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Sel kevadel lõpetavad
meie kooli:
Maia-Liisa Suigusaar, Maris Vaht, Kristi Saksniit, Taavi Toomsalu,
Merilin Liiv, Merit Ero, Maarja Salu, Kati Kiis, Toomas Aren, Tarmo Prants, Heleri
Türkson;
klassijuhataja Tiit Kurvits.

Soovime õnne eksamitel ja
edu uutes koolides!
2-3 üheksandike erileht
Taavi - enesekindel ja vaidlusel peab alati tema sõna peale jääma. Teeb ka pidevalt nalja. On väga
sõbralik, tore ja lõbus inimene. Tegeleb palju spordiga. Õpetajatele hakkab mõnikord vastu. Meelde jääb
temast rütmitagumine olenemata ajast ja kohast. Esmamulje erineb väga palju sellest, kes ta sisemiselt on.
Meeldib aknalaua peal mõelda ja vaadata, mis klassis toimub.

Toomas - meie klassi kõige korralikum poiss. Igale küsimusele vastab lihtsa lausega: „Ma ei tea“. Osade
arvates on ta vaikne, kuid mõndade arvates üsna jutukas. Kõigi jaoks on ta tore ja sõbralik. Jookseb kiiresti,
nii et spordimees. Võiks ise otsustada, mitte teiste järgi teha.

Kati - valju häälega tüdruk ja naerab pidevalt. Alati lõbus ja jutukas. Hea kuulaja ja abivalmis. Kui teda
lähemalt tundma õppida, siis on ta lahe tüdruk. Sõbralik ja omapärane. Vahepeal, kui tuju lõbusaks läheb,
kiljub; see ajab närvi.

Merilin - 13. lennu ainuke ja omapärane blondiin, kes ka vahepeal räägib oma juuste värvusele vastavalt.
Kuid enamasti on asjalik ja abivalmis ning kindlasti tore. Jutukus ja rõõmsameelsus oleneb tujust. Hoiab
palju asju endas. Armas, võtab asju vahel liiga tõsiselt. Kena ja sõbralik. Ei julge eriti oma õiguste eest
seista. Ei avalda oma tegelikku arvamust.

Maris - meie klassi vanim.
Vahel ajab täiesti asjalikku juttu, kuid vahel on mõistetamatu. Aga sellest hoolimata on väga elav neiu ja
enesekindel. Tal on annet inimesed surnuks rääkida. Teeb palju sporti.

Kristi - klassi pesamuna. Väga tore tüdruk. Varem lollitas palju, kuid nüüd nähtavasti tuleb vanadus
peale.:); tark, abivalmis, lõbus ja alati särasilmne. Asjalik tüdruk, kelle pealt on hommikuti hea maha teha.
Samas ka tugev, kes ei lase endale igaühel pähe istuda.

Heleri - tüdruk, kes ei lase endale midagi halvasti öelda. Käratab vastu ja teeb ütleja elu põrguks.
Avaldab kergesti oma arvamust ja on enesekindel. Oskab kuulata ja vajadusel aidata. Vabal ajal on tore,
lõbus, elav ja sõbralik, kuid vaba aega tal kahjuks ei ole. Hakkab õpetajatele vastu, kuid just selline ta ongi.

Maia-Liisa - lühike, pruunisilmne, ilusate pikkade juustega tüdruk, kes pidevalt unustab asju ning
seepärast on nn “totaalne unustaja“. Lokkidega on väga nukulik. Suudab enda eest seista, aga võiks veel
rohkem oma sõna maksma panna. Ta on usaldusväärne, tore, sõbralik ja tubli tüdruk. Püüab alati aidata.
Tavaliselt rõõmsa-meelne. Hullem tšikk. Võtab kõigest põnevast osa ja saavutab parimaid kohti. Mõnikord
on imelik. Õiglase meelega, kena tüdruk. Tal on ka täielik julgus „lollusi“ teha.

Tarmo - naljatilk, kellele jäävad paljud asjad ette. Energiline ja tore poiss. Vahel viskab päris häid kilde.
Ülbitseb väga tihti igaühega. Poiss, kes pidevalt puudub. Tunnis ei viitsi tööd eriti teha. Mõnikord siiski
sunnib end. Temaga saab päris palju pulli. Ülbus ajab vahepeal tõsiselt närvi. Lahe kuju, kuid mõnikord
võiks osad asjad ütlemata jätta.

Maarja - laseb pidevalt teha emmel talle lokke. Kui nimetada kedagi meie klassist kohukeseks, siis on
see tema. Vahest üpris närviajava piiksuva häälega, aga muidu sõbralik, lõbus ja tore. Huvitav plika. Hüüda
võib teda ka Emopräänikuks. Mõnikord ajab keerulist juttu, millest ta ka ise aru ei saa. Korralik, tuupur.
Lahe tüdruk. Lokkidega hakkab silma. Vahel emoliku välimusega. Seda lauset lugedes võis Maarja närvi
minna. Kunagi vingus rohkem.

Merit - elavaloomuga tüdruk, kes on üpris kohuke ehk mitte väga hea taibuga. Reaalainetes on ta tark ja
nutikas. Kunagi oli klassivanem, aga nüüd on palju muutunud. Endale pähe istuda ei lase. Tore, sõbralik ja
aktiivne. Kuulab, mõistab, aitab. Kena tüdruk. Tal on lahedad slängid, käib moega kaasas, heasüdamlik ja
paneb sõnadega asjad väga osavalt paika. Tundub, et on meie klassis kõige „vanem“. Räägib üpris tarka
juttu. Organiseerib asju ka hästi. Vahetevahel paistab natuke kurb.

Head lõpetajad!
Elu saab juhtida unistuste kaudu. Unistused peavad olema suured, sest väikesed unistused täituvad iseenesest. Suurte unistuste nimel tuleb teha palju tööd, nende täitumise nimel tasub elada. Suured saavutajad
on alati suured unistajad. Unistuste täitumine ongi elu eesmärk. Selleks, et saada kas hingelist või vaimset
või füüsilist naudingut, peab ju olema eesmärk. Erinevatele inimestele meeldivad erinevad asjad, seepärast
on neil ka erinevad eesmärgid. Eesmärgi täitumise nimel pingutavad kõik. Eneseteostus on unistuste
täitumine, unistada võib aga millest iganes. Unistamine ongi suurim vabadus ja loovaim tegevus. Tänane
unistus võib olla homne reaalsus. Kallid üheksandikud te olete veel väga noored ja tublid olete olnud
omamoodi kõik. Mis sest, et kõigi panused pole olnud võib-olla võrreldavad. Kõik ei õnnestunud alati nii
nagu ise plaanisite või õpetaja soovis või lapsevanem näha oleks tahtnud. Loodan, et igaüks on püüdnud
anda vähemalt oma parima, milleks ta võimeline oli ja tahtejõudu jagus. Seadke endale läbi unistuste
kõrged eemärgid ja sihid, mille poole püüelda. Ärge raisake end. Kasutage seda jäävat väärtust mis teil on noorus. Vahet kasutamise ja raiskamise vahel mõistate aastate pärast. Head teed ja unistuste täitumist teile
kõigile.
Klassijuhataja Tiit Kurvits

4 koolielu
Tantsupäev
29. aprillil toimus üleriigiline tantsupäev. Seda tähistati meiegi koolis.
Hommikul esimese tunni ajal oli kogunemine. Õpetaja Ingrid rääkis meile natukene päevast, et mis
toimub ning siis läksime tagasi tundidesse. Vahetundide ajal oli võimalik isegi spordisaalis tantsimas käia.
Esimese söögivahetunni ajal toimus „Kaera-Jaani“ tantsu tantsimine 6.-le kuni 9.-le klassile. Iga klass pidi
midagi originaalset välja mõtlema. Teise söögivahetunni ajal tantsisid aga väiksemad klassid.

