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TÄNA LEHES: 
• Fotokonkurss “Imeilus 

talv” lk 2 

• Staarirubriik lk 3 

• Külakross Saulepis lk 4 

• Meie kooli õpilase tubli 
saavutus lk 4 

• Intervjuu Scansiga lk 5 

• Lapsesuu ei valeta lk 6 

Praegune toimetus: tagareas Kati Müüripeal, Marleen 
Metsmaa, Triinu Arusalu, õp. Karin Lumera, esireas Anna-
Liisa Lehis, Kaidy Õismets. Pildilt puudub Raido Palmiste. 

Esimene toimetus: tagareas Merje Vaino, Laivi 
Kruusimägi, Ilja Maljutenko,esireas Tauno Krüüger ja Priit  
Raavel. Juhendajaks oli Heli Raavel.  

Meenutame, kuidas sai Krihvel 
a l g u s e  ( v ä l j a v õ t e  K r i h v l i 
1.numbrist): 

Mis on krihvel? Vanaaegne 

kirjutuspulk, kriidi eelkäija, millega 

kirjutasid koolilapsed väikestele 

tahvlitele, kui vihikuid veel kõigil 

olemas ei olnud. Alates veebruarist 

2003.a Varbla kooli ajaleht.  

Miks just Krihvel? Otsisime lehel 

nime mitmel moel. Sealhulgas 

küsitlesime kõiki 4.-9.klassi õpilasi. 

Pakuti ligi 40 erinevat varianti, kuid 

väga silmapaistvat nende hulgas ei 

olnud. Meie taotluseks oli, et lehe 

nimi peaks olema lühike, omapärane 

ja kooliga seotud. Nii saigi esimese 

toimetuse koosolekul Krihvli kasuks 

otsustatud. Ristiemaks on õpetaja 

Heli Raavel.  

Mis on Krihvli eesmärk? Eelkõige 

ka jas tame koo l i s  to imuvaid 

s ü n dmu s i .  T a hame  vä l j a 

kujundada kindlad rubriigid, mis 

alati ajales olemas on. Alates 

esimeset numbrist käsitleme 

põhjalikumalt üht kindlat teemat, 

mis võib hõlmata terve lehekülje. 

4. lehekülg on meelelahutuse 

päralt.  

Õpetaja Raaveli juhendamisel 
ilmus Krihvel viimati 2005.a 
aprillis. Seejärel oli kaheaastane 
paus ning uuesti alustasime 2007. 
aasta septembris. Nende aastate 
jooksul on toimetuse koosseisus 
toimunud mõningaid muudatusi, 
praeguse meeskonnaga tegutseme 
koos selle õppeaasta algusest. 
Loodame, et meie kooli ajaleht 
pakub lugejatele huvi, samas 
ootame väga uusi ja põnevaid 
ideid, et teha ajaleht veel paremaks 
ja kõikidele meelepäraseks.  

Tehke julgesti kaastööd!  
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Nali 
naljaks. 

Fotokonkurss „Imekaunis talv“ 

Kolmandal veerandil toimus Varbla 
põhikoolis fotokonkurss teemal 
„ Imekaun i s  t a lv“ .  Ku tsus ime 
fotohuvilisi õpilasi jäädvustama 
kauneimaid paiku loodusest ning 
põnevaid  kohtumisi loomade või  

lindudega. Ühesõnaga märkama 
kõike, mida  imeline ja karge 

põhjamaine loodus meile 
vaatamiseks pakub.  

Iga nädala esmaspäeval 
võisid osalejad esitada kolm 
fotot. Kokku saatsid meile 
pilte 10 tublit looduse-ja 
fotograafiahuvilist. Konkursi 
lõpuks kogunes  kodulehe 
galeriisse 42 fotot,  mis  
kaunistasid mitme nädala 
vältel  ka meie kooli stendi. 
Fotosid hindas žürii, kuhu 
kuulusid Tiiu Annuk RMK 
Varbla looduskeskusest ning 
vallavanem Sivar Tõnisson.  

