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Armas lugeja, 
 
mul on rõõm kutsuda Sind võlumaailma, mille oled loonud Sina ise. Loodetavasti leiad siit eest omakirjutatud 
loo, luuletuse või joonistatud pildi. Kui mitte, siis kindlasti tunned neid, kes on seda teinud või vähemalt 
HETKEL  LOED ja vaatad ning äratad niimoodi ellu kogu loomingu. 

Ajaraamatust saad teada, milline oli Tartu Herbert Masingu Kooli 2008/09 õppeaasta. Toimusid paljud 
põnevad üritused koolimajas ja matkaradadel. Õpiti ja õpetati selgeks väga suur hulk koolitükke. Mõned 
õpilased osalesid linna ja vabariigi aineolümpiaadidel, mõned õpilased võitlesid erinevatel spordivõistlustel. 
Mõned õpilased õppisid väga hästi ja mõned ei viitsinud seda üldse teha. Mõned õpilased käisid koolis iga päev 
ja mõned külastasid koolimaja ainult suhtlemiseks sõpradega. Mõned õpilased korraldasid kooli/klassipidusid ja 
esinemisi, mõned käisid neid vaatamas, aga mõned ei viitsinud sellepärast kodustki välja tulla. 
Nii tore, et olete kõik erinevad! 

Õpetajad on kahjuks nii ühtemoodi: tahavad väga õpetada, üritavad kõiki kasvatada, julgustavad ikka 
tegutsema, ootavad alati vastama jne, jne. 

Sel aastal siis sedamoodi! 
 
Mõnusat lugemist!  

Tiina Kallavus esilugeja 
art 
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PÄIKESE - 
KILLUD  
MU 
SILMADES 

Ermo-Ergo Ambos 7. b kl. 
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Unistused elavad 
meis endis 

 

Artti Luha 7. b kl. 
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Joosep jooksis jänesele järele. Jänes Juta jalad jäid jahutamata. Juta jõi jooki ja jooksis Joosepile järele. Joosep 
joonistas Jutale juukseid. Joosep ja Juta jändasid jaanuarini.  

Diana Melnik 3A 
 

 
 
Jänes jooksis jõest jõkke ja jagas järkjärgult jutte. Jutupaunik jooksis jänkule järgi ja jahmus jänese juttudest. 
„Jänes jutusta järjejuttu!” „Jah, jah,” jorises jänku ja jätkas järelemõtlematult jutustamist jõevähkidele.  

Arvo Saalits 3A 
 
 
Ilves itsitab ilusti. Ihne igivana ilves imes isukalt iirist. Inimene ihkas ise iirist imeda igivana ilves imestas.  

Ott-Rando Sisask 3A 
 
 
Muinasjutt kurjast kummitusest 
 
Kord läks kummitus metsa marju noppima. Kõndis ja noppis marju, kuni silmas üht maja. Kummitus läks sisse 
ja märkas vanaeite ning hirmutas ta ära. Ja kui kummitus oli seal juba mõnda aega elanud, siis hakkas tal vanast 
naisest kahju. Nad said sõpradeks ja hakkasid koos õnnelikult elama. 

Kalju Tennosaar 1  
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Mina ja minu lemmikloomad 
 
Miki kadumine 
Tere! Olen Miia. Mul on koer ja kass. Koera nimi on Miku ja 
kassi nimi on Miki. Ma olen kaheksa aastane. Niisiis 
algavadki minu ja Miki seiklused.  
Minu loomad ei olnud sugugi tavalised vaid erilised. Nimelt 
oskavad nad inimeste keelt. Ükskord läksime Miku ja Mikiga 
piknikut pidama. Võtsime toidud kaasa ja läksimegi. Me 
kõndisime kuni jõudsime lagedale väljale, panime teki maha 
ja söögid tekile. Siis mõtlesime, mida mängida. Miki ütles, et 
mängime peitust. Siis ütles Miku: Sa ronid niikuinii puu otsa 
ja siis peab sind sealt ära võtma. Kes sind sealt kätte saab? 
Mängime parem kulli. Miki ütles kurvalt: „Minu mängud ei 
kõlba kuskile” ja jooksis minema. Ma hüüdsin: „Miki, Miki, 
kuhu sa lähed, tule tagasi“! Kuid ta ei tulnud. Viisime siis 
asjad koju ja läksime Mikit otsima, kuid ei leidnud teda. 
Järsku hakkas vihma sadama. Läksime tuppa ja mõtlesime: 
„Kus küll Miki on“? Varsti jõudis kätte öö ja läksime 
magama. Hommikul läksime uuesti vaatama, kas Miki on 
koju tulnud ja ennäe Miki magas ukse taga. Mikul oli hea 
meel, et Miki leitud on. 
 

Henriette Sülluste 4A  
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Draakon 
 
Oli ilus ja tore päev, kui prints ja printsess abiellusid. 
Lilled õitsesid ja päike paistis ning metsas puud 
kohisesid ja linnud laulsid. Saabus õhtu ja kõik läksid 
magama, loodus uinus. Teisel päeval läks printsess 
metsa lilli korjama. Ta noppis sinililli, maikellukesi 
ning üksikuid ülaseid. Nii ringi kõndides avastas ta, et 
on eksinud. Printsessil hakkas hirm ja tal tulid pisarad 
silma. Järsku seisis tema ees DRAAKON. Printsess 
kohkus veelgi rohkem ja tahtis jooksu pista. Kuid  
draakon vaatas teda lahkelt ja küsis. „Kas ma saan sind 
kuidagi aidata?” Printsess vaatas üllatunult imelist 
looma ja seletas kogu loo. Draakon tahtis printsessi 
enda poole viia, kuid tüdruk väga palus, et teda oma 
koju juhatatakse. Draakon mõistis, kui väga väike 
printsess oma printsi armastab. Minu juures ei saa ta 
kunagi õnnelikuks. Ja ta juhatas printsessi koju.  
 
 

Uku – Siim Berg 4A  
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Müüt 
 
Kui maad veel polnud, oli ainult päike ja kuu. Kuul polnud planeeti, mille ümber tiirelda ning ta lendas vabalt 
universumi. Kord lendas kuu vastu päikest ja sealt lendas küljest palju magmapalle. Kuu jäi aga ühe ümber 
tiirlema. Pallid lendas alguses kiiremini ja jäid järjest aeglasemaks ning lõpuks jäid nad seisma ja hakkasid 
tiirlema ümber päikese. Miljoneid aastaid hiljem olid planeedid väljastpoolt kõvaks jahtunud. Kuu planeedile 
oli aga auk jäänud. Seal tekkis reaktsioon, mis eemaldas magmast niiskuse ja purskas seda veena pinnale ja 
niimoodi saigi evolutsioon alguse. 

Meelik Kiik 8A 
 
 
 
 
Millise lepingu sõlmiksin kuradiga? 
 
Kindlasti on väga paljud inimesed sellest mõelnud, lepingute 
sõlmimistest kuradiga on ju kirjutatud palju, isegi väga. Ka meie 
oma ennemuistsetes vanarahvajuttudes. Seal oli enamasti  
tarvis minna ristteele ja vilistada, öösel muidugi ja 4 korda. Siis 
tulevat vanapoiss ja küsivat: „mis sa tahad?” Siis pidi oma soovi 
nimetama ja 3 tilka verd hamba  kinnituseks antama. 
Sellega sai kurat endale hinge, mille ta siis 7 või 2x7 aasta pärast 
endale võttis. Kui ma nüüd endast räägin, siis ma enda hinge küll 
kuradile müüa ei soovi, eriti kui mu elu kestaks edasi ainult 14 
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aastat. Kuid kindlasti on asju, mida sooviks, siis siiski oma hinge jätaks ma endale. Kui oleks aga teine 
võimalus, siis sooviks ma kindlasti muretut, rikast, rõõmsat, vähem probleemsemat elu.  
   Suurtest majadest ja autodest ma hetkel puudust ei tunne. Kindlasti tahaks ma proovida, mis tunne on olla 
kuulus ja tuntud. Kuigi ma pole kindel, et ma tahaks seda igavesti. Võib-olla siis ongi 7 või 14 aastas. Et 
inimestele aitab nii paljust.  
   Igatahes mina oma hinge ära ei annaks, isegi, kui mulle selle eest kogu maailm palvetaks, aga mine sa tea.  
  
 

Erik Vink 10 
 

Mõrv segasumma suvilas 
 
12-aastast Rootsi kodanikku Pipi Pikksukka kahtlustatakse kaksikmõrvas.  
 
Möödunud neljapäeval leiti Pipi prügikottidest, mis prügiautosse viies purunesid, 13-aastase poisi ja 12-aastase 
tüdruku tükeldatud surnukehad. 
Hetkel viibib Pipi ülekuulamisel. Kindlaks on tehtud surnukehade identiteet. Need on Pipi sõbrad Tommi ja 
Annika, kellega Pipi väidetavalt Soomest orje Rootsi smuugeldas.  
Hetke motiiv on see, et Pipi  läks Tommi ja Annikaga raha pärast tülli. On ka tunnistaja härra  Nillson, keda on 
uurimise ajal üritatud korduvalt mõrvata. Seetõttu pole teda ka veel üle kuulatud. Kui Pipi süüdi mõistetakse, 
ootab teda kuni 2-kuune vangistus, hea käitumise korral lastakse ta välja nädalaga.  
  
 

Erik Vink 10 
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Mina, mees karantiinis 
 
   Ma olen karantiinis viibinud juba aastast 1984, kui valla pääses mingi katk, selle nime ma enam ei mäleta, 
kuid 541 inimest suleti selle tagajärjel karantiini. Nüüd kui möödas on juba 20 aastat, on 62 meist siiani siin, 
kuid ei tasu arvata, et keegi on siit välja pääsenud, sest ei, keegi pole siit eluga lahkunud.  
  Kuigi elu siin eriti humaanne pole, on mul siiski õnnestunud siin karjääri teha. Ma alustasin siin süües 
mandariine ja lauldes baritoni oma sõbraga, kes mängis kitarri, Guido oli ta nimi. Ta rääkis mulle alatihti oma 
tütrest, kellele korraldatavat alatihti atentaate, ja muidugi rääkis ta oma inventaridest, mis minu arust on 
absurdne. Varsti kadusid mu konkurendid ja ma sain töökoha hospidalis, mille tõttu sain nädalas korra võileiva. 
Kedagi ma aidata ei osanud, aga mulle meeldis džemper, mis mulle seal kanda anti ja samuti nägi esinduslik 
välja dokument, mida ma rinnas kandsin.  
Praeguseks olen ma omandanud inseneri ameti ja teen nädalas paar intervjuud.  
P.S. nüüd söön kotlette.  
 

Erik Vink 10 
 
 
Mõttetu lugu   
 
Boheemlane ärkas oma garaažis, ning avastas, et tema uus boiler oli defekti 
tõttu purunenud. Kuna väljas oli külm ja tuuline, hakkas boheemlane alkoholi 
tarvitama. Pärast pikemat tarvitamist tuli tal idee insener kutsuda, kuna boiler 
vajas parandamist. Boheemlane tõstis hargilt telefoni, ning kuulatas 
kurioosset kolmkõla. Telefonis kostis kitarr, bariton ja flööt. Seda kuuldes 
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mõistis boheemlane, et jõujoogiga on liiale mindud, ning tema ajus oli toimumas degeneratsioon. Boheemlane 
otsustas, et enne inseneri kutsumist tuleks lasta meeltel kaineneda, ta istus tugitooli, ning hakkas CNN-i 
vaatama, ta vaatas seda mõnda aega ja hakkas siis raevukalt dekadentset lääneühiskonda kritiseerima. Ta ei 
suutnud seda enam vaadata, kuna talle tundusid sealt tulevad uudised banaalsed, ning absoluutselt absurdsed. 
Boheemlane ei saanud väga kaua kiruda, kuni helises uksekell, ta avas ukse, ning tema ees seisis asfaldikarva 
mees, kes väitis enda kohta, et on immigrant. Boheemlasele tegi nalja mehe välimus, sest see meenutas talle 
ühte vana karikatuuri. Immigrant nõudis sissepääsu, kuid boheemlane ei lubanud teda sisse, kuna tema 
käitumine oli äärmiselt barbaarne. Immigrant lubas boheemlasele selle peale atentaadi korraldada, mispeale 
boheemlane helistas politseisse. Politseile tegi nalja boheemlase afektiseisund ning nad katkestasid kõne, 
boheemlane haaras meeleheites labida ja tampis atentaadi deklareerinu surnuks. Boheemlane mattis immigrandi 
oma tagaaeda, ning elas õnnelikult elu lõpuni.  
  

 Fredi Jõgela 10 
 

Mario Lübek 6. a kl. Mallor Koor 8. a kl. 
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Kevad 
südames 

Renaldo Kibildas 1. kl. 
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Kalal 
 
Minu maakodu asub Võrtsjärve ääres. Seetõttu saan sageli suvel paadiga Võrtsjärvest kala püüda. Viimati 
püüdsin ma kala suvel, kui ma olin laagris. Ma ei saanud seal ühtegi kala kätte, sest me püüdsime väga 
madalast veest ja kalad sõid mul kõik ussid otsast ära.  Kaks aastat tagasi kevadel käisime koos vennaga kalal. 
Me saime väga palju kalu. Suvel püüdsin ma koos oma sõbraga. Sõber elab meie maakodu lähedal ja tõi enda 
kodust oma õnge ja tõi ka vihmausse. Siis läksime minu maakodust kalale. Me küsisime isa käest luba, kas me 
võime paadiga järvele minna. Isa lubas meile paati. Me püüdsime tund aega, aga ei saanud kala kätte. 
   Suvel püüab isa kala võrguga. Ta võtab võrgud kuurist välja ja paneb õhtul võrgud vette, hommikul võtab  ta 
võrgud välja ja vaatab, kui palju kalu ta sai. Õhtul paneme me kalad suitsuahju. Korra nädalas paneb isa võrgud 
vette. Siis kutsub ta meid appi  võrke puhastama. Võrgud on vees olles vetikaid täis läinud ja kalad, kes on 
võrku kinni jäänud, on  võrgud sassi ajanud. 
   Ka minu vanaisale meeldib talvel kalal käia. Ta käis eile, kui mul oli vaheaeg, Võrtsjärvel kalal. Ma ei saanud 
kaasa minna, sest olin haige. Minu vend käis ka vanaisaga kalal ja sai kala kätte. Õhtul tuli vanaisa koju. 
Vanaisa ütles mulle, et ta sai palju kalu. Vanaisa võtab pingi kaasa ja teeb jäässe augu. Ta istub seal päev otsa 
kuni õhtuni. Vanaema puhastab vanaisa püütud kalad ära ja siis vanaisa paneb kalad ahju. 
 Mulle meeldib kalal käia sellepärast, et kala kättesaamine on tore. 
 

Kevin Ken Viira 7+8B 
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 Henry Kask 3. b kl. 
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Kevad 
 
Kevad nii soe. 
Kevad nii puhas. 
Kevad nii ilus, 
päikseline. 
 
Kevadel saab vaadata. 
Kevadel saab kuulata. 
Kevadel saab tunda 
mõnusaid lõhnu. 
 
Kevad nii soe. 
Kevad nii puhas. 
Kevad nii ilus 
päike mu süles. 
 