Peaaegu koolipäeva lõpus tantsiti „Jenkat“. Kõik, kes seda tantsisid, panid oma nimed kirja, et järgmisel
aastal saaks vaadata, kas esimene tantsurekord purustatakse. Peale kuuendat tundi tehti kokkuvõtted ning
jagati auhindu.
Oli väga tore ja tantsurohke päev.
Maarja Salu

Emadepäeva kontsert
22. mail tähistasime kõik kodudes emadepäeva. Kuid koolis toimus emadele pühendatud kevadkontsert 9.
mail.
Esimesena esines meile lasteaed oma lauludega. Juurde tehti isegi paar liigutust. Peale mudilasi näitasid
oma oskusi koolilapsed. Aktusel esinesid mudilaskoor, lastekoor, poistekoor ja erinevad
rahvatantsurühmad. Esinesid ka laulu-ja luulelindude võitjad, solistid ja luuletajad. Väikeste apsakate
kiuste oli lõpptulemus väga ilus. Kontserdi lõpus esines ühendkoor. Peale kontserti oli sööklas kringlilaud.
Õhtujuhtideks olid üheksandikud Maia-Liisa ja Taavi, kes said oma ülesandega väga hästi hakkama.
Kooli seintele olid üles riputatud õpilaste joonistatud pildid. Keldrikorrusel sai näha käsitöös ja tööõpetuses
tehtud asju.
Ainus asi, mis kontserdi juures häiris, oli vaatajate vähesus. Kohal oli vaid paar vanemat, kuid suuresti
just neile ongi meie kontserdid pühendatud. Ühendkooride esinemise ajal olid pingiread pea tühjad. Nii et
vanematele aktiivsemat osavõttu!
Muidu oli väga tore kontsert. Usun, et sellise väikese kooli kohta oleme me rohkem kui tublid.
Kätlin Põdra

Viljandimaa Tantsupidu ja Laulupüha
24. mail kogunesid mitmed Viljandi maakonna tantsurühmad ja laulukoorid Viljandisse, et üheskoos
laulda ja tantsida. Juba kümne paiku oli Kirsimägi rahvatantsijaid täis, kes ootasid palavuse käes oma
proove.
Umbes kella kümne ajal algasid proovid Kirsimäel, kus pidi toimuma tantsupidu ning proovid laululaval,
kus valmistuti juba õhtuseks Laulupüha tähistamiseks. Alguses ei olnud mingisugust sabinat sees, sest kõik
olid veel oma vabaaja riietuses, kuid kella kolme paiku oli näha juba mitmeid erinevaid rahvariideid
vilksamas läbi uudistajate.
Kella neljast algas tantsupidu, mis ei tundunud minule sugugi tantsupeona peale Tallinna Noorte Tantsuja Laulupeol käimist. Arvatavasti mõjus see, et ei olnud nii palju inimesi, nii palju rahvatantsijaid ning nii
palju elevust ja hingevärinat. Sellest hoolimata oli ilus näha Viljandimaa erinevaid rahvariideid ja
rahvatantse, kuid tantsud, mida eelmisel aastal tantsupeol tantsiti, tõid igatsuse tagasi.
Peale tantsupidu läks lahti rongkäik. Alustasime raekojast ning liikusime hõigete ja inimeste pilkude
saatel mööda tänavaid laululava poole. Oma teekonna lõpetanud, tõttasime lavale ühiskooride laule laulma,
mille proovidest olid rahvatantsijad puudunud. Laule oli palju, kava oli tihe ning laulda oli võimas.
Päev oli pikk ja väsitav, kuid sellest hoolimata tasus kõik ära. Õhtul kella kümne paiku olime taas Leie
kooli ees ning kõik jätkasid oma õhtut koju minnes.
Janika Vaht

5 põnev!
Ahhaas
Esmaspäeval, 5.mail toimus õpilastega, kes olid soostunud ostma pileti, käik Ahhaa teaduskeskusesse.
Pärast lühikest bussisõitu jõudsime Tartusse. Teaduskeskusesse sisse minnes jagati meile piletid kätte ja
hakati asju demonstreerima. Paar esimest aparaati käisime koos grupiga, hiljem aga nii, kuidas ise tahtsid.
Need aparaadid olid pühendatud Pekingi Olümpiamängudele. Sa said seal proovile panna oma võimed.
Seal said proovida oma täpsust, kiirust, hüppevõimet, jõudu, tähelepanu ja teadmisi. Ma arvan, et paljud
said väga hea kogemuse osaliseks. Aparaadid pidid mõne aja tagant muutuma, niisiis tasub Ahhaasse veel
kindlasti tagasi minna.

Riivo Mets

Teeme ära!
Ammu reklaamitud “Teeme ära!” kampaania leidis osavõttu meie väikses kooliski. 2.mail, peale 4. tundi
panime kindad kätte. Jagunesime ammu kindlaks määratud gruppidesse. Lähemal olevad koristajad said
oma punktidesse minna jalgsi, kaugemal olijad viis buss kohale. Päris väikesed koolijütsid koristasid
kooliümbrust. Koristamine kestis kõige rohkem paar tundi. Kolme inimese peale vaid 1km ja ainult ühelt
teepoolelt. Kõige rohkem oli prahi hulgas suitsupakke, alkoholipudeleid. Ulge läheduses oli prügi ja prahti
kõige enam. Põhjuseks kindlasti suviti toimuvad vabaõhuüritused. Oma vahemaa koristatud, võis minna
koju. Bussi ei viitsinud paljud ootama jäädagi. Paistis ju päike ja sooja ilmaga on mõnus jalutada.
Tänuväärt ettevõtmine, see “Teeme ära!” Oleks tore, kui ühiskoristamine leiaks osalisi igal aastal!
Marilis Jõgi

Haridusmess
3. märts oli selline päev, kus koolis polnud peale 3. tundi ühtegi üheksandikku. Kõik tüdrukud ja poisid
läksid Viljandi Spordihoonesse Haridusmessile.
Kohale jõudes läksime kõik erinevate bokside juurde. Nimelt, igal mingi kooli või asutuse reklaamijal oli
oma boks, kus nad tutvustasid koolide õppimisvõimalusi ning jagasid flaiereid. Messil osales üle 40.-e
õppeasutuse kõikjalt Eestist.
Samuti, et seal ringi kõndides igav ei hakkaks, oli olemas ka vabalava programm. Seal esinesid Valuoja
Põhikooli tugigrupi näitlejad, vokaalansambel Greip, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia tudengid,
kulturist Marek Kalmus, Viljandi Maagümnaasiumi neidude ja õpetajate ühendkoor, Henri Käärik ning
toimus ka moedemonstratsioon Tallinna Tööstushariduskeskuse poolt. Eriti põnev oli mälumäng teemal
Eesti Vabariik 90. Ka meie klassist Maia-Liisa, Kristi ja Maarja võtsid sellest osa. Selle mälumängu tegi
huvitavaks see, et jagati kätte 15.-e küsimusega leht ning siis pidi selle 30 min jooksul ära täitma.
Abimaterjale võis kasutada, ka sõprade abi võis küsida nii telefoniga, kui ka kohapeal.
Kui olime seal juba pikka aega olnud, siis tüdinesime suhteliselt ära ning läksime koju. Kõik läksid
minema väga erinevatel aegadel.
Kella viiest algas koolitus „Edukaks saada, edukaks jääda,“ mille lektoriks oli Peep Vain (tuntud Tantsud
Tähtedega saates osaleja). Sellel koolitusel käis Maris.
Igatahes loodame, et ka järgmisel aastal toimub haridusmess ning sinna lähevad ka praegused meie kooli
kaheksandikud. Tegelikult oli seal päris huvitav.
Maarja Salu
9. klass

