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Hea lugeja! 

Jällegi on ajaraamat Tartu Herbert Masingu 

Kooli õpilastelt väga käesoleva 2011/12. 

õppeaasta nägu ja tegu. Seda mõistab 

eelkõige tegevuste ja ajaraamatu 

(kaas)tegija, aga kindlasti ka lugeja. 

Siit leiab jutte ja luuletusi, mõtteid ning 

mõtisklusi. Silma hellitavad mitmesugused 

kunstitööd. Kõike seda on eriti mõnus lugeda 

ja vaadata just tuttavate autorite pärast. 

Eriti, kui juurde mõelda veel olukorrad, kus ja 

millal need sündisid  (kui õnnestuks veel kõik 

helid ja lõhnad, liikumised ja tunded 

raamatusse raiuda!), saab tõeseks meie kooli 

imelisus. 

Tähendusrikkad on ka kõik need asjad ja 

sümbolid, mida kujundaja seekord minu juttu 

raamistama valis: kass ja pall, arvuti ja lill, 

Nokia telefon ja Kalevi šokolaad, ohtlikud 

meelemürgid ja kaitsvad kõrvaklapid. Noodid 

nende vahel on kiirerütmilised ja pausita. Nii 

veerebki õppeaasta eelmisest järgmisse, 

kaasas ikka just selle aasta helid, lõhnad, 

maitsed, puudutused  ja vaatamised. 

Head (ära)tundmist! 

Tiina Kallavus 

 

Kristi Rebane 7.b kl 
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Eesti keel ja eesti meel 21. sajandil 

 

 Eesti keel ja eesti meel on omavahel 

sedavõrd seotud, et kõla- ja kirjapildiski vaid ühe 

tähe võrra erinevad. Pole siis ime, et kardetakse 

teiste keelte mõju eesti keelele – koos keelega 

kaoks tohutu osa eesti rahva omapärast ja 

kultuuripärandist. Kuid meelelaadi muutlikkus ei 

sõltu ainult võõrkeeltest ja -meeltest. Keel kui 

mõtete edasiandmise vahend on ka hinnatav 

„sellest vaatepunktist, kui otstarbekas, tõhus ja 

kasulik tööriist” ta on, nagu seda keeleteadlane 

Reet Kaasik esile tõstab. Keel mugandub ja 

tõhustub kogu aeg ning mugandajaid ja 

tõhustajaid on sama palju, kui keele rääkijaid. 

 „Tõhus rukkilill!” sõnab muistset 

vabadusvõitlust parodeerivas filmis „Malev” 

mitme mehe rammu, ent sõbraliku olemisega eesti 

talumees, kui peale pühalikku austusavaldust 

künnivao ringiga ümber üksiku lillekese veab. 

Humoorikalt tõstab see esile hoiaku, mida võib 

kohata eesti rahvuslikkuse austajate ringis – 
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harrast imetlus eestluse sümbolite vastu. Aga 

rukkilillel ja eesti keelel on suur vahe: kuigi 

mõlemad on eesti rahva sümbolid, on keel rahva 

ühine looming ja eluks vajalik töövahend.  

 Inimesele on omane ennast ja ümbritsevat 

ehtida. Ilus ei olda ainult teiste pärast, vaid ka 

iseenda jaoks. Kõige uhkemad riided pannakse 

selga erilisteks sündmusteks; ka argielu üritame 

täita kauniga – rahvariided, põllutööriistad ja 

köögitarvikud on eesti maarahvas sajandite vältel 

jätkuvalt kaunite mustrite, nikerduste ja 

värvidega katnud. Erandiks pole ka keel, mille kõla 

ja kirjapilt on kaunina hoitud. Aga keele ilu pole 

säilitatud reegleid või sõnavara konserveerides – 

nagu iga tööriist, kulub ka keel ja hoidmaks seda 

töökorras, tuleb teda uuendada ja kaasajastada. 

 Mis meelel, see keelel. Räägitakse ja 

kirjutatakse sellest, mis meeldib ja on meelde 

jäänud. Eelmise ja käesoleva sajandi kõige 

suuremad muutused ühiskonna arengus on esile 

kutsutud massimeedia vahendusel. Raadi, 

televisioon ja internet on järk-järgult ning 
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eksponentsiaalselt hõlbustanud ideede ja 

kultuuride levikut, muutumist ja ühtesulamist. 

Inimeste meeltel on palju, mille kohta oma 

emakeeles pole sobivat sõna, mistõttu 

kasutatakse laensõnu või neologisme. Leviv 

materialism muudab meie suhtumist, loeb isiklik 

mugavus ja reeglid tunduvad pigem jalusolevad kui 

kaasaaitavad. 

 Keelte ja meelte paljusus ei ole iseenesest 

halb. Kõneldavate keelte arv ja oskus mõista 

erinevaid vaatevinkleid on märgiks intelligentsest 

inimesest. Kuid mõttetegevus saab olla ainult nii 

struktureeritud, kui struktureeritud on 

mõtlemiseks kasutatav keel. Släng ja 

parasiitsõnad risustavad keelt ja segavad 

kõrgemat mõtlemist. Uudissõnad ja oskus 

reegleid täpselt teades nendega vajadusel 

mängida aga rikastavad keelt ja kõneleja 

vaimuandeid. Slängi tunda pole kuritegu, kui 

slängitundmine lisandub juba tuntud õigekeelele. 