Hanna Järve 5A 
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Vaheajal maal 
 
   Kui vaheaeg algas, siis kodulinnas Tartus oli lumi maas, 
külm õhk ning rahvarikas. Olin lubanud vanaemale ja 
vanaisale, et veedan oma puhkuse nende juures. Panin kiiruga 
asjad kokku ja läksin kell kolmveerand viis bussi peale ning 
sõitsin pika maa Tartust Läänemaale Koluverre. Kui buss avas 
uksed, oli täitsa  pime ja lumine, kuid järsku tuli vanaisa autoga 
järgi ning ta sõidutas mu Koluverest Kullamaale  mu maakoju.. 
Seal oli veel pimedam ja külmem kui Tartus, kuid seda pidi 
taluma ainult nelikümmend sammu ja vanaema ootas mind.           
  Järgmine päev tulid mu onupojad  Ragnar ja Marcen 
Tallinnast  koos väikse imearmsa hundikoeraga, kes turtsus ja oli ühe koha peal süles, kuna oli võõras koht 
tema jaoks. Kuid päris ühe koha peal ta polnud, nimelt ta tegutses iga 3 tunni tagant. See koer oli mustjas-
pruunikat värvi ja tal hambad kogu aeg sügelesid. Kahe päeva pärast harjus ta ära ning lõpuks sai ta nimeks 
Roki. Nimesid pakuti nii Petut, Kommit, Sämmit ja lõpuks Rommit ning koos sugulastega saimegi õige nime 
valitud. 
    Pahandusi tegi Roki palju, näiteks näris ta taimi, diivanit, jublakaid ning vaipa ja ta tegi häda nurkade taha 
peitu. Õues oli päikest iga päevaga üha rohkem.  Koer sai endale kaela rihma  ja  jalutas ketiga.  Koer oli 
õnnelik ja  kalpsas  õues ringi lume sees, kui esimese õues jalutuse tegime ja lumi oli nii sügav, et  uppus seal 
vahel. Kõik päevad olid ühtemoodi nii, et arvati, et alles esmaspäev, kuid  tegelikult oli juba reede.  
 
 

Kristjan Grau 7+8B 

Gregory Reiko 3. b kl. 
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Kunst minu elus  
 
   Kunst on loomingu ja kreatiivsuse juur, mis võimaldab näha maailma erilise ja 
ilusana. Kunst koosneb mitmetest erinevatest stiilidest, nagu skulptuur, 
arhitektuur, maalimine ja paljust muust. Mida rohkem stiile inimene omandab, 
seda loomingulisemaks ta muutub. Loomingulisus on hea, sest see aitab inimesel 
lihtsamini probleeme lahendada. 
   Kunst minu elus on tähtis, sest see eristab mind ülejäänud rahvast. Kui mina ei 
tegeleks kunstiga, siis ei oleks meil klassis ühtki kunstnikku. Kunst minu elus pole 
ainult tähtis, vaid ka meelelahutuslik, sest see toob mu suurimad fantaasiad ellu.  
   Joonistamine on minu parim eriala, sest mulle meeldib pilti joontega kujundada. 
Jooned annavad pildile kindla kuju, mis teeb lihtsamaks pildist arusaamise. Pilte, 
mis ma joonistan, on anime  ja perspektiiviga, kuna ma noid kõige paremini 
oskan. Pliiats ja paber on minu jaoks kindlad joonistustööriistad, sest paberilt saab 
pliiatsivigu kustutada. 

   Ülejäänud stiilid mulle nii hästi ei sobi, sest ma ei ole nendes hea ja nad ei paku nii palju huvi kui 
joonistamine. Maalimine, skulptuur ja muud sellised stiilid ei sobi mulle, kuna ma ei tööta seal joontega.  
  Teisi stiile ma ei kasutagi, sest ma ei omanda neid, aga ma tahan neid osata, kuna see avardab minu 
maailmavaadet. Ma tegelikult proovingi saavutada loomingu ja loogika tasakaalu, sest see võimaldab parimaid 
ideid leida, mis maailmas on olemas, kunst kaasa arvatud. 
  Peamine põhjus, miks mulle meeldib anime-d  joonistada, on see, et ma tahan elada sellises maailmas, kus 
inimesed anime stiilis on. Kunst on lihtsalt hea ja mõnus, sest see teeb elu huvitavamaks.  

Martin Looman 10 
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Luuletus 
 
Sel aastal kui ma 
sain viieteistaastaseks 
algas kevad teisiti. 
See südamevalu, mis 
vaevas mind nii ja 
armupiinad, mis algasid 
siis. Need võtsid mu 
rõõmu, silmade sära. 
See karjuv lärm ja  
kisendav kära. See  
hoidev armastus hülgas 
mind selsamal 
kevadel nagu ka sind. 
 
Siret Kikas 8B  
 

 
 

Kalju Tennosaar 1. kl. 
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Sport minu elus 
 

Sport on minu elus tähtsal kohal. Ma olen spordiga tegelenud 9 aastat ja selleks on korvpall. 
Korvpallitrennis hakkasin ma käima esimesest klassist, sest see meeldis mulle. Korvpall on hea spordiala keha 
arendamiseks, kuna see teeb lihased tugevaks. Kuid korvpall on ka ohtlik, sest sellega kaasnevad ka vigastused. 
Mul on neid olnud küllaga. Viimane vigastus oli 2,5 aastat tagasi Pärnus „Streetballi võistlustel“ 
(tänavakorvpall). Me mängisime seal 3vs3 ja vastaseid palli ning asusid viskama. Ma hüppasin üles ja 
blokeerisin palli ära, kuid kahjuks maandusin vastase jala peal ja murdsin jala. Ma roomasin väljaku kõrvale ja 
sealt edasi tuli selle ürituse juht ja kutsus kiirabi. Kiirabi viis mind Pärnu haiglasse, kus tehti röntgenpilt ja 
öeldi, et mul on sääreluu murd, mida ma ei uskunud. Mulle panid jalale lahas. Nädal hiljem läks lahas katki ja 
me läksime Tartu Maarjamõisa haiglasse seda ümber vahetama, kus tehti jällegi röntgenpilt, et kindel olla, kas 
mul on sääreluu murd. Kui pilt valmis oli, öeldi, et sääreluu murdu pole, vaid hüppeliigesel on sidemed täiesti 
puru, kõõluste rebendid ja pindluuga midagi. Ma olin sellepärast kipsis 2 kuud. 

Aga ma olen korvpalliga ka arenenud. Näiteks ma alustasin väikese klubi Puhjas nimega „Puhja Korvpall“. 
Kuid ma mängisin seal 5 aastat. Selle klubi treener rääkis Puhja klubitreeneriga, et ega tal mõnda pikka poissi 
pole. Treener lubas mind sinna trenni ja peale seda olen hakanud käima Tuba 89 trennis, mis on nüüdseks Tartu 
Kalev. 

Korvpall on hea sellepärast, et sellega saab väga palju tutvusi. Mina olen saanud endale väga palju uusi sõpru 
ja ma olen selleüle õnnelik. 
Mu perel pole korvpalli vastu midagi. Nad tunnevad rõõmu, et mind huvitab mingi spordiala. Mu isa ja ema on 
ka noorena korvpalli mänginud ja mu vanaisa ka. Vanaisa on 13 aastat, isa 8 aastat ja ema 7 aastat mänginud. 
Ma ei kujutaks enda elu ilma korvpallita ette. Korvpallist loobuda oleks raske, seega ma jätkan selle õppimist 
veel niikaua, kui saan ja suudan. 

Reigo Remmelgas 9C 
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Inimese tugevus ja nõrkus 
 
Maailmas on erinevaid inimesi. Osad on sisemiselt tugevad ja saavad hakkama ilma rumalusi tegemata, teised 
jälle sisemiselt nõrgad ja annavad kergelt alla. 

Minu ümber on inimesed, kes on seesmiselt tugevad. Ka mina kuulun nende hulka. Me ei anna nii kergelt 
alla, isegi kui teisiti poleks võimalik. Tuleb jääda kindlaks oma seisukohtadele. 
Tunnen ühte inimest, kellel tekkisid raskused rahaliselt. Talle pakuti võimalust saada kergelt raha. See 
pakkumine oli ebaseaduslik ja ta oleks pidanud salaja üle piiri salakaupa vedama. Kuna vahelejäämise võimalus 
on väga suur, siis üritasime talle hulgakesi selgeks teha, et on ka paremaid võimalusi oma elu korda saada. 
Tema ise oli aga sisemiselt väga nõrk ega suutnud peale raha muule mõelda. Ta võttis selle töö vastu. Kõik, kes 
talle nõu olid andnud, pidid pettuma. Juba mõne päeva pärast kuulsime, et ta oli vahele jäänud ja mingit raha ta 
ei saanud. 

Paar kuud hiljem võttis ta taas meiega ühendust ja palus jällegi abi. Keegi ei tahtnud teda kuulata, sest meie 
olime andnud talle enda arust head nõu. Leidsime ühiselt, et kuna meie poleks sellist pakkumist vastu võtnud, 
mõistsime, et oleme sisemiselt tugevad inimesed ja suudame veidi optimistlikumalt mõelda ning ohtusid ette 
näha. 

Peale seda juhtumit sai selgeks, kui kerge on oma elu ära rikkuda, kui ei suuda selgelt mõelda ja pole 
sisemiselt piisavalt tugev ning vastupanemisvõimeline, et ohte ette näha. 

Britta Bergmann 9A  
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Reportaaž paadimatkast  
 
Kell oli 10.10 ja õpilased ootasid, millal buss kooli ette 
jõuab. Siis saabus väike valge 19-kohaline buss kooli ette. 
Õpilased istusid bussi ning õpetaja luges õpilased kokku, et 
keegi maha ei ununeks. Kõik olid kohal ja buss hakkas 
sõitma. Kõik olid rõõmsad ja rahulikud. Bussis oli kolm 
õpetajat, neli tüdrukut ja ülejäänud olid poisid. Koht, kuhu 
sõitsime, asus Võhandu jõe ääres. Bussisõit kestis pikalt. 
Õpilased olid juba rahutud ja ootasid kohalejõudmist. 
Lõpuks, kui kohale jõuti, ütles õpetaja meile: „Jätke kõik 
oma telefonid, rahakotid ja väärtesemed bussi.“ Kõik ka tegid 
seda. Väljas oli külmavõitu. Kui kõik olid endale päästevestid selga saanud, hakkas instruktor meile õpetusi 
jagama, kuidas peame sõudma, kuidas pidurdama ja mida teha siis, kui oled kinni jäänud. Seal oli kaks 
kummipaati ja meid jagati kahte rühma. Esimeses paadis oli õpetaja Urmas Vessin ja õpilased Kristo, Anti, 
Marleen, Siret, Rain, Meelik, Martin, Mallor. Teises paadis olid õpetajad Tarmo Petter, Evelin Lemetti ja 
õpilased Edgar, Tauri, Kaisa, Sigrit, Rainer, Jaanus ning Reigo. Kui kõik valmis olid, siis mindi paati ja hakati 
sõudma. Meil oli tee peal palju katsumusi, kord pidime puuoksade alt läbi sõudma, siis väikestest koskedest alla 
sõitmaja vahepeal jäädi kivi või puuoksa külge kinni. Kui meie paat jäi kinni, siis läks teine paat ette. Siis 
sõudsime meie ette ja teisest paadist õpetaja Evelin pritsis meid. Sõudsime päris pika tee ära, enne kui tuli 
vahepeatus. Vahepeatuses pakuti meile seljankasuppi ja saiakesi.  

Aga kui Tauri tuli paadist välja, siis jäi tema jalanõu mudasse kinni ja ta astus sokiga muda sisse. Küll tal võis 
olla ikka vastik tunne. Vahepeatuses ehk lõunapeatuses nägime lambaid ja parte. Mõned õpilased kiikusid 
kiigega ja teised jutustasid omavahel. Ega me kaua lesida ei saanud. Läksime paatidesse ja hakkasime sõudma. 
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Tuli üks natuke järsem kuristik. Õpetaja Urmas rääkis meile, et kuna seal on surma saadud, tuleb olla 
ettevaatlik. Meil läks siiski väga hästi. Loodus oli seal hästi ilus. Nägime allikaid ja maju. Kõik olid juba 
väsinud ja ootasid, millal lõpp saabub. Kui lõppu jõudsime ja paadist maha tulime, siis poisid tõstsid 2 paati 
ilusti kaldasse.  

Buss hakkas tagasi Tartu poole liikuma. Kui buss kooli ette jõudis, siis oli kõikidel hea meel, et nüüd saab 
koju. See matk oli väsitav, kuid ka lõbus.  

Siret Kikas 8B 
 
 
Matkapäev 
 
Käisime 8a ja 8b klassiga Võhandu jõel paadimatkal. Ootasime kooli ees üpris kaua bussi ja kui buss tuli, 
läksime kõik bussile ja valisime kohad. Sõitsime pikalt, kuni jõudsime mingi teeotsani. See oli vale koht ja 
sõitsime edasi. Siis jõudsime kohale ja pidime kõik asjad, mis ei tohi märjaks saada, bussi jätma. Nii me 
läksime paatide juurde, pidime reegleid kuulama  ja ka allkirja kirjutama, et oleks kõik korras. Meile anti vestid 
ja õpetati, kuidas paadis istuda ja valiti paadi kapten. Tõstsime paadid vette ja asusime teele. Meil oli 
meeskonnatöö väga sujuv ja saime hästi hakkama, sest meie kapten oli õpetaja Urmas Vessin. Sõitsime ja 
nägime igasuguseid huvitavaid linde ja suuri kive. Vahepeal olid vanad veskijäänused ka ning kui seal vesi 
vulises, oli tore sealt alla sõita. Sai suure hoo ja vahepeal olid oksad ja kivid, kuhu sai kinni jääda. Me jäime 2 
korda kinni, aga meeskonna abiga saime lahti. Jõudsime söögikohani ja seal saime süüa. Söögiks oli seljanka ja 
lihapirukas ja magustoiduks tee ja kaneelisaiake. Me kiikusime külakiigega ja hakkasime edasi liikuma. 
Sõitsime ja nägime külmaveeallikaid ja kui lõppu jõudsime, aitasime paadid veest välja ja panime auto peale. 
Läksime bussi peale sõitsime Tartusse tagasi. Kui koju jõudsin, olin nii väsinud, et jäin kohe magama. 

Anti Jaanus 8B 
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Kui sul tuju halb, 
siis käteplaksu tee! 
Kui sul tuju halb, 
siis pipart ära söö! 
Kui sul tuju halb, 
siis otsi mõni töö! 
Leia sõber hea, 
kes sulle kampa lööb! 

 
Roland Raja 6A  
 

 
 

Sigrid Lelumees 8. a kl. 
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Tillukesi 
killukesi 

Artti Luha 7. b kl. 
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Martin Looman - Kaunis kiisu kräunus kõvasti, kuna kiisu kõht koriseb. Keegi kuulis kräunuvat kiisut, kui 
kalakauplusest koju kõndis. Kiisu krapsati kaasa koju. Kodus kallati kiisule kurku kala. 
 
Kaisa Linter - Kass kräunus kiigul. Koer krõmpsutas konti, kuid kass kargas koerale käppade kallale. Koer, 
kass kiirustasid kiiruga kurvi. Koer kukkus kogemata karpi, kuid kass koperdas 
 
Fredi Jõgeva - Kõva krabi koperdas kastidest klopsitud kaubalaeval kemmergusse. Keset kaste koperdades 
kohtas krabi kontpead, kes kolu krabi kasti kloppis. Krabi kurvastas kastis kibedalt. 
 