6 mis toimub?
Mälumängud
Traditsioonikohaselt toimusid ka sel õppeaastal mälumänguvõistlused Nupuke ja Mälukas. Väiksemad
panevad oma võistkonnad kokku 4. klassi initsiatiivil. Kokku sai neid 10. Nimed mõeldi ise ja need oli
päris põnevad, näiteks Mustad mafioosad, Sigalahedad, Mürakarud...
Suuremad võistlevad klassiti, ikka 5 õpilast võistkonnas ning 1 žüriis.
Mälumäng toimus kord kuus. Vaid veebruarimäng suurematele lükkus edasi haigusperioodi tõttu.
Õppeaasta lõpus arvestame kõik kogutud punktid kokku ja selgub võitja.
Sel aastal võitis “Nupukese” võistkond SATURN 98,5 punktiga, koosseisus: Hanna Maria Tootsi, Kristin
ja Karolin Puranen. Järgnes võistkond SIGALAHEDAD 93 punktiga, milles olid jarmo Ilmjärv, Karl
Randmer, Heimar Vaht ja Kristin Lass. Kolmandaks tuli võistkond MÜRAKARUD 92,5 punktiga,
koosseisus: Marleen Jõgi, Oskar Randmer, Hannabel Dreving.
Suuremate mälumängu võitjaks osutus 9. klass 125 punktiga. Teise koha võitles välja 8. klass, 113,5
punktiga. Kolmandad olid üllatuslikult viiendikud 112 punktiga. Super tulemus!

Suvel koguge jõudu ja energiat ning ärge nutitamist ära unustage!

Vigurivänt 2008
Ka sel aastal toimus liiklusringi töö. Põhilised osalejad olid 3. klassist, sest neil on vaja teedel sõitmiseks
jalgratturi juhiluba. Vaatasime filme, lüümikuid, arutlesime liiklusolukordade üle ja lahendasime
testiküsimusi.
Kevadel, kui ilmad vähegi lubasid, sai ka rattarada kooli juurde, et sõitmist harjutada.
Maikuu keskel toimus eksam, mis oli kaheosaline: vigursõit ja liiklustesti lahendamine.
Need, kes arvasid, et oskab rattaga sõita ja küll vigursõidu ka ära teeb, põrusid esimese korraga. Peab ikka
mitu korda raja läbi sõitma ja harjutama, kergelt ei tule tulemust.
Sama võib öelda ka testide lahendamise kohta. Vigade hulk näitab, et liiklust ei õpita. Vaid üks tund
nädalas ei aita, tuleb ise ka rohkem tööd teha. Liikluses võid eksida ainult korra – teist eksimust ei pruugi
tulla.
Kõige rohkem punkte, 113, sai Erki Liiv. Talle 1. koht. Kermo Kalso kogus 108 punkti, seega 2. koht.
Kolmanda punktisumma kogus Kristin Puranen, 106. 4. kohale tuli Kenert Mangelsoo 104 punktiga.
Need lapsed saavad jalgratturi juhiload. Teised peavad liiklusmärke ja –reegleid veel õppima.
Ohutut liiklemist suvel kõigile!

Väike seikleja
Kolmapäeval, 21. mail käisime Ulgel seiklemas. Viljandimaa Noortekeskuse tiim korraldab juba mitmeid
aastaid seiklemisi suurtele ja väikestele. Ulge mändide all on alati mõnus rada ning lahe värskes õhus olla.
Võistkondi oli palju, sest naabrid Kolga-Jaani koolist olid samuti kohal. Õpetajad pidid olema
kontrollpostides ja jälgima, kuidas antud ülesannet täita. Kõige tähtsam sellises võistlemises on
meeskonnatöö.
Minu kontrollpostis pidid võistlejad ämbrist vett valama pesukaussi. Lihtne mis! Vett võis võtta ainult
kannu või plastpudeliga, mitte käega servast kinni hoides. Pesukauss oli piiratud ala sees, kuhu astuda ei
tohtinud. Kasutada oli ka kaks peenikest köit.
Mõnes võistkonnas läks see üksmeelele jõudmine vaevaliselt. Mõni oli ikka seas, kes
tahtis kannuga nn oma vett pesukaussi loopida. Kasu sellest suurt polnud.
Lõpuks saadi enam-vähem ülesande lahendamisega toime.
Lusti oli seejuures kõige rohkem Kalmeril ja Olaril, kes olid mulle suurteks abilisteks.
õp Rita

7 spordileht
Jüriöö jooks
23.aprillil oli jüri-päev. Selle päeva õhtul kell 20.00 oli jüriöö-jooks. Kurvastuseks olid meie klassis ka
mõned puudujad, kuid õnneks saime need lüngad ringis täita. Alguses küll 9. klass juhtis, kuid meie
kahjuks jäime teiseks. Võitjaks tuli 7. klass ajaga 7.51,64. Kolmandale kohale jäi 8.klass. Põleva tõrvi-kuga
lõpetas ainult kaks klassi: 2. ja 7. klass.
Peale seda said kõik suu magusaks ja 7. klass ka auhinnaks tordi. Kõik läbi, mindi bussile, mis viis meid
koju.
Kristi Saksniit

Parimad spordis
60 m jooks
Kristin Lass 1. kl 11,3
Heimar Vaht 2. kl 10,4

Erki Liiv 3. kl 9,7
Jarmo Ilmjärv 4. kl 9,9
TC
Jane Kivilaan 9,01
Tairi Õunapuu 9,24
Kristi Kruuse 11,40
PC
Kristo Kalso 9,50
Janari Lepik 9,52
Sigmar Põdra 10,01
TB
Silleriin Koovit 8,68
Janika Vaht 8,92
Epp Tillmann 9,43
PB
Riivo Mets 7,89
Siim Lepik 8,30
Tanel Õunapuu 8,64
TA
Helerin Türkson 8,72
Maarja Salu 9,21
Agnes Urbla 9,72
PA
Taavi Toomsalu 8,10
Toomas Aren 8,91
Marten Hirv 9,20
kaugushüpe
Kristin Lass 1. kl 3.04
Heimar Vaht 2. kl 3,60
Erki Liiv 3. kl 4.02
Jarmo Ilmjärv 4. kl 3.79
TC
Jane Kivilaan 2,84
Sirli Volt 2,49
Kristi Kruuse 2,40
PC
Sigmar Põdra 3,42
Janari Lepik 3,28
Kristo Kalso 2,96
TB
Silleriin Koovit 3,99
Epp Tillmann 3,30
Merle-Maria Saul 3,19
PB
Riivo Mets 4,72
Tanel Õunapuu 4,40
Siim Lepik 4,31
TA
Maarja Salu 3,40
Merit Ero 3,39
Kristi Saksniit 3,21
PA

