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Seinakaunistus algklasside koridoris. 1.-3.klassi ühistöö

Koolimaja on kaunistatud, ringi hiilivad
päkapikud. Aulas käib mingi salapärane
sebimine. Aga siin pole midagi
imestada – on ju tulemas jõulupidu,
klasside koosolemised ja koolivaheaeg.
Seetõttu on ka õhk ootust täis.
Uurisime õpilastelt, kas nad ootavad
jõule ja jõuluvaheaega. Mida vastati?
Loe lähemalt leheküljelt 2.
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ARVAMUS

Kas jõuluootus
on olemas?
12.detsembri hommikul
saabus koolimajja kuusk,
mille tõi meile Ardu
Kooli vilistlane Madis
Kull.
Kuuske kaunistavad laste
meisterdatud lumehelbed.
Uurisime, mida arvavad
meie kooli 5.-6.klassi
õpilased jõuludest ja
jõuluvaheajast.
Kas
oodatakse?
* Ootan vaheaega, sest
siis tuleb lähemale ka
suvevaheaeg.
* Jõulude ajal söön
niipalju verivorsti ja
hapukapsast, kui vähegi
sisse läheb.
* Meie toas on juba
akende peal punased
tuled. On väga ilus, kui
need tööle panna ja toas
tuli kustutada.
* Ma ei ootagi jõule. Ma
ei planeeri midagi. Aga
koolivaheaega
ootan.
* Jõuluvana on puhas
jama, aga kinke meeldib
mulle väga saada.
* Jõulud on kõige parem
püha
üldse.
Isegi
sünnipäev pole nii hea.
* Jõulude ajal tulevad
alati vanavanemad külla
või meie lähme nende
juurde. Ja see on hea.
* Oi, kuidas ma ootan
jõuluvaheaega! Kui kõik
õed, vennad ja sugulased
kohale jõuavad, olen

väga õnnelik. Jõululaud
on ka sööki täis.
* Kõige toredam on isaga
metsas
kuuse
järel
käimine.
* Peale õhtusööki käime
ukse taga piilumas, ega
jõuluvana pole kingikotti
maha poetanud.
* Kuusepuu ehtimisel
saab alati nalja. Ükskord
ajas mu õde kuusetulede
harutamisel need veel
rohkem sõlme, nii et ise
oli seal sees.
* Tegime isa ja emaga
järvele uisuraja. Sõita oli
lõbus ja oli ka naljakas,
kui kukkusid ema, isa või
õde.
* Meeldiks väga, kui
oleks külm ja palju lund.
Jõulud on väga magus
aeg.
* Kõige toredam on see,
et kogu pere on jõulude
ajal koos. Kõik on head
ja sõbralikud. On soe
tunne.
Nagu näha, on jõulud üks
ilus ja mõnus aeg!

Ilusat jõuluaega
kõigile!
Teguderohket
ja rõõmsat
uut aastat!

UUDISED
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Õudne õuduste õhtu

PEANÕID S
KOKKUSAAMISE
KORRALDAJA

Novembrikuu
on
põnev:
mardija
kadripäev,
trimestri
lõpp ja juba ka väike
jõuluootus.
25.novembri õhtul oli
aga koolimajas koos
väga imelik seltskond.
Majas liikusid ringi
nõiad,
vampiirid,
kummalised koletised
ja trollid. Lauad olid
kaetud
jubedate
õudsöökidega.
Hull
Professor möllas oma
laboris,
saladuslikku
kinosalli lasti vaid
kolmekaupa
sisse.
Keldrist kostis karjeid,

itsitamist ja kilinatkolinat.
Kohalolijate muljeid:
Õudtoidud
olid
maitsvad – mõned
söögid said nii ruttu
otsa, et ei jõudnud
maitstagi – teadlase
laborikatsed
olid
lahedad – õudne nagu
väga polnudki, pigem
naljakas – õuduste
koridoris keldris oli
küll jube – kõige
jubedam oli film –
mulle meeldis kõik,
sest see oli ikka hirmus
küll
–
koridoris
ründasid
meid
kummitused, üks neist
kukkus kartulikoti otsa,
vähkres
maas
ja
hirmutas
kõiki
–
tantsida sai ka, aga
tantsis
ainult
tädi
Sirje...
Igal aastal võiks jälle
sellist janti korraldada.

