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Tere, kallid lugejad! Kätte
on jõudnud november, viimane sügiskuu, millega
kaasnevad sombune ilm
ning pingeline trimestrilõpu
tööderalli. Sügismasenduse
leevendamiseks ja tuju tõstmiseks toomegi nüüd teieni
lehe uhiuue väljaande, millest leiab põnevaid artikleid
ning ka ühe täiesti uue rubriigi. Ootame tagasisidet
selle kohta, mida saaksime
parandada ja mida lehele
juurde lisada. Koolilehte

November 2019
teeme just teie jaoks ja soovime, et see oleks meie kooli ja
õpilaste vääriline. Teie arvamusi ja tagasisidet ootame
emailile
koolileht@ylejoe.parnu.ee.

Nüüd on väljas ka eelmise
õppeaasta aastaraamat!
https://issuu.com/taimidreier/
docs/aastaraamat18-19

Öösärgiga kooli — miks ka mitte?
Kindlasti teab enamik
teist, et Halloweeni ajal
pannakse vampiiri hambad suhu ja nõia riided
selga. Kuigi tegu pole
tegelikult Eesti
tähtpäevaga, võttis meie
kool stiilinädalal
kostüümitrallist osa.
Iga päev tulid õpilased
erinevates ja vägagi põnevates riietes kooli. Näha
võis pidžaamades õpilasi,
poisse, kel parukad peas
ja seelikud seljas, kolle ja
palju muud huvitavat.
Suurepärane oli see, et
kaasa lõid ka õpetajad.
Raido Koppel tuli kooli
hommikumantlis ja sussides, Eelika Lüll proovis
gooti stiili.

Iga klass teenis sellel
nädalal punkte ja klass,
kus oli kõige rohkem
osalejaid, sai auhinna.
Siiani on igal aastal võitnud 9.a klass. Tänavu
juhtus aga nii, et viiki jäid
kaks klassi. Esimest-teist
kohta jäid jagama 4.a
klass ja 9.a klass. Esialgu
oli plaanis saata ringlema
rändkarikas, mis iga uue
stiilinädala võitja autasustamisega omanikku vahetaks. Kuid tekkinud viigi
tõttu jäi seekord karikas
üle andmata ja võitjad
said hoopis kringlit.
See sündmus oli väga
eriline: klassis tekitas see
ühtsust ja osavõtjatel oli
lõbus.

Stiilinädal, mis algas
väheste osalejatega, kogus kiiresti populaarsust
ja lõppes ootamatult
kiiresti.
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Kuuekesi ühes tualetis. Mis toimub?
Kallid noorhärrad, kes te käite
kuuekesi ühes vetsus, ja siinkohal ka noored neiud, kes ühte
tualetikabiini kasutate, sellest
jääb kõrvaltvaatajatele väga
kummaline mulje. Mida seal siis
tehakse? Mõttesse kerkib kolm
tegevust:
1. Teema, millest pole koolilehes viisakas rääkida.
2. Peegliendlid .
3. E-sigaret ja muud keelatud
ained.
See artikkel on eelkõige
suunatud just Sulle, kes sa neist
variantidest viimast harrastad,
aga ka hoiatuseks meie kooli
noorematele õpilastele.
Vahetundides on tagumiste wcde uksed pikemat aega
lukustatud ning ukse vahelt immitseb välja peaaegu nähtamatut, kuid selle eest küllaltki
tugeva magusa lõhnaga tossu.
Koolimaja hoovi kaugemates
nurgatagustes ja põõsastes on
märgata puntides noori ning
nende kohal ning ümber helehalli suitsupilve.
Mis sunnib alaealisi üldse millegi sellisega tegelema?
Põhjused on erinevaid ning
nendest on räägitud küll ja rohkemgi veel. Siinkohal polegi
mõtet neil pikemalt peatuda.
Küll aga on mõtet rääkida lähemalt sellest, miks oleks mõistlik