Žüriiliikmed hindasid üksmeelselt 
esikoha vääriliseks konkursi noorima 
osavõtja, ühe pildiga võistelnud 
Janno Õismetsa foto.  Teise koha 
saavutas Raido Palmiste ning 
kolmandaks tuli Kaidy Õismets. 
Varbla Vallavalitsuse  eripreemia 
vääriliseks tunnistati Triinu Arusalu, 
kes püüdis kaadrisse kauni sinitihase 
ning jäädvustas ainsana oma fotol 
inimese (väike laps talverõõme 
nautimas). Žürii poolt märgiti ära 
veel järgmiste õpilaste fotod: 
Veronika Noppel, Elise Holter ja 
Kaspar Arusalu. Fotosid saab 
jätkuvalt nautida (nüüd koos autorite 
nimedega)  kooli koduleheküljel, 
samuti pannakse lähiajal Varbla 
põhikooli üles näitus parimatest 
fotodest, mis hiljem rändab ka RMK 
Varbla  looduskeskuse  se inu 
kaunistama.  

Aitäh kõikidele osalejatele! Uuel 
veerandil uued ideed ja plaanid!  

Triinu Arusalu 

Võidufotod 

Janno Õismets 1.koht 

Raido Palmiste 2.koht 

Kaidy Õismets 3.koht 

• Iga päev hakkavad 3000 
teismelist suitsetama. 

• Sekundis hävib inimkehas 15 
miljonit vererakku. 

• Maod ei hammusta vees, kuna 
nad võivad hammustamise 
käigus uppuda. 

•  Kui sa aevastad lõpetab kogu 
su keha selleks hetkeks töö 
isegi süda. 

• Blondi juukselistel on rohkem 
juukseid kui tumeda 
juukselistel. 

• Ämblike veri paistab läbi. 

• Su pöial on sama pikk kui su 
nina. 

 

Kas teadsid, et ... ?Kas teadsid, et ... ?Kas teadsid, et ... ?Kas teadsid, et ... ?    

• Tigu võib magada kolm aastat. 

• Vanad egiptlased ajasid oma 
kassi leinamiseks ära oma 
kulmud.                                                               

• Inimesel on keskmiselt 100 
000 juuksekarva (loe ära!). 

• Pikim Monopoli-mängu 
partii kestis 1680 tund. 

• Iga kolme minuti tagant 
teatab keegi, et nägi ufot. 

• Kogu maailmas peetakse 
äripäeviti keskmiselt 9,5 
miljonit minutit 
telefonikõnesid. 

• USA-s kasutusel olevast 
rahast on 97% 
kokaiinijäljed. 

• Enamik hamstreid pilgutab 
korraga ainult ühte silma. 

• Sinivaala keel on autost 
suurem. 
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 Ta on sündinud 11. 
veebruaril 1992. Taylor 
on USA näitleja ja ta on 
o m a n d a n u d  k a 
võitluskunsti oskused. .                                    
Taylor on hollandi, 
prantsuse ja saksa      
päritolu. Tal on ka 
noorem õde, kelle nimi 
on Makena. Talle 
meeldib väga süüa 
mehhiko ja hiina  toitu 
ning naerda peaaegu 
kõige üle. Meile on 
Taylor saanud kuulsaks 
filmi Twilight kaudu.    
Ta karjäär algas 2001. 
aastal filmi Shadow Fury. 
Selle filmi tegevus 
toimub lähi tulevikus. 

Levinud on kloonimine ja filmis 
on hull teadlane nimega dr. Oh, 
kes on sõltuvuses inimeste 
kloonimisest ning Taylor ja ta 
sõbrad üritavad maailma sellest 
hullust teadlasest päästa. Taylor 
mängib seal Kismetit. Praegu on 
Taylor mänginud ligi 14 saates 
ja filmis! 2010. aastal on  
tulemas veel kaks filmi: 
Videviku 3. osa ja Valentini 
päev. Samuti on Taylor Lautner 
kuulutatud kõige paremini 
t a s u s t a t u d  t e i sm e l i s e k s 
n ä i t e l j aks  Ho l l ywood i s . 
DeadLi neHo l l ywood . com 
kirjutab, et järgmise filmiga 
“Northern Lights” teenib ta juba 
7.5 milj dollarit.  

