PÜP Koolileht
Kõik on uus septembrikuus!

September 2019

Mis uudist?
Tere! Sinu ees on Pärnu Ülejõe Põhikooli uus koolileht. Lehe eesmärk on
kajastada uudiseid, pakkuda õpilastele
võimalus oma arvamuse avaldamiseks,
anda teada tulevastest üritustest ja palju
muud. Siin kuuled ka näiteks sellest, kui
Sinu õpetajal on tulemas sünnipäev.
Esialgu plaanime lehte välja anda iga
kuu lõpus.
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Tänaseks on mõlemad lehed kahjuks
välja surnud.
Kindlasti show some love, kui teile
leht meeldib. Nii kindlustame
üheskoos, et seekord koolileht välja ei
sure.

Muidugi on meie tiimis veel ruumi. Nii,
et kui oled meie kooli tegus noor ja
vähegi huvitatud, võta ühendust e-maili
teel koolileht@ylejoe.parnu.ee
või anna endast märku huvijuhile. Kirjuta väike tutvustus - kes Sa oled, mitmendas klassis käid ja miks tahad
koolilehte teha. Oleme väga tänulikud,
kui soovid aidata ja meie koolielu
elavdada.
Nüüd natuke ka meie kooli koolilehtede
minevikust. Läbi aastate on sellel koolil
olnud ka teisi ajalehti, nagu Kooli Kaja
ja Taifuun. Kooli Kaja ilmus paberkandjal ja Taifuuni sai lugeda internetis.

Nimekonkurss
Kindlasti märkasid, et meie lehel pole
veel nime, aga nii see jääda ei saa! Siinkohal on võimalus just SUL kaasa aidata.
Näita oma loovust ja aita meil lehele nimi
välja mõelda, oled siis õpilane või õpetaja või mõni muu töötaja!
Oma ideed koolilehe nime jaoks saab
saata e-mailile
koolileht@ylejoe.parnu.ee.
Kirjale lisa kindlasti ka oma nimi ja
klass. Ideid saab saata ka läbi lingi.

Konkurss kestab kuni 13. oktoobrini
2019.
NB! Esitada võib rohkem kui ühe
nime.
Võitja saab auhinnaks magusa üllatuse
ning au ja kuulsuse koolilehe pealkirja
näol.
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Oh kooliaeg, oh kooliaeg...
Annemari ja Lisandra, 9.A
Käes on september ja alanud on
uus kooliaasta. Traditsiooniliselt
toimus ka sellel aastal 1. septembril esimese ja üheksanda klassi
aktus.
Aktus toimus pühapäeval, meie
kooli aulas. Oli tunda, et õpilased olid veidi närvis, nii
väikesed kui ka suured, kuid
enamjaolt siiski elevil ning terve
aula oli täidetud naeratustega.
Aktusel said 1. klassi õpilased
kätte oma esimese aabitsa ja

kingituseks kooli logoga võtmehoidja. Aktuselt astus läbi
ka Pipilota Viktuaalia
Rullkardiina Piparmünta
Eefraimitütar Pikksukk, kes
lastele kommi jagas ja nendega
esimese septembri muljeid
vahetas. Üheksas klass laulis
aktusel laulu "Oh kooliaeg" ning
kaks julget esimese klassi õpilast
Kirke ning Marten esitasid laulu
esimesest koolipäevast.

Maret Hansalu. 1.b klassi
klassijuhatajana asus tööle Jaana
Järv, 1.c klass klassijuhatajaks
sai Helen Põbo.
Olgu tegu esimese või viimase
aastaga, soovime kõigile edu
õppetöös!