Taavi Toomsalu 3,98
Toomas Aren 3,64
Marten Hirv 3,29
pallivise
Olari Türkson 1. kl 22,5 m
Heimar Vaht 2. kl 41,5 m
Erki Liiv 3. kl 40 m
Jarmo Ilmjärv 4. kl 47 m
TC
Tairi Õunapuu 33 m
Sirli volt 19 m
Kristi Kruuse 16,5 m
PC
Sigmar Põdra 44 m
Janari Lepik 43 m
Kristo Kalso 37 m
TB
Silleriin Koovit 32 m
Merle-Maria Saul 31 m
Janika Vaht 29,5 m
PB
Riivo Mets 65 m
Even Rander 60 m
Egon Türkson 53 m
TA
Kristi Saksniit 31 m
Helerin Türkson 30 m
Agnes Urbla 28 m
RA
Taavi Toomsalu 54,5 m
Toomas Aren 49 m
Marten Hirv 38 m
1 staadioni ring 300 m
Krisitn Lass 1. kl 1.06,7
2 staadioni ringi 600 m
Heimar Vaht 2. kl 2.16,7
Erki Liiv 3. kl 2.21,3
Jarmo Ilmjärv 4. kl 2.07,2
Leie ringi jooks 2,6 km
Riivo Mets PB I koht
Janari Lepik PC I koht
Taavi Toomsalu PA I koht
Tairi Õunapuu TC I koht
Maarika Kivi TA I koht
Merle-Maria Saul TB I koht
Toomas Aren PA II koht
Gert Suik PB II koht
Kristo Kalso PC II koht

Kätlin Põdra TB II koht
Helerin Türkson TA II koht
Jane Kivilaan TC II koht
Raido Ostrak PB III koht
Marten Hirv PA III koht
Sigmar Põdra PC III koht
Epp Tillmann TB III koht
Agnes urbla TA III koht
Sirli Volt TC III koht
toimetus

8 koolileht 10
Koolilehe 10. sünnipäeva tähistasime ajalehe-nädalaga ning endiste toimetajate kokkutulekuga.
Auhindadeks jagasime koolilehe juubelinumbrit ja pidupäevaks tehtud ajalehe logoga pastakaid.

KOKKUVÕTE AJALEHENÄDALAST
Esmaspäev – libauudiste päev. Toimetusele tuli päris mitmeid lahedaid uudiseid. Peamiselt kirjutasid
nooremate klasside õpilased. Toome siin ära parimad lood:
4. klass otsib uut klassijuhatajat
4. klass on nii naljakas, et õp Maris naeris ennast herneks. Kokad keetsid õp Marisest hernesuppi.
Marleen Jõgi
Leie kooli õpetaja puudus koolist põhjuseta
Teisipäeval, 18.03., puudus koolist õpetaja Maris põhjuseta. Direktor kirjutas õpetaja Marisele noomituse,
sest õpetaja ütles, et magas sisse. Õpetaja Maris läks noomitusega koju.
Jaanus Vaht
Õpetaja müüs keldris alkoholi
Politsei tegi Leie Põhikoolis reidi. Nad avastasid keldrist ruumi, kus müüdi maiustusi ja lahjat alkoholi.
Politsei hakkas asja uurima, kes seal müüb. Oh, imet! Õpetaja oli ennast leti alla ära peitnud. Tal oli väga
häbi. Politsei ei osanud veel öelda, mis edasi saab. Kuid arvatavasti tehakse õpetajale rahatrahv. Ta peab
selle poe sealt ära koristama. Alkohol läks hävitamisele, aga maiustused jagati õpilastele.
Raido Tillmann
Jagasime ka ergutus-auhindu. Need jagunesid järgmiselt:
Õpetajal rebenesid klassi ees püksid - Tuuli Dimitrijev, Kulno Kipper;
Koolitoidust leiti surnud hiir - Riina Saksniit;
Kooli hoovist leiti salapärased aluspüksid - Karmo Ilmjärv;
Lehmad tallasid kooli maal - Erki Liiv;
Vahetusõpilane Maali - Hanna Maria Tootsi;
Hinna tõus Leies – Kenert Mangelsoo; Leie koolis varastati 2 tonni koos seifiga - Tauri Dimitrijev.
Teisipäev oli koomiksite või naljapiltide joonista-mise päev. Jälle olid aktiivsemad nooremate klasside
õpilased. Auhinnad said Aavo Türkson, Kristin Puranen, Kätlin-Janika toimetusest.
Ergutusauhinnad said Kulno Kipper, Tuuli Dimitdijev, Triin Randmer, Karmo Ilmjärv, Kermo Kalso,
Janno Kivi, Teisy Dimitrijev, Kert Mägi, Raigo Jõgi, Hannabel Dreving, Kristin Lass, Karolin Puranen;
ühistöö tegid Jaanus, Hanna, Marleen, Jarmo.

Kolmapäev oli viktoriinipäev. Seekord olid hakkamas ka vanemate klasside õpilased. Viktoriinis olid
küsimused koolilehe kohta, millele vastamiseks tuli kasutada veebilehte. Kokku saime 43 täidetud lehte.
Maksimumpunktid said Kristi Saksniit, Jarmo Ilmjärv, Kristin Puranen, Marilis Jõgi, Maarja Salu, Riina
Saksniit, Karmo Ilmjärv, Kati Kiis, Kristjan Saksniit
Neljapäev oli pildistamise päev. Kahjuks tegid pilte vaid Maarja ja Maris. Avaldame pildid selles ajalehes
ning tüdrukud võivad tulla toimetuse ruumi auhindadele järele.
Reedel teigme kokkuvõtteid ja jagasime auhindu. Sööklas oli kõigile suur sünnipäevatort, mis maitses
oivaliselt.
Laupäeval olid koos endised ja praegused ajalehetegijad. Kuulasime esmalt kokkuvõtet teema-dest, millest
kooli-lehes on aegade jooksul kirjutatud. Need olid praeguse toimetuse liikmete koostatud õpetaja Tiiu
juhendamisel. Meid tervitasid vallavanem, kooli-direktor, lasteaia esindajad, naaber-kooli Kalmetu lehetegijad.
Järgnesid vallatud võistlemised võimlas ning banketilaud sööklas. Juubelitordi lõikasid lahti õp Hille ja õp
Ulve.
Järgmine juubel on juba viie aasta pärast. Koolilehele edu!
Õp Rita

9-13 teemad koolilehes
Sündmused koos Leie Tähega
Kõige tähtsamaks sündmuseks võib pidada esimest septembrit 1995, mil avati Leie Põhikool, kuid
Leie Tähte siis veel ei olnud ja see sündmus jäi kajastamata.
Järgmiseks tähtsündmuseks võib lugeda päeva,
mil ilmus esimene Leie Tähe number 1998.a
aprillis. Ajalehe esilehel on kooli direktori
pöördumine lugejate poole.
Hea lugeja!
Kõik voolab, voolab aeg, kaovad tunnid, päevad, aastad. Juunikuus saadab Leie kool ellu juba III lennu
lõpetajaid. Koolielu on pidevas liikumises, siin toimub palju põnevat ja kordumatut. Et seda natukenegi
jäädvustada ja jagada ka teiega, kes te koolieluga igapäevaselt kokku ei puutu, otsustas kooli
õpilasomavalitsus välja andma hakata oma kooli infolehte. Suureks sooviks, et sellest “esimesest” kujuneks
nii koolijutside kui täiskasvanute poolt oodatud tõeline ajaleht, ehk ka interneti lehekülgedel?
Soovin kõigile tegijatele püsivust ja huvitavat materjali. Lugejatele, mitmekesist informatsiooni ja
põnevaid elamusi meie seltsis.
Direktori soovid on täitunud – täna on lehe 10. aastapäev.
Arvan, et ka Eesti Vabariigi iga-aastane sünnipäev on meil tähtsündmus. Alati on esinemas külaline
väljastpoolt kooli. Nii on Mart Laar esinenud pidukõnega kahel korral ning alati on kohal ka vallavanem
Kalevi Kaur.
Sellel aastal oli arvatavasti tervele koolile huvitav ning meeldjääv kodanikupäev, kus peale
riigikoguliikme Margus Tsahkna esinemist läksime klassidesse ja kirjutasime erinevatel teemadel
kirjandeid. Osa parimaid jutte on ilmunud viimastes Leie Tähtedes.
Lehest saame teada, et meie kooli lõpuklassi õppimist jälgib Tarkusekivi.
Legend Tarkusekivist
See on üks igivana kivi Võrtsjärve kaldalt. Sellesse on sajandite vältel talletunud esivanemate tarkus ja
töökus, Tondisaare sarviku tembud ja järve näki salapärane võluvõim.
Igaüks kes kivi peseb, saab iidsest vaimuvarast osa. Selle abiga aga jõuab kaugele…
Nüüd on kivi jõudnud meie valdusesse. Ja saabuv heaolu meie kätes!