Marleen Metsmaa 

Staarirubriik– Taylor Lautner 

Huvitavad veebiaadressid:  

www.asleytisdale.com 

www.mileycyrus.com 

www.euroopa.noored.ee 

www.taylor-lautner.com 

 Staaride aadressid:  

• Green Day , 
c/o Adeline Records, 5337 College Ave 
# 318, Oakland , Ca 94618, USA 
• Robert Pattinson 
Gurtis Brown Group, Haymarket Hse 
5th Floor, 28-29 Haymarket 
London SW1Y 4SP, UK 
•  Emily Osment 
c/o Disney Productions ''Hannah Montana'' 500s Buena 

Vista Street 
Busbank CA ,91506 , USA 
•  Tokio Hotel 
Postfach 171159, 10203 Berlin 
Germany 
• Jan Delay 
c/o Universal Music Domestic 

Stralauer Allee 1, 10245 Berlin 

Nendelt aadressidelt saab küsida staaride autogramme ja muud. 
Järgmiselt leheküljelt leiate rohkem informatsiooni kirja saatmise 
kohta.http://givemesometwi.wordpress.com/2009/07/15/tahad-saata-
fannikirja-videviku-filmistaarile/  

Issake milline ma 
ilma make-up’ita 
välja näen!!!!! 
Globaalne 
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6. märtsil 2010.a toimus külakrossi  
teine etapp, mis oli plaanitud algselt 
merejääl,  ilm aga  oli meie vastu ja 
tuli teha maal, mitte merel. 

Hommikul oli väljas üle 20 kraadi 
külma, aga siiski tuli kohale oma 30 
autot, et võistelda  talvisel 
lumerajal. Võistluste alguseks olid 
külmakraadid ka järele andnud ja 
päike oli  kõrgel. Meie koolist olid 
rallile kohale tulnud Eliise Krüüger 
ja Raido Palmiste. Eliisel läks päeva 
jooksul päris hästi ja ta sõitis oma klassis välja päeva 
parima aja, mis tõi talle võidu 
Piret Labotkini ees. Eliise 
parimaks ajaks jäi 3.04.9. 

Noorteklassis oli asi hoopis 
keerulisem ja põnevam, kuna 
noori oli rohkem sõitmas. 
Noorteklassis sõitis parima aja 
välja Rivo Paroll 2.54.9., 
millega ta kinnitas omale peale 
kahte sõitu, mis tulid tal 

mõlemad hästi 
välja, esikoha. 
Teine ja kolmas 
k o h t  l ä k s i d 
Joosep Hüti ja 
Raido Palmiste 
vahel jagamisele. 
Kuna peale kahte 
esimest vooru 
o l id  punkt id 
võrdsed, oli veel 
kõik lahtine. Aga 
viimases sõidus 

sai Joosep  parema aja ja sellega sai tema teise koha 
j a  R a i d o  p i d i  j ä äm a 
kolmandaks. 

Võistlusi tuleb veel,  vaadakse 
külakrossi kodulehelt (http://
w eb . z o n e . e e / k y l a k r o s s / ) 
lisainfot.  Näeme järgmistel 
võistlusel,  tulge kohale - kas 
vaatama või võistlema! 
 
 Raido Palmiste 

Külakrossi 2. etapp toimus Saulepi lumerajal 

7.klassi õpilane Hendrik Tõnisson, kes võttis osa 
ü l e r i i g i l i s e s t  a j a l o o 
o lümpiaadis t ,  saavutas 
piirkondlikus voorus 2. koha. 
Küsitlesime meie tublit õpilast 
ning palusime tal oma 
saavutust ja sellega kaasnenud 
emotsioone kirjeldada: 

Hendrik: “Ajaloo olümpiaadi 
piirkonnavoor toimus 20. 
veebruaril. Pärnu ja Pärnumaa 
ajaloohuvilised õpilased olid 
kogunenud kella 10-ks  Pärnu 
Hansagümnaasiumisse. Maalt 
tulnuid oli vähem. Mõned ei 
saanud sellepärast tulla, et 
sellel päeval olid teed kohati kinni tuisanud.                                  

Meie kooli õpilase tubli saavutus Arvestus toimus linna- ja maakonnakoolides eraldi. 
Kõikide 6.-12.  klasside õpilased tegid töid eraldi 
klassiruumides. Igal klassil oli ette valmistatud kindel 

teema. 7.klassi teemadeks olid Eesti 
muinasaeg ja küsimused olid 
kiviajast kuni Eesti muistse 
vabadusvõitluseni. Töö oli üsna 
keeruline aga enamus küsimustest 
vastasin siiski ilma suurema vaevata 
ja oma 7.klassi ruumis lõpetasin 
esimesena. 2.koht on üsnagi üllatav, 
kuna ma ei saanud viimasel 
õppimisnädalal korralikult korrata. 
Oli üsna põnev teada saada oma 
teadmiste taset ajaloos.”   

