PÜPA
Uuel aastal uue hooga!
Tere! Käes on uus aasta,
juba 2020. Loodame, et teie
aasta on siiani olnud kenasta
ja tegus. Kuid ehk leiate
kõik tegemiste vahelt aega
meie koolilehe uhiuut
väljaannet lugeda. Selles
väljaandes toome teieni
uued uudised, armsad
koomiksid ja parimad
naljad. Nautige!

Selles lehes:

Jaanuar 2020
Nagu alati, saate võtta
ühendust huvijuhiga või
suhlda meiega e-maili teel
koolileht@ylejoe.parnu.ee
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Tahaksime teile tutvustada
uut rubriiki, mille ilmub
lehe järgmises numbris.
Artikli pealkirjaks saab
“Kuutegija” ja selles artiklis
planeerime esile tõsta
möödunud kuus midagi
märkimisväärset või toredat
korda saatnud õpilase ning
õpetaja.

Jõululuuletus
¿VIISAKUS?

6
Taevast sajab laia lund,
päkapikk näeb jõuluund.

Naljanurk

7

Tema ikka kommi toob,
sinna alles sokki kood.
Päkapikk on alles noor,
toob sulle õunakoort.

Õpetajate kätš

8

Õunakoor ei ole maitsev,
kuid siiski hambaid kaitseb.
- Iti Eliise Jõul, 3.a klass

Õpilase valime huvijuhilt ja
õpetajatelt saadud info
põhjal. Õpetaja valimiseks
esitab kooli direktsioon
nominendid, kelle hulgast
saavad õpilased hiljem
küsitluse kaudu oma lemmiku valida.
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Kohtumine Sass Hennoga
eluga.
Kas ja milline on olnud Teie kõige
imelikum või meeldejäävam fännikogemus?

Sass Henno on Eesti kirjanik ja
alates 2005. aastast Eesti Kirja-nike
Liidu liige. Ta on kirjutanud mitu
raamatut. Nendest tuntuim on
“Mina olin siin”, millega on võitnud
ka romaani-võistluse. Lisaks kirjutamisele on ta töötanud Eesti Televisioonis assistendi ja režissöörina
ning tegi kaasa bändis 5miinust.
Juba mitu aastat on ta käinud Eesti
koolides rääkimas nii enda kui ka
teiste inimeste õpetlikke lugusid.
Praegu on tal käsil 3-tunnine
loenguprojekt “Asjad, millest
täiskasvanud rääkida ei julge.” 29.
jaanuaril käis ta meie koolis rääkimas erinevatest vägivallaliikidest,
kuidas neid ära tunda ja kuidas ennast parandada. Kuna tal oli endal
raske lapsepõlv, on ta teinud kõik,
et tema pojal paremini oleks. Ta
jättis maha alkoholi tarbimise ja
isegi kohvi joomise. Loengul tõigi
ta näiteid enda lapsepõlvest, kuidas
ta on ennast muutnud ning rääkis ka
lugusid, mis on temani jõudnud
teistelt inimestelt.
Küsisime temalt paar küsimust.
Kuidas tulete toime kriitikaga?
Viisakat kriitikat talun hästi, aga
mida ma ei talu, on selline loll
norimine stiilis "Ise tegid 5MIINUST, kus laulsite roppe laule, ja
nüüd võitled korgijoogi ja vägivalla
vastu, kas silmakirjalik pole v?".
Sellised inimesed tavaliselt saadan
poole hingetõmbe pealt pikalt, kes
arvavad, et autorid, kes loomingus
kujutavad pahelist elu, ei tohiks
õigete asjade nimel ühiskonnas sõna
võtta. Looming ei võrdu kunagi