oma valikute ja arusaamade üle
korraks järele mõelda. Nimelt,
olenemata olukorrast, on
suitsetamine, e-sigareti tõmbamine, kanepi tarbimine ja kõik
muu selline alaealistele ebaseaduslik. Kooli territooriumil on
keelatud tubakatoodete ja
mõnuainete tarvitamine. Sellisel
tegevusel on tagajärjed ja karistused. Vahele jäädes kulutad
Sa oma vanemate ja paljude
teiste inimeste närve, aga lisaks
sellele kaasneb ka rahaline
trahv. Maksta tuleb kuni 300
trahviühikut ehk 1200 eurot. See
on rahakotti kurnav ja rikub nii
Sinu kui ka kooli mainet.
Suitsetamine ja vape
kahjustavad veel ka tervist. Eriti
kahjulikud on uimastid ning
meelemürgid kasvavale ja ikka
veel arenevale alaealisele. Noor
organism jääb palju kergemini
sõltuvusse ning sellest hiljem
lahti saada on äärmiselt keeruline. Palju lihtsam on sõltuvust
tekitavatest ainetest eemale
hoida ja uskuge, ilma nendeta on
võimalik elada. On muidugi
arusaadav, et keelatu on huvitav
ja põnev ja kohe on vaja kõik
ise, enamasti koos sõpradega,
järele proovida. Siit aga soovitus: kui Sul on midagi vaja väga
proovida, lase käia, aga tee seda
kodus, mitte koolis. Palju parem
oleks, kui Sa ei teeks seda üldse.
Lõppude lõpuks on mängus sinu

enda tervis ja tulevik.
Muidugi on palju õpilasi, kellele
eelnev jutt absoluutselt korda ei
lähe. Nendeks on tavaliselt need
noored, kes juba ise suitsetavad,
ja neid ei kõigutagi selles olukorras enam mitte miski.
Kuid mida siis teha? Tavaliselt
ei saagi peale teemast rääkimise
ja laste keelamise suurt midagi
teha. Jääb vaid loota sellele, et
imekombel tuleb noortel mõistus
pähe, nad kasvavad suureks või
suitsetamine lihtsalt kaotab oma
populaarsuse ja läheb moest ära.
Viimane võimalus on kahjuks
väga ebatõenäoline, sest koolis
on olnud suitsetamine probleemiks juba ammusest ajast.
Kuid siiski võib alati loota, et
see problem laheneb. On teada
ütlus, et lootus sureb viimasena.
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Kallis koolimaja
November, milline imeline kuu!
Puude lehed on juba maha
langenud ja esimesed
külmapoisid on meie poole teel.
Sombusel aastaajal on hea pidada pidu, kuna see toob pimedasse ja rõskesse aega rõõmukiiri.
Veidi aega tagasi tähistas kool
oma 61. sünnipäeva. 18. novembril toimusid meie kooli
sünnipäeva aktused, kus pidas
kõne abilinnapea Siim Suursild,
kellega tegime ka intervjuu.
Kas Teile meeldis Ülejõe koolis
käia?
Ülejõel meeldis mulle ikka käia.
Aga kooliskäimisega on nagu
ikka kooliskäimisega. Kui on
oodata tunnihinnet või
kontrolltööd, siis sellega on alati
probleem, värin on sees, sest
need eriti ei meeldi, aga vahetund ja kehalise kasvatuse tund
meeldisid ning tööõpetus oli ka
väga lahe.
Mõni meeldejääv seik meie
koolist?
Mul on üks huvitav seik aga ma
ei teagi, kas seda kajastada. See
oli üks suurem lollus, mida sai
kooliajal tehtud. Laupäeviti puudusin tundidest, kuna tegin palju
sporti ja käisin võistlustel. Hinde
välja panemiseks oli vaja vähemalt kolme hinnet. Veerandi
lõpp oli lähedal ja mul oli vist
kaks hinnet ja viimane võimalus
kolmas hinne kätte saada oli
laupäevases kontrolltöös. Mul
aga olid samal ajal võistlused
Tartus, nii et ma ei saanud sinna
tundi minna. Leppisin siis enda
pinginaabriga, kes seda ainet
väga hästi oskas, kokku, et ta

