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TOIMETAJA VEERG
Sellest lehenumbrist leiad lisaks uudistele,
sündmuste kajastusele ja intervjuule ka
Rõngu Keskkooli õpilaste loometöid. Lehe
esikaanel on kooli kunstiringi (juhendaja
Raimond Lepiste) õpilaste seinamaal, mis
asub kooli koridori seinal teisel korrusel.
Soovitame minna ja pilk peale visata.
Alustasime ka uue rubriigiga, kus
tutvustame erinevaid tublisid ja
silmapaistvaid kooliõpilasi. Viimaselt
lehelt aga leiate tulevaste sündmuste
ülevaate.
Oodatud on kõikide õpilaste ning õpetajate
kaastööd, mis saata lehe e-mailile
teritaja.leht@gmail.com
Head lugemisrõõmu!
Teritaja toimetus

Tartu Rahu 95
2. veebruaril tähistati Rõngus Tartu
rahulepingu sõlmimise 95. aastapäeva.
Korraldati rongkäik, mille eesotsas
marssisid Rõngu vabadussamba juurde 12.
klassi noormehed lippudega ja neile
järgnesid 5.-6. klass ning abituriendid.
Sündmusest võtsid osa vallavolikogu ja valitsuse liikmed ning teised isamaaliselt
meelestatud rõngulased.
Oli päikesepaisteline hommikupoolik.
Vabadussamba juures rivistusid kõik
auvalvesse ja kuulasid alustuseks Rõngu
Keskkooli laulustuudio (Kätlin Karjus,
Kendra Talts, Kaspar Klein ja Christopher
Luht, juhendaja Erle Mägi) esituses laulu
“Tartu marss”. Järgnevalt võtsid sõna
Rõngu hariduskomisjoni esimees Hillar
Viksi ja vallavanem Hillar Hänilane.
Vabadussõjas langenute mälestuseks
asetati monumendi jalamile
mälestuskimbud ja süüdati põlema
küünlad. Lõpetuseks lauldi ühislaul “Jää
vabaks, Eesti meri!”, mis soojendas
kõikide südameid.

Vallavanem kõnet pidamas

L. Luts

Kui laul sai lauldud, oli aeg lahkuda.
Ajalooklassis kostitati rongkäigust
osavõtjaid kuuma tee ja küpsistega.
“ Jää vabaks Eesti meri, jää vabaks Eesti
pind…”.
Liisi Ernesaks

Rõngu vabastamisest
Vabadussõja ajal (1918-1920) peeti
praeguse valla aladel ägedad lahingud
Udernas, Kirepis, Valgutas ja Rõngus.
Lahingud algasid 17. jaanuaril 1919, kui
Tartu kaitsepataljon pärast Rannu lahingut
Valguta mõisa jõudis. Eest leiti rüüstatud
mõis ja mõned raskelt haavatud. Enne
keskööd jätkati rännakut Rõngu suunas.
Seal patrulliv punaväe eskadron sunniti
põgenema. Punased tõid juurde värskeid
jõudusid. Nendeks olid 1. ja 4. läti
kütipolk, üks 83. polgu pataljon, mida
toetas 3 eskadroni ratsaväge, 8 suurtükki ja
kaks soomusrongi. 20. jaanuaril puhkesid
ägedad lahingud. Punaste pealetungid löödi
korduvalt tagasi. 21. jaanuaril oldi sunnitud
tagasi tõmbuma. Lahingud jätkusid
Valguta mõisa ümbruses. 24. jaanuaril
ühineti Julius Kuperjanovi pataljoniga.
Alustati uut pealetungi. Koolipoiste ja
partisanide ühise pealetungiga vabastati 25.
jaanuari lõunaks uuesti Rõngu. Eestlased
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kaotasid 12 meest haavatute ja
langenutena. Sõjasaagiks saadi kaks 57
mm suurtükki ja kaks kuulipildujat.