Kaidy Õismets 



 

  Märts 2010                                                                              KRIHVEL                                                                            lk.5                                                

   Elu ongi        
ebaõiglane..

1. Kuidas sai Scansi alguse? 

Siim: Ma räägin kohe ära. Enne Scansit tegid meie laulja 
Scott ja endine trummar Andres teist bändi - Apollo 14. 
Siis oli niimoodi, et me tahtsime teha rahulikku muusikat 
ja selline meie bänd oli. Siis hakkasime tegema uut 
muusikaprojekti ja ma mõtlesin, et paneks mingi nime ka. 
Mõtlesime, mõtlesime ja lõpuks mõtlesime, et paneks 
meie eesnimede esitähtede järgi – nii saimegi nime. Scott-
Sc, Andres-An, Siim-Si ja siis tuli Scansi. Hakkasime 
minu mõeldud 
akordide järgi 
lugusid tegema.  
Ühes proovis ma 
vaatasin, kuidas 
Scott hakkas 
laulma - ta laulis nii 
ilusasti ja me 
hakkasimegi 
tegema bändi. 
Alguses oli mingi 
kuu aega okei, 
tegime kolmekesi 
proovi, varsti võttis 
Scott veel ühe 
kitarristi -  Helena 
Randma, kes on 
Scotti klassiõde. 
Alguses tegime 
muusika projekti ja 
hiljem sai sellest 
bänd. 

Alguses tegime 
muusikat peol, 
esimene kontsert 
oli pubis. Vabalava 
… see oli nagu 
võistlus ka ja selle me võitsime, sealt alates hakkas bänd 
korralikult koos käima. Bändi algusajal me lindistasime 
esimese demo ka valmis. Augustikuus või augusti lõpus, 
ühesõnaga sel ajal saime esimese loo “Milleks olla tugev” 
ja oli kuidas ta oli, aga ajas asja ära. 

2. Mida soovite tulevikus saavutada? 

Siim: Kunstipäraselt võiks öelda, et number 8 ehk 
lõpmatuse märk. Ma arvan tulevikus tekivad meil teatud 
eesmärgid, aga tegelikult seda suurt õilsat eesmärki meil 
pole, noh võin öelda, et tahame saada ametlikuks bändiks. 

Helena: Ma tahan, et teistele meeldiks mu bänd 
sama palju, kui mulle endale. 

Martin: Edu tahaks saavutada. 

3. Millist bändi tahaksite Eestis üle lüüa? 

Siim: Mis bändi eestis üle lüüa? 
S*tt küsimus. Ei ole kedagi üle 
lüüa, ei taha ka kedagi teist üle 
lüüa. Võib-olla kunagi tekkisid 
rivaalid. Mina ütlen kohe, et kui 
tekib tahtmine kedagi teist üle 
lüüa, siis see on väga negatiivne 
tahtmine. Ja pärast tekib siuke 
tunne, et ei saa neid üle lüüa. Siit 
soovitus ka teistele bändidele: 
„Ärge lööge üksteist üle, nii 
saate parema tulemuse!“ 

4. Mis on bändi tegemisel kõige 
keerulisem? 

Siim: Sugude erinevus bändi 
sees, väga palju. Meil on üks 
naiskitarrist ja vahepeal on 
mõned tujukamad. Eelmises 
kooseisus oli niimoodi, et 
trummar ja kitarrist kaklesid 
omavahel. See selleks, kõige 
keerulisem bändi tegemisel - ma 
ei oska seda kõige keerulisemat 
välja tuua. Ma nüüd mõtlen, 
ääääää…(paus) ... Ma ei leiagi 
nagu sellist asja. Ahjaa -  

MASU. Kedagi ei „koti“ noortebänd, ise peame 
hullult tööd tegema. Peab leidma võimalusi 
esinemiseks ja eks esinemiste otsimine ongi kõige 
raskem noortebändi tegemisel. Kui on mingi tõsine 
bänd, siis on neil kõik asjad olemas, siis pole 
probleemi.  

                        Järgneb järgmisel lk...  