Fännikogemusi on erinevaid, aga
kõige veidramad ja samas ka armsamad on ikka need, kus fännid on
süüa toonud mingeid omavalmistatud asju või saadavad enda joonistatud pilte. See on nagu selline,
hmmm.. pisut uskumatu, et viitsitakse teha. Negatiivse poole pealt
on ka lugusid, kus algul suur fänn,
kellega olen sotsiaalmeedias
rääkinud ja püüdnud nõu anda, on
millegi pärast vihastanud, kui pole
piisavalt tähelepanu saanud või
soovitud suhtluseni jõudnud, ja siis
märkan, et sama inimene, kes on
kirjutanud fännikirja, aasta aega
hiljem kuskil sotsiaalmeedias
näiteks laimab või levitab mingeid
pahatahtlikke kuu-lujutte. Aga eks
see käib selle nii-öelda kuulsusega
kaasas.
Miks Te pole viimaste aastate
jooksul enam raamatuid kirjutanud?
Ma kirjutasin ühe raamatu, mis ei
näe ilmavalgust, 2017.-2018. aastal.
Selleks oli LHV panga 20-aastase
ajaloo ülevaade. See võttis
meeletult energiat ja oli mu elu mahukaim käsikiri. Selle tellimustöö
kõrvalt ei jäänud muuks energiat. Ja
nüüd teen koolides loenguid. Kui
see lõpeb, siis äkki jälle kirjutan.
Mida soovitaksite õpilastele oma
tuleviku planeerimisel? Mõni hea
soovitus?
Minu soovitus on siiralt see, et
oskused on vähemtähtsad kui
hoiakud. Sa ei pea oskama midagi,
aga kui su hoiak on, et oled töökas,
õppimisvõimeline, ei karda raskusi
ega nullist alustada, siis lööd elus
alati läbi. Läbi ei löö laisad, arad ja

lohakad. Ehk noored: ärge muretsege, kui te ei oska midagi. Kõik
on õpitav. Muretsege siis, kui te ei
viitsi. Sest enda sundimise oskus ka
neil het-kedel, kui ei viitsi, on ainus, mis siin elus raha toob. Mulle
vähemalt.
Mis innustab Teid rääkimas käima? Kas on olnud ka nii, et enam
lihtsalt ei taha?
Täna, 3.veebruaril, esinen 93. koolis
ja ei ole veel ära tüdinenud. Vahel
on ikka raske kell 6 hommikul
sõitma hakata teise Eesti otsa, aga
põnev on ka. See hea tagasiside,
mis noortelt tuleb, korvab kõik :)
Ütlesite, et lapseeas olid halvemad
juhtumid piinlikud ja Te ei
rääkinud neist. Millal hakkasite
neist rääkima ja õppisite nende
üle naerma?
Ma olen osade asjade üle naerma
õppinud alles nüüd, selle
loenguprojekti käigus. Ja ma olen
täna 37-aastane ja 4-aastase poja
isa. Ilma selle loenguprojektita ma
ei tea, kas ma oleksin kunagi
näiteks oma lapsepõlvest julgenud
üldse nii ausalt rääkida. See oli
minu jaoks ka selline suur samm
edasi, kui sain aru, et noori ei huvita
mingi täiskasvanu targutamine, vaid
huvitavad päris elulised lood. Lood
õigest ja valest.
Kas Teil on omalt poolt meie
kooli õpilastele midagi öelda?
Ma sooviks teile öelda, et ükskõik
kui raske teil endal ka poleks, olete
te alati nii tugevad, et aidata endast
nõrgemaid. Toetage, julgustage ja
näidake eeskuju neile, kellel võibolla paremat eeskuju pole kuskilt
võtta:)

Uuel aastal uue hooga!

Lehekülg 3

Projekt Horizon
Meie kool osaleb juba pea 20 aastat
ühes rahvusvahelises koolide võrgustikus, mida nimetatakse Horizoniks. Selle raames saavad õpilased külastada erinevaid Euroopa
koole, näiteks Hollandis, Itaalias,
Hispaanias, Saksamaal. Varasemalt
osalesid seal ka koolid Venemaalt
ja Inglismaalt, kuid viimastel
aastatel nendega vahetusprogramme
toimunud ei ole. Uurisime lähemalt,
mis sel aastal Horizoni raames tulemas on.

vahe teiste partnerkoolide õpilastega ei jääks liiga suur. Enamasti on
teiste koolide õpilased juba 15-17
aastased noored. Vahetuses osalevate õpilaste kohtade arv on
piiratud. Igas vahetuses saab osaleda keskmiselt 4-5 õpilast. Programmis osalemiseks on õigus soovi
avaldada kõigil meie kooli 8.-9.
klasside õpilastel. Sel õppeaastal sai
kõik need klassid ka läbi käidud ja
neile programmi tutvustatud. Huvilised said ankeedi, mille pidid ära
täitma ja kooli juhtkonnale tagastama. Seejärel vaatas kooli juhtkond avaldused üle ja valis välja
õpilased, kes sel aastal vahetusprogrammis osaleda saavad. Valimisel
läheneti igale avaldusele personaalselt, luges näiteks see, kas
õpilane on ka juba varem programmis osalenud, või kuivõrd nädalane
puudumine võib mõjutada õppeedukust.