Allar Möll - Kirju karu kargas kallale koerale, kes katsus kiisu karvast kasukat. Kutsu kutsus karmid kihvtid 
kollased kapid karule kallale. Karu kimbutas karmid kollased kapid kõrvale kui kutsuga kakles. 
 
Britta Bergmann -  Kaspar kõndis kooli. Keset Kaspari kooliteed kirus Kaarel kõndijaid. Kui kaks kelmi 
kohtusid, kukkus koergi kisama. Kisa kostis kaugele. Keset kõnniteed kitkus karvu konstaabel Konrad, kes 
kohe kahte kelmi kamandama kukkus. Kihutas kelmid kooli. Koolis kukkusid kõigil käest kotid, kui kelmid 
kooli kõndisid. 
 
Liisa Veskimäe - Karu Kalle kõndis kollases koolis. Kollane kapp, kabinet – kõik kollane. Karu kartis kollast, 
kartis kappe, kabinette. Karu kolis koolist kaugele koopasse. Koobas kole külm. Karu külmetas köhasse. 
Kuldne kiis kolis koopasse. Karu köhatas, köha kõndis kaugele-kaugele kuldsest kiiresti. 
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Madis Luts - Koerad, kassid, kuked käivad kahekesi koos kõnniteel. Künklikul koduteel kaotasid koduloomad 
kodutee. Künkal koera-, kassi- ja kukeinstinkte kasutades kiirustasid kodu. Kiirteel kihutasid kimasid koduni. 
Kodus kurb kodunaine koduloomi kaisutas. 
 
Meelik Kiik - Kass koos karule kaalikast kuuma kampsuni. Karu kinkis kaalikast kapsuni kellelegi, kes kinkis 
kampsuni Kaarlile. Kaarel kasutas kampsunit koolis kolmanda kaalika koogi keetmiseks. Keetmisel kaalika 
kampsun kaalika köögis kõdunes. Kaarel kasis kassi kes karule kinkis kuuma kõdunenud kaalika koogist 
kampsuni koos. 
 
Kevin Tragel - Kusagil kaugel kõrbes keevitas keevitaja kaubamaja katusel kõlisevat kella. Keevitaja kasutas 
korralikku kammi, korralike kiharate kammimiseks. Keevitaja kollased kiharad kaunistasid kaubamaja katust. 
Koju kõndides kohtas Kalle krobelist krokodilli. Krokodill kõnetas Kallet:“ kuule, kutt, kas Kaubamaja kell 
korras?“. Keevitaja Kalle kartis krokodilli, Kalle kukkus koera kombel karjuma. 
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Killud lastelt 
 
Aafrikas elavad mustvalged inimesed.  

Ma ei saa täna tundi tulla mul luukere valutab. 

Ma olen väga haigusega seotud. 

Ma olen nüüd targaks saamatu. 

Huvitav asi selle matemaatikaga.  

aga mind ei huvita matemaatika. 

Ma panen peenrale ainult roosid ja teised lilled. 

 

 Ermo-Ergo Ambos 7. b kl. 
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Miks mulle meeldib koolis käia? 
 
Koolis õpetatakse igasuguseid huvitavaid asju. 

Mulle meeldib matemaatika, sest arvutamine on nagu mõistatuste lahendamine. Eesti keele tunnis meeldib 
mulle see, et me loeme lugusid erinevatest raamatutest. Nii saame me teada, et sellised raamatud on olemas ja 
saame neid raamatukogust laenutada. Sellel aastal saime teada palju huvitavat inimese ehituse kohta. Mulle 
meeldib koolis käia ka sellepärast, et mu klassikaaslased on toredad. Meie kool on väga tore!  

Ramon Tegova 4B 
 
Miks mulle meeldib koolis käia? 
 
Käin juba neljandat aastat selles koolis. Meie kool asub künkal.  

Minu koolitee viib läbi kesklinna. Meie kooliõpetajad on väga head. Kooli direktor on väga tubli. Meie 
klassis on kindlad reeglid. Reeglid on selleks, et oleks rahulik olla. 

Koolis on ka bassein. Ja põnev kunstiklass! Meie klassis on vähe lapsi. Nii hea ja rahulik on õppida! Mulle 
meeldib koolis käia sellepärast, et tunnid on väga toredad! 

Lauri Võsu 4B 
 
Miks mulle meeldib koolis käia? 
 
Ma käin siin koolis teist aastat. Kool asub Tartu rahu maja kõrval. Selle kooli välimus on ilus. Minu koolitee on 
pikk. Klassis on toredad lapsed. Meie õpetajad on toredad ja tublid. Meie direktor on väga tubli ja hea. Selles 
koolis on toredad võistlused. Ma olen väga rahul selle kooliga, sest õpetajad ja sõbrad on toredad. 

Martin Parksepp 4B 



 29 

 
 
 
 
 
 
 
Miks mulle ei meeldi koolis käia? 
Olen koolis jõudnud juba neljandasse klassi. Õpetajad on toredad, mõnikord karmid. Meie klassis ja koolis on 
kindlad reeglid. Meie kool asub Tartu rahu majas. Koolimaja on kollane. Meie klass asub kolmandal korrusel. 
Mulle ei meeldi koolis käia sellepärast, et liiga palju tunde on. Ma tahaksin, et koolipäev lõpeks varem. See ei 
ole koolis hea, et matemaatika on kogu aeg raske. Koolis pole tore see, et raamatuid antakse lugeda. Ja see, et 
laule antakse pähe õppida. Mulle ei meeldi ka see, et kontrolltöid ja tasemetöid tuleb teha. Mõned asjad koolis 
meeldivad ka. Näiteks õpetajad. Koolis on tore see, et on toredad õpilased.  Mulle meeldib ka see, et on 
loodusõpetus ja inglise keel, mis on huvitavad. Kokkuvõttes on koolis nii häid kui ka halbu asju. Ja kõige 
toredam on see, et varsti algab pikk suvevaheaeg. 

Joosep Paasmäe 4B 
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 Arpo Eisman 1. kl. 
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Tartu Herbert Masingu Kool 
 
Tartu Heade Mõtete Kool 

Teeme Hulle Meeletuid Koerusi 

Toredad Hullud Meeletud Konnad 

Tore Hea Mõnus Kena 

Tuleme Hommikul Mõnuga Kooli 
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Muuda ennast – 
muutub maailm 

Mallor Koor 8. a kl. 
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Inimene on ise oma õnne sepp 

 
Mida tugevam, sihikindlam on inimene, seda kergem on tal saavutada oma eesmärke. Nii kirjandus kui 

filmikunst tõestavad, et inimese elus on väga tähtsal kohal soov ja püsivus oma eesmärkidele. Ka tervisest ja 
kooliharidusest sõltub inimese tugevus. 

Mina olen oma elu eesmärgiks seadnud minna õppima pagar-kondiitriks kutsekooli. Pagar-kondiiter on mulle 
meeldiv elukutse. Uued retseptid, uued nipid, info saamine, toidu valmistamine, maitsmine. Nendes on kõik 
vajalikud oskused tortide, kringlite, pirukate, küpsiste valmistamisel. 

Nii ema kui ka kasuisa pooldavad, et ma läheks gümnaasiumisse. Aga mul on plaan ikka minna kutsekooli 
ametit õppima. Keskkoolis on õppimine nii raske, et ma läheks peast lolliks. Ma kardan, et ma ei jõua sooritada 
keskkooli eksameid. Ema kui ka kasuisa on lõpuks aru saanud, et keskkoolis ma põruks läbi.  
Elukutse valikul pean arvestama oma tervisega. Mul on artriit. Mul peab olema võimalus puhkusepausideks. 
Liiga kaua ei saa ma püsti olla, sest selg ja jalad väsivad ära. 

Minu tugevaks küljeks on suur huvi pagar-kondiitri elukutse vastu. Eelmise nädala reedel kutsealatunnis 
suutsin valmis teha lihapiruka, juusturulli, kringli ja kukli. 

Inimene on ise oma õnne sepp. Ma loodan, et mul on piisavalt püsivust ja tahtmist, et saavutada oma eesmärk. 
 

Jaanus Hallik 9A 
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Kas voorus?  
 
Kui mehel on üks omadus hea,  
Mis katab kõik ta vead. 
See sõpradel’ ning võõrastel 
Surijatel, haigetel  
Kasu toob ihulist 
Lootust loob vaimulist 
 
Mis omadus see niivõrd hea?  
Kohutab ehk tõdemust- 
See voorus on edevus. 
 
Mario Raitar 9A 

 
 

Rebekka Laasberg 8. a kl. 

Roosad sead                                                                  
 
Roosad sead, 
roosad sead,  
igal ühel omad vead. 
 
Üks on must, 
ja teine paks,  
just sai aasta vanemaks. 
 
Mööda sigalat nad käivad, 
päevad justkui samad 
näivad. 
 
Roosad vead, 
roosad vead, 
igalühel omad sead. 
 
Erik Vink 10                                                 
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Kui sa püüad kõigest väest… 
 
   Igaühel on oma unistus. Minu unistus on saada trekimeistriks. 
Trekk erineb tavalisest jalgrattasõidust selle poolest, et kui tavaliselt sõidetakse maanteel või metsas, pargis või 
mujal sõidetaval teel, siis trekisõidul sõidetakse ringiratast selleks ettenähtud rajal.  Üks ring on 330 meetrit ja 
viraažid on umbes 65-kraadise nurga all. 
Trekisõit on kindlasti raskem, kuna seal eristatakse veel sprinti, jälitust, eraldi sõitu ja grupisõitu. 
   Sprindis kogutakse algul hoogu ja siis sõidetakse finišisse nii kiiresti kui võimalik. 10 parimat pääsevad edasi 
veerandfinaali. Jälitus tähendab seda, et kaks võistlejat stardivad samal ajal. Parima ajaga võistleja võidab. 
Eraldi sõit erineb jälitusest selle poolest, et sõidetakse eraldi. Grupisõidus sõidetakse teatud arv ringe, kusjuures 
iga 5-6 ringi järel toimub vahefiniš, kus jagatakse punkte. 
   Olen jalgrattasõitu harrastanud kolm aastat ega pole tüdinenud. Olen tundma õppinud oma tugevaid kui ka 
nõrku külgi. 
   Oma tugevateks külgedeks pean kindlat teadmist, et minust peab saama hea sõitja. Arvan, et mul on head 
sprinteri omadused. Mul on korraks hästi palju jõudu  ja ma kannatan välja palju sõita. Kohati on mul väga 
palju tahtejõudu.  
   Tugevast tahtejõust hoolimata võtab mõnikord võimust laiskus ja vastuvaidlemise soov. Mõned korrad olen 
ka treeneriga vaielnud. Need on mu nõrgad küljed. 
    Mul on palju toetajaid. Minu treener Andrei Morjakov  treenib mind väga hästi. Mu sõbrad aitavad ja 
innustavad, et mul läheks hästi. Perekond toetab igati. Kasuisa ostis mulle uue ratta. Nii ema kui kasuisa käivad 
võistlusi vaatamas ning ergutamas.  
   Arvan, et see, kes püüab kõigest väest, saab üle igast mäest.  

Rainer Kõnd 9B 
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Rait Seppel  9. a  kl. 
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Keegi pole sündinud narkodiileriks 
 

Keegi pole sündinud kurjategijaks. Seda lauset 
kasutatakse tihti. Inimene olevat sündides puhas leht. 
Kes või mis, siis määrab inimese saatuse? Kas seda 
teeb keskkond või mingi rumal juhus? Aina rohkem 
räägitakse kodusest kasvatusest. Sellest saavat kõik 
alguse. Raske on selle vastu võidelda. 

Kurb, kuid kõigile ei jätku ju toredaid ja töökaid 
vanemaid. On hoopis üksindus ja ükskõiksus. Keegi 
ei tunne huvi, kus ja kellega sa käid ja miks sa nii 
kaua jälle pimedas tänavatel hulkusid. Tänavatel 
toimub nii mõndagi. Seal võib kambakesi suitsu 
tõmmata, naljaviluks liimi nuusutada, kuni keegi 
pakub midagi põnevamat. Mõni tablett, pulber, 
süstal. Kuni ühel päeval oled sa see, kes teeks 
ükskõik mida, et oma järgmine laks kätte saada. 

Mis tõukab aga sellisele teele inimest, kellel on 
olemas kodu ja vanemad? Kusagil mõne tuttava 
tuttav pakkus peol midagi? Uudishimu sai võitu, 
sõbrad proovisid kah ja jälle oleme tagasi sõltuvuse 
juures. Järelikult sünnivad narkodiilerid omaenese 
uudishimust, mis viib alguses sõltuvusse ja sealt 
edasi juba teisi samasse lõksu püüdma. 

Triin Karro 8. a kl. 
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Kuid on ju veel selliseid, kes alguses ise ei tarbi narkootilisi aineid. Mis siis neid sellele teele tõukab? Ma 
arvan, et see on ahnus, rahaahnus, ilusate asjade ihaldus ja kadedus. Naabripoisil – tüdrukul on kõike rohkem ja 
uhkemalt. Mina tahan kah. Ja kohe. Aga raha ei ole. Tööga kiirelt ja piisavalt ei teeni. Ja siis räägib sõber, et 
tema sõber või tuttav või hoopis ta ise.  

Korraks tundub kõik nii lihtne. Mõtled, et ma ainult ühe korra. Võtan, pakun, panen raha tasku. Nii lihtne, et 
kahju oleks ju teisest sellisest sammust loobuda. Need õnnetud inimesed ei oska ette kujutada, millest nad 
sellisel hetkel tegelikult loobuvad. Filmi „ Mina olin siin” peategelasel Rassil olid oma eluga plaanid. Ta soovis 
lõpetada kooli, õppida arstiks ja luua pere. Ja raha nimel oli ta valmis varastama. Kuni ükskord ta oma venna 
sõber tegi ettepaneku narkootikume müüa. Rass mõtles samuti, et üks ots ja kõik. Lõpuks läks nii et rass 
muutus ise narkomaaniks ja hakkas oma sõpradega tänaval narkoga kauplema. Loomulikult viis see tee nad 
vangi. Ma arvan, et kodu, kasvatus ja sõpruskond mõjutavad igat inimest. Võimalus otsustada, kas tahame 
minna paremale või vasakule. Ärge tehke sama viga, mis Rass. Ärge loobuge oma elust ja unistustest, vaid 
püüdke need täide viia. 

Ergo Majas 9B 
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Ärge oodake mult head 
 

See lugu jutustab Kaisast. Kaisa oli 
vaevalt aastane, kui ema viis ta 
lastekodusse. Palju päevi istus laps 
aknalaual ja ootas ema. Ta lootis, et kohe 
astub ema uksest sisse ja võtab ta kaasa.  

Möödus viis aastat. Oma viiendal 
sünnipäeval mõistis Kaisa, et ema ei tule 
enam iialgi tagasi.  

Ühel päeval astus lastekodu uksest sisse 
üks naine, kes otsis endale kasulast. Kaisa 
arvas, et nüüd ta pääseb lastekodust. Ja 
tõesti valis see naine kasulapseks just tema.  