 Muutuvas maailmas tuleb ellujäämiseks 

kohaneda. Selle asemel et kasutada mõnda teist 
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keelt, saab oma keelt täiustada ja leida uutele 

mõistetele omakeelsed vasted. Muidugi oleks 

lihtsam kopeerida kellegi teise malli, aga natuke 

vaeva nähes on eesti keelel, meelel ja rahval 

võimalik jääda iseendaks, minetamata aastasadu 

kogunenud kultuurikihti, mis defineerib 

eestlaseks olemise. Eesti keel saja aasta pärast 

on kindlasti erinev tänapäevast ja veelgi enam 

saja aasta tagusest, kuid praeguse ja järgnevate 

põlvede mõistliku keelekasutuse korral siiski 

eesti keel. 

Mario Raitar 12. kl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keith Reinmägi 3.d kl  
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Ilmavaade inimese hinges 

 

   Maailmavaade – mis see on? See on 

küsimus, mis ei paina hinge nii väga tihti. Palju 

sagedasem on küsimuse vormis mõte: „Milline on 

mu maailmavaade?” või „Kuidas on mu 

maailmavaade selliseks kujunenud?” Maailmavaade 

kujutab endast nähtust, mis on nii iseenesest-

mõistetav, et seda on mõneti raske lahti seletada. 

Maailmavaade on justkui üliruumigaviku pisike kild 

arenevas inimeses. 

Kuid abstraktne kujundlik ümbersõnastus 

üksinda haritud ja mõtleva inimese nõudmist ei 

rahulda. Maailmavaade on ranges tähenduses isiku 

sisemine filter, justkui prisma, mis laseb välja 

erinevaid vaimuvalguse lainepikkusi erinevais 

hulkades ja vahemikes. Vaatevinklina on vaade 

aegruumile, sulam vaataja tunnetest, mõtetest, 

kogemustest, oskustest, intuitsioonist, tarkusest 

ja teadmistest, olles enamjaolt liikuv ja voolav 

vedelkristalli kombel. Siiski on säärasel mahukana 

tunduval mõistel raamid, mis on kaasa saadud 
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pärilikkuse, keskkonna, ühiskonna ja hinge kaudu. 

Viimane neist on oluline sedavõrd, kuivõrd palju 

usutakse idamaise taaskehastumiste ahela 

võimalikkusesse. Erinevalt elektromagnetkiirguse 

filtritest ja füüsikalistest ainetest võib indiviid 

neelata ja kiirata peaaegu kõike: alates 

ülikonkreetsetest kehaliste aistingute 

kaugraadiolainetest ja emotsionaalselt laetud 

infrapunasest mõistuslikust energiast kuni 

geniaalsete, valgustatud mõttevälgatusteni, mis 

on kõrgeim psüühilis-mentaalne seisund. 

 Inimsoo esindajate subjektiivne arusaam 

maailmast on rohkete mõjude tagajärg. Tavaliselt 

tuleb see arvukatest sise- ja välisheitlustest, 

tõlgendustest ja mudelitest, mis inimesi tabavad. 

Kõige sügavama jälje jätavad traumad, kriisid ja 

ülimad saavutused. Pideva pettumuse või äkilise 

elumuutuse ajel muutub terve süsteem 

teistsuguseks. Väärtuste ja ideaalide püramiid 

teiseneb, sealjuures ka moondub. Tähtis on 

mõista, et miski ei püsi muutumatuna, 

staatilisena.  
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Vanaajal oli maailmavaade oluliselt sõltuv 

sellest, millisesse seisusesse või rahvusesse 

kuuluti. Keskajal ja uusajal püsis olukord sarnane. 

Valgustusajastul muutus tähtsaks rahva 

valgustamine, st hariduses ja harituses nähti 

suurt mõjuavaldajat maailmavaatele ja 

maailmapildile. Oluliseks sai koolivõrgustik ja 

mitmekülgne õppimine. Olla haritud tähendas olla 

tuntud ja mõjukas. Seevastu NSV Liidu ajal 

püüdsid võimuliidrid kujundada kodanikke, kellel 

oli põhimõtteliselt masinatega võrdne tähtsus (ja 

masin teaduspärast ei mõtle!), selleks kujundati 

inimesi aadete ja ideaalide poolest võimalikult 

ühtseks torujaks massiks. Tänapäeval on õnneks 

olukord maailmavaadete ja ideoloogiate osas 

demokraatlikum. 