Meie koolis alustab oma kooliteed sel aastal tervelt 78 last.
1.a klassi klassijuhatajaks sai

Pärnu Ülejõe Põhikooli 2. september
Elis, 3.b
2. septembril toimus 2. - 8. klasside aktus. Aktus erines kindlasti
1. klasside aktusest, kuna see ei
olnud päris esimene koolipäev.
Kogunemisel esitati vahvaid
laule, tutvustati uusi õpetajaid ja
otseloomulikult ei puudunud
aktusel koolijuhtide kõned.
Vahvat laulu „Tere“ esitasid
õpilased 3.a klassist. 6.a klassist
tuli sammuti ilus duett.
Need olid mulle kõige meeldejäävamad esitlused. Kohal oli
palju õpilasi ja õpetajaid. Eriti
huvitav oli meie kalli koolidirektori Margus Veri kõne, mis
pakkus mulle mõtlemisainet.
Põhiteema oli see, et meie koolis
valitseb sellest õppeaastast
alates koolirahu. Õpilasesinduse
esindaja Lisete Kütt, 8.C
klassist, luges kõigile ette ka
koolirahureeglid, millest palutakse kinni pidada.

Koolirahulepingu kohaselt
IGAÜKS koolis:
• märkab, kuulab ja tunnustab;
• on salliv ja sõbralik;
• osaleb aktiivselt koolielus,

armastab õppimist ja õpetamist;
• hoidub vägivallast, kiusamisest ja meelemürkidest;
• annab enda panuse, et kool
oleks turvaline ja mõnus
paik.
Oli nii suur tunne olla nii toreda
kooli aktusel.
Mina arvan, et kui koolialguse
aktus on positiivne, siis on
seda ka kooliaasta. Ütleksin, et
kooli algus ilma aktuseta on sama, mis koer ilma kondita.
Sellel õppeaastal alustas meie
koolis õpinguid ligikaudu 820
õpilast.
Ükskord bussipeatuses nägin
silti, kus oli kirjas, et õppimine
avab unistuste laeka. Ma usun,

et kõik need, kes meie koolis
õpivad, leiavad selle laeka ja
oskavad seda avada!
Ilusat ja rahulikku õppeaasta
algust kõigile!

Kõik on uus septembrikuus!
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Kokku surutud, kuid rõõmsad ehk mälestusi laulupeost
Annemari ja Lisandra, 9.A-st
Sel suvel, täpsemalt 4.-7. juulil,
toimus 27. üldlaulupidu. Sellega
tähistati 150 aasta möödumist
esimesest laulupeost. Muidugi
olid ka meie kooli koorid
esindatud. Tähtsa aastapäeva
puhul osales laulupeol rekordarv
inimesi - nii lauljaid kui
pealtvaatajaid.
Laulupeo sekeldused algasid aga
juba palju varem, lugude
õppimise ning ettelaulmistega.
Tänu meie kooli ägedatele dirigentidele Maimu Muttik, Reine
Niin, Aet Vill, Anu Tilk ja Rein
Vendla, said kõik kolm koori ja
orkester ettelaulmiste/
ettemängimiste kadalipust läbi.
Maimu Muttik juhendas lisaks
ka Pärnu Ülejõe Põhikooli vilistlaste segakoori, kes samuti
laulupeole pääses. 10. juunil oli
kooli poistekooril au kanda
laulupeo tuld läbi Pärnu.
Laulupeo teekond Tallinnasse
algas 5. juuli hommikul, esimesena poistekoor, seejärel
orkester, lastekoor ja segakoor.
Järgmise päeva, 6. juuli, hommikul jõudis Tallinnasse ka
mudilaskoor. Kahjuks ei saanud
õp. Aet ja õp. Reine meie kooli
kooridega laulupeol liituda, sest
nad juhendasid veel teisi koore
ja siinkohal suur #shoutout
kõigile toredatele koori saatjatele: Eelika Lüll, Agnes Tambet,
Ulla Kübar, Maret Hansalu,
Helle Toots, Jane Siigur, Elsbet
Vaigur. Aitäh!
Nüüd aga natuke lähemalt meie
enda kogemusest lastekoori liikmetena. Ööbimispaika kohale

