahke, lõbus, rahulik
Artur – vaikne, vahel naljahammas, püüdlik
Sander L – autode fänn, ükskõikne, naljakas, laisk, julge, seltskondlik

Arno – sõbralik, lahke, heatahtlik, töökas, ülbe ja aus, mõistev
Kalev – sõbralik, lõbus, heatahtlik, kergesti solvuv, vahel äkiline, viisakas, meeldiv
Viko – vaikne, liigagi tagasihoidlik, natuke arg, töökas, püüdlik, sõbralik
Remo – sportlik, ülbe, vahepeal on kuri, laisk, lärmakas, energiline, püüdlik
Janari – sportlik, lobiseja, julge, positiivne, seltskondlik, laisk, lõbus,rõõmsameelne
Sander S – klassi latatara ja peamees, julge, sõbralik, naljahammas, laisk, ülevoolav
9.klassis korratakse eesti keele eksamiks võrdlusastmeid. Mõned näited:
ilus – ilusam – ilusaim
suur – suurem – suurim
kuri – kurjem – õpetaja Ulve
seitsmes lehekülg

Minu mälestused koolist
Lisaks õppimisele on koolis toimunud palju muud põnevat. Olen käinud kooli esindamas mitmetel
võistlustel ja üritustel. Üheksa aasta jooksul olen jõudnud käia tantsu- ja laulupidudel, laagrites,
tantsuvõistlustel, vigurvända võistlustel, esmaabivõistlustel, olümpiaadidel, erinevatel spordivõistlustel,
diskodel ja pidudel ning kindlasti on ka midagi sellist, mille unustanud olen. Kuna neid asju on lihtsalt
meeletult palju. Igal kuul on toimunud koolis Nupuke ja Mälukas, vastavalt siis suurtele ja väikestele. Kui
noorem olin, käisin ka kunstiringis, kus õpetaja Tiina õpetas meile palju huvitavat. Muusikaõpetaja Kristi on
õpetanud meid hästi laulma mudilaskooris, kui me nooremad olime, ja nüüd suurematena lastekooris. Lisaks
sellele on olnud väikseid ansambleid, kes esinevad kooli üritustel. Tore oli käia rahvatantsus, kus õpetajad
Piret ja Meeli õpetasid meid väga hästi tantsima. See oli minu lemmikring! Käisin kaheksa aastat
rahvatantsus. Lisaks sellele oli võimalus käia võimlemas, kus õppisime erinevaid võimlemiskavasid. Nüüd
seda videolt vaadates, näen, et olin kõige väiksem, kuid mitte kõige halvem! Kuid natukene aega toimis ka
aeroobika, õpetaja Maive eestvedamisel. Seal võisid käia ka õpetajad ja külaelanikud. Vahelduseks midagi
koos ka vanemate inimestega. Lahe oli vaadata, et nad ei paindunud üldse ja tegid asju nii kohmakalt.
Vähemalt meie saime naerda! Kaheksandas klassis olles õpetas õpetaja Ingrid meile räpp-tantse. Oli põnev!
Paar korda nädalas oli korvpalli trenn, kus käisin kaks aastat. Meid õpetas Janek. Vahepeal on õhtuti võimalus
käia koolis palli mängimas ja arvutis.
Mulle meeldivad väga Leie kooli üritused, kuigi siin on vähe rahvast. Need on tihti väga põnevad, kuid
point on selles, et peab ka ise väga ettevõtlik olema. Viimastel aastatel on üritusi organiseerinud ÕOV
(Õpilaste Oma Valitsus) ja klassid. Nii et loosiga tõmmatakse, mis ürituse keegi teeb ja siis iga klass
korraldab midagi. Kuna erinevaid üritusi korraldavad erinevad inimesed, ei saa mõtted kunagi otsa. Olen kaks
aastat olnud ÕOV-s.
Leie kooli väikese ajaloo jooksul on ilmunud juba üle viiekümne ajalehe Leie Täht. Läbi aja on olnud
toimetus väga aktiivne ja tubli. Tore, et on selliseid tublisid ja andekaid õpilasi, kes võtavad nõuks ja jõuks
olla kooliajalehe toimetajad. Mina olen samuti ajalehe toimetuses. Õpetaja Ulve on andekamate ja
aktiivsemate õpilastega teinud ka näiteringi. Oleme käinud ka väljaspool kooli esindamas. Kinnitan teile, et
näidendi tegemise ajal saab kõvasti nalja! Leidub alati midagi, mille üle naerda. Leie Põhikool on väike, kuid
armas. Kõik tunnevad kõiki. See on lihtsalt nii armas! Mõeldes, et mida ma kõik siis olen korda saatnud, on
kahju siit minna. Hakkan seda kooli kindlasti igatsema!
Keiti Põrk