 Ilmavaade on igaühel erinevalt välja 

kujunenud. Enda kogemuse näitel on seda lihtne 

seletada. Alustades aktiivset kujunemisteed juba 

sünnihetkest, võib öelda, et maailmavaade on 

kujuteldav dünaamilise, pidevalt täiendava ja 

teiseneva kategooriana. Mõningate psühholoogide 
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arvates saab inimene enamuse oma 

põhiteadmistest kolme esimese eluaasta jooksul, 

nendest teadmistest sõltub ka tema edukus 

edasistes palju hilisemates elujärkudes kuni 

vanaduspõlveni välja. See kasvamine järgib nende 

arvates logaritmskaalat, kus igal järgmisel 

eluaastal õpitakse vähem kui eelmisel. Läbi 

lapsepõlve saadakse tähtis kogemus eelkõige 

ihulises ja tundelises võtmes, teismelisena 

intellektuaalses vallas ja täiskasvanuna on juba 

rohkem aega tõsta vaimsust. 

 Tänapäeva postmodernses teabe- ja 

tarbimisühiskonnas on informatsiooni, seda 

omamoodi hingevalgust rohkem, kui vastu võtta 

võimalik. Sellest tulenevalt on ka väärtushoiakuid 

ja maailmavaateid kohati tohutult palju, mistõttu 

need moodustavad eklektilise kogumi. Olukorras, 

kus igalt poolt ümbritseb meid silmipimestav 

„kiirguste” tulv, on vaja peegeldamise asemel 

rohkem kiiri neelata, murda, järele neile 

helendada ja ise oma tarkusega elu valgustada. 

Või teisisõnu, tuleb maailmavaadet kui teemanti 
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lihvida, et mõista pealispinna all ka sisu, ning 

minna, nagu roomlased ütlesid, „Läbi raskuste 

tähtede poole”. 

Lauri Kikas 12. kl 

 

 

 

 

 

 

 

Lauri Võsu 7. C kl 

  



MIDA ME ELUST ARVAME? 

 
14 

 

Tulevik on enda teha 

 

Lapsest saati on teile ilmselt korrutatud, 

et tulevik on teie teha, et teie voolite oma 

saatuse, et otsused, mis te teete elus, määravad 

selle, mis teist tulevikus saab. Ometi osad 

vaidlevad vastu ja ütlevad, et nende saatus on 

ette määratud ja nad ei saa midagi muuta. Mina 

nii ei arva, ma arvan, et isegi kui oled sündinud 

vaesesse perre või sul on surve võtta üle see töö 

mida su isa või ema on teinud juba generatsioone, 

ei pea sa seda ilmtingimata tegema. Aga kuidas 

siis peaks üks inimene murdma välja sellest 

rutiinist? 

Iga inimene on millegi jaoks sündinud. Nagu 

ütles ka kunagi kuulus Inglise kirjanik Mark 

Twain: „Kaks tähtsaimat momenti su elus on 

järgmised: Kui sa sünnid ja kui sa saad teada 

miks.“. Loomulikult algavad sinu otsused 

haridusliku tuleviku jaoks pisut hiljem, kõige 

varasemalt peale põhikooli. Hariduslik tulevik on 

ilmselt kõige olulisem asi, mida sa ise otsustada 
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võid, kuna see määrab, mis töö peale sa tulevikus 

läheb. On ka muidugi erandeid ja inimesed on juba 

loomulikust intelligentsist või kunstiandest 

saanud väga edukateks. Kuid hariduslik tulevik 

pole ka ainus asi, mis määrab mis sinuga juhtub 

tulevikus. Ka sellised väiksed asjad nagu tervislik 

toitumine, korralik magamine, suhete korras 

hoidmine määrab seda mis tujuga sa järgmisel 

päeval oled, kuidas suudad õppida. Iga väikseim 

otsus määrab sinu tulevikku, võib-olla mitte küll 

kohe kuid paari aasta pärast võid sa näha nende 

miniatuursete otsuste tagajärgesid. 

Tulevik on siiski inimese enda teha, tema 

otsustest sõltub tema elu ja nii see täpselt olema 

peakski. Kui näed kedagi kes ütleb et ta ei saa 

midagi teha ja et ta tulevik on ette määratud 

selgitage talle et see ei ole nii. Igat asja saab 

muuta täpselt nii et su tulevik oleks sulle endale 

meelepärane. 

 

Iisak Pilli 8.a kl 
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Kas raha eest saab kõike? 

 

Inimesed suhtuvad rahasse erinevalt. Raha 

võib rikkuda suhteid, võib anda kõike 

materiaalset, raha võib olla palju, aga peamine on, 

et raha eest ei saa armastust, suhteid ega sõpru. 

Neid saad sa ise omaenda iseloomuga . 

Minu arust on raha maksevahend, millega 

makstakse  arveid, võlgu ja söögi eest ning 

muretsetakse muid vahendeid. Kui raha on vähe, 

siis saab seda teenida tööga, või laenates. Kuid 

laenamine on väga halb tegu, sest kui sa oled 

suurtes võlgades nagu Kreeka, siis ei ole sul 

midagi muud teha, kui kuuse alla elama minna. Kui 

sul on raha piisavalt., siis ei tohi seda laristada, 

nagu minul kombeks on, vaid tuleb koguda ja alles 

hoida mustemateks päevadeks, või kuni järgmise 

palgapäevani, sest vahepeal sa ju raha ei saa, no 

kui just keegi sulle võlgu pole ja ta kavatseb selle 

tagasi maksta, mida muidugi tavaliselt ei tehta. 