Seesinane TARKUSEKIVI tuleb pesta 9.-ndike poolt Võrtsjärve selge veega puhtaks ning sealsamas
antama üle 8.-ndikele, kes on selle toimetamise pealtnägijad.
8.-ndikud, tuleva aasta lõpetajad, peavad kivi hoole ja armastusega hoidma, et traditsioon ei katkeks.
Kui aga miski hirmus õnnetus peaks juhtuma, võtab viimane siit majast lahkuja kivi enda hoolde.
Leht kajastab meil osavõtte tantsu- ja laulupidudest. Tantsu-ja laululaagritest Suure-Jaanis, Tääksis,
Lillis, Abjas, Hallistes, Karksi-Nuias, Kalmetul.
Tegelikult on koolis palju sündmusi, mis ikka ja jälle muutuvad huvitavamaks ja ka veidi lõbusamaks.
Tänu Leie Tähele on need sündmused jäädvustatud alatiseks.
Kristi Saksniit

Huvitav
Leie Tähte on kirjutatud palju jutte kõigest huvitavast. Näiteks, kus keegi käib või mis koolis toimub.
Üks huvitav kooliüritus oli Leie Laulu- ja Jutulind, mis on praeguseks asendunud Leie Laulu- ja
Luulelinnuga.
Loen ette pisikese artikli lehest selle ürituse kohta, mille oli kirja pannud endine eesti keele õpetaja Hille
Vasmann:
Õhtul oli kooli aula põnevil publikut täis, kuna toimus juba traditsiooniline Leie Laululind ja Leie
Jutulind. Valitses pidulik ja ärev õhkkond. Rahvast oli rohkesti: õpilasi, vilistlasi, lapsevanemaid ja muidki
huvilisi. Janno Mangelsoo hääl värises erutusest kui ta avasõnad lausus, (ikkagi esimest korda niisuguses
rollis üritust juhtida). Kõigepealt toimus Jutulinnu I voor. Kõnelejad loosisid esinemise järjekorra.
Tutvustati žüriid: Tiiu Uusma, Taimi Russki, Sigrit Tamm. Ja siis läks lahti. Esimesena kõneles Andres
Ant, kes kehastus relvi tutvustavaks polkovnikuks. Oli naljakas. Järgmine oli Urmo Piir: pidas kõne
emadepäevaks. Kolmandana astus üles Ave Kurss, kelle kõne teema oli “Kas me oleme siin universumis
üksi?” Saal kuulas teda hiirvaikselt.
Igatahes, oli veel palju esinejaid, kuid kõiki ei jõua siin ära loetleda. Ise ma sellest üritusest midagi
täpsemat ei tea, sest mina ei käinud ju siis veel koolis.
Üheks huvitavaks asjaks on veel arvamused koolilehe kohta. Põhiliselt meeldis õpilastele ja õpetajatele, et
Leie Tähte toimetama hakati, kuid oli ka neid kellel oli ükskõik.
Veel on tore lugeda lehest meenutusi Leie koolist. Peamiselt on need meenutused ikka head. Loen ühe
ette:
Iivika Johanson kirjutas: Kui Leie kooli nägin, unistasin kohe, et mul võiks olla selline maja, oma maja.
Mulle on Leie kool kogu aeg meeldinud. See kool on toonud mulle nii rõõmsaid kui ka kurbi hetki. Kuid
häid on rohkem. Mulle meeldib siin koolis see, et on palju erinevaid üritusi. Meenuvad laululinnu
konkursid. Aastal ´97 – olin mina Leie kooli Laululind. Meenub ka see, kuidas sain teada, et mina olen
võitnud. Mul paluti võidulaulu laulda, kuid ei suutnud ning hakkasin nutma. Pärast kuulsin, et koos minuga
hakkas nutma ka direktor Tiit Kurvits. Need üritused annavad meile julgust, vaprust, saame oma andeid ja
oskusi näidata ja tõestada iseenesele, et oleme millekski võimelised. Siin on ka väga toredad ja abivalmid
õpetajad. Kui sa ikka millestki aru ei saa, küsi õpetajalt abi ja õpetaja jookseb või pükstest välja, et meid
aidata. Selle kooli iseloomustamiseks puuduvad sõnad. See teeb mind sõnatuks. Tõesti, see kool on ilus ja
vahva, ning mis veel olulisem, selles koolis on lust õppida.
Veel üks põnev ning huvitav asi oli kunagine õpetajate näitering. 25. märtsil aastal 2000 käisidki Piret
Luik, Tiina Grünberg, Rita Kadaja, Meelis Raju ja juhendaja Hille Vasmann Abjas täiskasvanute
näiteringide ülevaatusel.Õpetajad astusid üles A. Kitzbergi muinasjutuga “Kolm suurt soovi”.Nätemängu
eripäraks oli see, et see sisaldas pantomiimi elemente ning mängiti kujuteldavate esemetega. Meie õpetajad
said žüriilt ohtralt kiita ja parima naisnäitleja preemia tõi ära meie Rita Kadaja, ning ka lavastaja preemiaga
õnnistati Hille Vasmani.
20. märtsil aastal 2004 toimus Leie koolis suur üritus, nimelt tulid Leie Põhikooli kokku Odiste, Lalsi ja
Lätkalu koolide vilistlased, meenutamaks kunagist kooliteed ning käies veel kord vanu radu. Kuna Odiste
koolist on põlengust järel vaid koht põlispuude all, Lalsi on erakätes ja seisab tühjana ning Lätkalu
koolimaja on muudetud elamuks peredele ning samuti eravalduses, siis organiseeris Leie kool, kui
eelnevate järeltulija vilistlastele kokkusaamiskoha. Üritusele tuli kohale palju rahvast, isegi rohkem kui oli
oodatud. Päev oli väga sisukalt korraldatud.
Üldiselt toimus ning toimub ka praegu Leie koolis väga palju huvitavat. See on tore. Igatahes õnne ning
edu uutele toimetuse liikmetele.
Taavi Toomsalu