 

Intervjuu Scansi’ga 
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Meil on ka kõik asjad olemas, aga vahel tekib meil, 
mul isiklikult või bändil, esinemiste ikaldusi. Näiteks 
viimati oli terve veebruar esinemisi täis, aga 
detsembris, novembris ja jaanuaris ei olnud ühtegi. 

Helena: See meenutab mulle abielu. Mõnikord 
armastad, mõnikord 
vihkad, mõnikord 
nutad, aga ikka 
koos. 

Martin: 
Läbisaamised ja 
distsipliin (vana 
kooslusega), ma 
arvan. 

5. Kas see on siis 
nii jube, kui ei sa 
esineda? 

Siim: Mmm… kui 
üldse kunagi esineda 
ei saa, vaat see on 
jube, aga kui on 
liiga palju kontserte, 
siis on see tüütav. Siis ei saa oma lugusid arendada. 
Ei jõua, sest meil on ikka üks proov nädalas, see on 
laupäeval ja kui me tuleme kontserdile, peame 
ilmtingimata ka kontserdiks harjutama. Muidugi see 
on positiivne, et kui meil on vähem esinemisi, siis me 
saame rohkem uusi lugusid teha. Ma ei leiagi 
tegelikult seda kõige keerulisemat asja. 

6. Kuidas Scansil praegu läheb? 

Siim: Mmm..... meil on antud hetkel …. ma ei hakka 
ütlema, et meil läheb hästi, see on liiga pealiskaudne. 
Meil läheb hästi praegu, me oleme väga 
produktiivsed, meil on kolm tuliuut lugu olemas, neid 
saab kuulda kontsertidel. Hetkel on ees… noh just 
pühapäeval oli „Proovikas 2010“ ja seal oli päris hea. 
See oli selline bändide võitlus.Žüriiks olid kõvemad 
tegijad: James Wertz, Toomas Palu, Indrek Palu, 
Rauno Kütt ja Bedwetters. Meie kohta öeldi, et me 
olime professionaalsed ja see oli nagu tõeliselt 
positiivne laks meie eneseuhkusele, see oli nii hea 
tunne! Me mõtlesime, et äkki me võidame ära, aga 
kahjuks ei võitnud. Saime eriauhinna 
omaloomingulisuse eest. Selle sai Scott. Enne 
kontserti Raplas Vesiroosi Gümnaasiumis vaatasin 
läbi sealsed bändid ja bändide tase on kõrge, ma küll 
ei tea mis x-faktori järgi seda taste võetakse, võib-olla 
kvaliteedi või siis bändi kogemuste järgi. 

Helena: Oleme saanud valmis oma uued lood ja 

lähiajal mitu live kava, seega tahaks jagada neid uusi 
lugusid ka rahvaga. 

5. Kes on teie enda iidolid ? 

Siim: (Vaikne naer) ... Enda iidolid! Minu iidolid on 
muutunud, vähemalt minu isiklikud iidolid on Red 

Hot Chili Peppers’i 
liige,teine iidol on 
Pink Floyd. Ta on 
üks maailma 
parimaid hard 
rokkareid. 

Helena: Kõik, mis 
kõlab hästi. 

Martin: Minul on 
Kaarel Sein – SHM. 

6. Mis tunded teil 
laval esinedes 
tekivad? 

Siim: Okei, oleneb 
missugune üritus 
on. Näiteks enne 

„Proovika“ esinemist oli positiivne närv sees, 
positiivne närv on alati sees. Ja kui lavale lähen, siis 
vaatan - rahvamass on ees, tekib tunne, et vaat nüüd 
paneks möllu! Minul isiklikult sellist suuremat 
lavahirmu ei ole, sest ma olen endale paksu naha 
kasvatanud; mulle öeldi, et ma olen julge poiss. Aga 
kui on mingisugune väike üritus, siis on isegi 
vahepeal selline tunne, et mängin seal nagu muuseas, 
aga ma ise sunnin ennast positiivsena hoidma. 

Helena: Oleks pidanud rohkem proovi tegema. 

Martin: Erutavalt brutaalsed tunded, minul vähemalt. 

7. Kust tuleb inspiratsioon laulude kirjutamisel? 

Siim: MA EI TEA, kodus, igav. Inspiratsioon alati 
inspireerib ise ennast, muidugi lähtudes oma stiilist, 
näiteks kui ma olen kodus ja mingi viis mulle ühel 
hetkel hullult meeldima hakkab ... Ilmselt tuleb 
inspiratsioon ka iidolite lugudest, mida nad teevad. 