Persoonilugu Eha Päivistega

Õpetaja Eha Päiviste
H. Viksi kõnet pidamas

L. Luts

Äge lahing oli 23. jaanuaril Kirepi kõrtsi
juures. Kõrtsis oli sees 150 - meheline
kuulipildujatega relvastatud rood.
Dessantlaste ahelik hiilis 200-300 meetri
kaugusele kõrtsist ja alustas siit
tormijooksu. Osa punastest põgenes,
ülejäänud hakkasid vastu tulistama.
Lahingu algul sai dessandi juht,
alamkapten Jüri Ratassepp, kuuli pähe.
Eestlased tormasid kõrtsi poole ja kõrtsis
algas julm käsitsivõitlus. Eestlastel tuli
vastastelt püsse ära kiskuda paljakäsi.
Kõrtsi nurga taga seadsid punased
kuulipildujat üles. Eestlased tormasid seda
takistama. Kuulipilduja saadi küll kätte,
kuid see maksis alamkapten August
Vollmanni elu. Lahingu käigus sai
vasakust jalast haavata alamleitnant
Oldekopp. Vaenlast jälitati veel Rõngu
suunas paar kilomeetrit.
Eelnev tekst on raamatust ,, Rõngu
aastarõngad”(ilm 2006), autor A.
Tiideberg.
Rõngu kihelkonnast pärit 56 sõjameest
andsid oma elu vabaduse eest.
Siim Koppel

Erakogu

Kuidas te saite Rõngu Keskkooli
huvijuhiks?
Sellega oli selline lugu, et endine Rõngu
Keskkooli direktor Raivo Ruukel nägi
mind Aakre Lasteaed-Algkooli
aastapäeval, kus esinesin Joosep Tootsina.
Küllap jätsin talle seal hea mulje ja ta
arvas, et olen sobilik huvijuht Rõngu
Keskkoolile. Õige pea saingi temalt kutse
tulla Rõngu huvijuhiks. See oli minu jaoks
väga pikk kõhklemine ja kahtlemine.
Aakre koolis oli mul töökoormus “ kirju”:
olin huvijuht, inglise keele õpetaja,
lasteaias muusika-ja liikumisõpetaja, lisaks
ka klassijuhataja. Kõik kohustused ei tule
praegu täpselt enam meeldegi. Minu
tegevus oli killustunud, ei saanud õieti
millelegi pühenduda. Otsustasin siis lõpuks
Rõngu Keskkooli kasuks, kuna siin oli
vaja teha ainult huvijuhi tööd.
Mis kohustused on huvijuhil?
Huvijuhi ülesanne on juhtida kooli
õpilasesinduse tööd, koordineerida
huviringide tegevust. Lisaks tuleb tegeleda
ülekooliliste sündmuste korraldamisega.
Põhimõtteliselt täidab huvijuht selliseid
ülesandeid, mis otseselt õppetööd ei
puuduta. See on rohkem selline “ringi
sebimise” töö.
Kuidas korraldada head kooliüritust,
olgu selleks siis aktus või jõuluball?
Üritust korraldades tuleb mõelda
eelkõige, millisele sihtgrupile üritus
mõeldud on ja mis nimetatud sihtgrupile
võiks huvi pakkuda. Ei ole mõtet teha
üritust, mis mulle on huvitav, aga
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õpilastele ei paku üldse pinget. Jõuluball
toimub meil teadagi 7. kuni 12. klassini,
seal on ka täiskasvanuid. Kõigil peab
olema ballil huvitav. Esmalt hakkame
otsima esinejaid ja ansamblit, mis võiks
sobida. Vaja on mõelda ruumide
kujundamisele. Ürituse korraldamise
juures on väga palju asju, mis vajavad
korraldamist ja ette valmistamist. Samuti
tuleb palju nõu pidada õpilasesindusega,
sest nemad esindavad õpilaste huve ja on
mulle suureks abiks sündmuste
korraldamisel.
Kui palju jääb teile kooli kõrvalt aega
eraeluks?
Praegusel perioodil on küll asjalood nii, et
koolivaba aega eriti ei ole.
Klassijuhatajana on vaja viia läbi
arenguvestlusi, täita palju
dokumentatsiooni. Nende asjadega tuleb
tegeleda pärast tunde. Vahel on ka
laupäeviti vaja töö asjus kodust eemal olla.
Nii on, aga mulle meeldib see töö.
Milline on teil kõige eredam mälestus
lapsepõlvest?
Minu lapsepõlv möödus Võrtsjärve ääres.
Ütleksin, et olin lapsena selline väga
sõnakuulelik laps. Mulle meeldis väga
vihmaste ilmadega üksipäini järve ääres
ringi uidata. Kõige ägedam mälestus oli
see, kui ma jalgrattaga sõitma õppisin.
Elasime suhteliselt kasinalt, aga seekord
osteti mulle täiesti uus jalgratas. Tollel
ajal oli see ikka väga kõva sõna. Võisin
olla kas viiene või kuuene. Loomulikult
pidin ma sõidu kohe esimesel päeval
selgeks saama. Mäletan, et õppisin
rattasõitu vastu tuult. Kuskilt olin kuulnud,
et nii pidi kõige paremini sõitmine selgeks
saama. Eks ma siis proovisin ja proovisin
ja küll ma maandusin seal kuskil
nõgesepõõsas ja kukkusin tee peal ikka
kümneid kordi kummuli. Aga õhtuks oli
rattasõit selge! Siit siis jäereldus, et
järjekindlus viib alati sihile.