Omalooming läbi Leie Tähe
Leie kool on üks andekas kool. Keegi ei jäta enne rahu, kui kõik on korras. Tegeleme igasuguste
huviringide ja muude meelelahutuseks kokkupandud tegevustega, kuid minu vaatenurgast on kooli ajaleht
siiski kõige edukam.
Ajalehes on mitu rubriiki, mina kirjutan natukene omaloomingust. Võrdlusena tooks kohe näite, et Leie
Tähe esimestes numbrites oli väga palju omaloomingut. Väikesed vilistlased kirjutasid palju luuletusi ja
vahepeal oli isegi järjejuttude kirjutamine täitsa kuulus - ühte lehte kirjutas mõni õpilane lõpetamata jutu ja
järgmises numbris ilmus juba teise koolikaaslase fantaasiavili. Nii läkski see järjejutu kett edasi...
Kui vaadata vanemaid lehti ja nendega võrrelda praegused, siis kujundus on praktiliselt sama, sisu aga
hoopis teine.
Kui ma hiljuti sirvisin Leie Tähe algusaastate numbreid, siis olin päris vaimustuses. Kõik, mis toimus,
tundus palju huvitavam. Eriti nalja pakkus see, kui me Kätliniga võrdlesime Austria reisi muljeid ja
kuupäevi, millal see toimus. Aasta oli 2003, kui 8.- klassi õpilased käisid Viini ilu nautimas. Sel aastal oli
täpselt samamoodi, ainult, et aastaarv on teine. 5 aastat tagasi kirjutatud artikkel, mida oli üllatavalt hea
lugeda. Kõik, mida olid nemad näinud, oli ka meieni jõudnud.
9.-das väljaandes pani Kaivo Pullisaar küll lugejaid naerma. Kui mitte just seda, siis muige võlusid küll
kõik näole. Poiss kirjutas täitsa vaimuka jutu, mis metafoorina peidab seda, et naised on tegelikult meeste
perenaised! Pealkiri näitab kohe jutu sisu “Eesti talunaine peksab rootsi kuningat”.
Külli Must kirjutas 26.-dasse numbrisse jutu Leie tekkimisest. Arvamuslugusid oli vanemates numbrites
palju rohkem. Ei kurda ka praeguse olukorra üle, sest üle ühe ajalehe ilmub ikka mure-ja arvamuslugusid.
Kui meie algklassides tundsime uuest korrutustabelist rõõmu, kirjutasid vanemad õpilased jutte suvest,
lemmikloomadest, unistustest ja seda kõike aitas koguda õpetaja Hille Vasmann ja kindlasti ka õpetaja
Rita. Samuti olid ka algklasside õpetajad ajalehe toimetamise koha pealt väga aktiivsed, sest igas lehes oli
väikeste põnnide luuletusi ja jutte reisidest, mis tavaliselt algasid: „Meie käisime tiigiääres, seal nägime
konni ja liblikaid.“ Hiljem viisid ajalehte edasi õpetaja Ulve Pedastik ja samuti ka energiat täis Rita Kadaja,
kes tegelevad tänini meie 10-ne aastase Leie Tähega.
Tänaks neid kõige eest, mis nad Leie Tähe heaks ja koolielu edendamiseks teinud on! Aitäh.
Janika Vaht

Intervjuud
Meie koolilehe üheks läbivaks rubriigiks on intervjuud. Tehes statistikat, sain 26 intervjuud õpetajatega ja
12 meie praeguste või endiste õpilastega ning lapsevanematega. See on päris tõsine töö olnud, sest igale
intervjuule eelnes õpilaste poolt küsimuste kogumine. Toimetuse liikmed seadsid küsimused ritta ja viisid
läbi küsitluse. Nende intervjuude kaudu oleme ka oma õpetajaid paremini tundma õppinud. Oleme teada
saanud, millega nad vabal ajal tegelevad ning kas neil on mingisuguseid hobisid.
Sirvides vanu Leie Tähti, leiab intervjueeritavate elust päris toredaid seiku. Naljakas on lugeda vastuseid
küsimusele: Kelleks te suurena saada tahtsite? Silma jäid eriti soovid saada mereröövlipealikuks ning ka
kommide degusteerijaks ja seda viimast muidugi nii, et tööd saaks koju kaasa ka võtta. 
Intervjuudes saab esitada väga palju erinevaid küsimusi, nii ka meie lehes.
Kõige levinumad küsimused läbi aegade on olnud:
Milline oli teie lapsepõlv?
Kus olete varem töötanud?
Kus olete reisinud?
Mis on olnud siiani teie elus kõige huvitavam ja piinlikum juhtum?
Millega tegelete vabal ajal?
Leie Tähte on tehtud ka pisikesi lühiintervjuusid. Peamiselt on need koosnenud 2-3 küsimusest. Selliseid
küsitlusi on viidud läbi koolidirektori Tiit Kurvitsaga ning endiste eesti keele õpetaja Hille Vasmanniga,
algklassiõpetaja Tiina Ojasson-Võsaga ja matemaatikaõpetaja Piret Luigega.
Kui ma ühel õhtul kõiki neid aastatega tehtud intervjuusid vaatasin, siis nägin, et tihti jooksis läbi lause:
Iseloomustage Leie kooli.
Meie kooli on iseloomustatud puhtana, ilusana, uuena, rahulikuna, sõbralikuna, lootustandvana, elulisena,
ideedevaesena, ebalevana ja sallivana. Arvan, et selles loetelus ei ole sõna, mis meie kooli kohta ei käiks.

Kokkuvõtteks tahan öelda, et intervjuudel on tõesti olnud ja on ka praegu Leie Tähes suur tähtsus, sest
meie kool on väike ning kõik õpilased ja õpetajad saavad läbi intervjuude üksteist tundma õppida. Samuti
saame tulevikus vanu lehti sirvides öelda ja mõelda: „Ah, tema töötas ka Leie koolis! Oh-oo, näed, ka tema
õppis Leie koolis.
Igatahes, edu Leie Tähele ning ajalehetoimetusele.
Maarja Salu

Lõpetajate eri
Kokku on meie koolist läinud suurde ilma 12 lendu. Juunis läheb juba 13.
Igal kevadel ilmub meie lehes lõpetajate eri, mis on kujundatud omanäoliselt. Pildid, meenutused,
lõpetajatest.
Lehest selgub, et mida aeg edasi seda väiksemad on meie lõpuklassid.
Lõpetajate edasised elukäigud:
Enamus on läinud edasi gümnaasiumidesse ja kutsekoolidesse. Vanemad juba loonud pere ja saanud
lapsed. Leidnud oma koha suures maailmas.
Paljud Leie kooli lõpetanud on olnud toimetuses.
Lõpetajatele on andnud ajaleht palju kogemusi. Eneli ja Ave kirjutavad sellest nii: Esiteks saime
ettekujutuse, milline on eeltöö, enne kui leht lugejateni jõuab. Muidugi andis ajalehe kooostamine väga hea
ülevaate kõigist koolis toimuvatest üritustest. Kuid suurimaks plussiks tuleb arvatavasti pidada ikkagi seda,
et saime oma esimesed intervjuu tegemise kogemused, kui õpetajaid väljaspool klassi küsitlesime.
Kokkuvõttes oli ajalehe toimetusse kuulumine üks huvitav kogemus ja andis meile ka praeguseks julgust
oma mõtted paberile panna.
Edgar Vaht kirjutab aga nii: Leie Tähe toimetuses osalemine andis mulle palju uusi kogemusi ja hea
arvutioskuse…
Andres Ant: Kindlasti on koolilehe toimetamine andnud kollektiivitöö kogemuse, mis kuskilt poolt
mööda külgi maha ei jookse.
Renee Must: Leie Tähe toimetamine on mulle õpetanud teksti töötlemist, mida on vaja läinud päris palju.
Ütlusi lõpetajate sulest :
Geograafiast:
Õhk püsib maa ümber, sest tal pole kuhugi minna.
Pandasid on keeruline loomaaedades pidada, sest neile peab palju süüa andma ja nende
söömisperiood pole teada.
Bioloogiast:
Koertel on pulkjad silmad nendega näeb öösel ja päeval aga mitte eriti kaugele aga kotkal
jällegi on silma ehitus ümar ja tema silm näeb keskosast kaugele ja äärest lähedale.
Kalmaarid imevad mantlihõlma abil vee mantliõõnde ja sulgevad selle nööbikestega.
Füüsikast:
Raskusjõud on jõud, millele mingi jõud on lihtsalt peale surutud.
Mehaaniline töö võrdub jõu ja selle tagajärjel tuleva ajaga kui tööd tehakse korrutisega.
Keemiast:
Tundmatu aine nuusutamiseks tuleb kohe minna värske õhu kätte ja sügavalt sisse ning välja
hingata .
Sool- aine millega saab koostada valemist.
Lõpetan Marko Mühlbergi sõnadega: „See kool on mulle olnud mälestusväärne.“
Marilis Jõgi

Vot, kus ütles!
Igas töös olgu alati üks suhkrutükk meil sees – nii ütleb tore laulusalm. Meie deviis on aga, et igas Leie
Tähes olgu sees üks pipratera. Neid teri käisin minagi otsimas.