teeb töö ka minu eest ära. Ta oli
nõus, tegi minu kontrolltöö
ära. Tunni lõpus luges õpetaja
tööd üle - poiste tööd ja neiude
tööd. Luges kokku ja üks poiste
töödest oli rohkem kui poisse
kokku. Päris karm kogemus oli
pärast tundi õpetajale seletada,
kuidas oli poiste töid üks rohkem.
Mis hindeid Teil koolis olid?
Tegelikult tean ma seda päris
hästi. Alles hiljuti andis mu ema
mulle tunnistused, et saaksin
enda pojale näidata, et isa ei olnud koolis kõige parem õpilane.
Põhikooli lõpus olid
viiepallisüsteemis ikka neljadviied, aga keskkoolis hakkasid
kolmed sisse tulema.
Kas või kui palju need hinded
teie edasist elu mõjutasid?
Ikka mõjutasid. Kõige rohkem
mõjutas see, et ei pööranud
piisavalt tähelepanu
(õppimisele). Tol ajal ei väärtustatud inglise keelt nii nagu
tänapäeval. Inglise keele
õppimisele ei pööranud nii palju
tähelepanu, kui oleks pidanud.
Need lüngad, mis tegelikult
kooliaega sisse jäid, on saatnud
siiamaani. Ümberõppimine
toimub minu puhul umbes
kolmkümmend viis aastat
hiljem, kui oleks pidanud.
Kuidas jõudsite abilinnapea
ametini?
Abilinnapea ametini jõutakse
kohalikku osaluspoliitika,
valimiste ja rahva käest saadud
mandaadi kaudu. Täna olen
jõudnud sinna, kus olen, ehk
seetõttu, et enne olin ühe Pärnu-

ga liitunud valla vallavanem.
Sealt edasi tuli juba selline töö,
nagu ta täna on.
Mis teile enda töö juures kõige
enam meeldib?
Kõige enam meeldib mulle enda
töö juures see, et ma saan
mingeid protsesse mõjutada,
mille tulemusena kõigi kaaslinlaste elu positiivses suunas
muutub.
Kas tahaksite praegu siin
koolis õppivatele õpilastele
midagi öelda/või midagi soovida?
Tahaks soovida, et tuleb väga
selgelt mõelda enda tulevase elu
eesmärkidele. Hea on öelda, et
praegu tundub, et ma tean
täpselt, mida teha tahan. Oleks
koolis õppides nii tark olnud,
oleks olnud palju lihtsam. Kui
ma keskkooli lõpetasin, ega ma
tegelikult ei osanud enda eluga
midagi peale hakata. See oli kuidagi selline saatuse rada, mis
läks. Kõige tähtsam on võib-olla
see, et (hariduses) omandatakse
põhitõed. Kui tänapäeval
kuulen, et lapsed ei oska keskkooli lõpus ikka protsenti või
pindala arvutada, siis on midagi
väga valesti. Keele õppimisel
tuleks grammatika selgeks saada
ja matemaatika põhitõed, kõik
muu on võimalik elus edaspidi
juurde õppida. Aga kui vundamenti ei ole, siis on ikka väga
keeruline.
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Mis teie hobid on ja mida Te
vabal ajal teete?
Mul on kaks suuremat hobi, mida
võiks kirjeldada. Mulle väga
meeldib oma aias askeldada. Nagu ma enne ütlesin, et mu töös on
muutuvad protsessid. Teinekord
on mu abikaasa täitsa kuri, kui
ma ilupõõsaid ja puid kogu aeg
pügan ja uusi vorme annan. Aga
see on silmaga nähtav tulemus ja
pakub mulle rahuldust. Jätkuvalt
on saatnud mind kogu elu sport.
Kuid enam ei ole nii suuri saavutusi ja vajadust, aga sport on see,
mis mind värskena hoiab. Pole ka
midagi salata, viimasel ajal on
golf see, mis annab adrenaliini ja
kus kõik vabad hetked hea
meelega veedaks.

Meie tunneme Pärnut … Peaaegu
Kolmapäeval, 27. novembril toimus
Endla teatris viktoriin “Meie Pärnu”.
Küsiti erinevaid küsimusi nii teise
maailmasõja aegsest Pärnust kui ka
lähiaastatest.
Meie kooli esindas 9.A klassi
võistkond kooseisus: Lisandra Mäe,
Kristel Täker, Annemari Mikk ja
Joosep Tammann.
Konkurents oli tihe, kuid tiimil õnnestus saada 4.-5. koht. Esimeseks
tuli Mai kooli võistkond, teiseks
Kuninga Tänava Põhikool, kolmandaks Vanalinna Põhikool.
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Edukad õpilased Eesti ujumise meistrivõistluste finaalis
Pärnu Ülejõe Põhikoolis käib
palju õpilasi, kes on omal alal
edukad ja juba väga kaugele
jõudnud. Paljude saavutustest
oleme lugenud meie kooli kodulehelt, kuid mitte kunagi kooli
ajalehest. Novembrikuus teemegi tutvust kolme noore ja andeka
sportlasega.
15.-17. novembrini toimusid
Tallinnas Eesti juunioride ja
noorte lühiraja meistrivõistlused,
kus võistluse finaali ja esikolme
hulka küündisid ka meie kooli
õpilased: Aurelia Roos (9.A),
Laura Tammik (8.B) ja Remi
Tammik (8.B). Kokku võisteldi
viiel alal: liblikujumine ehk
delfiin, seliliujumine, konn,
krool ja kompleksujumine.
Võistlejad jäid oma tulemustega
rahule ja mitmelgi alal suutsid
nad oma varasemaid isiklikke
tulemusi parandada.
Eesti juunioride 50 m liblikujumises saavutas 9.A klassi
õpilane Aurelia Roos I koha.
Tema nimele jäid sellest
võistlusest veel järgmised
tulemused: 50 m rinnuliujumise