Kui sul on raha palju, siis ei tohi seda ka raisata 

ega laristada, sest võib tulla päev, millal sind 
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vallandatakse töölt, kus sa oled töötanud. 

Seejärel on sul rahaga kitsas käes ja pead ostma 

süüa, maksma üüre ja muid arveid, kuni sa saad 

uue töökoha, või elad töötu abipalgast, mis kohe 

üldse ei toimi. 

  Suhted, armastus ja sõbrad ei ole rahaga 

saadavad ega teenitavad. Selleks, et saada sõpru, 

suhteid ja armastust, on sul vaja head iseloomu, 

tarkust ja sõbralikkust ning lahkust. Ilma nende 

omadusteta sa kuigi palju sõpru ei saa. Tõeline 

suhe või sõber ei taha sinult raha välja petta vms, 

ta tahab sinuga häid suhteid hoida, aga on ka nii, 

et inimesed lähevad raha pärast kaklema, tahavad 

üksteist ära tappa, varastada . Just selle ühe ja 

ainsa kurja juure pärast, mis on raha. Raha on 

kõige allikas, aga mitte eespool nimetatud 

sõpruse ja armastuse allikas. Raha eest saab 

haridust ja tarkust ning tervist, aga  haigust ei 

saa kaotada, seda saab leevendada, no on ka 

nõrgemaid haigusi, mida saab kaotada, aga need 

tulevad pikema aja pärast tagasi. 
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  Raha pärast on peetud võimuvõitlusi ja 

sõdu, illegaalseid tehinguid jne. Minu arust on 

raha põhiliselt maksevahend, mille pärast ei oleks 

vaja kakelda ega teisi tappa ja veel vähem on vaja 

võtta laene pankadelt, sest põhiliselt keegi ei 

suuda seda tagasi maksta ja nad jäävad töötuks 

ja lähevad kuuse alla elama. Pidagem raha  

maksevahendiks. 

Tanel Vahtramäe 8.d kl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ralf Erik Kollom 5.a kl 
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Tüdruku teadvuse kujutamine Viivi Luige 

romaanis „Seitsmes rahukevad” 

 

Täiskasvanud inimesed suudavad tabada 

palju keerulisemaid seoseid kui lapsed, aga 

tihtipeale annavad lapsed palju objektiivsema 

pildi sellest, mis toimus. Täiskasvanud omistavad 

sündmustele kindlasuunalisi tähendusi – see 

tuleneb nende endi kinnistunud maailmapildist ja 

jäigast mõtlemisest. Lastel seda probleemi veel ei 

ole, kui välja arvata kõik need väärad arusaamad, 

mis täiskasvanute maailmas ringlevad ja mis 

mõjutavad paratamatult ka lapse maailmapilti.  

 „Seitsmendat rahukevadet” võib 

iseloomustada kahe sõnaga: kõrgeim poeesia. Kui 

tuua paralleel muusikast, siis oleks Viivi Luige 

romaan nagu üks katkematu noot, mis kestab 

lõputult, aga mida kuuldaks ainult siis, kui avada 

raamat. Või nagu vaikus, mis ümbritseb meid alati. 

 Keel on raamatu kirjutamisel tähtsaim, 

nagu heli on kõige tähtsam materjal muusikas. 

Kirjanikul võib olla kui tahes hea lugu jutustada, 
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aga kui tal ei ole head keelt, ei saa ta raamatusse 

kokku pakkida rütmi ega elamust. Hea keel on 

just see, millest Viivi Luigel puudust ei tule – 

lõpmata arv erinevaid kujundeid ja võrdlusi. 

Mõnikord on võrdlus see ainuke vahend, mille abil 

on võimalik midagi seletada või teistele inimestele 

tajutavaks muuta. Näiteks võrdleb väike tüdruk 

elektrimootoreid ümberpööratud piimapakkidega.  

 Hea keel ei tule selles romaanis mitte 

lapse, vaid täiskasvanu suust. Pigem võib öelda, et 

lapse suust tuleb roppusi ja vandumist, mille on ta 

kõik muidugi täiskasvanutelt õppinud. Kuid samas 

on raamatus segunenud väikese lapse ja 

täiskasvanud hääled. Lapse ja täiskasvanu 

teadvus põimuvad.  

 Need täiskasvanud inimese tagasivaated on 

üsna valulikud: „Et aastakümned lähevad mööda, 

vanaema ja Vana-Ilves surevad ära, haarangud 

unustatakse …” See on poeesia. Tegelikult ei 

unusta need inimesed, kes haaranguid ise 

kogenud, kunagi seda, mis toimus. Viivi Luik 

rõhutab siin, kuidas järgnevad põlvkonnad ei tea 
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nendest asjadest midagi. Neid, nagu ei olekski 

kunagi toimunud. Järele jääb ainult vaikus. 

 Keele järel tähtsuselt teine on raamatus 

lapse käitumine, mis tuletab lugejale meelde, et 

1950ndate lapsed olid need samad inimesed, kes 

praegu – oma soovide ja unistustega, mis siis, et 

ühiskond ja olud olid teised.  