Kaladel on kõhupool heledam, sest see on kulunud. Tarretis on kõvaks läinud kissell. Mootorratast saab
ilma võtmeta käima küll, aga võtit on vaja. Minister lõikas uue silla avamisel silla lahti. Kärbseseen tapab
kärbseid. Märkus unise õpilase päevikus: “Teie laps on alatoitlustatud!” Poisid, kõhud lahti! Täiend –
juustes elav loom.
Pardel on selline asi, millega saab mees endal vuntse ja muid asju ajada. Rändlind ei püsi kaua ühes
paigas ja rändab ringi pidevalt. Inimese keskmine pikkus on 163cm üle merepinna. Märgades riietes
hakkab külm sellepärast, et vesi külmub ja muutub jääks ja jää on külm. Padumeri on see koht, mis on
meri, aga ei ole ka ja mis on maa, aga ei ole ka. Inimene tajub valgust kepikeste abil. Pastöörimine on kui
vesi läheb karbi sisse ja steriilimine on kui vesi tuleb karbist välja. Arenguid on igasuguseid otseareng ja
ebanormaalne areng. Näiteks konn on ebanormaalse arenguga. Algul on kulles, mis pole üldse oma
vanemate moodi, siis on nukk ning siis on ta täisealine ning täielikult oma vanemate sarnane. Ta hakkas
karuga võitlema. Karu ja Vahur veeresid ja veeresid, kuni karu andis alla. Kui politseinik sündmuspaigale
jõudis, sai ta aru, et Fred oli ta tapnud. Politsei leidis ühe niidiotsa, mis tappis Fredi naise. Ta õppis Tartus,
järelikult oli ta tark inimene. Kalev luges pojale ühe luuletuse ja jäigi magama. Õpetaja on meil tore, kuigi
spioon. Uudis on see, kui rasvase kirjaga küsitletakse ühte inimest. Mehed pandi vangi. Nad ei saanud sealt
kunagi välja, aga neil sündis kolm poega ning nad elasid kuni surmatunnini õnnelikult. Ta käis läbi poiste,
meeste ja teiste halbade inimestega. Lõbutsemise lõpus lõppes lõbutsemine. Vanasõna on see, kui vana isa
räägib sulle. Dirigent on see, kes orkestri ees lehvitab keppi. Isast jäid järele ainult mustad läikivad
juuksed.
Lehele tulevikus vürtsikaid piprateri!
Kätlin Põdra

Sport
Heia-heia hipp-hopp. Leie sport on tipp-topp. See on sulatõsi – seda kajastab Leie Täht. Lööd lehe lahti ja
jälle võid lugeda meie sportlaste edust lauatennises, kombineeritud teatevõistluses ja muidugi korvpallis.
Sellest tahan pikemalt kirjutada. Nagu leht teada annab, õpetab korvpalli tänaseks edukas taluperemees
Janek Lass. Varem oli ta meie kooli õpetaja ja majandusjuhataja, kes laulis hästi ja puhus pasunat.
1995. aastast on Leie koolis korraldatud võimlaturniiri. Alles avati, ja juba said meie poisid 3. koha.
Koolidest on osalenud sellel turniiril Sürgavere, Kolga-Jaani, Paistu, Kalmetu, Laiuse, Olustvere, Puhja
võistkonnad. Alati on võrreldud endid ikkagi kõige lähema – Kolga-Jaani mängijatega. 1997. aastal saadi
2. koht ja võideti Kolga-Jaanit 29:5.
Aastate parim mängija oli 1997. aasta võistkonnas Marko Raamat, kes oli vahepeal koondise Tartu Rock
mängija.
Leie kool on igal aastal Võimla korvpalliüritusest osa võtnud ja ka mitu aastat karikat enda käes hoidnud.
Tüdrukute korvpall on jäänud mitmeks aastaks varju kuid nüüd saavad ka nemad oma osavusi
võistlusplatsil näidata.
Üle-eestilistel maapõhikoolide korvpallifestivalil nõuti leie poistelt visadust ja jonni ning seda ka
saavutati – võideti 5. koht.
Leie Täht on alati kajastanud spordipäev tulemusi ning ka jüripäevajooksu, mis on meie koolis juba
aastate eest saanud tavaks.
Lehes on avaldatud toimetajate poolt kaasahaaravaid ja emotsionaalselt kõige magusamaid –
võiduartikleid.
Mis oleks kui Leie tähte poleks??? Siis ei saaks me praegu meenutada häid sporditulemusi igast
valdkonnast, nii maakondlikest kui ka üle-eestilistest, oma väikese kooli saavutustest suurte kõrval.
Maia-Liisa Suigusaar

2008
Palju õnne Leie Täht!
On tore sõna toimetama, millel on palju tähendusi. Nii võime toimetada kodus, aias, köögis ja ka koolis.
Tänast juubilari – Leie Tähte, toimetab toimetus juba 10 aastat. Möödunud 10 aasta jooksul on ilmunud 63
lehenumbrit. Eestvedajaks meie õp Rita. Õigekirja on kontrollinud õp Hille ja õp Ulve. Oma esimesed
kogemused lehe tegemisel on saanud 32 õpilast. Ehk on mõni saanud endale siit ka kirjapisiku külge