jõudes selgus, et magame suures
vabaajaruumis. Me lihtsalt ei
mahtunud mujale, kuna kõik
klassid olid juba inimesi täis.
Meie magamisruumil polnud
ühte seina, nii et laest rippusid
seina asemel alla valged rulood,
mis meid koridorist eemaldasid.
Seda vähest vaba aega, mis
meile enne magama minemist
jäi, kasutasime, et käia poes,
mängida kaarte, süüa, jutustada,
hennasid joonistada, laulda ja
muud põnevat teha. Igal õhtul
luges õpetaja Elsbet meile ette
kogu järgmise päeva plaani ning
paika said pandud kõik kohtumispaigad ja kellaajad. Isegi
öösiti ei hakanud meil igav, sest
üks poistekoori liige käis koridoris plokkflööti mängimas,
ning kõigil jagus juttu kauemaks.
Seiklusi jagus ka Tallinna linnaliikluses, kus pidime trammide ja bussidega rännates
õigeks ajaks proovidesse jõudma, mis enam vähem (tavaliselt
vähem) ka õnnestus. Muidugi oli
busside ja trammidega liikumine
ebamugav ja kitsas ning
liiklusvahenditesse tuli ennast
sõna otseses mõttes sisse pressida. Meiega isegi juhtus nii, et
esimese paari sõidu alguses
patsutas juhendaja seljale ja aitas
rahulikult trammi, eelviimasel
päeval ta aga juba surus meid
kogu jõuga sisse. Vahel pidime
liikuma poolikute gruppidena
või jalutama pika tee, sest terve
koor ei mahtunud korraga ühte
ja isegi kahte trammi sisse. Aga
sellisest reisimisest sai omamoodi üritus. Liiklusvahendites kok-

ku surututena laulsime läbi paljud
õpitud laulud - Kungla rahvast
Baby shark´ni ning see tekitas
väga mõnusa ühtse tunde. See
küll ei unune!
Laululavalgi oli tunne väga võimas, sai külmetada, sai vihmatantsu teha, kuid otseloomulikult
sai ka kogu südamest laulda.
Meid oli tohutult palju ja lood
jäid lauluväljakule ning hinge
kajama. Lavalt maha tulles
hoidsime sõpradega üksteisest
kõvasti kinni, et mitte rahvamassi
kaduda. Ka söögi järjekorras
haarasime üksteise kätest kinni ja
hoidsime kokku, sest rahvast oli
sööklas nii palju, et võis hetkega
oma sõbrad silmist kaotada. Seda
kõike aga asja eest, sest päev oli
pikk ning kaua oodatud toit oli
maitsev.
Kolme päeva jooksul, mil
laulupidu toimus, juhtus nii
mõndagi, kuid vaatamata kõigele
oli see meeldejääv ja väga äge
kogemus kõigile, kes kohal
käisid. Jääme järgmist laulupidu
ootama!
Laulupidu = kustumatud
mälestused.
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Uued õpetajad
Meie kooli töötajaskonnaga on
see aasta ühinenud neli uut
õpetajat. Tegime nendega veidi
tutvust ja küsisime mõned küsimused.
Annemari ja Lisandra 9.a-st
tegid tutvust õpetajate Liisa
Hanso ja Merike Palginõmmega.
Liisa Hanso
Mis ainet õpetate ja mis klassidele?
Õpetan soome keelt, 6e ja 9e
klassidele. Samuti asendan vajadusel õpetaja Agnese soome
keele tunde.
Kelleks te väiksena saada
tahtsite?
Ega ma pole siiamaani otsustanud, kelleks ma suurena saada
tahan. Aga ma mäletan, et kui
ma päris väike olin, siis õpetaja
oli üks neist unistuste ametitest
ja näitleja teine.