Kuhu on võimalik õpilastel minna?
Igal aastal toimub Horizon programmi raames 2-4 õpilasvahetust.
Eelmisel aastal toimus näiteks õpilasvahetus kahes Itaalia koolis ja
ühes Hollandi koolis. Sel õppeaastal
on meil võimalik õpilasi saata ühte
Itaalia ja ühte Hollandi kooli.
Veronas Liceo Galileo Galileisse ja
Haarlemis Coornhert Lyceumi.

Mis on programmi eesmärk?
Programmi eesmärk on pakkuda
õpilastele, õpetajatele võimalust
õppida kultuuride ülest üksteisemõistmist ja koostööd vahe-

Kuidas õpilasi valiti?
Meie koolis on võimalus Horizon
projektis osaleda 8. ja 9. klasside
õpilastel. Seda põhjusel, et vanuse-

tusprogrammide, projektide ja festivalide osalemise kaudu.

Kuidas programm alguse sai ja
kaua on see meie koolis olnud?
Millised koolid selles veel osalevad?
Horizon võrgustik on loodud 1992.
aastal Inglismaa, Walesi, Hispaania,
Itaalia, Venemaa, Saksamaa ja Hollandi koolide koostöös. Meie kool
teeb tihedamat koostööd Hispaanias
Xativas Jose De Ribera, Hollandis
Haarlemis Coornhert Lyceumi,
Saksamaal Bethel Bielefeldis
Öffentlich-Stiftisches Gymnasiumi,
Itaalias Veronas Liceo Galileo Galilei ning Bolognas Liceo Ginnasio
„Luigi Galvani“ kooliga.
Mis on tulevikuplaanid?
Hetkel on käimas uue Horizoni projekti Erasmus + ettevalmistus. Kui
kõik kenasti läheb ja projekt saab
rahastuse, on järgmisel kahel õppeaastal võimalus erinevates vahetusprogrammides osaleda kokku ligi
30 õpilasel.

Veebruari sünnipäevad
•

Karin Känd 11. veebr

•

Eda Eesmaa 28. veebr

•

Segne Miidla 11. veebr

•

Anu Tilk 28. veebr

•

Signe Raudver 13. veebr

•

Krista Karu 13. veebr

•

Merle Udso 18. veebr

•

Eili Laasma 19. veebr

•

Ly Eisenschmidt 24. veebr

•

Anneli Bobrov 24. veebr

•

Helen Põbo 26. veebr

Palju õnne kõigile!
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Ülejõe Makerspace
Kindlasti olete näinud A ja B korpust ühendavas koridoris seina peal
ühte sildikest “Ülejõe Makerspace”.
Kui teil tekivad küsimused, mis see
on ja mida seal teha saab, on järgmine artikkel just teile.
Ülejõe Makerspace on meie kooli
avalik töökoda, kus toimuvad erinevad tehnoloogia- ja puiduõpetuse tunnid. Peale tundide on
õpilastel, lastevanematel ja vilistlastel võimalik töökoda iseseisvalt
kasutada. Selleks tuleb eelnevalt
leppida kokku aeg, millal ruum
kasutamiseks vaba on.
Ülejõe Makerspace sai alguse umbes kaks aastat tagasi. Euroopa rahastuse abil saadi koolitööks kõik

vajalikud masinad ja neid taheti
maksimaalselt kasutada. Nii tuligi
mõte avada töökoda peale õpilaste
ka nende peredele, et nad saaksid
õppida ja luua kooli tehnoloogia
abil erinevaid esemeid. “Kõigil ei
ole selliseid asju kodus. On ju tore
oma loovust rakendada, midagi
huvitavat teha, mida käsitsi teha ei
saa, “ rääkis meile õpetaja Kalmer
Kivi, kes on Ülejõe Makerspace
peamine läbiviija.
Töökoda toimub kahes ruumis robootikalabor ja puutööklass.
Puutööklassis on olemas kõik elementaarsed tööriistad ja lisaks on
neil CO2 laserlõikepink ning kaks
CNC freespinki. CO2 laserlõikepink suudab laseri abil lõigata

ja graveerida paljusid erinevaid
materjale, näiteks akrüüli, nahka,
vineeri, puitu, metalli jne. CNC
freespink on masin nende materjalide jaoks, mida pole laserlõikuriga mõistlik lõigata. Ka robootikalaboris on kõik vajalik olemas, alustades 3D printeritega ning lõpetades
ostsilloskoopide ja koormustesteritega.
Kui soovite kõige kohta veidi rohkem teada saada, võite võtta
ühendust õpetaja Kalmer Kiviga või
külastage nende sotsiaalmeediat.
Koduleht:
http://www.ylejoemakerspace.ee
Instagram: @ylejoemakerspace