 Väga palju on romaanis rõhutatud lapse 

suhet ema ja vanaemaga. Laps jonnib, aga samas 

ootab täiskasvanult, et ta oleks autoriteet. 

„Rahule jäin ainult võimuka õpetajaga,” ütleb 

tüdruk, kui ta vaatab kommunistlikku pildialbumit 

„10 aastat Nõukogude Eestit”. 

 Raamatus on üks episood, mis peegeldab 

väga hästi lapse teadvust. Ühel talvepäeval 

otsustab tüdruk minna mesitarust kärge võtma, 

sest magusanälg painab, vanaema aga hoiab 

suhkrut mesilaste jaoks. Laps teab küll, et 

mesilased külmuvad surnuks, kui ta kaane avab, 

aga ta ei hooli. See on eksistentsialistlik 

probleem. Laps justkui ründab sel viisil oma 

kodumaad, seda ühtehoidvat mesilastaru, sest 
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teda ängistab lapselik nõrkus. Samas on ta teadlik 

oma valest käitumisest, kuid ta on oma loomult 

revolutsionäär, uues ajastu laps: „Unest ärgates 

ma ei mäletanudki enam õieti oma suurt kuritegu, 

mille eest ma ära olin jooksnud.” 

 „Seitsmes rahukevad” on ühe inimese lugu, 

tema elu. Aeg ja ruum, milles ta on elanud, on 

määrava tähtsusega. Teine asjaolu, mis teeb 

inimesest inimese, on tema iseloom. Tulevased 

põlvkonnad ei tohi unustada seda, mis on 

toimunud, sest mineviku sündmustest õpitakse. 

Õnn on see, kui inimene saab vaadata oma 

mineviku, oleviku ja tuleviku peale vaikuses. 

 

Martin Začek 11. kl 
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Ragnar Beljaev 7.b kl 

 



 

 
24 

 

 

 

    

  

MILLEST 

ME 

HOOLIME? 

Pille Rebane 5.a kl 
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3. d klassi rühmatöö 
Kevad  

 

Kevad täis on lilli,  

sulasel on käed minemas villi,  

puudki puhkemas on õide, 

mängida nüüd aias võite. 

 

Kasedki on alustanud loodusliku joogi toodangut, 

miski ei peata kasemahla voolangut.  

Ärganud on mesilased, 

mesinik pessa suitsu laseb, 

jõedki varsti lahti läevad, 

algamas on laevasõidu päevad. 

Kalju Tennosaar 4.a kl 
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Minu õunapuu 

 

     Kui ma väike olin, istutas vanaisa maale 

aeda õunapuu. Seda puukest hakati kutsuma 

Oliveri õunapuuks. Alguses oli puu tilluke. 

Fotodelt on näha, et ulatus vanaisale ainult 

rinnuni. Väike puuke on kiiresti sirgunud. 

    Eri aastaaegadel on puukest huvitav 

jälgida. Kevadel tulevad tema okstele õied, siis on 

aed meeldivat lõhna ja mesilaste suminat täis. 

Suvel palavaga on mõnus puu varjus istuda ja 

vaadata, kuidas linavästrikud puu all keksivad. 

Sügiseti rõõmustab õunapuu meid juba mitmeid 

aastaid maitsvate viljadega. Talvel meeldib ta 

kangesti jänkudele, kes kalpsavad aeda ja 

tahavad õunapuu koore kallal maiustada. 

    Aitan alati puu eest hoolitseda, sest soovin, 

et puuke rõõmustaks mind veel kaua. Ta on meie 

aia kõige parem puu. 

Oliver Orav 3.a kl 

(Üles kirjutatud Oliveri jutu järgi jutustamispäeval) 
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Mõtlen Eestimaa saatuse üle 

  

Eesti on väike riik nii territooriumi kui 

rahvaarvu poolest. Võib juhtuda, et Eestimaa 

saatus on tume. Järgnevalt mõtiskleme kodumaa 

looduse, inimeste, kultuuri ja keele üle. 

Meie maal on palju metsi, kus on palju 

erinevaid loomi ja taimi. Kahjuks on inimesi, kes ei 

hooli meie metsadest ja reostavad loodust. Nii 

võivad erinevad looma- ja taimeliigid välja surra. 

On ka neid, kes kaitsevad loodust. Loodusest 

hoolivad inimesed on neile tänulikud. 

Eestis elab 1,4 miljonit inimest, aga 

rahvaarv väheneb. Inimesed kolivad välismaale, 

sest seal on kõrgemad palgad ja rohkem 

võimalusi. Inimesi sünnib ka järjest vähem ning 

noored inimesed hävitavad end narkootikumide 

tarbimisega. Poliitikud tegelevad iibe tõstmise 

teemaga, näiteks on kehtestatud emapalk. Eks ole 

näha, kui palju see aitab. 

Me ei tea kas eesti keel jääb püsima või 

tõrjub inglise keel selle välja. Inglise keelt 
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kasutatakse aina rohkem. Eestlased mängivad  

palju inglisekeelseid mänge ja vaatavad palju 

inglisekeelseid filme. Välismaalastega suhtlemisel 

on peamiseks keeleks inglise keel. Eesti kultuur 

muutub välismaalaste jaoks järjest igavamaks, 

sest see sarnaneb välismaa kultuuriga. Eesti 

kaotab nii omapära.  