Külalised. Foto Egle Tänav

End ilmutas ka kooli kummitus. Foto Egle Tänav

Hullu Professori laboris. Foto Egle Tänav

Kokkutulekule saabunud külalised tervitasid üksteist,
lüües kokku klaasid, mis täidetud verega.
Foto Egle Tänav
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LIBAUUDISED

OBAMA EESTI
PRESIDENDIKS?
Eesti uus president
Kersti Kaljulaid tegi
USA endisele juhile
pakkumise tulla Eesti
presidendiks. Obama
lubas
nädalakese
mõelda.
Kaljulaid
põhjendab
oma
ametikohalt lahkumist
sellega, et tema tõeline
hing kuulub ikkagi
küpsetamisele.
Kaljulaid
lahkub
ametikohalt
nädala
pärast.
Koolil paberivarud
otsas?
Üks
Ardu
Kooli
õpilane sõi ära kooli
kogu
paberivaru.
Seetõttu kontrolltöid ja
tunnikontrolle kahjuks
enam teha ei saa.
2 vaba päeva nädalas
Alates
9.jaanuarist
2017.a.
võib
iga
õpilane
koolist
puududa ilma seda
põhjendamata 2 päeva
igal nädalal. „Vabad“
päevad on mõeldud
puhkamiseks
ja
mõtisklemiseks.
Millisel päeval keegi
puudub, on igaühe
vaba valik. Soovitavalt
laupäev ja pühapäev.
Luba
puududa
ei
laiene õpetajatele ja
kokale.

Vaheajad jäävad ära!
„Kuna õpilastel on
hinded liiga viletsad,
siis otsustati, et kooli-

vaheajad jäävad ära!“
teatas
direktor.
Teadaande peale läksid

õpilased hulluks ja
hakkasid protesteerima.

Käige jala või ...
1.jaanuarist 2017.a.
käivitub üle-eestiline
kampaania „Õpilase
tervise huvides“.
Kampaaniaga
on
liitunud ka Ardu Kool.
„Ikka kõik õpilaste
tervise nimel!“ ütleb

direktor.
„Alates
1.jaanuarist
2017.a.
lõpetab koolibuss töö
ja õpilased hakkavad
tulema kooli uiskudel,
suuskadel,
joostes,
õhupalliga lennates või
roomates. Valik on

iga õpilase enda teha!“
Kampaania
kestab
suvevaheajani.
1.-8.klassi
õpilased
liiguvad enda valitud
viisil 07.juunini ja
9.klassi õpilased kooli
lõpetamiseni.

Ardu Kool läks põlema
Ardu
Kool
läks
24.detsembril põlema.
Õpetajate sõnul oli see
uskumatu nähtus, mida
pole veel varem kooli
ajaloos nähtud. „Klass
oli täis vaikust ja
lapsed
usinasti
tegemas
oma
kontrolltööd,
kui
mingil hetkel täitus
klass
paksu
halli
tossuga,“
selgitas
matemaatika õpetaja.
„Varsti hakkas kooli
tulesignalisatsiooni
alarm tööle ja me
evakueerusime

klassist,“
jätkas
õpetaja
olukorra
selgitamist. „Nägime,
kuidas
kõikidest
klassidest tulid välja
ka teised õpilased.
Kõik ruumid olid
suitsu täis.“
Kohale tõtanud päästemeeskond tegi esialgse
kontrolli.
Tuvastati,
et sel päeval olid
kõikidel
õpilastel

üheaegselt
kontrolltööd ja vaeste laste
ajud
hakkasid
suitsema. Nii tekkiski
suur tulekahju.
Olukord saadi ruttu
kontrolli alla.
Kannatanuid õnneks ei
olnud. Et selliseid
olukordi
enam
ei
juhtuks, on lubatud
üks kontrolltöö päevas
vaid ühele klassile.