Mitu aastat te siin koolis töötanud olete
ning mis on eredaim mälestus sellest
ajast?
Siin koolis töötan ma kaheksandat aastat.
Tulin siia ühel ajal oma kaheksandikega.
Nemad tulid esimesse klassi ja mina
alustasin tööd huvijuhina. Kõige eredam
mälestus on mul esimesest tööaastast. Olin
natuke ärevil, sest ma ei olnud keskkoolis
varem töötanud. Eelmine kool oli 6klassiline. Ausalt öeldes oli väike hirm, et
kuidas ma gümnaasiumiõpilastega
kontakti saan ja kas oskan neid
motiveerida, kaasa haarata. Aga hirmul on
suured silmad ja kõik laabus väga kenasti.
Just see esimene aasta oli kõige põnevam,
sest õpilased tahtsid igasuguseid põnevaid
üritusi korraldada. Esimesel aastal
korraldasime tantsulaagrit, moeshow’d, oli
mitmeid stiilipäevi ja palju muud
huvitavat. Loomulikult nägi ilmavalgust ka
meie esimene jõuluball. Kõigil jätkus
entusiasmi ja õhinat.
Kas ka teil on vaja ettevalmistusi teha
järgmiseks päevaks ja milliseid?
Huvijuhi töö käib kogu aeg jooksvalt.
Tööd jätkub igaks päevaks. Kui järgmisel
päeval on üritus, siis loomulikult on
eelmine päev tiheda graafikuga, aga ühtegi
üritust ei ole võimalik ainult ühe päevaga
ette valmistada. Kui järgmisel päeval
mingit tähtsat sündmust ei ole, siis tegelen
oma igapäevaste toimetustega. Praegu
käivad ettevalmistused maakondlikuks
teatripäevaks. Just saatsin maavalitsusse
teatripäeva projektitaotluse ja kutsed
koolidesse ning noortekeskustesse. Edasi
tuleb juba tegeleda korraldusliku poolega.
Sellel õppeveerandil on tulemas ka
vastlapäev, vabariigi aastapäev, Võrtsjärve
talimängud, suusamaraton,
veerandilõpuviktoriin - kõik need
sündmused on vaja ette valmistada.
Aineõpetajana on vaja loomulikult
järgmise päeva tunnid ette valmistada,
leida lisamaterjale, parandada töid.
Klassijuhatajana ei saa tööpuuduse üle
kurta. Iga päev toob kaasa probleeme,
läbirääkimisi, vestlusi. Vahel on lihtsalt
vaja mõnda õpilast ka natuke noomida.
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Millega te sisustate oma vaba aega?
Praegu tegelen kõige rohkem koorilauluga.
Laulan kergemuusikakooris “U-tuur”.
Sellel hooajal tõime lavale muusikali
“Puka Pritsimees ehk taskud täis …”
(tühjust siis ilmselt). Muusikal tuli vahva
ja oleme sellega juba paljudes
rahvamajades esinemas käinud. Eelmisel
suvel käisime ka laulupeol.