Merike Palginõmm
Mis ainet õpetate ja mis klassidele?
Õpetan meie koolis bioloogiat ja
loodusõpetust 7. klassidele ja 5c
klassile. Viiendikele olen ka
klassijuhataja.
Kelleks te väiksena saada
tahtsite?
Päris pisikest peale olen ikka
tahtnud arstiks saada. Mu ema
oli röntgenoloog ja tädi hambaarst, arsti töö tundus mulle
väga põnev. Lisaks paelus mind

Miks otsustasite õpetajatöö
kasuks?
Mulle meeldivad väljakutsed ja
kui pakkumine tuli, siis ma väga
pikalt ei mõelnud. Mulle meeldib inimestega töötada, lisaks
õpetajaametile olen veel psühholoog ja giid.
Mis teeb teie õpetatava aine
põnevaks?

suhteliselt uus, siis kõige enam
ootan, et kasvan ja arenen koos
õpilastega heaks õpetajaks. Et
suudan õpilastes tekitada huvi
soome keele vastu ja et õppimine ei tunduks igava kohustusena, vaid meeldiva harrastusena. Kuigi ega lihtsalt oodata
ei tasu elult midagi, ikka ise
tuleb tegutseda ja eesmärkide
suunas liikuda! :)

Pärnu on alati olnud soomlaste
seas populaarne sihtkoht, seega
on soome keele õppimine väga
praktiline. Mida rohkem võõrkeeli räägid, seda suuremad on
tulevikus karjäärivõimalused. Ja
keele õppimise saab alati põnevamaks teha läbi huvipakkuvate
teemade, ei pea käsitlema vaid
ühte piiratud kitsast teemat.
Mida sellelt kooliaastalt
ootate?
Kuna õpetajaamet on mulle

loodus kogu oma mitmekesisusega.

Mis teeb teie õpetatava aine
põnevaks?

Miks otsustasite õpetajatöö
kasuks?

Loodusained on põnevad,
kahjuks pole piisavalt aega, et
kogu seda põnevust õpilasteni
tuua - koolitunnid on lühikesed.

Elasin lapsepõlves jõe ääres ja
seal sai käsitsi vähke püütud,
kalu mudast päästetud, saarma
jälgi ja ondatrate pesakuhilaid
uuritud. Tartu ülikooli astudes
otsustasin viimasel hetkel siiski
bioloogia kasuks ja plaanisin
hoopis kalakasvatajaks hakata.
Õpetajatööga tegelesin muu
põhitöö kõrvalt, olen õpetanud
nii õpilasi kui ka täiskasvanuid.

Mida sellelt kooliaastalt
ootate?
Loodan, et kooliaasta kujuneb
õpilastele ja õpetajatele edukaks.

Kõik on uus septembrikuus!
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Uute käsitöö ning töö- ja
tehnoloogiaõpetuse õpetajatega
tegid tutvust Iida ja Martha 3.B
klassist.

loomulikult hästi välja. Ja
õpetajad pidid vahvad inimesed
olema ja tore on nendega koos
töötada.

Americo Kaevand

Mis teeb teie õpetatava aine
põnevaks?

Mis ainet õpetate ja kellele?
Juhendan tehnoloogiaõpetuse
tundi. Täna ainult 4.-6. klassi
poistele.
Kelleks te väiksena saada
tahtsite?
Kui lasteaias küsiti, siis vastasin
politseinikuks, aga seda ma veel
ei ole.

Näiteks klassiruum - siin on
palju võimalusi ja vahendeid
oma idee teostamiseks.
Mida te sellelt kooli aastalt
ootate?
Lõbusaid suhteid. Uurivaid ja
avastamisnäljas õpilasi.

Miks otsustasite õpetaja töö
kasuks?
Olen enda juures märganud ja
teinud teste, et oskuste jagamine
ja lastega tegelemine tuleb mul

Katri Aron
Mis ainet õpetate ja kellele?
Õpetan käsitööd ja kunsti.
Käsitööd õpetan neljandale,
viiendale ja seitsmendale
klassile, kunsti õpetan viiendale,
kuuendale, kaheksandale ja
üheksandal klassile.
Kelleks Te väiksena saada
tahtsite?
Tahtsin saada loomaarstiks.
Miks otsustasite õpetajatöö
kasuks?