Eestimaa loodus on väga kaunis. Ärgem 

reostagem seda, nii on Eesti ka tulevikus puhas ja 

liigirikas. Muret valmistab ka see, et rahvaarv 

väheneb ja eesti kultuur ning keel kaovad. 

Loodame, et seda ei juhtu ning Eesti tulevik on 

ilus.  

7.a klassi ühiskirjand 

 

 

 

 

 

 

 

Silver Kuhi 3. c kl 
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Rahvustundest tekib riik 

 

Mu isamaa, mu õnn ja rõõm, 

kui kaunis oled sa! 

( J. V. Jannsen ) 

 

19.sajandi teisel poolel hakkas Jakob Hurt 

ja teised haritlased ärgitama eestlust. Nad 

soovisid väga, et Eesti ala eralduks Tsaari – 

Venemaast ja saaks omaette riigiks, kus maksaks 

eesti keel ja eesti meel. Nad soovisid, et haridus- 

ja ametiasutused oleksid eestikeelsed. 

  Loodi esimene laulumänguselts 

„Vanemuine“, peeti esimene laulupidu., hakkasid 

ilmuma eestikeelsed ajalehed ja raamatud. 

  Alguses väga palju kaasa tulijaid ei olnud, 

sest see kõik oli uus ja huvitav, aga ka pisut 

hirmutav. Eestlased on alati olnud vaoshoitud 

rahvas ja kartnud kõike uut. 

1918. aastal olid asjad lõpuks niikaugel, et 

23. veebruari õhtul kuulutati välja Eesti Vabariik. 
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Järgmisel päeval kinnitati ametlikult Tallinnas 

iseseisvusmanifest. Oma riik oli sündinud. 

Kahjuks ei jätkunud seda kuigi kauaks. 

1940. aastal neel suur Venemaa meid taas alla. 

Olime tükike suurest Nõukogude Liidust. Selline 

olukord kestis tervelt viiskümmend üks aastat. 

Vene võim ja vaim kontrollisid halastamatult meie 

kultuuri: kunsti, kirjandust, teatrit, kino, 

ajakirjandust, haridust. 

  Meile ei antud sel ajal sõnaõigust ja 

vabadust – „vale“ mõtte välja ütleja võis kergesti 

vangi sattuda. Kasutusel oli pealesurutud lipp, 

vapp ja hümn, oma iseseisvuseaja sümbolitest ei 

tohtinud me mõeldagi. 

  Ja siis lõpuks 1987. aastal hakkasid taas 

puhuma vabaduse tuuled. Toimusid fosforiidisõda 

ja laulev revolutsioon. Augustis 1989 moodustati 

Balti kett, mis kulges inimketina Tallinna 

teletornist Leedu Gediminase tornini.  

20. augustil 1991 kuulutai Eesti 

taasiseseisvunuks. 1992. aastal saime oma raha, 

millel oli kujutatud ärkamisaja tegelasi. 
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Niisiis – kuni oli alla surutud meie 

rahvustunne, ei olnud meil oma riiki. 

Meie rahval on poole sajandi pikkune õppetund, 

mida ei tohiks unustada. 

Rahvustunne ja riik – need mõisted on 

tihedalt seotud. Hoidkem seda kõvasti! 

 

Andres Raudsepp 7.d kl 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadi Kõrgemäe 8.c kl 
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Päike jättis varjud 

 

Päike jättis varjud, 

varjud et peituda. 

Üksindus ja mured 

jäid varjudesse pidama. 

Päike jättis varjud, 

lootes aidata. 

Kuid päikse loojudes said mured 

varjust välja, kurnama. 

Ootan uue päeva algust, 

varajaste tundideni ma, 

vaatan õue, otsin valgust, 

et näha varju, 

et puhata. 

 

Gäro-Ly Arro 10. kl 
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Vikerkaar 

 

Vikerkaar ah-aa! 

Jälle tulid sa! 

 

Pesast väljub lind 

imetlema sind. 

 

Lind vaatab vikerkaart: 

„Oh kui ilus värviline kaar, 

Laenaks sinult värvi paar.“ 

 

Richard Rasmus Raam 3.b kl 

 

 

 

 

 

 

Veiki Lind 3.c kl
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Kairo Kongs 8.a kl 
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Henriette Sülluste 7.a kl 
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Kool 

 

Kool on õppeasutus, kus saab erinevaid 

kogemusi ja teadmisi uutest asjadest, mida varem 

ei teadnud. Kool on hea, sest seal saab omandada 

haridust. Kool annab teadmisi, mida läheb tarvis 

igapäevaelus.  

Koolis ei saa midagi halba olla peale 

vägivalla. Seda esineb peaaegu igas koolis. 

Koolis on tore käia, sest lisaks teadmistele saab 

erinevate inimestega suhelda ja tutvuda. 

 

Hermo Kuus 7.b kl 

 

 

Mida hindan õpetajas? 