Uuel aastal uue hooga!
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Meie kooli raamatukogu
Me kõik oleme laenutanud kooliraamatukogust õpikuid ja raamatuid. Uurisime raamatukoguhoidjatelt Neidilt ja Kristalt
natuke meie raamatukogu kohta.
Kui vana on see raamatukogu?
1958. aastal alustas Pärnu IV Keskkool, mille kolmandal korrusel asus
raamatukogu ruum.
Kui palju raamatuid siin umbes
on?
Seda on võimalik päris täpselt
öelda. Meie kooli raamatukogus on
kaks osakonda, ühes õpikud, teises
juturaamatud. Kokku 29578 eksemplari.
Kui vana on siin kõige vanem
raamat?
Hetkel on kõige vanem raamat
1942. aastal välja antud August
Gailiti "Ekke Moor".
Kes raamatuid laenutavad?
Raamatuid ja õpikuid võivad laenutada kõik, kes põhikoolis õpivad ja
töötavad: õpilased, õpetajad, abipersonal. Samuti vilistlased ehk
endised õppurid. Hetkel on 1044
lugejat.

Kui palju uusi raamatuid ühes
aastas siia tuleb?
Ühe õppeaasta jooksul vahemikus
1. septembrist 2018 kuni 31. augustini 2019 võtsime vastu 1171 õpikut
ja 352 juturaamatut. Lisaks terve
hulga töövihikuid ja õpetajatele
vajalikke materjale. Juurde tuli ka
uusi lauamänge. Raamatukogus
saab lugeda 11 erinevat ajakirja ja 5
ajalehte.
Mis on kõige loetumad raamatud
praegusel õppeaastal?
Juturaamatute top 3: Eduard Vilde
"Pisuhänd", Astrid Lindgreni "Pipi
Pikksukk", Jeff Kinney "Ühe äpardi
päevik". Õppematerjalide top 3:
Eesti Vabariigi Põhiseadus, Eesti
õigekeelsussõnaraamat ÕS, Ajaloo
atlas.
Kuidas on toiminud nutivaba
reede?
Idee on juurdunud tasapisi.
Nüüdseks ei pea enam kogu aeg
meelde tuletama, et telefonid taskus
või kotis peaksid püsima. Enamikul
on see hästi meeles ja arusaamatusi
tekib harva. Tore oleks, kui raamatukogust saakski omavahelise suht-

Sündmused
• 21. veebruar toimuvad vabariigi aastapäeva aktused:
2. tund - 1.-2. klassid (peale aktust 1.-2. klassid sööma)
3. tund - 3.-4. klassid (peale aktust 3.-4. klassid sööma)
4. tund - 5.-6. klassid
5. tund - 7.-9. klassid

•

24.veebruar - 1. märts TALVINE KOOLIVAHEAEG

lemise, lauamängude mängimise,
lugemise ja õppimise koht, kus
kõigil on hea olla.
Miks ei ole enam kindlat
sööginurka?
Söömine ja raamatud ei passi omavahel hästi kokku. Eks me ikka
leiame vahetevahel raamatute vahelt küpsisepuru ja apelsinikoori
ning see ei rõõmusta meid sugugi.
Raamatuid ammugi mitte. Meil on
palju õpilasi ja raamatukogus pole
kahjuks ruumi eraldi söömisnurga
jaoks.
Kas raamatute rikkumise eest on
võimalik karistada saada?
Eks raamatukokku tagastatakse
aasta jooksul ikka mõned õpikud,
mis on vanni või porilompi kukkunud või hoopis koera poolt närida
saanud. Oleme veendunud, et keegi
seda tahtlikult ei tee, aga panen
kõigile südamele: palun hoidke oma
õpikuid!
Jah, nii on lood meie armsas
pisikeses raamatukogus. Käige ka
vahel raamatukogus, laenutage
mõni trükis, õppige või veetke
lihtsalt toredalt aega.
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¿VIISAKUS?
Ilmselt on kõik Ülejõe koolis
käivad õpilased teadlikud sellest, et
meid on koolis kokku päris palju
(kes seda märganud pole, on ilmselt
mõne kivi all elanud), nimelt üle
800 inimese. Eriti hästi saab sellest
faktist aru siis, kui kell 10.53 on
tarvis läbi rohelise koridori kooli Bkorpusest A-korpusesse pääseda või
vastupidi. Ühel pool koridoris on
vastu seina kokku surutud lärmakas
järjekord algklassiõpilasi, kes süüa
tahavad. Terve ülejäänud koridor on
täis üksteisele vastassuunas liikuvaid või ka jooksvaid õpilasi, kes
kõik ennast meeleheitlikult üksteise
vahelt läbi suruda tahavad. Samal
ajal lendavad inimeste vahel kendamad ja keegi otsustab kindlasti ka
tiktoke teha ning maas vedeleb alati
mõni apelsin või banaan, mis
justkui ootab, et keegi talle peale
astuks. Muidugi on vahetundides