Enne olin tehnoloog ja konstruktor, kuid siis sain veel ühe lapse
ning mõtlesin, et võiks taaskord
ülikooli minna. Kuna ma olin
tahtnud kogu aeg käsitöö
õpetajaks saada, läksin seda
õppima Tallinna Ülikooli, mille
lõpetasin alles neli aastat tagasi.
Mis teeb Teie õpetatava aine
põnevaks?
Nii kunstis kui ka käsitöös saab
teha igasuguseid erinevaid ja
põnevaid asju ning mõlemad
õppeained on juba iseenesest nii
loomingulised, et see ongi huvitav

Mida sellelt kooliaastalt
ootate?
Loodan ja ootan, et harjun selle
kooliga ära, sest eelnevalt olen
õpetanud ainult väikestes
maakoolides ning see kool on
nüüd minu jaoks väga suur.
Lisaks ootan juba kõigi uute ja
põnevate õpilastega kohtumist.
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POMMUUDIS - Stuudio koolimajas
Annemari ja Lisandra, 9.A-st
Kindlasti märkasite eelmise aasta lõpus koolis askeldavaid
töömehi. Aga millega nad siis
õigupoolest tegelesid? Asusime
uurima. Kooli vanasse õpilasesinduse ruumi ehitati hoopis
midagi huvitavamat - uus stuudio. Kindlasti tahate teada mis,
kus, miks ja millal? Just seda
kõike küsisimegi õpetaja Aetilt.
Kuidas sündis idee stuudio
ehitada? Mis oli Teie roll ja
kuidas aitasite kaasa?
Tekkis võimalus läbi projektirahade panustada kooli digiarengusse. Projekti "Digipädevuste
mitmekesistamine läbi
muusikaõppe kaasajastamise
Pärnus" rahastus saadi Euroopa
Liidu struktuurivahenditest. Kuna tekkis võimalus, siis haarsime
sellest kinni. Uurisin, kuidas
oleks võimalik panna digiõppe
võimalused tööle muusikahariduse omandamiseks.
Selleks, et see projekt saaks
toimima, oli meil vaja veel kahte
partnerit teistest koolidest. Partneriteks valisime Pärnu Mai
kooli ja Pärnu Ühisgümnaasiumi.
Minu panuseks oli, et aitasin
projektijuhil Eve Jaansonil sisulist poolt läbi mõelda ja kokku
panna. Lihtsamalt öeldes
mõtlesin, mida oleks äge teha
ühel noorel, kui ta õpib tundma
digimaailma läbi muusika.
Kui kaua kõike planeeriti?
Esimesed koosolekud ja mõttetalgud said alguse juba 2017.
aasta varakevadel, seega kogu

planeerimine on olnud pikk
protsess.
Millal stuudio ametlikult
avatakse?
Ametlikult avatakse stuudio, kui
kõik vajalik on üles seatud. Hetkel on keeruline täpset kuupäeva
prognoosida, kuid loodetavasti
toimub avamine see aasta.
Kuidas valisite ruumi?
Valik tuli lihtsalt – koolimajas
polnud rohkem õppetööst vabu
ruume. Vana õpilasesinduse
ruum sai meie stuudioruumiks ja
Aide majja tuleb siis niiöelda
digimuusika arvutiklass. Mõlemaid ruume hakkavad kasutama
ka meie partnerkoolid.
Mis tegevusi stuudio võimaldab?
Stuudioruum võimaldab kõiki
lihtsamaid salvestusi ja lugude
miximist ja masterdamist ehk
salvestamisest kuni lõppviimistluseni.
Klassiruum, mis asub Aide
majas, sisaldab 26 iMac'i arvutit,
sealhulgas õpetaja arvutit,
klaveri klaviatuure, lisaks
kõrvaklappe, helikaarte jne.
Ruum võimaldab luua ja
töödelda digimuusikat. Näiteks
eelnevalt salvestatud lõiku oma
loost, saab selles klassis
töödelda. Lisaks saab kasutada
klaverit selleks, et sisse mängitud loost tuleks kohe ka noot.
Veel saab klaveriga sisse
mängida erinevate pillide
partiisid. Võimalusi omaloominguks ja digipädevusteks on piiritult. Sellistest klassidest
unistavad ülikoolid!