Ta lahkus, kuid mitte kauaks. Oma uuest 
kodust jooksis Kaisa minema, kui oli 
kümme kuud talunud sõimu ja peksmist. 
Peksjaks oli naise uus mees. Lahkumine oli 
Kaisale raske, sest uks hoiti alati lukus. 
Kuna nad elasid esimesel korrusel, siis  
mõtles tüdrukuke, et ainult rõdu kaudu on võimalik põgeneda. Ta läks rõdule, sai kerge vaevaga üle rõdu 
piirdest, pani silmad kinni ja hüppas. Maandus pehmele murule. Põlved olid veidi marraskil. See oli liiga väike 
viga, et nutma hakata. Kaisa hakkas kesklinna poole kõndima. Ta oli mitu tundi jalutanud, kui järsku üks 
politseinik teda peatas ja hakkas uurima, miks nii väike tüdruk üksinda Tallinna kesklinnas jalutab. Ta viidi 

Aiki Veeber 4. a kl. 
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esialgu turvakoju, kus tal tuli põhjalikke seletusi anda, miks ta kodust ära jooksis. Varsti oli ta lastekodus 
tagasi.  
   Kaisa oli saanud 6-aastaseks, kui lastekodusse tuli väike pere, kes olid nõus ta lapsendama. Selles peres oli 
mees, naine ja poeg Oliver. Kaisa sai endale uue nime- Rita. Ta sai kõigiga hästi läbi ja kodunes selles peres. 
Eriti hästi sobis ta Oliveriga ehk Olluga, nagu teda kodus kutsuti. Oliver oli Kaisast-Ritast kaks aastat vanem ja 
kutsus teda hellitavalt Kaisukaruks. 
Rital tekkis lootus, et ta elutee muutub kindlamaks.  
   Ühel päeval aga teatas pereema, et nad loobuvad Ritast. Esimene mõte oli, et ta peab jälle lastekodusse 
minema. Siis aga sai ta teada, et ta antakse naise sõbranna Kaja peresse. Kaja peres oli 2 tütart, kes olid Ritast 
kümme aastat vanemad. 
   Sellest perest alustas Rita kooliteed. Ta käis mitmes koolis. Igal pool tekkisid tal probleemid küll õppimisega, 
küll kiusamise ja narrimisega. Ta oli pidevas masenduses. Kuid ta ei tahtnud kellelegi oma masendust näidata. 
Seepärast püüdis ta teiste ees esineda energilise ja lõbusa tüdrukuna, kellel pole muresid. Kõige rohkem igatses 
ta Ollu järele.  
    Et vahete-vahelgi Olluga koos olla, ühines ta kambaga, kus joodi, suitsetati ja pidevalt lõbutseti. Ühel sellisel 
olengul  läks Ollu Rita pärast teise poisiga kaklema. Sellel poisil oli aga nuga, mille ta ka käiku lasi. Mõlemad 
poisid sattusid haiglasse. Rita maailm oli jälle katki. 
   Tunnen Ritat  juba mitu aastat. Tahaksin olla talle toeks. Aga ta ütleb: “Ärge oodake mult head.“ 
 

 
Terje Teder 9A 
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Kaisa Linder 8 a kl. 
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Nooruse võlu ja vägi 
 
Noorus on aeg, mis jääb meile kõigile meelde pöördepunktina täiskasvanuks saamisel. See on aeg, mis 
kujundab meist küpsemad inimesed, kelle õlul on juba teatud elukogemus ja kes suudavad selles maailmas ka 
toime tulla. Eelkõige on noorus teadmine, et ollakse noor ja kõik on võimalik.   

On tõsiasi, et nooruse võlu seisneb paljude jaoks reeglite rikkumises, vabaduse tunnetamises ja juhustes. 
Vabadus tähendab teha ise oma valikuid. Reeglite rikkumisel ei mõelda aga enamasti tagajärgedele. 
Tagajärgedele mõeldakse alles hiljem, mistõttu võib noorust nimetada kergelt peataolekuks. Ka narkootikumid, 
alkohol ja tubakas võivad tunduda nooruse võludena, reeglite rikkumisena, kuid pole seda kohe kindlasti. 
Keelatud ained annavad noortele väe saata korda enneolematuid tegusid, loovad illusiooni ja tõstavad 
pidutsemise uuele tasandile, kuid kõik need ained mõjuvad tervisele kohutavalt halvasti. Selle kohta võib nüüd 
tsiteerida ühte Eesti tuntuima rokkbändi Terminaatori tuntuima loo „Juulikuus lumi on maas” sõnu, et kõik, mis 
ahvatleb ja hiilgab, ei ole ju veel kuld. 

Kogu selle noorte reeglite rikkumise ja joomise ja muuga seoses on jäänud vanematele inimestele mulje, et 
tänapäeva noored on hullud. Ehk nende seas on väga levinud lause „Noorus on hukas.” Ka selle kohta võib tuua 
näite ühe eesti bändi ja selle loo kohta. Nimelt Singervinger on teinud aastal 2008 paar uut lugu ja üks neist 
kannabki pealkirja „Noorus on hukas.” Ja kui ma nüüd omakorda Singervingerist räägin, siis meenub mulle 
nende kitarrist Mihkel Raud, kes ka kunagi on noor olnud ja selle kohta nüüd hiljuti ka raamatu kirjutas. 
Raamatu läbi lugenuna leian ma, et tema ja ta sõbrad olid ikka kõvasti hullemad ja rohkem hukas kui mina ja 
mu tuttavad. Nii et tekibki küsimus, et mis on vanemate inimeste ajend nii öelda, kui varem oli asi veel hullem.  

Ma isiklikult olen oma noorusega hetkel rahul, ei saa öelda, et ma oma noorust rikuks ega ka seda, et ma seda 
kasutamata jätaks.  

Erik Vink 10 
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Ermo-Ergo Ambos 7. b kl. Renaldo Kibildas 1. kl. 
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Armastus otsustab kõik 
 
Armastus otsustab meie igapäevaelus üsna palju. Just armastamise võime on see, mis muudab inimesed 
erilisteks ja loomadest erinevaks.  
   Kui tarvis, võtab aga armastus kõik üle. See suudab meid ka väga rasketesse ja lollidesse olukordadesse 
panna, lüües tihti segi ka meie enesealalhoiu instinktid, pannes meie elud suurde ohtu. Nii juhtus näiteks 
Villuga romaanis „Kõrboja peremees“. Ta pidi valima kahe naise seast ühe. Ta armastas küll Annat, aga ta ei 
tahtnud Kõrbojale peremeheks minna. Samuti ei soovinud ta sauna Eevit üksinda jätta, tema au ei lubanud seda. 
Kuid ta armastas Annat ka väga palju, lõpuks oli Villu nii segaduses, et ta laskis ennast maha. 
   Teinekord võib ka elu armastuse pärast lühikeseks jääda, nagu Villu avastas.  
Kuid armastus pole ainult hävitav, sellel on võime luua ka uut elu. Pere suudab ka oma liikmeid armastada ja 
hoida, pere annab lastele käitumismudeli ja defineerib täiskasvanuks saades meil iseloomu.  
  Samuti on olemas ka armastus oma kodumaa vastu. Võime seda hoida ja kalliks pidada kõike, mis seal on.  
  Enne kui inimene suudab armastada teisi, peab ta suutma armastada iseennast. Armastus on meie elu tähtsaim 
osa ja ilma selleta oleksid meie elud tühjad. 
 

Kaijo Hansman 9A 
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Gümnaasiumi grupitöö 
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EESTIMAA 
ON  
MINU KODU 
 

 Sigrid Lelumees 8. a kl. 
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Lugusid leivast 

 
 
 

Leival on jumalik maik, 
seda küpsetas meie Mait. 
Leib on küpsedes pruun, 

seda soojaks tegi ahi kuum. 
Eestimaine leib on ikka parem 

kui ükskõik, mis maailma toit varem. 
 

Henriette Sülluste 4A  
 

Mari-Liis Härm 2. kl 
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 Märt Karulaas 4. a kl. 
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HAIKUD LEIVAST 6A  
 
On leib nii maitsev. 
Hea ja maitsev nagu leib.  
See on minu leib. 

Kaisa Piho 
 
Rukis külvati 
ja õues vuhises tuul. 
Rukkileib on hea. 

Raily Paddar 
 
Algas leivakuu, 
ma tahtsin maitsta leiba. 
See oli sügis. 

Andres Parts 
 
Mulle maitseb leib. 
See on värske ja magus. 
Kõigile leiba. 

Karl-Martin Reim 
  Ott-Rando Sisask 3. a kl. 
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Leib on väga hea. 
Leib on parem kui on sai. 
Leib on tervislik. 

Timo Tampuu 
 
Eluhea on leib. 
Leivake, magusalt hea, 
mummuline kah. 

Anete Allik 
 
Eesti leib on hea. 
Eesti on ka sama hea. 
Eestil on hea leib. 

Roland Raja 
 
Eestlastel on toit, 
mis on tume ja maitsev. 
See on Eesti leib. 

Kaidi Markna 
 

 

 

 

Kristjan Semjonov 3. a kl. 
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Leib on väga hea. 
Leiba tehakse rukkist. 
Minu rukkileib. 

Mario Lübek 
 
Rukist külvati 
ja hiljem koristati. 
Ema teeb leiba. 

Evelin Roosaar 
 
Mina sõin leiba. 
Ja ma kohe mõtlesin, 
kust ma saan leiba. 

Kevin Mäoma 
 

 
 Allar Org 7. b kl. 
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Leib on pruun, suppi leivaga süüa hea. Leiba maha ei taha visata, sest teised näevad vaeva. 
Mõnikord on hea kõhutäis päts leiba ja limonaad. Leib sünnib siis, kui ta tuleb kuumast ahjust ja mõni aeg 
hiljem rõõmus nägu peas. Siis ta läheb oma kilest teki alla. 
 

Arnold Mitt 4A  
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Minu  
väike sõber 

Roland Raja 6. a kl. 
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Minu väike õde 
 
   Mu väike õde on arenev inimene ja tulevane preili.  
Mäletan seda päeva eluaeg, sest see oli Irene sünnipäev ja ta sai 4–kuuseks. See päev oli hommikupoole 
rahulik. Lõunapaiku ärkas õde üles ja ema viis õe kööki ning pani ta diivanile istuma. Ema läks korraks tuppa. 
Ja järsku me kuulsime, et midagi kukkus maha. Kui me nägime seda vaatepilti, hakkasime naerma. Õde oli 
tõmmanud hapukoore endale peale ja ta kukkus maha. Hapukoort oli igal pool.  
   Õe lemmiktegevused on alati huvitavad olnud. Ta teeb alati midagi uut, näiteks laulab, roomab, mängib, 
näitab iseloomu. Ta saab varsti 8–kuuseks ja ta on selle ajaga üpris palju õppinud. 
   Minu sidemed õega on väga tugevad. Õde sõltub täielikult minust. Talle meeldib, kui mängin tola, siis ta on 
üllatunud ja rõõmus. Eriti meeldib õele aga magamapanek ja unelaul minu poolt. Ma panin õe puhul tähele, et 
talle meeldib vesi ja liikuvad asjad.  
   Õe pahandused on alati väiksemõõtmelised, sest praegu on ta veel väike. Suuremat sorti pahandustega on ta 
ainult praegu üks kord saanud hakkama. See oli siis, kui ta ajas emal piimakannu käest. Väiksemaid pahandusi 
on rohkem teinud, näiteks kohvikruusi maha lükanud, lõhkunud kausse.  
   Õe areng on väga jõudne. Kasvab väga kiiresti, võtab kaalus juurde, hambad tulevad suhu, juuksed kasvavad. 
   Lõpetuseks tahan öelda, et väikesed lapsed on armsad ja aktiivsemad kui suured. On õnn omada väikest õde. 

Jaanus Hallik 9A 
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Mu väike vend 
 
  Meie peres on kolm last: õde, kes käib koolis, 2–
aastane väikevend ja mina.  Mu väikese venna  nimi 
on Karl. Ta on väga rõõmsameelne ja elav laps.  
   Vennake kutsub mind alati koos endaga mängima. 
Ta ütleb: „Tule, venna, autodega mängima!“ Eks ta 
teeb vahepeal pahandust ka. Näiteks lükkab ühe 
käetõmbega laua pealt kõik taldrikud maha. Siis kui 
ema hakkab riidlema, tuleb ta nuttes alati minu 
juurde, et venna teda sülle võtaks. Mina siis lohutan 
pisipõnni ja selgitan talle käitumisreegleid. Väikesel 
Karlil on rumal komme laua alla pissida ja ise itsitada 
selle üle. Ta võib välja näha nagu lokkispeaga 
inglike, aga tegelikult teeb ta igasuguseid tempe.  
   Minu igapäevaseks kohustuseks on Karli lasteaiast 
äratoomine. Kui ma talle järgi lähen, tuleb ta kisades 
mulle vastu ja ütleb: „Lähme koju muumisid 
vaatama.“ Ma pean alati koos temaga multikaid vaatama, muidu hakkab ta jälle nutma ja seda mina küll ei taha 
näha. Kurba väikevenda vaadates hakkab mul tast hale. 
   Me oleme mõlemad autohuvilised. Õhtuti vaatame unejutuks autoajakirju. 
Ma olen õnnelik, et mul on selline väikevend.  

Rait Seppel 9A 

Henry Kask 3. b kl. 
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Minu vennaraasud 
 
   Mul on kaks väikevenda: Peeter ja Silver. Peeter on juba 4 - aastane 
lasteaiapoiss, Silver aga  2–aastane ja emmega kodus. Olen päris uhke nende 
üle. Ja ma loodan, et see on vastastikune. 
   Peeter sündis meie perre 2005. aastal. Mina olin sellal 11-aastane. Naljakas 
on meenutada, kui tilluke ta oli. Jõudsin teda ainult ühe käega vabalt hoida. 
Kuna ta oli minu jaoks esimene vend, oli kõik, mis ta tegi, uus ja huvitav. 
Esimene naeratus, esimene potil käik, esimesed sammud. Peeter on rahulik ja 
järjekindel. Kõike õpib rahulikult ja kiirustamata.  
   Saan Peetriga hästi läbi, kuigi on ka olnud tülisid. Üks naljakas seik, mis 
mulle meenub, on seoses kooliga. Peetrile meeldib käia minu toas, sest mul on 
seal igasuguseid põnevaid asju laiali. Seekord olin hinnetelehe lauale jätnud. 
Kolmeaastane Peeter lõikas selle oma uhiuute kääridega täiesti juppideks. 
Suurim tükk, mille leidsin, oli emme allkirjaga. Kõige tähtsam oli alles ja 
selle ma õpetajale viisingi. Õnneks tegi see õpetajale nalja. Peetril on ka hea 
huumor.  
   Peetril on ka olnud naljakaid jonnimisi. Ükskord vaatasime kahekesi kodus 
olles vanu pilte. Peeter leidis pildi, kus issi oli väike. Ta hakkas jonnima, et 
see issi seal pildi pealt välja tuleks ja temaga mängima hakkaks. Kui ma 
lõpuks aru sain, mida ta läbi pisarate räägib, ei saanud naeru pidada. Lõpuks 
hakkas Peeter ise ka naerma.  
Siis kui Silver sündis, oli emme pikalt uuringutel. Olime kolmekesi kodus ja 
Peeter oli päris õnnetu. 