kasvatada?” Jäin kohe tõsiselt mõttesse, et
kuidas siis? Tegelikult ei kasvatanud ma
neid kuidagi, kasvasid ikka ise.Tahan
sellega öelda, et lapsi tuleb kasvatada
isikliku eeskujuga. Loodan, et olen ka oma
õpilastele üsna positiivne eeskuju. Usun,
et minu õpilastest saavad tulevikus ausad,
sõbralikud, kohusetundlikud, teistega
arvestavad inimesed.

Mis on teie hobid?
Mulle meeldib väga rattaga sõita. Sõidan
ikka päris pikki tiire. Loen raamatuid, käin
kalal. Tundub imelik, aga mulle meeldib
suvel sokke kududa, et talvel oleks soojad
sokid kohe käepärast võtta. Suvel
“müttan” väga palju ka aias. Suved veedan
oma vanematekodus ja seal on maja
ümbruses palju tegevust. Talvisel ajal
tunnen aias toimetamisest suurt puudust.
Mulle meeldib väga tantsida. Pikki aastaid
olen töötanud ka tantsuõpetajana, aga
praegu selleks küll kahjuks aega ei ole.
Nüüd on mul juba ka lapselaps, kes sai just
aastaseks. Temast saab ilmselt õige pea
minu kõige suurem hobi.

Kuidas hindate oma läbisaamist
õpilastega?
Ma arvan, et me saame hästi läbi. Kui on
probleeme, siis õpilased tulevad ja
räägivad. Ma pean silmas ikka oma 8.
klassi. Räägitakse probleem ära ja püüame
üheskoos lahenduse leida. Vahel on vaja
lohutada, vahel natukene kulmu ka
kortsutada ja noomida. Aga ma ei ole seda
meelt, et pahandamine ja karistamine
probleeme lahendaks. Pigem ikka
omavahel arutada ja rääkida, kuidagi
teistmoodi asja lahendada. Oma eksimuste
pärast peaks olema julgust ka alati
vabandanda.

Te olete inglise keele õpetaja, meenutage
oma inglise keele õpinguid?
Pärast keskkooli õppisin ma
kultuuritöötajaks ja tantsuõpetajaks.
Töötasin üsna pikalt kultuurimajas. Kui
lapsed olid väikesed, siis läksin tööle
Aakre lasteaeda. Ühel ajahetkel oli Aakre
kooli vaja inglise keele õpetajat. No mis
siis muud, kui tuli asuda ümberõppele.
Õppisin kaugõppes. Esimesel kursusel oli
ikka väga raske, sest minu inglise keele
õpingud olid lõppenud juba mitukümmend
aastat tagasi. Ja jälle viis järjekindlus
sihile. Õppisin igal õhtul vähemalt neli
tundi. Mitte ühtegi päeva ei jäänud vahele.
Praegu küll enam selliseks pingutuseks vist
jaksu ei oleks. Aga siis oli vaja ju
eksamiteks ja arvestustöödeks endale kõik
tipp-topp selgeks teha. Aga see oli tore aeg
ja nüüd on mul kaks elukutset. Praegu
mõtlen, et võiks jälle midagi uut õppida.
Millist eeskuju olete tahtnud anda
õpilastele?
Mu oma lapsed küsisid ükskord:” Ema,
kuidas sa meid nii mõistlikuks oskasid