Emakeele tund

On kaunis meie koolimaja
ja seal on tore õpetaja.
Ta on nii tark ja hea ning veel,
ta annab tundi emakeel.
On lõbus tund see emakeel
ja rõõmus meie kõigi meel.
Ta õpetab meid kõiki nii,
et hindeks tunnistusel viis.
Karine Läänesaar
3.klass

Minu suurim seiklus
Mu suurim seiklus oli see kui ma herneraksus käisin. See tähendab seda, et käiakse salaja herneid söömas. Ma
hiilisin salaja majast välja. Tee läks läbi lepiku, seal oli õudne. Ma sõin nii palju herneid kui jaksasin. Läksin
tagasi vanaema juurde, keegi ei tulnudki mind otsima.
Tõnn Randmer
3.klass

Ma tahaksin minna...
... Ameerikasse. Seal läheksin ameerika mägedele ja sõidaksin nii kaua kuni halb hakkab. Tahaksin veel
ujuma ja kohvikusse minna. Ma läheksin ka džunglisse. Sinna ma ehitaksin maja ja hakkaksin džungliloomi
uurima.
Kristjan Saksniit
3. klass
viimne lehekülg

Meie klassi Viljandi ekskursioon
Ühel päeval otsustasime klassiga, et võiks minna Viljandi ekskursioonile. Hommikul oli väga eriline tunne.
Ilm oli vihmane, aga me ei teinud sellest välja. Kõigepealt vaatasime marionett-teatri etendust “Kaval Ants ja
Vanapagan”. Seal liigutati nukke nööridest . Vahva! Edasi ruttasime muuseumi, kus nägime vanaaegseid asju
ja kuulasime tädi Heli juttu sellest kuidas vanal ajal elati. Külastasime veel käsitöönäitust ja ronisime kõrgele
veetorni. Näitusel oli ka meie kooli tüdrukute töid ja veetornist oli terve Viljandi linn näha. Ja siis õpetaja
juurde vorste grillima! Kõhud täis söödud valisime, kas läheme lossimägedesse või poodi. Kuna ilm oli
vihmane, siis valisime poe. Oligi aeg koju sõita. Oli päris lahe päev.
Erki Liiv
1. klass

Käisime järve ääres
Hommikul hakkasime järve äärde minema. Läksime kraavi äärt pidi. Kui läksime sillast üle, siis nägime suurt
sipelgapesa, kus sipelgad hoolega töötasid.
Edasi kõndides kuulsime erinevate lindude laule.
Kui kohale jõudsime, siis mängisime ja tiirutasime karusselliga.
Siis läksime muuli peale. Seal viskasime lutsu. Jarmo ja õpetaja Rita viskasid kõige rohkem.
Kui hakkasime tagasi tulema, oli kõigil rõõmus meel. Tee peal nägime veel konna.
Oli tore ja rõõmus päev.

Marleen Jõgi
2. klass

HEAD SUVEPUHKUST KÕIGILE!
Ajalehe toimetus:
Agne Pino, Keiti Põrk, Ramona Lepik, Kristi Saksniit, Marilis Jõgi, Anna-Liisa Dreving, Kätlin Põdra, Taavi
Toomaslu, Taavi Orgusaar, Janika Vaht, Maarja Salu, Maia-Liisa Suigusaar, Ulve Pedastik, Rita Kadaja