Liisa Veskimäe 7. b kl. 
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   Silver on hoopis teisest puust. Sahkerdab ja sehkendab. Hetkekski ei saa teda üksi jätta, ta võib midagi 
korraldada.  
Läheb korraldab arvutis või on vetsupaberi laiali puistanud. Silver on kõva häälega ja juba ajab oma mina taga. 
Kui miski ei sobi, siis õiendab, ennast pole ollagi. 
 

Alexandra Marie Mihhailova 9A 
 
 Kaks sõpra, aasta tuttavad ,istuvad tänagi 
siin müüril, kus istunud aasta . Nad 
naudivad jälle linna kära, tühjade 
õllepudelite, suitsukonide ja varakevadise 
päikse ilu. Müür on vana ,kuid nemad on 
noored, neil on veel aega nautida suitsu, 
mille said Pirolt, pintsakuga tüübilt . Kõlab 
Vennaskond ja suitsud on otsas. Tuleb 
otsida taas pintsakuga tüüpi. Neil meeltes 
anarhia ning soov olla vaba. Nautida elu, 
nautida ilu, meeles vaid vabadus! 
Monza ja Kazzu Looming =) 

 Henriette Sülluste 4.a kl. 
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Minu väike sõber 
 
Mul on väike õde, kelle nimi on Kristiina. Ta on 3aastane. Tal on pikad blondid juuksed ja kaunid helesinised 
silmad.  
   Õde oskab juba rääkida. Esimene sõna, mis ta ütles, oli õde. Kristiina on meie käest palju õppinud. Halb 
komme on see, et ta ropendab. Olen talle öelnud, et nii ei tohi öelda. Aga noh, sellises vanuses laps ei kuula ju 
suuremaid inimesi. Vahel hääldab osa sõnu valesti, aga muidu räägib ta oma vanuse kohta hästi. 
   Kristiina lemmiktegevus on väljas jalutamine. Ta ainult elakski väljas. Kogu aeg ta tuleb ja palub, et lähme 
õue. Enne ei jäta järele, kui ma nõustun. Talle meeldib ronge vaatamas käia. Ta tahab alati eest ära joosta, kui 
tuppa minek on. Ta naudib seda, kui ma teda taga ajan ja sülle tahan võtta, et teda tuppa viia. Kristiinale pakub 
see lõbu. 
   Kristiinale meeldib pahandusi teha. Ta nagu peab midagi keelatut tegema. Kõige suurem pahandus, mis ta 
tegi, on see, et ta kallas minu sahtlid põrandale ümber ja rebis tähtsad paberid katki. 
   Tegelikult see oli nii naljakas. Ta istus minu asjade otsas ja tegi minu asju katki.  
Ma saan temaga väga hästi läbi. Ta hoiab mind väga. Alati kui ema teda karistab või temaga pahandab, siis 
Kristiina jookseb kohe minu juurde ja kaebab ära. Kui ta pahandust teeb, siis ma ei karista teda, sest ma lihtsalt 
ei suuda seda teha. 
  Kristiina on mulle kõige tähtsam inimene maailmas. Ma hoolin temast väga. Ma ei lase talle kunagi haiget 
teha.  
Ma olen väga õnnelik, et mul on väike armas õde. Ma hoian teda hoolega. 
 

Kätlin Ilves 9A 
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Ilus  
Eestimaa 

Ermo-Ergo Ambos 7. b kl. 
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Ilus maa 
 
Eestimaa on väga ilus maa.. Osades maades on metsad juba harv nähtus. Meil on neid küllalt, kuigi neid võiks 
veelgi rohkem olla. 
Siin on ilusad järved, mis on selge veega, kus on hea supelda. Siin on ka ilusad saared, mis on maismaast 
lühikese tee kaugusel. 
 
Siin on midagi ka ajaloohuvilistele. Eestimaa võib küll ilus olla, kuid see maa on ka palju kannatanud. Siia on 
keskajal jõudnud ordurüütlid, kes Eestimaa pärast pikka ja rasket sõda pidasid. Eestimaa on olnud lühikest aega 
ka Saksamaa käes ja mitukümmend aastat NSVL-i käes. 
 
Eestis on midagi igaühele. Eesti võib  olla sama külm, kui ta on ilus, Eesti külmapealinn on Jõgeva – 43,5 C 
kraadiga. Paljud tulevad Eestisse talisporti tegema. Talispordialadest saab siin tegeleda suusatamisega, sõita 
lumelauaga ja uisutada. 
 
Turistide vaatamisväärsused on Suur-Munamägi, mis 319 meetrit kõrge ja ühtlasi Eestimaa kõrgeim punkt. 
Eestis on neli meteoriidikraatrit: Kaali, Ilumetsa, Kärdla ja Lasnamäe. 
 
Eelkõige sobib Eesti puhkajatele sellepärast, et siin tuleb vaid linnast välja sõita, et rahu ja vaikust nautida. 
Suvel mõnes kõrvalisemas kohas kuuleb ainult tuulekahinat ja linnulaulu. Eesti on puhkajatele parim paik. 
 

Kaijo Hansmann 9A  
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Huvitavad kohanimed 
 

Eesti kaarti veidi lähemalt uurides leiab sealt huvitavaid kohanimesid, mis lausa meelitavad. Nagu näiteks 
Karilatsi või Veriora. Kindlasti tekitab kohe küsimusi, mis seal huvitavat on. Põlvamaalt leiab huvitavaid kohti 
kus tasuks käia. 

Inimesed, kes soovivad lihtsalt puhata ning nautida rahulikku ja kaunist loodust, on kindlasti oodatud 
Põlvamaale. Põlvamaa on koht, kuhu tasub tulla looduse pärast. Seal on vaikne ja rahulik elu ning kaunis 
maastik. Maastik on eriline oma küngaste poolest, mis looklevad läbi terve Põlvamaa. Põlvamaal on palju 
metsi, kus on matkajad ning loodusega tutvumise võimalused. Metsas võib leida häid seene- ja marjakohti. 
Näha võib ka loomi, aga see on haruldane, ent siiski mitte võimatu. 

Lagedamatele või kõrgematele ilusa vaatega aladel on tehtud puhkeplatse ja vaateplatvorme. Puhkeplatsidel 
on lõkkease, kus grillida ning lauad ja pingid, et sõidust puhata ja jalgu sirutada. Vaateplatvormidelt on näha 
Põlvamaa maastik ja selle maalilisus nii talvel kui suvel. 
Põlvamaal on puhketalud, kus saab lõõgastuda, ujuda, matakaradadel matkata. Kindlasti tasuks külastada Põlva 
Talurahva muuseumi. Seal on vana koolimaja ning veski, kus näeb vahendeid, mida kasutati vilja 
jahvatamiseks. 

Veel võiks külastada Võrumaal asuvat Suurt Munamäge. Munamäe torni tipust on näha Võrumaa metsi ja 
mõnda majagi. Eriti kaunis on see vaade päikesepaistelisel päeval, kui mets sillerdab päikesevalguses. Eestimaa 
on kindlasti külastamist väärt. Eriti hea on tulla Eestisse puhkama. 
 

Britta Bergmann 9A 
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Traditsiooniderikas maa – Eesti  
 
 Eesti on traditsiooniderikas maa. Traditsioonid on vajalikud, et meie väikese 
riigi kultuur jääks püsima. Paljud turistid külastavad meie riiki just siis, kui 
toimub mõni traditsiooniline sündmus. 
   Hansapäevad on üritus, kus korraldatakse laatasid ja uuritakse keskaegset elu 
Eestis. Laadal jalutada ja uurida erinevaid kaupu on minu lemmikajaviide. 
Huvitav on kuulata jutte sellest ajast, kui olid rüütlid, isandad ja talupojad. 
Hansapäevi külastavad ka väga paljud turistid, kes tulevad Eesti kultuuri ja 
tavasid uurima. 
Vastlapäevi ei tähistata üheski teises riigis peale Eesti. Sel päeval võtavad 
pered kelgud ja lähevad koos liugu laskma. Vanasti lasti liugu, et lina, millest 
valmistati linaseid riideid, kasvaks pikaks ja tugevaks. See, kes lasi saani või 
reega kõige kaugemale, selle linad kasvasid kõige pikemaks ja tugevamaks. 
Pärast söödi hernesuppi ja vastlakukleid. Valmistati ka sea sääreluust vurr, millega lapsed mängisid. 
Neid traditsioone peetakse ikka veel au sees.  
  Jõulud on tore traditsioon. Vanasti külastas peresid näärisokk, kes tõi peresse õnne. Soku valmistamisest võttis 
osa terve pere. Üheks ajaviitevormiks oli vägikaikavedu.. See oli laste lemmikmäng. Vägikaikaveo põhimõte 
on vastane maast lahti tõsta.  
   Rohkem saab Eesti talurahva elu kohta teada vabaõhumuuseumist. See on turistidele avatud. Kõige põnevam 
on mõnest kombestikust või traditsioonilisest sündmusest ise osa võtta. 
Welcome to Estonia! 

Tõnu Kolju 9A 
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Rõõmus Eesti 
 
Eesti ei tohiks olla halb koht. 
Jänestel on siin värske roht.  
Suurtel ja väikestel kaladel, 
Vanadel laetaladel. 
Inimestel on hea kõikidel Eesti aladel, 
peale inimeste ka kaladel ja laetaladel. 
Mis siis küll oleks, kui kõik oleks kurvad, 
kogu riigi rahvas ja presidendi – turvad. 
Aga õnneks ei ole lugu nii hull, 
Eesti riigis kurbust on null. 
Rõõmus iga väikseim hiiresaks  
ja kassiroju väga paks. 
Eesti peab olema rõõmus.  
 

 Eestimaa   
 
Väike ilus Eestimaa, 
armas mulle oled sa! 
Selle laia ilma peal 
oled kordumatu seal. 
Siin Munamägi suur on 
ja me Toompea veelgi ilusam. 
Siin kaunid metsad, järved, sood 
ja ilusaimad muinaslood.  
Eestimaal on palju teid, 
mis kõik ühendavad meid. 
On tore olla eestlane, 
mulle täitsa meeldib see.  
 
Mati Hiiemäe 3B 
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Tänapäeval tahavad inimesed palju reisida, uusi maid avastada. Kutsun avastama Eestimaad! 
  Eesti on väga ilus maa. Siin on palju metsi, saari, jõgesid, järvi- siin on puutumata loodust. 
Talvel on Eestis tavaliselt külm, kuid põhjamaa jaoks on see normaalne ja talverõõmu saab nautida. Suvi võib 
Eestis olla ka väga soe ja päikseline, kuid võib olla ka vihmane suvi. Suvel on kõige parem puhata Pärnus, kuna 
seal on parimad rannad. 
  Muidugi on ka teised linnad ilusad ja omade võludega. Tartu on ülikoolilinn, mis asub Emajõe kaldal. 
Emajõgi on pikk ja ilus jõgi. Tartu on üliõpilaste linn, kus on palju noori ja huvitavaid kultuuriüritusi. Tartu 
suusamaraton on Tartu talve üks suursündmusi. 
Tallinn on Eesti pealinn ja kultuuripealinn. Kui kultuur pakub huvi, siis võiks kindlalt Tallinna minna.  
  Laulupidu on suur sündmus ja sellest tasub kindlalt osa võtta. 
Kui oskad hinnata loodust ja oskad leida ilusaid kohti, siis on Eesti puhkamiseks väga hea koht. 
 

Sigmar Sirg 9B 
Lõuna – Eesti kui Eestimaa pärl 
 

Lõuna – Eesti on eriline oma rohkete mägede, kaunite orgude, avatud inimeste ja eelkõige keele tõttu. Sealsed 
inimesed on sõbralikud ja lahked.  

Lõuna – Eesti kauneimaid kohti on Meremäe. Meremäe mäe otsast on näha paksud metsad, Piusa jõge ja eriti 
selge ilmaga võib tähelepanelik silm näha sätendamas Petseri- taguseid õigeusu kiriku torne. Meremäe mäel 
käib kohalik rahvas laulmas ja simmaneid pidamas. 
 

Aleksandra – Marie Mihhailova 9B 
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Vaatamisväärsused 
 

Puhkuse veetmiseks on Eesti parim koht. Pärnu on väga hea koht   
puhkuse veetmiseks suvel. Pärnus on ilus rand, palju hotelle ja 
palju ilusaid baare. Suviti on palju kultuuriprogramme. Ranna 
lähedal on palju ööbimise kohti, alles uuendati rannateid. 
Ühesõnaga on Pärnu hea koht suvitamiseks. 
Talviseks olemiseks on kõige parem puhkus veeta Otepääl. 
Otepääl asub Eesti kõrgeim hüppetorn. Alati kõige rohkem lund on 
Otepääl. 

Tartus tasuks käia vaatamisvääruste pärast. Tartu on noorte linn. 
Mõni aeg tagasi ehitati meile uus kaubanduskeskus koos kinoga. 
Saaremaal tuleb kindlasti ära käia, seal asub Kaali kraater, kuhu 
maandus suur komeet. Saaremaal on veel Panga pank, mis on 
huvitav vaatamisväärsus. Panga pank on väga ilus koht, mis asub 
mere ääres ja on väga kõrge nagu kuristik. 

Kindlasti tasub Ruhnut külastada, mis on Eesti üks väiksemaid 
saari, kus elab isegi inimesi ja seal on väga ilus loodus. 
Eestimaa on väga mitmekesine ja palju vaatamisväärsustega maa. 
 

Mairo Kihulane 9B 
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Henriette Sülluste 4. a kl. 
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Eestimaa 
 
Eestimaa on väike 
vahel paistab päike. 
Mulle see koht on armas, 
rohumaal kõnnib lammas. 
Aia alt ma läbi poen 
ja koolis luuletust ma loen. 
Mulle see koht kallis on, 
seal tiigis hüppab konn. 
 
Diana Melnik 3A 

Siim Lepik 4. a kl. 
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Eesti 90 
Reisikiri 

Erik Allar 7. b kl. 
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Sügisel, kohe päris kõledal sügisesel päeval, sõitsid 5a ja 6a klasside õpilased õppereisile Tallinna. Reis oli 
pühendatud Eesti Vabariigi 90. aastapäevale. 
Muljeid oli palju:  

 

METSAKALMISTU 

TIMO Me käisime Tallinna Metsakalmistul, kus on Eesti kuulsuste hauad, nagu näiteks Eesti esimene 
president Konstantin Päts ja Eesti teine president Lennart Meri. Olid ka paljude näitlejate hauad, nagu Kaljo 
Kiisa, Dan Põldroosi jpt hauad. Meeldis see, et kalmistu oli ilus ja puhas ja nägi palju kuulsuste nimesid. See 
oli ka hea, et mitmes kohas olid suured kaardid, kus saab teada, kus asuvad näitlejate, kirjanike ja heliloojate 
hauad. See ei meeldinud, et mõned meie koolist karjusid ja astusid haudadele. Muidu oli kõik korras.  
 
MARTIN Metsakalmistu on üks surnuaed, kus on maetud meie esimesed presidendid Konstantin Päts ja 
Lennart Meri ja veel palju kuulsusi. Metsakalmistule on maetud ka Lydia Koidula, kelle pilt on sajakroonise 
peal.  
 