Millega valmistavad õpilased teile
rõõmu ja kurbust?
Rõõmu ikka siis, kui õpilastel läheb hästi,
kui hinded on võimetekohased. Ma ei ütle,
et peavad kõik neljad- viied olema vaid
õppima peab võimetele kohaselt. Kui
õpilased suudavad ennast mobiliseerida ja
kui nad on ennast kuidagi ületanud või
saanud parema hinde, kui ta isegi lootis.
Õpilaste viisakas käitumine rõõmustab.
Vahel teevad lapsed mõne oma repliigiga
või mingi vallatusega tõeliselt tuju heaks.
Kurbust ma tunnen ennekõike siis, kui ma
näen, et lapsel on mure või probleem, mida
ma kuidagi lahendada ei saa või ei suuda.
Kas on koduseid probleeme või ei saa
kuidagi omavahelisi suhteid korda.
Üldjuhul on siiski kõik mured mööda
läinud, sest vahel on vaja lihtsalt aega, mis
annab arutust.
Eneli Jüris
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Kooli jõuluball 2014
Jõuluballil on Rõngu Keskkoolis olnud
juba üsna pikk traditsioon. Nimelt toimus
see 2014. aastal juba kaheksandat korda.

Pidulised tantsimas

Balli prints ja printsess

Jõuluballi korraldusmeeskonda kuulusid
huvijuht Eha Päiviste, õpetaja Kaire
Kompus, majandusjuhataja Leo Luts, kooli
õpilasesindus ja mitmed aktiivsed õpilased.
Ballile olid oodatud 7.-12. klassi õpilased,
lapsevanemad, kooli töötajad, vilistlased ja
teisedki huvilised. Kohale ilmus ligi 100
peolist. Balli juhtisid abituriendid Maarja
Luik ja Martin Viksi. Ball algas Hanno
Padari ja kooli laulustuudio
jõuluteemaliste lauludega. Ballil toimus
palju erinevaid etteasteid, kord lauldi, siis
tantsiti.
Külalisesinejateks olid RN-stuudio, Hugo
Treffneri Gümnaasiumi rahvatantsurühm “
Tantsutallad” ja Elva Meeste Koor. Kauni
lauluga lummas pidulisi ka meie oma
kooli gümnasist Karin Pungas.
Põhiesinejaks oli ansambel“K-2“, kes
mängis erinevat tantsumuusikat.

Tantsuplats jäi siiski küllaltki tühjaks, kuna
kardeti teiste pilkude ette astuda.
Hoolimata sellest, et peamised
tantsusammud oli tantsuõpetaja Katrin
Kruuse õpilastele juba aegsasti selgeks
õpetanud. Jõuluballilt ei puudunud ka
väikene kehakinnitus. Pakuti torti,
erinevaid suupisteid, joogiks mahla ja
kohvi. Pidulised kandsid väga
mitmesuguseid rõivaid. Tüdrukutel oli nii
pikki kui ka põlvini kleite, isegi üsna
lühikesi. Poistel oli kas ülikond või lihtsalt
triiksärk, millele lisas pidulikkust lips.
Üldpilt oli väga viisakas. Balli printsiks ja
printsessiks krooniti Mikk Pedaja ning
Kaire Jürimaa, kes keerutasid
tantsupõrandal pilkupüüdvalt mitmeid
kordi. Balli peakorraldaja Eha Päiviste
võttis ürituse kokku järgnevalt: “Ball läks
korda! Kõige eredamalt on küll siiani
meeles meie esimene ball, mille
korraldasime suure elevusega kaheksa
aastat tagasi, aga tänavuse balli tegid
meeldejäävaks just suurepärased esinejad.
Tänan kõiki - nii korraldusmeeskonna
liikmeid, esinejaid kui ka pidulisi!”
Liisi Ernesaks
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Rõngu Keskkooli eeskujulik noor
Eeskujulik õpilane on inimene, kes on
kohusetundlik, hea suhtleja, sõbralik ja hea
õppeedukusega ning kes sageli tegeleb ka
põnevate kooliväliste hobidega.
Ka meie koolis on palju selliseid õpilasi.

keskkooli olnud kõik kursuse hinded neljad
ja viied, lisaks on ta igal aastal osalenud
keemiaviktoriinis. Vabal ajal tegeleb
Maarjaly käsitöö ja õppimisega. Abiturient
soovitab kõigil olla kohusetundlikum.
Peaksime kõik sellistest noortest õppust
võtma!
Kaili Silland ja Agne Vaalmäe