II koht, 50 m vabalt ujumise III
koht, 100 m vabaltujumise III
koht, 50 m seliliujumises IV
koht ning 100 m liblikujumises
V koht.
Kaheksandast B klassist Laura
Tammiku parim tulemus oli 200
m kompleksujumise III koht,
samuti 200 vabaltujumise IV
koht ning 400 m kompleksujumise V koht.
Tema vend Remi Tammik saavutas noorte 200 m seliliujumises III koha ning 100 m seliliujumises IV koha.
Küsimusele, kas võistluskonkurents on tihe, vastasid noored, et
võistluse konkurents sõltub
alast. Raskel alal, nagu delfiinis
või 400 m kompleksujumises on
ujujaid kuni 40. Kergemate
alade puhul, nagu 50 m vabalt
ujumises oli võistlejaid umbes
70. Võisteldakse oma vanuserühma parimatega, näiteks
noorte vanuseklassis (tüdrukutel
kuni 14, poistel kuni 15) või
juunioride klassis (15-16-aastased), vanemad kui 16
võistlevad juba täiskasvanutega.

Pildil: Laura Tammik

Kõige raskemaks peavad noored
ujujad 400 m kompleksujumist
ja 200 m liblikujumist ehk delfiini.
Vaatamata sellele, et noorte
arvates jääb ujumise spordiala
alla kergejõustikule ja pallimängudele, on nad sellega
tegelenud päris kaua. Laura ja
Remi ujuvad juba 8.-9. aastat.
Aurelia harrastab ujumist 10.
aastat. Seega on meistrivõistlustel käimine kõigile kolmele tuttav juba varasemast.
Noorte eesmärgiks on jõuda
suurematele rahvusvahelistele
võistlustele. Varasematest saavutustest on Aurelial ette näidata
Põhjamaade meistrivõistluse III
koht (võistlus toimus suvel) ning
Baltimaade meistri koht
(võistlus toimus kevadel). Äsja
toimusid ka Lätis Valmiera linna
lahtised meistrivõistlused, kus
200 m kompleksujumises sai
Laura Tammik oma nimele uue
Pärnu noorte rekordi, mis enne
kuulus Aurelia Roosile.
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Mardipäeva tähistamisest
Mardipäev on Eesti rahvakalendri tähtpäev, mida
tähistatakse 10. novembril.
Mardipäeva kombestik on riigiti
erinev, aga püha on kristliku
algupäraga. 11. november on
püha Martini surmapäev.
Tuntuim legend sellest pühakust
räägib, et kord lõikas ta pooleks
oma mantli, et jagada seda
lumes külmetava kerjusega.
Protestantlikes maades on
mardipäev nihkunud 10. novembrile – Martin Lutheri sünniaastapäevale. Levinud on ka
mitmesuguseid legende ja seletusi Lutherist kerjusena ja tema
naisest, kes samuti kerjusena
ringi liikunud.
Ka mina käisin sõpradega marti
jooksmas. Alguses tundus
ettevõtmine keeruline, kuna
klassiõed ütlesid, et plaan on
minna marti jooksma ka kõige
kaugemal elavate sõprade
juurde. Aga pärast sain teada, et