Helena: Nagu välk selgest taevast tuleb ja sama 
kiiresti kaob. 

Martin: Scott’i ning Helena ajust. 

 

                            Intervjueeris     Kati Müüripeal 
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LUGEMISAASTA 2010 VARBLA 
PÕHIKOOLIS 

Lugemisaasta plakati valmistamine (kõik klassid)  - veebruar 2010 
Raamatututvustus klassides (kõik õpilased) –  klassi seina peale teha 

PUU (või midagi muud) Klassijuhatajate ja eesti keele õpetajate 
koostöö! - terve aasta 

EMAKEELEOLÜMPIAAD (kooliastmete kaupa) - 15.märts 2010 
Unejuttude (muinasjuttude või õpetlike lugude) lugemine lasteaialastele 

(iga päev kell 13.00) – alustame 4.veerandil 
KUI HEA RAAMAT! Õpetajad tutvustavad oma lemmikraamatut – 

22.veebruar – 28.mai 2010 
Kiirlugemine – mai 2010 
Raamatuvahetus kevadlaadal  - mai 2010 
ISE TEHTUD – HÄSTI TEHTUD!  Raamatute kirjutamine ja 

illustreerimine -  tähtaeg detsember 2010 
Raamatutegelaste karneval – 20. oktoober 2010 
Jõuluetendus „Jõulupidu raamaturiiulist“ detsember 2010 
Klassiekskursioonid Pärnusse Apollo raamatupoodi – sügis 2010 
Deklamaatorite konkurss – detsember 2010 

15. märtsil toimunud 
emakeeleolümpiaadi tulemused:  

1.-3.klass  

I Karl-Erik Kald 

II Liisa Raavel 

III Karsten Holter 

4.-6.klass 

I Marian Schär 

II Elise Holter 

III Urmet Kais 

7.-9.klass  

I Kaidy Õismets  

II Kadri Jürgenson 

III Andra Vaima 
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Toimetus: Kaidy Õismets, Anna-Liisa Lehis, Marleen Metsmaa, Kati Müüripeal 

 fotograafid Raido Palmiste ja Triinu Arusalu. Juhendaja Karin Lumera. 

Kuulutusi ja teateid saab saata aadressile: krihvliextra@hot.ee                                                   Ajalehe trükkis  
Hansaprint 

Septembris avati meie koolis lasteaed. Ühel 
päikeselisel päeval külastasime ka meie seda ning 
esitasime meie väikestele mudilastele mõned 
küsimused. Nagu vanasõnagi ütleb: “Algul ei saa 
vedama, hiljem ei saa pidama.” Nii oli ka 
lasteaialastega, algul olid nad vaiksed, hiljem aga 
rääkisid juba rohkem.  

Ajaleht: Kuidas lehm piima saab?                        
Lapsed: Nad söövad heina, rohtu...                       
A:Aga hein on ju roheline, kuidas piim valge on?
L:Nad söövad lund! 

A: Kas te teate kuidas pensionär välja näeb?                 
L: Neil on palju raha...                                                 
A: Aga kas te neid kunagi näinud olete?                        
L: Eiii...                                                                                         
A: Aga kas te teate kedagi, kes näinud oleks?                             
L: Eiii...                                                                                     
A: Aga kas Eestis neid leida võib?                                             
L: Eiii.                                                                                
A:Aga kus te neid siis näha võite?                                                                               
L:Tänaval... 

Tänaval/t oli neil peaaegu igas vastuses.  Kõike nad 
leidsid ja nägid tänaval... 

Kui me neilt küsisime, kelleks nad saada tahavad, 
teatasid paljud, et tuletõrjujaks, üks “mendiks” ja 
üks väike poiss teatas , et ta tahab saada vanaisaks. 

Küsimusi esitasid Anna-Liisa ja Kaidy 

LAPSESUU EI VALETALAPSESUU EI VALETALAPSESUU EI VALETALAPSESUU EI VALETA    

JA NÜÜD VÄIKE NÕUANNE ÕPETAJATELE: KUI 
ÕPETAJA ON TARK, SIIS ÕPILANE EI ARVA, ET 

ÕPETAJA ON LOLL! :) 

TÄHELEPANU! 
TÄHELEPANU!  

20.märtsil kell 19.32 algab  

KEVAD 