ÕPILASTE OMALOONING
Rõngu
Päevane Rõngu on lärmakas,
õhtune tühi, hämar,
samas nii roheline.
Sünge taevas
Hiugemäe hiiglaslike puude kohal,
liikuvad oksad.
Liisa Tatar

Erakogu

Põhikoolist on üks silmapaistvamaid 8.
klassi õpilane Liisa Tatar. Tüdruk tegeleb
jalg- ja võrkpalliga. Lisaks on ta
eeskujuliku käitumise ja õppeedukusega.
Liisa võtab rohkesti osa erinevatest
olümpiaadidest nagu keemia ja bioloogia.
Vaba aega sisustab Liisa nagu iga teinegi
noor, vaadates televiisorit ja surfates
internetis. Tütarlaps soovitab kõigil noortel
võtta rohkem osa olümpiaadidest, kuna
need on huvitavad ja õpetlikud.

Metsa varjus
punane laululava.
Erksad sinakasvalged
vilkuvad tänavatuled.
Kummaline koht,
kuid mulle armas.
Merily Vaiknurme

Rõngu kirik

Maarjaly Lääne

Erakogu

Teine silmapaistev noor on 12. klassi
õpilane Maarjaly Lääne. Maarjaly on väga
sõbralik ja suure südamega. Neiul on läbi

Ülo Pihu
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Koruste

Suitsetamine Rõngu koolis

Kivised külavaheteed
on auklikud ja porised.
Mahajäetud, hingetuid,
räämas maju on teede ääres mitmeid.

Miks on suitsetamine kahjulik?

Kuid ikka on kuulda kilkeid,
rõõmukilkeid,
mis lõbustavad kõiki.
Siin elab päris palju
tegusat rahvast.

Seaduse järgi tohib tubakatooteid tarbida
Eestis alates 18. eluaastast. Siiski eksivad
selle seaduse vastu mitmed õpilased ning
kahjuks leidub selliseid ka Rõngu kooli
õpilaste hulgas.

Sõprade vahemaad
on küll suured,
aga ma ei kurda,
et elan just Korustes.
Liisa Tatar
Arvatakse, et suitsetamine on midagi
lahedat, kuid tegelikkuses on tegemist ühe
rumalaima sammuga noore inimese elus.
Lisaks eemalepeletavale suitsuhaisule ning
trahviohule vahelejäämise korral, kaasneb
selle tegevusega hulk negatiivsed hoope
noore inimese tervisele.

Teedla
Pisike külake,
mõnikord vaikne,
vahel ärev.
Sügisöödel loomajaht,
metsas teravad paugud,
koerte haukumine.
Hommikul käivitab naabrimees traktori,
künd ootab.
Lapsed kogunevad bussijaama,
kool ootab.
Ja Teedla on jälle vaikne,
ükski hing ei liigu.
Annabel Rohtjärv