 

Õpetaja on meie haridusteel kõige tähtsam 

isik. Tema õpetab meile uusi huvitavaid aineid ja 

alustab maailmapildi kujundamist. Millised on 

need jooned, mida hindan õpetaja juures? 
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Mina hindan õpetajas kõige rohkem 

rahulikkust, sest nii suudan ma kuulata ja jälgida 

õpetajat. Kui õpetaja kaotab kannatuse, ei suuda 

ma enam keskenduda. Samuti on liigne 

kiirustamine ja energilisus häirivad. 

Järgmisena pean oluliseks 

professionaalsust. Õpetaja peaks oma ainet 

valdama ning oskama seda õpilastele seletada. 

Samuti on oluline täpsus tunni alustamisel ja 

lõpetamisel. Üsna tähtis on oma lubadustest 

kinnipidamine.  

Väga oluline on õpetaja juures inimlikkus ja 

headus. Selle juurde kuulub ka mõistmine. Siiski 

peaksid paigas olema õpetaja-õpilase 

omavahelised suhted ja reeglid. 

Huvitav on olla tunnis, kus õpetaja kasutab 

erinevaid õpetamise meetodeid. Näiteks vaadata 

teemakohaseid filme, telesaateid, arvutiga 

erinevaid esitlusi teha. Hästi jääb meelde asi, 

mille kohta toob õpetaja mõne humoorika näite. 

Kerge on suhelda õpetajaga, kellel on naljasoon. 
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Õpetaja juures ei ole vähetähtis välimus, 

sest ta on oma korrektsusega õpilastele 

eeskujuks. 

Koolis käidud aastate jooksul olen kokku 

puutunud päris paljude erinevate õpetajatega. 

Just seetõttu on mul kujunenud oma arvamus, 

mida hindan õpetaja juures. 

  Taavi Haus 9.d kl 

 

 

Poolik haridus 

 

Põhikooli suureks probleemiks on 

puudumised ning paljudele jääb hariduse 

omandamine poolikuks. Nende elu, kes põhikooli 

pooleli jätavad, ei ole kerge. Neil on üsna raske, 

sest neil pole mingit haridust ega mingeid oskusi. 

Miks jäetakse põhikool pooleli? 

Põhikooli pooleli jätmiseks on palju 

põhjuseid. Kardetakse teha eksameid või ei 

viitsita õppida ega keskenduda sellele, mida on 

tulevikus vaja. Osad jätavad põhikooli sellepärast 
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pooleli, et arvad, et peale õppimise on ka muid 

tähtsamaid tegevusi, näiteks olla halvas 

seltskonnas. Paljud lapsed ka haletsevad ennast, 

neil ei ole vanemate toetust. 

  Halvas seltskonnas on palju pätte, kes 

viivad teisi korralike pahale teele. Tehakse lollusi, 

juuakse ja suitsetatakse ja selle tulemusena 

unustavad nad kooli ja jätavad siis selle pooleli. 

Nii käituvad on just 15-16-aastased õpilased, kes 

tahavad enda elus palju  nalja teha.  

Enesehaletsemine on see, kui öeldakse, et 

ma ei oska seda ülesannet teha või harjutust. See 

on väga väär, õpilased isegi ei vaata neid töösid ja 

ütlevad kohe, et ei oska või ei saa aru, mida 

tegema peab. Ka sellepärast jäetakse kool pooleli, 

et ei osata midagi teha. 

 Meil ühiskonnas on ka sellised lapsi, kes vajavad 

vanemate toetust ja tuge. Ka nemad kardavad 

koolis käia. 

Põhikooli ei tohiks pooleli jätta. Kui sul pole 

mingit haridust, siis mida sa teed selle 8 klassi 

haridusega, sellega pole ju midagi teha, kui sa ei 
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oska isegi naela seina lüüa. Selleks, et õpilased 

käiksid koolis, on vaja muuta kõigepealt nende 

suhtumist ja aidata perekonnal probleeme 

lahendada.  

 

Martin Schmidt 9.b kl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mati Hiiemäe 6.d kl 
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Hegne Tikk 8.a kl 

 

 

Põhihariduse omandamise olulisusest 

 

 Põhiharidus on Eesti Vabariigis kohustuslik 

ja seda ka mõjuva põhjusega – noorte enda  

tuleviku heaolu pärast. Ilma põhihariduseta on 

inimesel väga raske leida endale korralikku tööd 

koos elatava palgaga või hoopiski tööd, mida 

inimene ise sooviks teha. Eesti Vabariigi seaduste 

järgi on põhihariduse omandamine kohustuslik 
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kuni 17. aastaseks saamiseni, küll on aga  sadu 

noori, kes 17. aastaseks saamisel kooli pooleli 

jätavad. 

Põhihariduse omandamise pooleli jätmise 

peamine põhjus minu isikliku arvamuse järgi on 

motivatsioonipuudus, kuid kindlasti on ka 

juhtumeid, kus nooruki eluteel tuleb ette hoopis 

midagi muud. 