tuleviku jaoks. Meie kalli Leie tähe toimetuses on hetkel 9 liiget: Maia-Liisa Suigusaar, Kristi Saksniit,
Taavi Toomsalu, Marilis Jõgi, Maarja Salu, Kätlin Põdra, Janika Vaht, õp Ulve Pedastik ja õp Rita Kadaja.
Endised toimetajad meenutavad.
Ramona Lepik: Arvan, et koolileht on ühele koolile ja loomulikult ka lehe tegijatele suureks kingituseks.
Minu enda nii-öelda väikese ajakirjaniku teekond algas juba algklassides, kui õpetaja mõned veidi
vahvamad kirjatükid toimetusse viis. Uhke oli siis küll – lugeda enda kirjutatud lugusid ja luuletusi ehtsas
väljaantavas lehes.Mida aeg edasi, seda sisukamateks muutusid jutukesed ning viiendas klassis kutsus
õpetaja Rita mind toimetuse liikmeks. Olin rõõmuga nõus, sest huvi mulle see valdkond pakkus, pakub
siiani. Nimelt oma uues koolis on mul võimalus oma teadmisi rakendada meedia alal veel ka valikaine
tunnis. Aina ja aina panen nendes tundides tähele, et väga palju on mul tulnud kasuks Leie Tähe
toimetamise aegadest. Võin öelda, et Leie Täht on Leie kooli uhkus, sest näiteks minu praeguses koolis
püsivat ajalehte pole. Õpilasi on küll väga palju, kuid kahjuks pole sellist aktiivset eestvedajat nagu õpetaja
Rita. Seepärast ärgem lasegi tegutsemise tuhinal maha vaibuda, sest uuesti alustamine võib olla väga
vaevaline. Leie Täht on ka omamoodi meie aja kroonika ning nagu ütleb lause: “Kes minevikku ei mäleta,
see elab tulevikuta”. Üsna tihti avan internetis Leie tähe kodulehekülje ja meenutan vanu häid põhikooli
aegu. Seest läheb kohe soojaks.
Keiti Põrk: Leie Tähe toimetuses oldud aastad olid põnevad. Sain jutte kirjutada ning selle läbi ka enda
arvamust avaldada. Kindlasti arendasin ennast ka kirjaoskuse ja mõttemaailma poolest. Mäletan veel
siiamaani, kui viisin koolis läbi uurimuse “Miks diskodel ei käida?”. Peale seda kiitis õp Rita mind ja olin
eriti õnnelik, et millegagi hästi hakkama sain. Võib-olla oligi kõige parem see lõpptulemus, mis avanes kui
lõpuks valmis lehte käes sain hoida ning enda kirjutatud juttu sain silmata.
Leie Täht on suhteliselt sisukas ning viib lugejaid kurssi koolis toimuvaga. Kindlasti on kiitmist väärt Rita
Kadaja, kes on seda kõike vedanud ning vastutanud selle eest, et leht ikka ilmuks. Vahepeal, mäletan isegi,
oli selline tunne, et viskaks kõik nurka. Kellele seda ikka vaja on?
Gümnaasiumi valisin ka meediakallakuga, mis on ainuke sellelaadne Eestis. Näiteks mu praeguse kooli
ajaleht enam ei ilmu, kuna pole kirjutajaid. Võib mõelda, et selline suur kool ja ei saa hakkama. Tore on, et
viis korda väiksem Leie Põhikool on traditsiooni hidnud ning leht on ilmunud ja loodetavasti ka ilmub
edaspidi peaaegu iga kuu. See on ühe väikese kooli kohta väga hea tulemus, mis näitab aktiivseid ja
meediahuvilisi noori.
Praegune toimetaja arvab.
Marilis Jõgi: Leie Tähe toimetuses olen saanud juurde enesekindlust. Enesekindlust kirjutada ja öelda,
mida ma õigeks pean. Arenenud on minu suhtlemisoskus ja teatud maneerid, mida ajalehte kirjutades
meeles peab pidama. Eesti keel on kindlasti parem nii kirjapildis kui ka kõneldes.
Tore on ka see, et Leie Tähe eestvedaja õp Rita on alati positiivne ja hea huumorimeelega. Ilma temata ei
viitsiks keegi midagi kirjutada. Leie Täht on muutnud mind positiivsemaks. Olen saanud oma esimesed
ajakirjaniku kogemused.
Merit Ero

Loengud
Märtsi lõpust aprilli keskpaigani käisid erinevad inimesed erinevatest kohtadest rääkimas Leie Põhikoolis
uusi või ülekordamiseks tarvilikke asju. Peamiselt käisid loenguid kuulamas 6.-9. klassi õpilased.
Märtsikuu viimase nädala teisipäeval tuli meile rääkima Sirli Leier, kes on liikluse asjatundja. Slaididel
oli näha palju õnnetusjuhtumeid, mis said alguse väga väikestest asjadest. Et ka sinuga midagi ei juhtuks,
kanna kiivrit ja ole nähtav! Isegi kui arvad, et nüüd on tulemas suvi ja õues on valge, sellest hoolimata
kanna helkurit!
Aprilli esimesel nädalal käisid kaks noort naist sallivusest rääkimas. Esialgu ei avaldanud nad oma
töökohti, vaid ütlesid oma nimed. Pidime piltide põhjal välja mõtlema, milline inimene on. Nagu nipid
ikka, oli ka pildil rikas ja väärikas inimene hoopis palgamõrtsukas ja vangisistuja ja huligaani moega mees
hoopis tark üliõpilane. Tuleb välja, et meie ümber on palju inimesi, kes ei suuda endast erinevaid
aktsepteerida. Tuleb vaeva näha, sest tulevikus peame paljude uute inimestega kohtuma! Jutustajad olid
väga toredad ja see loeng saigi minu isiklikuks lemmikuks.

Kolmas loeng toimus kahes kohas. Praktika oli põhikooli taga, kus alguses rääkis tuletõrjuja 5.-9. klassi
õpilastele tuleohutusest ning varsti süüdati väike vann põlema ja noored pidid ise seda kustutama tõttama.
Põles natuke vana kulu, kuid sellest hoolimata oli proovijatel lõbu küllaga.
Teine tund möödus kabinetis istudes ning teise naissoost tuletõrjuja juttu kuulates. Meile räägiti, kuidas
tuleks tulekahju korral käituda ning kuidas neid vältida.
Igas loengus avaldasid kõik innukalt oma arvamusi. Kes negatiivsemalt, kes positiivsemalt, kuid erinevaid
mõtteid ja lahenduskäike tuli küllaga.
Janika Vaht

14 viimne
Vot, kus ütles!
Taskuvaras varastab taskuid.
Kokk oli maitsev.
Ta kartis kambaarsti.
SRÜ – siseriikide ümberkorraldus;
sotsialistlike riikide ühendus;
sõlmimata riikide ühendus.

SÜNNIPÄEVAD MAIS:
11.
13.
13.
14.
18.
20.
22.
23.
25.
25.
26.
27.
30.

Tanel Õunapuu
Tairi Õunapuu
Kevin Kask
Kaisa Türkson
Raido Tillmann
Maarja Salu
Karolin Puranen
Heimar Vaht
Agnes Urbla
Maarika Kivi
Avo Türkson
Jaanus Vaht
Tiit Kurvits

7. klass
5. klass
4. klass
4. klass
5. klass
9. klass
1. klass
2. klass
8. klass
7. klass
3. klass
4. klass
direktor

SÜNNIPÄEVAD JUUNIS:
02.
16.
20.

Kristjan Saksniit
5. klass
Janno Kivi
3. klass
Jaanika Lembavere 7. klass

JUULIS:
01.
05.
06.
06.
08.
09.
10.
11.

Mare Kivi
Kristo Kalso
Sigmar Põdra
Anu Tomp
Maris Põdra
Tuuli Dimitrjev
Janika Vaht
Rita Kadaja

6. klass
6. klass
6. klass
õpetaja
4. klass
2. klass
8. klass
õpetaja

15.
15.
22.
26.
29.

Kermo Kalso
Epp Tillmann
Elle Kukk
Marten Hirv
Kristi Kruuse

3. klass
7. klass
personal
8. klass
5. klass

SÜNNIPÄEVAD AUGUSTIS:
01.
01.
19.
20.
28.
30.
30.
31.

Irina Bogdan
Janek Lass
Merilin Liiv
Tiina Grünberg
Astra Volkov
Angela Kivilaan
Riivo Mets
IlvarOja

õpetaja
treener
9. klass
õpetaja
õpetaja
8. klass
7. klass
IT- mees

Toimetus: Kristi Saksniit, Maarja Salu, Taavi Toomsalu, Maia-Liisa Suigusaar, Janika
Vaht, Kätlin Põdra, Marilis Jõgi, Ulve Pedastik, Rita Kadaja