olemas korrapidajad ning ka
niisama korralekutsujaid jagub,
kuid mis kasu sellest on, kui austus
kõige ja kõigi vastu kadunud on.
Muidugi on arusaadav, et leidub
inimesi, kellele koolis olla ei
meeldi, kuid sellegi poolest võiks
vähemalt üksteise vastu viisakaks
jääda. Meid on palju ja muud moodi
lihtsalt ei saa.
Siit ka paar nõuannet kõigile
selleks, et meie vahetunnid sujuks
veidi paremini ja ei mõjuks nagu
suur kaos.
• Ära lärma vahetunnis, see pole
äge. Eriti tuleb kisendamist vältida rohelises saalis, see kajab…
• Ära ürita kaasõpilasi jalust maha
niita, sa pole külmetushaigus
ega murutraktor.

selline koht, kus keegi sellega
vastu pead ei saa.
• Ära too toitu sööklast välja ja
ÄRA VISKA TOITU MAHA!
• Kui sa koridoris õpetajat või
muud täiskasvanut näed, ütle
tere. (Tee seda isegi siis, kui
keegi ei vasta, vähemalt oled
viisakas.)
• Kui keegi sind korrale kutsub,
siis tee kõigile teene ja lihtsalt
kuula!
• OLE VIISAKAS JA AUSTA
ENNAST NING TEISI!
Tänan lugemast, moraalilugemine
on selleks korraks läbi.

• Vali kendamaga mängimiseks

Arvamusnurk
Märkasin eile midagi päris kummalist. Vihmaveerennid kukuvad, aknad lagunevad.

Tere! Ma mõtlesin, et postkasti ava võiks olla
veidi suurem, et ka šokolaad kenasti sisse mahuks. Või võiks olla mõni muu koht, kuhu saab
jätta suuremad kingid/ kaardid, mida tahaks
postiga saata.

Uuel aastal uue hooga!
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Anekdoodid
Juku tuleb koolist ja küsib isalt:
"Kas sa käisid samas koolis, kus
mina käin, 20 aastat tagasi!?"

Õpetaja: "Kui su õel on kuus õuna
ja sina võtad temalt kaks ära - mis
on tulemus?"

Ema: "Ma loodan, et sa Mardi
sünnipäeval ei võtnud endale veel
ühte tükki kooki."

"Jah," vastab Juku isa.

Miko: "Õudne kisa.

Jüri: "Ei, emme, ma võtsin kohe
algul kaks tükki korraga."

"Aaaaaa...nüüd saan ma aru, mida
direktor mõtles, kui ütles, et ta pole
20 aastat sellist totut näinud nagu
mina."

Juku helistab kooli: "Tere! Kahjuks
Juku täna kooli tulla ei saa! Tal on
kõrge palavik!"
Õpetaja: "Vabandage, kes räägib?"

Õpetaja küsib lastelt: "Lapsed, mis
asi on kõige kiirem siin ilmas?"
Ants ütleb: "Sõna, lendab suust
välja enne kui mõeldagi jõuad."
Mari ütleb: "Valgus! Vajutad
lülitile ja kohe põleb!"
Juku kratsib kukalt: "Kuule minu
arvates on kõhulahtisus. Eile ei
jõudnud ei sõna öelda ega tuld põlema panna, kui juba lendas!"

"Lapsed, kes teab, kust tuleb elekter?" küsib õpetaja.
"Mina tean," tõstab Juku käe.
"Elektri saame loomaaiast!"

Juku ütleb: "Kes arvab ära, mitu
õuna on minu kotis, saab kõik need
kolm õuna endale."

Juku: “Minu ema!”

Õpetaja: „Millist sõna tarvitavad
õpilased koolis kõige enam?”
Juku: „Ei tea.”

"Te ostate juba kolmandat piletit,"
ütleb piletimüüja kinos joodikule.
"Miks te seda teete?"
"Aga see mees uksel rebib mu pileti
kogu aeg puruks."