INTERVJUU
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30 aastat Ardu Koolis
30 aastat on meie koolis
töötanud õpetaja Maret
Prehing.
Uurisime
natukene, kuidas elati
vanasti Ardus ja mis on
ka
nende
paljude
aastate
jooksul
muutunud.
Millises majas tegutses
Ardu Kool 30 aastat
tagasi?
Asusin Ardu Koolis tööle
24.novembril
1986.a.
kehalise
kasvatuse
õpetajana. Kooli nimi oli
Ardu Algkool ja see
töötas
nn.
vanas
koolimajas, kus praegu
on külalistemaja.
Kuidas Te õpetajaks
sattusite?
Elasin
Ardus
alates
1977.a. Algselt tulin
Ardu sovhoosi spordi-

metoodikuks. Novembris
1986 vabanes koolis
töökoht
ja
tollane
koolijuht Inge Tuuleveski
kutsus mind tööle. Kuna
oli teada, et hakatakse uut
koolimaja ehitama, siis
nõustusin.
Olin
ju
kehalise
kasvatuse
õpetajaks õppinud ja ka
koolis töötanud.
Palju siis lapsi koolis
oli?
Koolis oli umbes 40
õpilast. Sellel õppeaastal
oli esimest korda kaks
esimest klassi. Ühed oli
kuueaastased ja teised
seitsmeaastased.
Meenutage,
mida
põnevat siis koolis tehti?
Mõni
tore
üritus,
pidu ...?
Üritusi toimus koolis

palju. Meeldejäävad on
iga-aastased karnevalid.
Jõulupeo
eeskavad
kestsid vähemalt kaks
tundi, et kõik esineda
saaksid. Ka suviti
toimusid
tööja
puhkelaagrid.
Mis on kõige suurem
muudatus koolielus 30
aasta jooksul?
Enam ei pea laupäeviti
koolis käima. Riietus on
vaba,
varem
oli
kohustuslik
ühesugune
koolivorm.
Vaba
käitumine vahetundides.
Kas
õpilased
on
muutunud?
Otseselt ei saa öelda, et
õpilased on muutunud,
kuna kõige rohkem on
muutunud ühiskond meie
ümber ja sellega koos nii

õpilased kui ka õpetajad.
Mis teeb õpetajale kõige
rohkem rõõmu?
Õpilastel kodused tööd
tehtud,
õppevahendid
kaasas ja töötavad tunnis
aktiivselt
kaasa.
Ellusuhtumine
peab
olema
positiivne.

1.klassi mõtted oma kooliteest
Kas ootasid oma esimest
koolipäeva?
Laura: Jaa, tahtsin teada,
kuidas koolis läheb.
Kim
Markus:
Veits
ootasin, veits ei oodanud.
Kertu-Jaslene: Ootasin.
Romet Z: Ootasin.
Robin: Ootasin.
Jaagup: Ei, sest kui tund
läheb suuremaks, siis kell
ei lähe ruttu.
Mis
koolis
kõige
rohkem meeldib?

Laura: Tunnid. Väga
meeldivad
kehaline
kasvatus, eesti keel,
inglise
keel
ja
matemaatika.
Robin:
Kui
tunnid
lõppevad.
Kertu ja Romet Z.:
Vahetunnid.
Lisanne: Tunnid, poisse
taga ajada.
Kim ja Jaagup: Tunnid.
Mis ei meeldi?
Kim: Ei tea.

Robin:
Kui
tunnid
hakkavad.
Laura
ja
Kertu:
Kiusamine.
Romet L.: Muusikatund ja
kehaline kasvatus.
Lisanne: Matemaatika.
Jaagup: Kehka.
Kuidas koolis läheb?
Laura, Kim, Romet Z,
Lisanne; Kertu: Hästi.
Robin: Halvasti.
Jaagup: Halvasti, liiga
palju tunde on.