Kes stuudiot kasutada saavad?
Kui tihti ja millal õppetöö
toimuma hakkab?
Kui õpetajad on koolitatud,
läheb õppetöö käima alates neljandast klassist ehk II ja III kooliaste. Hetkeseisuga on neljandast kuuenda klassini igal aastal
ette nähtud 6 tundi, seitsmendast
üheksanda klassini 8 tundi. Need
tunnid toimuvad ühe osana
muusikatunnist, seega korraga
õpib tunnis nii palju õpilasi, kui
antud klassikomplektis neid on.
Kui pika ajaperioodi jooksul
tunnid läbitakse, seda veel ei tea.
Lisaks on plaanis tulevikus lükata käima digimuusika huviring
ning ka solistide ja ansamblitega
salvestuskogemust saada.
Kes stuudioga tegelema
hakkab?
Nagu eespool mainisin, on kõik
muusikatunni osa, seega tööle
hakkavad muusikaõpetajad.
Samuti saab esimestel aastatel
abiks olema niiöelda stuudio
tugiisik.
Mida stuudio koolile juurde
annab?
Tohutult kaasaegseid võimalusi
õpilaste mitmekülgseks arenenguks.
Mis on edaspidised plaanid?
Saada stuudio ja ka arvutiklass
suure hooga toimima!

Kõik on uus septembrikuus!

Kuidas teised õpetajad
stuudiosse suhtuvad?
Oskan vaid rääkida
muusikaõpetajate eest, kellega
oleme stuudio teemal arutlenud.
Oleme põnevil, aga ka natuke
hirmul. Eks kõik uus on
hirmutav, kuid teame, et see on
suurepärane võimalus koolile ja
õpilastele. Oleme tänulikud!
Mida Teie arvate?
See on nii äge!
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Õpetaja Aet lubas meil lahkelt
uude stuudioruumi sisse piiluda
ja paar pilti teha.
Meiegi oleme uue stuudio pärast
üpriski põnevil ja jääme selle
avamist huviga ootama.
Täname veel õpetaja Aetit, kes
meie küsimustele vastas, ning
soovime kõigile, kes stuudioga
tegelevad, palju edu! See on
meie kooli jaoks hea võimalus
muusikas ja tehnoloogias veelgi

areneda. Kasutame seda kindlasti!
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Tulevased üritused
September-oktoober
• R, 27. septembril toimub Mihklilaat. Osaleda saavad õpilased 2. - 9 .klassini. Registreerida saab

huvijuhi juures. Osalustasu, 20 senti koha eest, kogutakse laadal.
• T, 1. oktoobril on rahvusvaheline muusikapäev. Kutsume üles ise oma klassis näiteks viktoriine või

muid muusikateemalisi mange tegema.
• R, 4. oktoobril tähistame õpetajate päeva. Sel päeval on koolipäev lühendatud ja tundide läbiviimisse

on kaastatud meie kooli kõige vanemad 9. klasside õpilased.
• T, 8. oktoobril toimub aulas Silver Sepa kontsert. Klassid peavad registreerima end klassijuhataja

kaudu. Pilet 1.50€.
• R, 18. oktoobril kl 12.00 tuleb külla Lepatriinu Lasteteater etendusega „Näed, see seal“. Etendus on

mõeldud algklassidele ja pilet maksab 2.50€

Anekdoodid
Matemaatika tund. Tüüpiline
situatsioon, õpilased ei kuula
õigel ajal õpetajat.
"Õpetaja, mille peale see töö
tuleb?"
"Matemaatika."
"Ahah. "
Kontrolltöös on vaja kirjutada
lünka k,p,t või kk,pp,tt. Töös on
lause:" Linnu__e no__is
ussikesi." Millegipärast kirjutas
terve klass teise sõna lünka "tt"
niisiis tekkis lause: " Linnuke
NOTTIS ussikesi.
Õpilane: “Millised on lutikad?”
Bioloogiaõptaja: “Tead milline
on krokodill?”
Õpilane: “Jaa.”
Bioloogiaõpetaja: “Lutikad on
hoopis teistsugused!”