MARIO Kõige esimeseks läksime me Metsakalmistule. Seal me nägime tuntud inimeste haudu. Me panime ka 
Lennart Meri hauale küünla. Me panime ka Konstantin Pätsi hauale küünla.  
 
KAISA Metsakalmistu on surnuaed, kuhu on maetud kuulsused.  
Mulle meeldis see, et seal oli ilus loodus ja prahti ei vedelenud kuskil maas. Mulle ei meeldinud see, et poisid 
karjusid kogu aeg ja jooksid ringi.  
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KRISTJAN Metsakalmistu on selline koht, kus on Eesti kuulsused maetud. Mulle meeldis see, et seal oli hästi 
ilus ja kõike hoiti seal igal pool korras. Seal oli hästi palju haudu, ja need ei olnud igal pool laiali, vaid olid 
üksteise lähedal. Mulle ei meeldinud see, et seal meie kooli poisid korralikud ei olnud. 
 
ANETE Metsakalmistul oli hästi tore. Seal olid igasuguste kuulsuste hauad. Seal oli näiteks Konstantin Pätsi 
haud. Seal oli ka väga puhas. Seal oli kõik väga kallis, aga seetõttu kaunis.  
 
RAILY Metsakalmistul nägime hästi hooldatud haudasid. Nägime tuntud haudasid – Lennart Meri, Konstantin 
Pätsi ja paljude teiste poliitikute kalme. Muidugi oli ka tuntud näitlejate kalme. Kalmistul oli kõik vaikne ja 
rahulik, hinge tuli natuke nukrust ja kurbust.  
 
ROLAND Metsakalmistu on väga ilus kalmistu, mis asub metsa all. Seal on Eestimaa kuulsuste rahupaik. 
Käisime küünlaid süütamas Eesti Vabariigi endistele presidentidele Konstantin Pätsile ja Lennart Merile. 
Metsakalmistule on maetud ka minu vanavanaema vennapoeg Kalju Kass ja tema naine lastekirjanik Asta Kass.  
 
EVELIN Metsakalmistu on koht, kuhu on maetud palju kuulsaid inimesi. Kalmistul on kõik looduslik. Sinna 
on maetud kaks meie esimest presidenti, Konstantin Päts ja Lennart Meri. Mulle meeldis, et ilm oli piisavalt 
ilus, et kalmistul jalutada. Mis mulle ei meeldinud, oli see, et seal kalmistul olles tuli kõhedustunne peale. 
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 Helis Leidt 8. a kl. 
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KUMU 
 
TIMO KUMU on Eesti suurim kunstimuuseum, mis on tohutult suur ja tohutult ilus. KUMU kunstimuuseumis 
oli hästi palju pilte, giide, valvureid, kaameraid ja kujusid. Kui ma ootasin lifti, kuulsin, et üks giid rääkis ühele 
grupile, et see on Baltimaade suurim lift, kus nad sees olid. Meeldis see, et seal olid toredad giidid, kes rääkisid 
meile nendest kujudest ja piltidest. Meeldis üks selline kunstiteos, kus oli ping – pongi laud üheltpoolt keskelt 
pooleks tehtud, teisel pool oli tehtud suur auk ja ping – pongi laua all oli ping – pongi pall. Kõrval olid reketid 
ja nendele olid igasugused asjad külge pandud.  
Ei meeldinud see, et igal pool oli kuulda meie kooli laste hääli. Muidu oli kõik hästi. 
 
MARIO Teisena me läksime KUMU – sse. KUMU –s läksin mina koos Timoga igale poole. Ühes ruumis olid 
rääkivad pead. Teises ruumis rääkis meile üks inimene, mida seal vaadata. KUMU –s oli viis korrust ja me 
käisime kõik korrused läbi.  
 
KEVIN KUMU on kunstimuuseum. Ta on Eestis suuremaid, uuemaid ja asub Tallinnas. KUMU –s on 
hulgaliselt maale ja skulptuure. Eksponaatidel on hindamatu väärtus.  
 
KAISA KUMU on suur 5 – kordne muuseum, kus on maale ja kujusid. Mulle meeldisid kõige rohkem peade 
kujud ja kuidas nad rääkisid. Seal ei olnud sellist asja, mis ei meeldinud. 
 
KRISTJAN KUMU on koht, kus on hästi suur kogu maale ja igasuguseid sulptuure. Mulle meeldis see, et seal 
igas toas olid giidid, kes rääkisid, et kes need maalid ja skulptuurid teinud on. Aga mulle ei meeldinud see, et 
meie klassi mõned ja viienda klassi poisid jooksid ja lollitasid seal.  
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ANETE KUMU –s olid väga kallid maalid ja kujud. Mulle meeldisid sealt kõige rohkem peakujud, kes 
rääkisid. Selles majas oli ka raamatukogu. Seal oli väga huvitavaid raamatuid. Seal olid ka kaks väga lahedat ja 
armsat tooli. Need olid autokummidest tehtud. Sinna peale sai ronida ja pilte teha.  
 
RAILY KUMU on muuseum, kus on tuntud inimeste portreed. Minule meeldisid kõige rohkem valgest 
marmorist tehtud kujud. Huvitavad olid ka rääkivad kujud, kuigi sõnadest hästi aru ei saanud. Huvitavad olid ka 
autokummidest tehtud tugitoolid. Ronisime sinna peale ja tegime tüdrukutega ilusaid pilte.  
 
ROLAND KUMU on Eesti kõige uuem ja suurem kunstimuuseum. Seal on väga võimsad kunstikogud. Mulle 
väga meeldis. Ühe päevaga ei jõuagi vist kõike korralikult ära vaadata. Kunst on väga ilus ja selline muuseum 
ei tüüta ära. Tahan kunagi kindlasti veel KUMU – t külastada. 
 
EVELIN KUMU on kunstimuuseum, kus on palju erinevaid maale ja kujusid. Mulle meeldis, et sai istuda 
huvitavatel toolidel, mis olid valmistatud autokummidest. Meeldis ka üks ruum, kus oli palju kuulsate inimeste 
päid ja nende all olid kõlarid, millest tuli selle inimese hääl. Ei meeldinud, et ei saanud kõiki korruseid läbi 
käia.   
 
MARTIN KUMU on üks kuulsamaid muuseume, kus on hästi palju maale ja kujusid. See KUMU maksab 
rohkem kui meie riik kokku. Paljudel ei oleks nii palju raha, et sealt üks pilt ära osta.  
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 Kätlin Ilves 9. a kl. 
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KADRIORU PARK 
 
MARTIN Kadrioru park on üks Eesti ilusamaid ja kuulsamaid kohti. Selle lossi, mis seal keset Kadriorgu on, 
laskis Peeter 1. ehitada oma naisele. Seal on veel üks tähtsam maja, kus on elanud meie presidendid, ehk see on 
presidendiloss.  
 
TIMO Kadrioru lossis töötab meie president. Kadrioru lossi taga on Kadrioru roosiaed ja Kadrioru loss ning 
Kadrioru roosiaed asuvad Kadrioru pargis. See meeldis, et just, kui me läksime Kadrioru lossi ette, kus on 
lipud, tulid valvurid ja võtsid ühe lipu alla ja panid teise lipu üles. Kadrioru park on ilus. Ei meeldinud see, et 
meie kooli lapsed tegid lossi ees lollusi ja karjusid.  
 
MARIO Kadrioru pargis me nägime presidendi lossi ukse ees seisvaid valvureid. Kui me lossi ees seisime, siis 
tuli rohelisest uksest välja kolm meest, kes läksid lippu vahetama. Me kõndisime pargis ja vaatasime ringi.  
 
KEVIN Kadrioru park asub presidendi lossi õuel. Kadrioru pargis võib jalutada ja loodust nautida. Kadrioru 
lossis elab ja töötab Eesti Vabariigi president. Mulle meeldis see õhkkond, mis seal oli. Presidendi loss ja ka õu 
oli väga kena. Mulle ei meeldinud see, et ei saanud minna lossi ja lossi aeda.  
 
KAISA Kadrioru park on presidendi maja juures. Seal oli väga ilus. Mulle meeldis see roosiaia plats.  
 
KRISTJAN Kadrioru pargis lossi taga oli presidendi hoov, kus suvel on igasugused roosid. Mulle meeldis see, 
et seal oli kõik ilus, korras ja ka suur. Aga mulle ei meeldinud see, et meie kooli poisid seal keelatud ala tsoonis 
ringi jooksid.  
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ANETE Kadrioru park oli ilus, aga kui suvel sinna minna oleks veel ilusam. Õitseksid roosipõõsad ja lilled. 
Pargis lossi ümber olid igal pool videokaamerad, et hoida asjadel silm peal. Näiteks, et keegi ei tuleks lõhkuma 
ega varastama.  
 
RAILY Kadrioru park on hästi hooldatud ja väga maitsekalt kujundatud. Lossi valvab vahtkond. Valvuritel olid 
seljas vahvad mundrid. Kadrioru lossi kaunistab Eesti lipp. Lipp heisatuna tähendab seda, et president on 
kodus. 
 
ROLAND Käisin esimest korda Kadrioru pargis. Mulle meeldis Kadrioru loss. Kahju, et me sinna sisse ei 
saanud minna ja praegust presidenti Toomas Hendrik Ilvest näha ei saanud. Suvel on Kadrioru pargis kindlasti 
palju ilusam. Kadrioru pargis asub presidendi loss. Meeldis, et saime näha, kuidas lippu vardast maha võetakse 
ning meeldis veel see vaatepilt, kui parki paistis Russalka mälestussammas. Ei meeldinud, et me ei näinud 
presidenti ennast.  
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 Rait Seppel 9. a kl. 
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3D KINO COCA – COLA PLAZAS 
 
EVELIN Käisime Coca – Cola Plazas 3D filmi vaatamas. 3D – kino on selline kino, kus sa paned endale prillid 
ette ning film muutub ruumiliseks. Tundub, nagu sa oleksid filmi tegelane. Mulle meeldisid filmis just need 
kohad, kui sulle midagi näkku lendas. Ei meeldinud, et film nii kaua kestis, sest see väsitas ära.  
 
RAILY Coca – Cola Plaza asub Tallinnas. Kino on suur ja avar. Vaatasime filmi „Kärbsed Kuu peale”. Filmiga 
jäin väga rahule. Meeldis kõla ja ruumilisus. Kasutasime prille. Pärast filmi lõppu olid silmad natuke valusad, 
aga see valu möödus ruttu.  
 
MARTIN Kui me vanalinnast ära tulime, siis läksime jala kinno. Kinno ei olnud palju minna. Me läksime 
vaatama filmi „Kärbsed lähevad Kuu peale”.  
 
KRISTIAN See on selline koht, kus saab filme vaadata. Mulle meeldis seal see, et seal olid ühed prillid, mis 
pidid ette panema ja siis nägin lähedalt seda pilti.  
 
ANETE Kino oli suur ja ekraan oli suur. Istepingid olid ka mugavad. Kino oli minu meelest lahe, nende 
prillidega tundus täpselt nagu sa oleksid seal tegelaste juures. Vahepeal nagu tahaksid neid käega 
eemale lükata. Vahepeal tundus, et hakkas igavaks minema, aga pärast läks uuesti lahedaks. 
 
TIMO Me käisime 3D kinos ehk ruumilises kinos. See oli selline film, nagu kõik toimuks enda ümber. 
Noh, mitte päris enda ümber, vaid kui tegelane viskas lendava taldriku, siis oli selline tunne, nagu see 
oleks sinu silmade ees. Meile anti prillid, mis me pidime pähe panema ja see tekitaski kolm dimensiooni. 
Meeldis see, et see film oli huvitav ja et me ei vaadanud seda filmi Tartus, vaid Tallinnas. Tartus ei ole 3D kino 
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ja Tallinna Coca-Cola Plaza on Eesti suurim kino. Mulle meeldis kõik, ei olnud ühtegi sellist asja,  mis ei 
meeldinud. 
 
MARIO Kinos hakkas film kell 16.30. Kui me saali läksime, anti meile prillid. Minu silmad harjusid kohe ära. 
Prillidega tundus kõik asjad olevat silmade ees. Üks koht oli selline, et kärbes pani tiku põlema ja viskas 
selle meile pähe. Film lõppes peale kuut. 
 
KEVIN Kino on koht, kus saab vaadata filme, mida televiisorist ei näidata. Selle kino nimi, kus me käisime, 
on Coca – Cola Plaza. Vaatasime filmi „Kärbsed Kuu peale". Kuigi vaatasin seda filmi teist korda, 
meeldis see film mulle ikkagi. 
 
ROLAND Coca-Cola Plaza on kõige suurem kinomaja, kus ma käinud olen. Film, mida vaatasime, meeldis ka 
väga. 01i tore elamus. 
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Martin Looman 10.  kl. 
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KIIRSÖÖK VIRU TÄNAVA McDONALD' sis 
 
KRISTIAN See on selline kiirtoidu koht, kus saab kiiresti süüa. Mulle meeldis seal see, et kõik need, 
kes kaasas olid, said kõhu täis. 
 
TIMO McDonald's on kiirtoidu koht, kus käisime söömas. McDonald'seid on Tallinnas palju, aga meie 
käisime Viru tänaval söömas. Meeldis see, et McDonaldsis on maitsvad toidud. Aga kahjulikud. See ei 
meeldinud, et minu teenindaja teenindas mind nii aeglaselt, aga ma saan aru- tal oli palju tööd. 
 
MARIO Buss laskis meid ühes peatuses maha ja siis me läksime Maci. Macis ostsin ma endale suure 
Big Maci. Kui see oh söödud, läksime me linna peale. 
KEVIN  McDonald's on kiirtoidu söögikoht. Seal saab kiirelt oma eine kätte. Kiirelt sai kõhu täis. 
Suhteliselt kallis söögikoht. 
 
RAILY Einestasime MC-s. Seal läks palju aega, kuna sööjaid oli väga palju. Selgus veel see, et 
Tallinnas on odavam MC-s süüa kus Tartus. Eineks võtsin hamburgeri, friikartulid ja piruka. Toit oli 
maitsev – vist sellepärast, et käin harva rämpstoitu söömas. 
 
KAISA Mäk on kiirtoidu söökla. Mulle meeldis seal Big Mac eine, sest see on kõige parem eine. 
 
MARTIN Kui me tulime Kadrioru pargist, siis 1äksime bussiga McDonald'sisse. Seal sõime 
hamburgerit ja friikartuleid. Kui ära sõime, siis läksime mina, Roland ja Mario kesklinna vaatama. 
Kesklinna kutsutakse vanalinnaks. 
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ANETE Mäkis olid vaga pikad järjekorrad. Hinnad olid Mäkis normaalsed, võib – olla olid natuke 
kallimad. Söögid olid seal head ja jook oli ka hea. Meid teenindas üks väga aeglane töötaja. 
  
ROLAND McDonald'sis käisime söömas. Mulle ja kindlasti teistele ka meeldivad hamburgerid. 
Rämpstoit on vahel maitsev ka ja iga päev me ei söö seda. 
 
EVELIN McDonald's on kiirtoidu söögikoht. Meeldis see, et kõhu sai täis süüa ning toit oli suhteliselt 
odav. Mis aga ei meeldinud, oli see, et seal oli palju rahvast ning pidi järjekorras kaua seisma. Koht oli 
ka 1ärmakas. 