läheme autoga. Kui kätte jõudis
mardilaupäev, panin endale kui
mardile sobivad riided selga ja
hakkasin sõbra maja poole sammuma. Kui olin kohale jõudnud,
selgus, et läheb veel veidi aega.
Nii ootasin umbes 20 minutit.
Lõpuks, kui kõik oli valmis, istusimegi seitsmekesi autosse.
Kõigepealt läksime ühte lähedal
asuvasse majja, kus elas meie
sõber. Seal mängisime pille,
küsisime mõistatusi ja soovisime
pererahvale head õnne. Edasi
sõitsime minu pere korterisse.
Minu väike õde oli veidi
hirmunud, kui kuus musta
mardisanti sisse astusid. Järgmisena sõitsime klassiõe juurde.
Kui me seal ukse taga laulsime,
hüüdis keegi aknast, et kommi
pole, aga me ei jätnud jonni ja
laulsime edasi. Lõpuks avati
siiski uks ja natukese aja pärast
väljusime majast kartulikrõpsupakiga. Järgmises majas tervitas

Koomiks

Autor: Tristan Mäeväli

meid üsna kõva häälega koer.
See-eest võttis pererahvas meid
meeleldi vastu. Edasi läksime
järgmise klassiõe juurde. Aknast
vaadates tundus, nagu ei oleks
kedagi kodus. Igaks juhuks
helistasime sõbrale ja tuli välja,
et nende pere kasutab häid kardinaid. See oli meile paras
ninanips küll. Teekond viis meid
veel 4 toredasse majja. Tiiru
lõpuks olime kõik väga väsinud.
Päeva lõpuks läksime sinna, kust
alustasime. Seal jagasime kommid sortide järgi ära. Komme oli
terve laud täis. See vaatepilt oli
tore, kommide jagamine oli väga
lõbus ja meil sai palju nalja. Siis
sõime krõpsud ära. Koju minnes
meenutasin, kui palju huvitavat
sel õhtul oli juhtunud.
Mardipäev on väga tore päev.
Ma soovitan kõikidel marti
jooksma minna!
Autor: Elis Paugus 3.B
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Kas sul on kirjaannet?
Kuna järgmine kuu on jõulud,
pakkusid meie kooli mudilased
välja uue ja huvitava mõtte.
Järgnevate nädalate jooksul, st
02.12-19.12.2019, võite meile
saata enda kirjutatud jõulujutte
ja -luuletusi. Parimad luuletused ja jutud avaldame detsembrikuu väljaandes.

Koolielu

Kool on tore, kool on suur,

Koolis väga targaks saab,

mõni väike, mõni suur.

mis on kuusk ja mis on haab?

Väga tore käia siin,

Aga kas seal kommi saab?

sööklas joogiks on meil piim.

Seda mina veel ei tea.
Lastel on ju sõpru palju,

Autor: Saara Grete Leetsar
3.A

mõnel on hääl nii valju.
Õpetajad toredad,
lapsed on ka toredad.

Üritused
•

5. detsember - I trimestri lõpu kogunemised (2. tund - 1.-2. klassid, 3. tund - 3.- 4. klassid,
4. tund - 5.-6. klassid, 5. tund - 7.-9. klassid)

•

9.-12. detsember - Rahvusvaheline arvutihariduse nädal https://csedweek.org/

•

13. detsember - Advendilaat, registreerimine huvijuhi juures kuni 12.detsembrini

•

17. detsember - kell 18.00 jõulukontsert Eliisabeti kirikus

•

20. detsember - jõulukontsert "Rahulikke jõule" aulas

•

20. detsember - kell 18.00 8.-9. klasside ja vilistlaste Jõulusalong

Detsembri sünnipäevad
•

Anu Teppo 6. dets

•

Ene Viigimäe 12. dets

•

Kai Kõks 14. dets

•

Anne Agasild 18. dets

•

Anneli Murel 22. dets

•

Maimu Muttik 25. dets

•

Kristel Kasearu 29. dets

Palju õnne teile kõigile!
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Kooli terroriseerivad sildid?!
Kas olete märganud koolis
mõnede klasside ustel
veidraid silte, mis ilmuvad
lihtsalt out of nowhere?
Need sildid leidsid tee
meie kooli arvatavasti
eelmisel aastal, kuid siiani
ei ole teada, kes neid teeb
või mis on nende eesmärk.
Enamasti on siltidel kirjas,
kellele see on suunatud ja
lisatud mõni vaimukas
lause või nali.

selle juures joonistust
multika “Muumioru
lood” tegelasest. Oletatavalt on “Muumid” need
isikud, kes uste peale silte
jätavad. Veel on teada, et
paberilipikud ilmuvad
mõne tähtpäeva puhul.
Viimased sildid pandi
ustele kooli sünnipäeval.
Siin on paar näidet siltidest, mida märkasime.