Millised sündmused leidsid aset
neil aastail? (töövihikust)
1227 - vabadusvõitluse lõpp
1238 - 11 aastat vabadusvõitluse
lõpust
1343 - 116 aastat
vabadusvõitluse lõpust
1346 - 119 aastat
vabadusvõitluse lõpust
1421 - 194 aastat
vabadusvõitluse lõpust
"No aga õpetaja, ma ei oska
vene keelt!"
"Kindlasti oskad, proovime. Banaanid?"
"Bananõ."
"Apelsinid?"
"Apelsinõ."
"Tomatid?"
"Tomatõ."
"Oskad ju küll, istu,"viis"!"

Matemaatikatunnis kiigub
õpilane tooliga ja limpsib pulgakommi. Pärast mitut suulist
märkust ei kannata õpetaja seda
enam välja. Ta võtab õpilase
päeviku ja kirjutab kiiresti:
"Pulgakomm kiigub tooliga!.
Raamatust "Eesti koolilapse
naljad" on naljad välja valinud
Elis 3. b klassist

Kõik on uus septembrikuus!
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Suvised õpetajate sünnipäevad
Juuni

Juuli

August

• Aet Vill 19. juuni

• Eevi Palu 3. juuli

•

Janne Änilane 3. aug

• Helena Ploompuu 19. juuni

• Külli Pärtelson 6. juuli

•

Ave Ermus 9. aug

• Jaanika Jürisoo 24. juuni

• Aveli Aurik 7. juuli

•

Kairi Suvorov 21. aug

• Reine Niin 27. juuni

• Agnes Tambet 11. juuli

•

Katri Aron 22. aug

• Taimi Dreier 14. juuli

•

Jane Siigur 28. aug

• Marianne Tekkel 14. juuli
• Ande Pelberg 16. juuli
• Krista Tammik 23. juuli
• Marika Tõnisma 28. juuli

Õpetajate sünnipäevad
September

Oktoober

• Laine Lusik 4. sept

• Neidi Tõkke 4. okt

• Sirje Saarts 10. sept

• Kristi Suppi 5. okt

• Diana Kiilu 15. sept

• Kaisa Kütt 8. okt

• Daisy Kärner 20. sept

• Anu Raadik 27. okt

• Ulla Kübar 22. sept

• Jane Murulauk 28. okt

• Liisa Hanso 26. sept.
• Aili Näär 29. sept
• Maali Pert 29. sept
• Piret Soa-Kahast 30. sept

Palju õnne kõikidele, kellel
oli sünnipäev ja kõikidele,
kellel tuleb sünnipäev!

Lehe toimetusse kuuluvad:
9.A
Annemari Mikk, Lisandra Mäe
3.B

Telli leht ka
pa b e r k a n d j a l !

Elis Paugus, Martha Paimla,
Iida Olviste
Abiks olid:
Helena Ploompuu

Paberkandjal ajaleht maksab
1 euro tükk.
Soovi korral palun pöördu huvijuhi
poole.

Taimi Dreier

Avalda oma arvamust
Iga lehe lõpus hakkab olema
arvamusnurk. Siin saab edastada
soovitusi kooli paremaks ja huvitavamaks muutmiseks, avaldada arvamust, kellelegi õnne
soovida või isegi mõne vürtsika
kooliloo avaldada. Soovi korral

võib jääda anonüümseks. Kasuta
oma häält ja antud võimalust!
Võta meiega ühendust gmaili
kaudu:

koolileht@ylejoe.parnu.ee
Abi on alati oodatud!

Järg järgmisel korral!