Õpetaja: „Väga õige!”

Halva nägemisega mees kõnnib
oma sõbraga tänaval ja ise hüppab
igast laternaposti varjust üle.
"Miks sa nii hüppad? Need on ju
ainult laternaposti varjud?"

"Koristage kohe oma koer ära, mul
jooksevad juba kirbud mööda selga."
"Pitsu! Tule kohe onu juurest ära,
onul on kirbud!"

"Ehee! Eile ma mõtlesin ka, et laternaposti vari, kuid kraav oli."

"Miks sa, Juku, nii arvad?" uurib
õpetaja.
"Seepärast, et iga kord, kui elekter
ära läheb, hüüab isa, et jälle need
ahvid mängivad vooluga!" vastab
Juku.

Ema: "Mis su uue särgiga juhtunud
on? See on üleni auke täis!"
Jüri: "Me mängisime poistega poodi
ja mina olin Šveitsi juust."

Ilmateade
Nüüd siis selle kuu ilmateade. Tundides midagi ebatavalist näha pole. Soe hoovus toob endaga kaasa nii viisi kui
ka kahtesid. Palju, palju ettevaatlikum peaksid olema sööklas. Lisaks tavapärasele supi lendamisele sajab sel kuul
ka leiba ning näritud õunu.
Breaking News! Siin teade kõigile õpilastele, kes ei laula lastekooris. Neljapäeval oli lastekoori lauljatel luukamber! Hoiduge zombistunud tütarlastest, sest nad võivad kogu ettelaulmise pinge ja stressi tagajärjel murduda.
Mõned neiud võivad olla üsna ohtlikud ja teile kraesse kinni karata.
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PÜPA

Õpetajate kätš
Eelmisel kuul võtsime ette muusikaõpetajad, nüüd aga on järg kehalise kasvatuse õpetajate käes, nendeks on Egon
Edo ja Ene Viigimäe. Selles võistlustules ei loe mitte kiirus ja kõrge hüpe, vaid teadmised spordis.
Küsisime õpetajatelt täpselt kümme küsimust ning seda, kes rohkem teadis, saate kohe lugeda.

KÜSIMUSED

ENE

EGON

ÕIGED VASTUSED

Nimeta kõige vanem
1958 - 1959, käimine
koolirekord! (Aastaarv ja
spordiala).

-

Alates 1966. a, püsinud
54 aastat, 3km käimine

Mida tähendab olümpia- Kiiremini, kõrgemale,
deviis: „Citius, altius,
kaugemale
fortius“ ?

Kiiremini, kaugemale,
kõrgemale

Kiiremini, kõrgemale,
tugevamini

Mida jagatakse igal aastal Eestis parimatele

Kristjaneid

Kristjaneid

Kristjaneid

Mitu noort läks YOGile
Eestit esindama?

25 noort

34 noort

25 noort

Mitu olümpiamedalit on 45 medalit
võitnud eestlased?

30 medalit

130 medalit

Milline spordiala toimus Purjetamine
1980. aasta olümpiamängudel Tallinnas?

Sõuderegatt

Purjetamine

Kes võitis 1988. aasta
Tiit Sokk
olümpiamängudel medali ning on nüüd samal
spordialal koondise peatreener?

Tiit Sokk

Tiit Sokk

Kui kiiresti läbis Usain
Bolt 100 meetrit 2009.
aasta meistrivõistlustel
Berliinis?

9,58

9,58

9,58

Kui mitu korda on kuulunud odaviskerekord
soomlastele?

2 korda

3 korda

18 korda

Mis on kõige kauem
püsinud Eesti rekord?
(Ala + aasta)

Käimine, 1950

10 000 jooks, 1950

1h jooks, alates 1960. a,
püsinud 60 aastat

Punktid

6 punkti

4 punkti

Max 10 punkti

Sel korral võitis õpetajate kätši Ene Viigimäe, palju õnne!

Uuel aastal uue hooga!
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Koomiksid

Autor: Tristian Mäeväli

Kontakt

TOIMETUS:

Meiega saate ühendust võtta
emaili

9.A

koolileht@ylejoe.parnu.ee või

Lisandra Mäe ja Annemari Mikk
8.B

huvijuhi kaudu.

Maria Lank
8.C
Mari Silvia Lauri
3.A
Tristian Mäeväli
3.B
Elis Paugus
6.D
Hannah-Stefi Volmerson

Järg järgmisel korral!