Sildil on tavaliselt märgata ka sõna “Muumid” ning

Arvamusnurk
Mure

Kaebus

Tere! Ma olen meie kooli pärast veidi mures…
Natuke nagu tagurpidi. Kellegi õhtu on ikka
põnev olnud.

Puhvetis on hinnad tõusnud meeletult. Üks üsna
väike rummikook maksab juba 60 senti, enne
maksis 40 senti ja juba siis oli see tegelikult kallis
sellise tüki kohta.

Anonüümne

Puhvetis on liiga palju magusat. Võiks olla rohkem tervislikke tooteid, nagu puuviljad või juurviljad, sest magus teeb väiksed lapsed hüperaktiivseks ja see põhjustab laste jooksmist ning
kisamist koolimajas.
Anonüümne

Sügistrall
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Õpetajate kätš
Esimeses õpetajate kätšis võtsid omavahel mõõtu inglise keele ja keemia õpetaja. Mida oli Kai
Kõksil oma suurepärase inglise keele valdamisega vastu panna Külli Pärtelsoni kolossaalsetele
keemiaalastele teadmistele? Esitasime neile mõned küsimused, kuid kes siis ikkagi võitis?
KÜLLI
KAI KÕKS

PÄRTELSON

ÕIGED VASTUSED

Kamina

Kamina

Tiku

5

5

5

Mis keeles on Euroopa
hümni sõnad?

Prantuse/ inglise
keeles

Prantsuse keeles

Ei olegi sõnu

Kes on meie koolis
kõige kauem töötanud
õpetaja?

Maimu Muttik

Maimu Muttik

Maimu Muttik

Muruvaipa

Pilvevaipa

Lumevaipa

Tapeet

Tapeet

Tapeet

Mitu käänet on vene
keeles?

6

11

6

Kus asub Disappointment Island?

?

Gröönimaal

Uus-Meremaal

Mitu astet on kooliesisel trepil?

9 astet

14 astet

6 astet

Punktid

4 punkti

3 punkti

KÜSIMUSED
Sõduril on üks tikk ja
ta peab sellega süütama süütenööri, kamina
ja sigari. Mille süütab
ta esimesena?
Mis on tehte 5+5×55×5 vastus?

Millist vaipa ei saa
tuppa tuua?
Milline peet pole
söödav?

Seekord osutus võitjaks Kai Kõks! Palju õnne!

Detsembri ilmateade
Detsembri ilmaprognoos pole nii riukalik kui eelmisel kuul. Koos pilvedega saabuvad Skandinaaviast head hinded enamikus õppeainetes.
Kuid Pärnusse saabub madalrõhkkond ja ilmad lähevad jahedamaks. Koguge koolikappi palju salle,
kindaid ja soojakotte, sest lähipäevil radiaatorite soojenemist oodata ei ole.

Anekdoodid
Natuke nalja ka sellesse üliharivasse informatiivsesse
lehte.

Õpetaja: “Juku miks sa töövihikusse oma isa foto kleepinud oled?”
Juku: “Õpetaja, aga te ju ise
ütlesite, et tahaksite näha sada kõlupead, kes mu kodutööd valmis teeb!”

Õpetaja: “Juku, nimeta üks
Austraalias elav haruldane
loom.”
Juku: “Elevant.”

Õpetaja: “Kui palju on kaheksast pool?”

Õpetaja: “Elevant ei ela ju
Austraalias.”

Juku: “Kui horisontaalselt,
siis 0, kui vertikaalselt,
siis 3! “

Juku: “Aga sellepärast ta seal
haruldane ongi.”

TOIMETUS:
9.A
Lisandra Mäe ja Annemari Mikk

6.D
Hannah Steffi Volmerson

3.A
Tristian Mäeväli ja Saara Grete Leetsar

3.B
Elis Paugus

Järg järgmisel korral!

Õpetaja: “Kuidas nimetatakse
inimest, kes muudkui räägib
ja räägib edasi ka siis, kui ta
jutt kedagi enam ei huvita?”
Juku vastab: “Seda inimest
nimetatakse õpetajaks!”