 83 

 Terje Teder 9. a kl. 
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BUSSISÕIT 
 
EVELIN Meeldis, et sai sõbrannadega rääkida ja üksteisega toitu jagada. Bussis oli piisavalt ruumi ja 
mõnede istmete juures olid lauad, mis oli hästi mugav. Ei meeldinud, et Tallinnasse sõit nii kaua aega 
võtab.   
 
KEVIN Mulle meeldis bussiga sõita j a üldiselt läks kõik hästi ning süda ei läinudki pahaks. 
 
ROLAND Bussisõit oli väga vahva ning lõbus. Bussis mängisime mängu „Tõde või tegu". Bussisõit oli 
pikk ja 1õbus. Tegime nalja, rääkisime anekdoote ja olime natuke vallatud ka. Koju jõudsime õhtul hilja, 
aga põnev oli, tore ja huvitav. 
 
MARTIN Bussisõit oli väga lahe. Hakkasime kell 18.15 Tallinnast ära sõitma. Me rääkisime bussis anekdoote 
ja küsisime mõistatusi. Tartusse jõudsime kell 21 millegagi. 
Muidu oli see väga tore reis. Võiks veel minna. 
 
KRISTIAN Mulle meeldis bussis see, et seal sai nalja ja oli lõbus. Me mängisime seal ka mänge. Mulle 
ei meeldinud see, et Roland, Martin ja Mario istmetel turnisid. 
 
KAISA Bussisõidul meeldis mulle see, et sai nalja ja ei meeldinud see, et jõudsime terve tunni hiljem 
kohale ja pidin sellepärast 22.30 bussiga koju minema.  
Kuid oli lubatud jõuda 20.30 ja jõudis 21.30!!! 



 85 

ANETE Kui me alguses bussi nägime ja sisse läksime, nägin, et buss oli väga korras ja istepingid olid 
mugavad. Tallinnasse sõites ei olnud ma väsinud, aga kui koju tagasi sõitsime, olin ma natuke väsinud. 
Bussis oli lahe ja lõbus. Bussijuht tundus ka olevat väga tore.  
 
TIMO Bussisõit oli mugav ja lõbus. Bussis tegelesime mobiiltelefonidega ja sõime näkse. Tagasiteel 
mõned magasid ja mõned olid niisama. Meeldis see, et buss oli üsna kiire, ainult tagasiteel ,jõudsime 
natuke hiljem Tartusse, aga pole hullu. Ei meeldinud see, et kui tahtsin magama jääda, siis lihtsalt ei 
jäänud magama. 
 
MARIO Tagasi sõites mängisime me „Tõde või tegu". Bussis mõned inimesed magasid või üritasid 
magada. Sõidu ajal tegime WC peatuse. Me jõudsime Tartusse kell 9 läbi.  
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 Karen Kivit 9. c kl. 
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Gümnasisti mõtisklus 
 
 

Roland Raja 6. a kl. 
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Filmid minu elus 
 
 Olen üsna suur filmisõber ja mulle meeldib vaadata filme 
igasugustest asjadest. Seetõttu käin üsna tihti kinos ja kodus 
on mul väga palju erinevaid DVD-sid.  
   Vahepeal meeldis mulle väga vaadata õudusfilme, sest need 
tekitavad põnevust ja sageli lõppevad üsna lahtiselt, see 
tekitab küsimusi ja võimalusi analüüsida. Viimasel ajal ma 
neid siiski ei vaata, sest hiljem tekkis ebameeldiv tunne ja 
tekitas halva tuju.  
   Minu vaieldamatud lemmikud muidugi on ajaloofilmid. 
Need tekitavad tavaliselt väga suure emotsiooni, sest kõik on 
nii reaalne. Eesti ajaloofilmist jättis hea mulje 
„Detsembrikuumus”, aga vene filmidest „Admiral” ja „1814”, 
sest näitlejad olid väga head. Need on filmid, mida vaataks 
isegi mitu korda, kuigi seda ma tavaliselt ei tee. Ajaloolised 
filmid annavad üsna hea ettekujutuse, kuidas miski sündmus 
toimus. Seetõttu mulle need meeldivadki.  
   Väga head on ka dokumentaalfilmid, eriti 
muusikadokumentaalid, sest need pakuvad mulle  suurt huvi. 
Praegu linastus hea dokumentaal „Biitlid ja 60ndad”. Seda ma 
vaatan kindlasti, sest see aastakümme on üks huvitavamaid ja 
saan head infot. Martin Looman 10.  kl. 
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   Seriaale ma üldiselt ei vaata peale „Kiirabihaigla”, sest see on väga reaalne. Eesti filmide tase on praegu väga 
hea. Üks minu lemmikfilme on „Liblikaefekt”, sest see on nii arusaamatu ja ebareaalne ning küsimusi tekitav.  
    Kõige vähem meeldivad mulle labased komöödiad, sest mulle  sellised asjad nalja ei paku, seega üldiselt 
mulle meeldivad kõik žanrid. Alati püüan ma vaadata „Pealtnägijat”, kuigi see pole film. Minu lemmikfilmiks 
on the Beatles’i loodud muusikafilm „Clagical history tour” ja „1814“.   
    Filme ei tohiks ka üleliia palju vaadata, aga samas on nende vaatamine hea vaheldus igapäevaelule ja vahel 
tekitab filmide vaatamine palju erinevaid emotsioone.  
 

Mari-Õis Madisson, 10 
 

Inimkonna südametunnistus 

 
Postmodernse ühiskonna ilmingud, sealhulgas kõikvõimalikud globaalprobleemid (looduskatastroofid, 

ületarbimine jms) koputavad 21. sajandi algul inimeste südametunnistusele eriti kõlavalt. Kuid ometi näivad 
tänapäeva inimesed justkui kurdid, kes oma piiratud aegruumis ringi askeldavad, suutmata tajuda globaalset 
tervikut ja igavikulisemat mõõdet. Mis siis takistab tänapäeva ühiskonda kuulmast koputusi 
südametunnistusele, mis üha enam kipuvad kõlama sõja- või leinamarsi taoliselt?  

Tutvudes  prantsuse teoreetiku Jean Baudrillard’i simulaakrumide ja hüperreaalsuse teooriaga, julgen väita, et 
üheks süüdlaseks on autori poolt mainitud implosioon ehk sissepoole toimuv plahvatus. Ei tohiks olla kuigi 
raske mõista, et plahvatus toimub, kui element küllastub oma keskkonnas. Eksplosiooni puhul loomulikult 
väljapoole. Implosiooni võiks aga võrrelda mädaneva puuviljaga: vili on üle küpsenud ehk „küllastunud“, kuid 
ei plahvata mitte väljapoole, vaid iseenda sisse. 
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Tänapäeva ühiskond kujutab endast sellist üleküpsenud vilja, mida muuhulgas mädandab kollane meedia, mis 
kujundab väärastunud hoiakud ja propageerib pseudoväärtusi. Inimesed selles ühiskonnas on justkui herilased, 
kes toituvad mürgist ja saastast, mida nad tolmeldades levitavad ja nõelates teisi sellega mürgitavad. Kahjuks 
on nii, et ühiskonnas levivad väärtushoiakud nakatavad esmajoones noori, kellest kujundatakse tarbimis- ja 
massiühiskonnale sobivad liikmed. 

Meenub Baudillard’i ütlus, et simulaakrumid kujutavad endast osavaid koopiaid ilma originaalita. Usun 
nimelt, et algmaterjalid, mis postmodernistlikus ühiskonnas kunagi ülistada võeti, on vajunud unustusse ning 
enamik (või vähemalt suur osa) praegusi meediakuvandeid on vaid liialdatud pildid, omalaadsed kõverpeeglid 
maailma lõbustuspargis (lõbustuspark, muide, on aga hüperreaalne maailm iseeneses, nagu ütleb Baudrillard). 
Seega leiab aset olukord, kus lõputute peegelduste kaudu asja või nähtuse olemus taandatakse, rõhutatakse vaid 
juhuslikke killukesi – seda, mida parasjagu tahetakse rõhutada. Tegelikku sisu sel juhul ei peegeldugi: kuidas 
olekski see võimalik, kui sisu on meediamüra sisse kadunud ja inimesed sellel mitte ainult kurdilt, vaid ka 
pimestatult otsas trambivad.  

Neist mõtetest võib järeldada – valitseb oht, et peale on tulemas üha uusi ja uusi õõnsaid põlvkondi. 
Teatavasti kõlab koputus õõnsal pinnal eriti kõlavalt, mis on ka paslik, arvestades, et mida õõnsam on element, 
seda mässumeelsemalt oleks vaja probleemist märku anda. Mis aga on sellest kasu, kui inimene ei kuule, ei näe, 
ei mõtle, on seest õõnes, reageerib vaid primitiivsetele stimulaatoritele.  

Kahjuks on mul vähe lahendusi ühiskonnale, kus järjest nooremad tüdrukud end meigi ja riiete taha peidavad, 
et ühilduda nõmeda simulatsiooniga, kuigi juhtub ka, et nad niigi juba peidus on, sest et on nii piitspeenikesed. 
Vähe on minusugusel inimesel pakkuda sobivaid lahendusi ühiskonnale, kus järjest nooremad poisikesed 
mängivad tulistamismänge, kiusavad häbitundetult teisi; ühiskonnale, kus jäetakse hoole ja tähelepanuta oma 
lapsed või koduloomad, kus ei hoolita depressioonist, mis viib enesetappudeni üha nooremas eas. Kõik on üks 
suur nali ja pinnapealne sagimine. Postmodernne ühiskond on kui masohhistlik langetõbine, kes ammu teada 
ohust hoolimata ahmib enesesse ikka veel ja veel plinkivaid bännereid, glamuurset meediailu, kiireid ja 
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vihaseid. Kõik sisukas tahetakse kiiresti visata selle, vabandage väljendit, meediamöla sekka, mis on 
põhjustamas massilist ajukahjustust.  

Näete siis, kuhu oleme jõudnud: alustasime sellest, et inimestel on kuulmisvaegus, üsna varsti jõudsime 
kurtuse, siis pimeduse ja nüüd juba ajukahjustuseni. Alles on veel vaid haistmis-, maitse- ja kompimismeele 
halvatus. Kuid kollektiivne haistmismeel paistab aduvat katastroofi alles siis, kui kärsahais on jõudnud 
leekideni ning mõned hukkagi saanud. Ühiskonna maitsmismeel ahmib tänamatult ja mõtlematult sisse toitu, 
mis paljudel juhtudel on sama sisutühi, väärtusetu või lausa kahjulik kui selle teadmatuses tarbijadki. 
Järelejäänud kompimismeel läheb raisku helluste koha pealt ja rakendub kas perverssuseks, üldiseks 
kõlvatuseks või vägivallaks või siis käega löömiseks.  

Kõike seda arvestades meenub ülimagusa puuvilja mädanemise asemel hoopis hetkel käsil olev Albert 
Camus’ romaanis „Katk“ kujutatud piiroluseisund. Seda teost silmas pidades kasutaksin implosiooni 
kujundlikuks ilmestamiseks puuvilja asemel bubooni näidet – see on mädapaise, mis lõhkemise asemel enese 
sisse uuesti ja uuesti katki voolab, inimest seest kääritades ja mädandades, roiskuma, raiskuma, hukkuma jättes. 
Postmodernse ühiskonna haigus on pigem bubooni-tüüpi – see hävitab seestpoolt. Aga nii nagu 194… aasta 
Alžeeria linnakeses Oranis ei tahtnud inimesed katku saabumist uskuda, nii ei taha ka 21. sajandi inimene teada 
katkust, mis juba ammu teeb oma hävitustööd. 

Anna-Maria Lokk 12 
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Kristo Vadi 8. b kl. 



 93 

Kuidas portreteerida südametunnistust? 

 
Südametunnistusena kujutatakse tavaliselt mingit sisemist tunnet või moraalset kaalutlust. Kui peale halva teo 

tegemist hakkab tehtu inimest häirima ja tekitab halva enesetunde, siis öeldakse, et südametunnistus piinab või 
süümepiinad ei anna rahu. Harilikult ei kujutata südametunnistust mingi reaalse nähtava-kombatava asjana, 
vaid ikkagi sisemise impulsina. Kui seda aga kujutada mingi objektina, siis mis see sellisel juhul olla võiks. 
Milline näeks välja portree südametunnistusest? 

Oscar Wilde’i romaanis on kujutatud peategelase Dorian Gray südametunnistust portreena temast endast ning 
kõik tema teod kajastuvad sellel maalil sümboolsel viisil. Mõrv, mille Dorian sooritab, ilmub verena tema 
kätele, tema naudinguelust tingitud alkoholi- ja oopiumisõltuvus kajastuvad ka maalil inetute märkidena, nagu 
kortsud tema kehal ja mustad rõngad silmade ümber. 

Südametunnistust võib ette kujutada kui koolitunnistust, paberit, kuhu kanduvad teatud perioodil tehtud 
tegude tagajärjed ja arvamused neist tegudest, sealjuures nii head kui ka halvad. Kui inimene on teinud midagi, 
mida ta hiljem kahetseb, siis jääb see tema südametunnistusele omamoodi armina. Südametunnistus on justkui 
mälu, kuhu salvestuvad kõik pahed, eksimused ja halvad teod. Nii nagu Dorian Gray portreele salvestusid tema 
tegude jäljed kui meenutused tehtud vigadest, mida ei olnud ka enam võimalik heastada ega kustutada, 
samamoodi ei ole võimalik elus aega tagasi keerata ega tehtut olematuks muuta. 

Süümet võib pidada ka inimese moraalse taseme mõõdupuuks. Südametunnistuse järgi saab aru, mis on 
inimese jaoks oluline ja mis mitte, mis on väär ja mis õige. Kuna südametunnistus on täiesti subjektiivne, siis 
ka tegu, mis ühe inimese meelest on täiesti tavaline ja normaalne, võib teisele tunduda kõige suurema patuna. 
Südametunnistus on ka see kontrollmehhanism, mis hoiab inimest tagasi tegemast ebamoraalseid tegusid. 
Tihtipeale võib mingi tegu mõistuse mõõdupuul kaaludes tunduda õige ja hea, kuid sisemuses pakitseb mingi 
rahutu tunne, mis ütleb, et see on siiski väär, ebamoraalne või vastutustundetu. 
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Inkade uskumuse kohaselt on südametunnistus inimese sees nagu kolmnurk. Alati, kui inimene teeb midagi 
valesti, nürinevad kolmnurga tipud. Mida rohkem inimene eksib, seda enam nurgad kuluvad. Lõpptulemus on 
ümmargune pall, millele ei lähe enam miski korda. Siit tulenevalt ongi inimese ülesanne hoida oma 
südametunnistuse kolmnurka kolmnurgana, nii et püsiks õige taju õigest ja väärast. 

Grete Kaiv 12 
 
 
 
 
 

 

Mallor Koor 8. a  kl. 
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Kuidas portreteerida südametunnistust? 
 

Sünnitunnistus, isikutunnistus, kutsetunnistus, koolilõputunnistus – need ja veel paljud teised ametlikud 
dokumendid määravad inimese ühiskondliku staatuse, tema sotsiaalse identiteedi. Kõiki neid erinevaid 
tunnistusi võime mustvalgel lugeda ja enda isiku määratlemiseks kasutada. Sootuks keerulisem lugu on 
südametunnistusega, mis on nähtamatu ja kujutuslik. 