Kaera külv

Raivo Tasso

Suitsetamine kahjustab meie keha rohkem
kui võiks arvata. Suitsetamine võib
tekitada kopsuvähki ning samuti tõstab see
kolesterooli taset veres, mis võib omakorda
tekitada trombe veresoontes. On suur
võimalus saada ka verevähk, näiteks
leukeemia. Naistel võivad tekkida
probleemid viljakusega, meestel
erektsiooniprobleemid, lisaks kurnab
suitsetamine nahka, mistõttu suitsetava
inimese nahk vananeb kiiremini.
Rõngu keskkoolis on kindlasti suitsetajate
probleem olemas. Eks kõik taha proovida,
eriti kui keegi sõber veel lahkelt pakub.
Algklassides suitsetajaid pole, kuid juba
põhikoolis neid jätkub.
Millises klassis on kõige rohkem
suitsetajaid?
Igas klassis alates 7-ndast on vähemalt
mõni suitsumees, kuid eriti rohkelt on neid
8-ndas klassis. Subjektiivse hinnangu
kohaselt on alaealisi suitsetajaid Rõngu
koolis ligikaudu 20 – see on hirmuäratavalt
suur number.
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Paljud koolitöötajad on sellest teadlikud,
kuid nad ei saa selles osas suurt midagi
teha, kuna neil ei ole selle kohta mingit
konkreetset tõestust. Kui poisil (või
tüdrukul) on suitsuhais küljes, siis selle
peale ei saa kohe politseid kutsuda, eriti
kui suitsetatud on väljaspool kooli
territooriumi. Ainuke viis tõestada, et keegi
suitsetab, on piltide või videoga, aga see
läheb juba keelatud jälitustegevuse alla.
Seega on kooli töötajatel tihti väga raske
midagi suitsetajate vastu teha – politseid ei
saa pelgalt kahtluse pärast ka tülitada.
Lehe toimetus uuris anonüümsust palunud
suitsetajatelt, et miks nad on suitsetama
hakanud? Paljud suitsetajad alustasid nii, et
sõber käskis proovida või arvasid, et see on
lihtsalt äge ja proovisid järgi. Aga kui ühe
korra olid ära proovinud, siis hakkas
meeldima ja lõpuks ei suutnud enam
lõpetada. Alljärgnevalt võite ise lugeda,
mida nad täpsemalt vastasid.

Miks hakkasid suitsetama?
* Jesper (nimed muudetud): Algas sellega,
kui hakkasin bändi tegema. Hakkasime
käima peale iga lugu suitsetamas ja nii
see läks.
* Knut: Hakkasin suitsetama, sest minu
ümber sõbrad ja tuttavad suitsetasid. Nad
pakkusid ja hakkasingi tegema.
* Aivo: Hakkasin suitsetama, kuna minu
vanemad suitsetasid ja ma hakkasin neilt
võtma suitse, kuni tekkis sõltuvus.
* Koit: Kohe ausalt... ma ei mäletagi, kuna
ma õieti suitsetama hakkasin. See algas,
kui ma tulin üle teise kooli. Tekkisid uued
sõbrad, kes suitsetasid. Nad pakkusid
mulle ja ma hakkasingi suitsetama. Pärast
hakkasin ise suitse ostma ja suitsetama.
* Valeri: Otsest põhjust polegi...hmmm...
ei oska öelda, otsest põhjust pole.
Ajaviiteks.
* Jaak: Ma ei tea, sõltuvus on. Rahustab
närve, seepärast vist suitsetan.
Lehe toimetus

Tulevased sündmused
13.02 SÕBRAPÄEV. 10. klassi eestvedamisel
toimub mitmeid koolisiseseid tegevusi. Selle
päevaga käib kaasas ka sõbrapäevale kohane
punane riietumistoon.
17.02 VASTLAPÄEV. Sportlikud tegevused
õues ja võimlas.
18.02 algklassid külastavad Vanemuise
lasteetendust "Nukitsamees"
27.02 Võrtsjärve Talimängud - kooli esindus
osaleb Võrtsjärvega piirnevate valdade laste
võistluspäeval. Võisteldakse suusatamises,
lauatennises, tänavakorvpallis, kelgutamises ja
mälumängus.
02.-06.03 TÜDRUKUTENÄDAL. Toimuvad
mitmed meelelahutuslikud ja sportlikud
tegevused tüdrukutele
12.03 VEERANDILÕPUVIKTORIIN. Selle
õppeaasta traditsiooniline silmaringi laiendav
viktoriin, millest võtavad osa kõik klassid
14.03 Tartumaa koolinoorte TEATRIPÄEV.
Sellel aastal juba 12. korda meie kooli
korraldada olev festival, kus osalevad
Tartumaaa koolide teatritrupid.
Konkureeritakse kolmes vanuseastmes:
põhikooli noorem aste, põhikooli vanem aste ja
gümnaasium. Iga vanuseastme parim
näitetrupp saab võimaluse osaleda
vabariiklikul teatrifestivalil.