Kelleks tahad saada?
Jaagup: Tahan saada
suure traktori juhiks.
Kim ja Romet Z.:
Harvesteri juhiks.
Laura: Mulle meeldib
laulda, tahan lauljaks.
Robin: Kosmonaudiks.
Kertu: Rokkstaariks.
Romet L.: Kopajuhiks.
Lisanne: Loomaarstiks.
Loomad on armsad.
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9.KLASSI ERI

9.klassi „OOPUS“ oma elust:
Ardu Kool on väga lahe,
koolitoit on meil siin mahe.
Meie lemmik tädi Mare,
hommikuti meel meil hale.
Lahti aga söökla uks –
olen kohal nagu ...
Tore tund on eesti keel,
matas ikka kurb meil meel.
Kui vaid viitsiks, küll siis õpiks.
Kõik oma kahed viiteks lapiks.
Vahetunnis jalapall,
tüdrukutel lumevall.
Koolimaja suur ja lai,
poistel meeldib pehme sai.
Koolimaja lärmi täis,
jõuluvana külas käis.
Tõi meil vitsa, tõi meil kommi,
hea, et kaasas polnud pommi.
Uuel aastal olen hea,
kasutusse võtan pea.
Õpin, loen ja harjutan,
eksamidki (ehk) sooritan.

Teie armas 9.klass

MEELELAHUTUS

HOROSKOOP
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ILMAPROGNOOS: SOBIB IGAL NÄDALAL KASUTADA!

2017.a. I poolaastaks
Jäär 21.03.-19.04.
Jookseb muudkui sarvi
maha. Aga ikka veel ei
õnnestu...
Sõnn 20.04.-20.05.
Ei takista vallid, ei
takista kraav. Kõik saab
tehtud, kui keegi tagant
utsitab.
Kaksikud 21.05.-20.06.
Käivad ikka paarikaupa
käest kinni, kui just must
kass nende vahelt pole
läbi jooksnud.
Vähk 21.06.-22.07.
Otsime endiselt kivi,
mille alla vähk peidus
on. Ehk ilmub suvel
välja.
Lõvi 23.07.-22.08.
Möirgab nii, et koolimajas
aknaklaasid
värisevad. Seetõttu teda
ka märgatakse...
Neitsi 23.08.-22.09.
Need ilusad sinised
silmad
mul
võitsid
südame!
Kaalud 23.09.-22.10.
Kaalul on rohkem kui
puhas südametunnistus
ja head hinded.
Skorpion 23.10.-21.11.
Ootab ikka, et saaks
kedagi oma mürgiastlaga torgata. Las
ootab edasi...
Ambur 22.11.-21.12.
Ta armub, armastab.
Tüdineb. Otsib uut.
Kaljukits 22.12.-19.01.
Ootab kaljunukil, et
kellegagi sarvi ristata.
Läheb lahinguks.
Veevalaja 20.01.-18.02.
Kui Ardus on veeavarii,
on tema jälle hinnas.
Kalad 19.02.20.03.
Ujuvad välja nii selgest,
sogasest
kui
ka
seebiveest.

KOOMIKS
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KUULUTUSED.TEATED.ÕNNITLUSED.

REISILE!

OLE VALMIS!
6.mail on Ardu Kooli
vilistlaste järjekordne
kokkutulek.

Kui sul on raha, sõida, kuhu tahad!
Preemiareise välja ei loosita.
Kui sa aga õppida ei viitsi,
võid tasuta sõita Sirtsusohu!

Jälgi infot!

Turismifirma ArduTurist

Avaldame kaastunnet oma

Ragnar müüb oma tarkust! Ainult 2 eurot!

kallitele klassijuhatajatele!
Soovime neile uueks aastaks jõudu
ja jaksu!

Ostan vähekasutatud nätsu ja
sööklast „virutatud“ rosinasaia.
Pupu-Juku

Teie 1.-9.klass

Õpetajad soovivad
kõikidele õpilastele häid
mõtteid, ilusaid hindeid,
usinust ja töökust,
töökust, töökust!

Õnnitleme ette ja taha kõiki, kellel oli
või tuleb sünnipäev.
Õnne, õnne ja veelkord õnne!
Palume

meid äratada sügis-, talve- ja
kevadUNEST.
Ardu Kooli õpilasomavalitsus

Õpetajate päevast ei kirjuta me enam midagi.
Õpilased muigavad, noored „õpetajad“ vaikivad. Miks?
Sellest ajalugu vaikib.
Toimetus

TOIMETUS:
Reporterid: 6.-9.klassi õpilased

Arvutil: Egle Tänav

Keeletohter: Tiiu Lõoke

Kontakt: info@ardukool.ee