„Eesti kirjakeele seletussõnaraamatus“ on südametunnistuse kohta kirjutatud nii: „Omaenese tegudele ja 
eesmärkidele antavates kõlbelistes hinnangutes ning emotsionaalses kõlbelises enesekontrollis väljenduv 
isiksuse omadus, süüme“. Siit nähtub selgesti, et südametunnistus on seotud esmajoones inimese moraaliga, 
arusaamisega sellest, mis on õige ja mis on vale, mis on hea ja mis on kuri. Südametunnistus võib 
funktsioneerida hoiatajana, seda siis, kui soovitakse teha midagi kõlblusvastast. Kui inimene siiski paneb toime 
väärteo, hakkab just südametunnistus teda piinama ega anna rahu enne, kui süütegu on heastatud või vähemalt 
püütud heastada. 

Oscar Wilde’i romaani „Dorian Gray portree“ võib nimetada peategelase südametunnistuse portree 
kujunemislooks. Kui Dorian väljendab oma soovi igavesti nooreks jääda, vahetab ta portreega kohad. Õigemini 
kujutab portree nüüd tema esialgu veel rikkumata südametunnistust. Kas võib siit järeldada, et olukorras, kus 
Doriani südametunnistus on jäädvustatud portreele, jääb nooruk ise südametunnistuseta? Teisiti öeldes saab 
temast igavesti noor, kuid südametu inimene. 

Esimese muutuse portreel avastab Dorian peale noore näitlejanna Sibyl Vane’i enesetappu: noormeest huvitab 
vaid mängu (näitlemisande) ilu, mitte aga neiu armastus, mis ta ükskõikseks jätab. Doriani nägu portreel 
omandab nüüdsest julma ilme. Siit edasi peab noormees valima: kas mõelda oma tegude üle järele, kahetseda ja 
moraalselt puhastuda või jätkata hedonistlikku elunautimist? Kahjuks valib ta halvema tee: „Igavene noorus, 
ääretu kirg, peened salajased naudingud, metsikud rõõmud ja veelgi metsikumad patud – see kõik peab tema 
omaks saama. Portree peab tema häbikoormat kandma: see on kõik.“ Südametu Doriani ohvriks langeb seejärel 
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ka kunstnik Basil Hallward, kes nooruki portree oli maalinud. Hiljem, kui Dorian jälgiks muutunud portreed 
hävitada püüdis, tappis ta noahoobiga iseenda. Doriani surnukeha muutus nüüd tundmatuseni, kuna portree aga 
omandas esialgse ilu. 

Ilmselt on nii, et inimesega koos sureb ka tema südametunnistus. Kuna Doriani südametunnistus oli kujutatud 
portreel, siis noormehe surres lakkas pilt täitmast südametunnistuse funktsiooni ning omandas esialgse ilme. 
Portree inetus kandus aga üle surnukehale. Juhtus nii, nagu tuntud müüdis Narcissosest, kes armus iseenda 
peegelpilti ja kellele selline egoistlik eneseimetlus saatuslikuks sai. 

Fjodor Dostojevski romaanis „Kuritöö ja karistus“ kujutab samuti psühholoogilisel viisil peategelase 
südametunnistust, suurem osa teosest kirjeldab Rodion Raskolnikovi hingeseisundit pärast tapatöö 
toimepanekut. Nii nagu Dorian Gray, kannab ka Raskolnikov rasket hingekoormat, püüdes küll esialgu talitseda 
tema sees pulbitsevaid sundmõtteid ja psüühilisi impulsse. Kuid erinevalt Dorianist, kes püüab oma tegelikku 
hingeelu saladuses hoida, murdub Raskolnikov ühel hetkel ning tunnistab oma kuriteo üles. Hullumeelsete 
ideedega Napoleonist saab pika kahetsusteekonna vältel lunastuse ja andestuse poole püüdlev Jeesus Kristus. 

Arvan, et igaüks on oma südametunnistuse kujundaja ja joonistaja. See südametunnistuse portree  kujuneb 
igal inimesel tema elu jooksul – seda kujundavad eelkõige tema teod, nii patud kui ka voorused. Kuigi surija 
südametunnistus kaob koos inimesega, püüdkem säilitada oma südametunnistuse portree rikkumatuna elu 
lõpuni.  

 
Katrin Olhovikov 12 
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 Terje Teder 9. a kl. 
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Ma pühendasin oma südame teadlikult otsima ja uurima kõike, mis taeva all sünnib: see on õnnetu 
ülesanne, mille Jumal on andnud inimlastele nende vaevamiseks. Ma nägin igasugu tegusid, mis päikese 
all tehakse, ja vaata, see kõik on tühi töö ja vaimunärimine (Koguja 1, 13-14) 

 
Kui inimene sünnib siia ilma, on tema elu juba väga paljuski organiseeritud, mistõttu seda täiesti teisel viisil 

ümber korraldada on võrdlemisi keeruline. Üritades midagi oma elus teisiti kujundada, muutub ta iseenda 
tarkuse, töö, vaeva ja üksilduse ohvriks. Tal on kinnisideed ja eesmärgid, mille poole ta pürgib, kuid neid 
teostades unustab inimene tihtipeale elada ning elust rõõmu tunda. Milleks kõik see töö ja vaev, kui oma 
elupäevade lõpuks pole ikkagi midagi, mille üle uhkust tunda või rõõmustada? 

Koguja väitel on inimese maine askeldamine tühine ja tema töödest-tegemistest pole kasu päikese all. Sellega 
võib paljuski nõustuda. Mitte millelgi siin ilmas pole tegelikult väärtust, välja arvatud lähedaste armastamine ja 
ka nende armastus. Kui meie kõrval puudub armastatud inimene, kellega hüvesid jagada, siis milleks see kõik.  

Paraku on kapitalistlikus läänemaailmas väärtused teisiti seatud: tööst on tehtud inimese ainuke elu sisu ja 
tema väärtuse mõõdupuu. Inimesele on seatud kohustus (sageli on see kohustus endale vabatahtlikult võetud) 
end tippu töötada, selle hinnaks aga on olnud üksluised päevad ja magamata ööd. Tippu trügides ennast 
tõestades on inimene näinud rasket vaeva, teinud orjatööd ja unustanud sealjuures elada. Unustanud ka leida 
enda kõrvale kedagi, keda armastada. Kedagi, kellega oma elutööd jagada, kellega koos olla õnnelik. Aga ta on 
siiski (näiliselt!) õnnelik, kui kujutleb oma tulevikku, kus on palju raha ja kõike muud, mida ta hing ihaldab. 

Kas eelnev eluhoiak pole mitte tänapäeva materialisti tüüpiline kirjeldus? Niisugusele inimesele on väärtuslik 
vaid see, mis on materiaalne. Selle nimel on ta valmis teised näoli porri suruma ja neist ükskõikselt või siis 
ülbelt üle kõndima. Talle ei lähe korda, et see, kellele ta liiga tegi, on samasugune inimlaps nagu tema, võib-
olla ehk natukene vaesem. Kuid kord lebavad nad kõrvuti kalmistul, vaesema haud lõhnamas lilledest ja 
helkimas küünaldest, kuid rikkama haud lainetamas nõgestest, mida vaesema ligimesed puhtast austusest surnu 
vastu paar korda aastas puhtaks kitkuvad. Sellest järeldan, et pole tähtsust, kui rikkad on inimesed elu ajal, sest 



 99 

ükskord on nad kõik vaid surnuaial kõdunevad laibad, vahe on ainult selles, kas nad elasid oma elu 
täisväärtuslikult või raiskasid seda mõttetult. 

Tõesti, inimene ei tohiks oma elu raisata, kuna Koguja väitel mõistetakse, „et neil pole midagi paremat kui 
rõõmus olla ja elu nautida“ (Koguja, 3, 12). Inimene peab reageerima kõikidele väljakutsetele, mida elu talle 
pakub, ja neid suure rõõmuga vastu võtma. Kui väljakutsete vastuvõtmine tekitaks temas hirmu, siis miks tahab 
ta hommikul voodist tõusta ja algavas päevas päikese all mõtet otsida – kas pole ka see väljakutse, kuid seda ta 
ju ei karda? Samuti  ei tohi ta lasta end hirmutada mitte millelgi ega kellelgi, ta peab uhkust tundma selle üle, et 
naudib elu, olgu see milline tahes, vähemalt ei kuluta ta oma elu ainult tarkuse kogumisele, millest kõigest tal 
võib-olla pärast kasugi pole 

Nii nagu töötaval inimesel, jääb ka ainult tarkust omandaval inimesel elamine unarusse. Tal võib küll olla 
ilmatu palju teadmisi erinevatest valdkondadest, kuid kas see raamatutarkus on alati mõttekas ja oluline. Kas 
see tarkus aitab inimesel õnnelikumalt elada? Kas selline inimene lausub alati tarku sõnu, kas tema nõuanded 
on väärtuslikud? Koguja kahtleb selles: „Ära ütle: „Miks olid endised ajad paremad kui nüüdised?“ Sest seda ei 
väida sa targasti“ (Koguja 7, 10). Sellest järeldan, et ka targad võivad vahel lausuda midagi mõtlematut või 
tunnevad nad hoopis millestki puudust? Võiks arvata, et võib-olla igatsevad nad taga oma lapsepõlve, mis oli 
täis mängu ja vabadust. Tema lapsepõlve mängukaaslased olid ehk tema esimesed lähedased inimesed peale 
tema pere, nad olid seltsilised, kellega koos võis fantaseerida ja unistada. Välja võis mõelda kõike, isegi seda, et 
inimene on tark. Kuid nüüd mil peabki seda olema, puudub ka elevus ja rõõm. See lapsepõlveaeg on unustatud. 
Veel enamgi, nüüd täiskasvanuna unustab inimene isegi taevasse vaadata ja päikest nautida.  

Kui juba tark inimene unustab nautida taevas sillerdavat päikest, siis mida teevad veel rumalamad. Nendel 
pole teha muud, kui võidelda enda pärast, et targemad ei suudaks neid solvata või kuidagi mõjutada. Seepärast, 
kui anda kellelegi võimalus end mõjutada, tunneb see keegi end kohe võimsana ja ta on kõik selle saavutanud 
õeluse ning sallimatusega.  
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Kuid kas pole see mitte Jumala seadustest üleastumine, sest kõik inimesed maa peal peaksid olema võrdsed. 
Kõik targad peaksid teadma, et tarkus on parem kui võim, aga miks kasutavad nad oma üleolekut teadmistes 
võimu saavutamiseks, millel on kohutavad tagajärjed, kus inimesed hävitavad üksteist vastastikku.  Koguja 
väidab: “Tarkus on parem kui sõjariistad, aga üksainus patune rikub palju head“ (Koguja 9, 18). See tähendab, 
et tark inimene astub üle seadustest, hävitab kõik, mis takistab tema unistuste täitumist, kuid lõpuks läheb ta 
ikkagi sinna, kuhu saatis need õnnetud, kes komistasid tema jalgadesse – nad kõik saavad põrmuks.  

Kas oleks kuidagi võimalik muuta sellist maailma, mis on täis sallimatust, vägivalda ja vihkamist? Sallimatut 
maailma tuleb muuta sallivamaks. Kuid see muutmine algab inimesest endast, ei saa asuda kohe maailma 
muutma, tuleb alustada väikestest asjadest. Selle kõige alustuseks peaks iseenda avarale ruumile laiendama ka 
oma taluvuspiirkonda. Kui inimesel on piisavalt avar taluvuspiirkond ja isiklik ruum, siis on ta võimeline vastu 
võtma kõike, mis on erinev. Kindlasti ei pea ise muutuma kohe kellegi sarnaseks, vaid inimene peab mõistma 
nii erinevaid religioone kui ka erinevaid inimomadusi. Kui suudame mõista erinevusi, oleks maailmas ka 
vähem vägivalda. Olgem ausad – vägivallatsemisel puudub igasugune mõte, see on tühi tegevus. Mõistmine 
algab ikkagi sallimisest.  

Ka vihkamine on seotud sallivusega, kuna sageli kiputakse vihkama just seda, keda ei sallita. Kuid on ka 
teistmoodi vihkamist, näiteks ühe inimese viha teise vastu, sest üks tegi teisele midagi. Kuid sellisest 
vihkamisest tuleb üle saada. Inimene peab osakama andestada, sest milleks koguda oma lühikese elu jooksul 
vaenlasi. 

Elu on selleks, et koguda sõpru ja armastada. Tulla õhtul õnnelikult koju, naeratada oma lähedastele või 
pugeda ööseks kallima kaissu. Hommikul ärgata, lausuda: „Tere hommikust!“ ja alustada päeva naeratusega. 
Mõelda heaolutundega oma lähedastele ja tunda koos nendega rõõmu oma saavutuste üle. Tunda rõõmu sellest, 
et elu on alles ees. Ja hiljem, eluloojanguni jõudes näeb inimene enda ümber kogunemas oma kõige kallimaid 
seltsilisi ja sõpru, kes soovivad temaga jagada neid viimaseid hetki. Siis võib öelda, et just sellisel inimesel on 
elu olnud täis rõõmu ja nautimisi. Selleks et seda kõike tunda ja nautida ei pea olema iseenda töö ja vaeva ori, 
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sest me kõik elama ainult ühe korra ja milleks raisata elupäevi sellele, millel me võib-olla pärast mõtet ei leiagi 
ja avastame, et meie ise seda tegelikult ei soovinudki.  

 
Meelika Männik 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reino Pihlak 7. a kl. 
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Tagasivaade 10. klassile  
 
10. klass pakub palju huvi enda avastamiseks. Rohkelt on ka uut ja huvitavat, mida on võimalik omandada. 
Kõik see omandamine sõltub muidugi sellest, kui palju on inimesel pealehakkamist ja viitsimist. Alati ilmneb 
midagi uut, mida õppida. 
    Semiootika on hiljuti tulnud aine, millest ma varem kuulnud pole. Selles aines läheb mul hästi ja üldiselt on 
see ka väga lihtne ning huvitav aine, mida õppida isegi vabal ajal. Kuna see haldab modernset maailmapilti, 
reklaame, uurib märkide tähendusi, siis ei teki kunagi tahtmist   sellest tunnist puududa.  
   Ka filosoofia on huvitav aine. See on raske, peab tõdema isegi, et kuna seal läbisaamiseks on vaja rohkem 
tavaliselt mõelda kui mingis reaalaines. Iga mõte või arutlus tuleb kaaluda peas hästi intensiivselt ja hoolikalt 
läbi, enne kui seda suuliselt teistele teada anda. Filosoofia arendab kokkuvõttes inimese mõtlemisvõimet.  
   Just see aasta tuli meie kooli samuti minu jaoks tundmatu aine – rekreatsioon. See hõlmab kehalist liikumist 
ja matkaõpetust põhiliselt. Senini on olnud minu jaoks lihtne, sest ei ole olnud veel praktikat, kus mu oskusi 
oleks testitud. Samas rekreatsioon on põnev: see aitab looduses ellu jääda ja seda kasulikult ära kasutada.  
 10. klass on keskkooli algus ja sel ajal ilmutavad endid paljud uued ained.  
 

Danver Kaseorg 10 
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 Martin Looman 10.  kl. 
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oma laulu – 
viisi jään kuulatama 

vihmasabinas 
 
 

Annaliisa Toit 8A 
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