Minu enda kogemustest tean väita seda, et 

lapse koolist puudumiste kohta teada saamine 

oleneb täiesti koolist, selle direktorist, 

õppealajuhatajast ja klassijuhatajast - kas 

helistatakse juba esimesel päeval, kui laps pole 

kooli jõudnud ning pole eelnevalt klassijuhatajat 

sellest teavitatud, või hoopiski nädalaid hiljem, 

kui lapsel on tekkinud ülearu väga palju põhjuseta 

puudumisi. 

Eelräägitud probleemi võimalikuks 

vältimiseks oleks mõistlik tegeleda õpilasega kohe 

ja individuaalselt, kui hakkavad tekkima paljud 

põhjuseta puudumised või hinnete langus. Koolides 

võiks olla selliste probleemidega töötavatel 
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inimestel väike töökoormus, et keskenduda just 

ühele lapsele ja et ta saaks süveneda probleemse 

õpilase probleemidesse ja tegudesse – just siis 

laheneb kõik kõigi jaoks kõige paremini. 

 Põhihariduse pooleli jätmine ja põhjuseta 

puudumised on väga suur probleem, millega on 

vaja kiiresti tegutseda. Tõesti, need juhtumid ei 

käi küll õpiku järgi, aga iga noor vastava 

probleemiga on seda väärt, et vanemate, kooli ja 

haridusministeeriumi koostööl tehakse piisavalt, 

et inimene ikkagi omandaks põhihariduse ning 

seda just tema ning Eesti Vabariigi tuleviku 

huvides. 

 

Mattias Erdfeld 9.c kl 

 

 

Laste probleemid 

 

Enamik lapsi, kes jätavad põhikooli pooleli, 

teevad seda laiskusest. Nad käivad samal ajal 

õues, istuvad kodus (näiteks arvutis) ja muud 
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sellist. Pärast avastavad end olukorrast, kust nad 

ei saa välja. On ka olnud juhuseid, kui mõni tüdruk 

jääb lapseootele või tal on laps juba sündinud ja 

peab temaga tegelema. Sellised asjad 

põhjustavad läbikukkumist ja nad ei saa tulevikus 

head töökohta.  

Sellele võiksid lahenduse leida laps, tema 

vanemad ja kool koostööd tehes, et teda suunata 

paremale teele. Mõningate laste vanemaid aga ei 

huvita, millega nende laps või lapsed tegelevad. 

Lastevanemate tähelepanu pööramine oma lapsele 

võib kasuks tulla, kui nad seda varemalt teinud ei 

ole. Mõjuda võib ka see, kui laps käiks kuskil 

trennis ka, et oleks tervislikum eluviis ehk ei 

logeleks liiga palju õues või ei istuks arvuti ees 

kogu aeg. 

Mõningate piirangute kehtestamine võib 

aidata ja kool võiks lastevanematele teavitada 

sellest, kui laps puudub, ilma et seda oleks 

lapsevanem teinud. Piirangud võiksid olla selles, 

kui kaua võib laps õues olla, kui kaua istuda 

arvutis ja kui kaua koolipäevadel üleval olla, muidu 
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ei jõua nad kooli minna. Tuleks ka aru saada, millal 

laps valetab, kas ta on haige või mitte, kas tal pea 

valutab või mitte ja muud sellist.  

Kõigele vaatamata võiks neid asju järgida 

nii vanemad, kool kui ka laps. Sellest oleneb tema 

tulevik ja lapsevanemate heaolu. Selle nimel tasub 

pingutada. 

  

Kevin Mäoma 9.b kl 

 

 

Kuidas lõpetada edukalt kool? 

 

Üha rohkem noori jätavad põhikooli 

lõpetamata. Kuid kuidas see mõjutab teisi ja kas 

neid on võimalik ümber mõtlema panna? 

 Kui õpilasel on kinnisidee, et ta ei taha 

koolis õppida, ei saa keegi teda sundida. Lapsed 

võivad käia kooli ajal teistes kohtades, tulla koju 

ja öelda vanematele, et kõik on hästi. Teismeline 

ise ei pruugi aru saada, et kõik, mis koolist tuleb, 

on tema tuleviku pärast. Mõne aasta pärast, kui 
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ta seda märkab, on aga liiga hilja ja ta saab vaid 

miinimumpalka (kui üldse tööd) seni, kuni ta pole 

lõpetanud. Noorte endi tuleviku nimel tuleb 

vähemalt põhikool lõpetada. 

 Laste koolist puudumise või teiste tegurite 

tagajärjel saadetakse nad õppekomiteesse. Seal 

otsustatakse, mida noorukiga edasi tehakse, kas 

saadetakse erikooli, hirmutatakse seni, kuni 

teismeline nõustub koolis käima või siis pannakse 

ta koduõppele. Noored ei tohiks ühtegi neist 

variantidest tahta, kuid vajadusel on nad olemas. 

 Koolist puudumine mõjutab ka 

täiskasvanuid. Õpilase põhjuseta koolist 

puudumine on seadusevastane ja nooruki vanemad 

peavad trahvi maksma. Nii paneb õpilane ka oma 

klassijuhataja muretsema. Kui terve õpilase pere 

muretseb noore tuleviku pärast rohkem kui 

teismeline ise, siis on midagi juba viltu. Õpilane 

peaks ise üritama rohkem ja koolis õppima, sest 

muidu on ta lihtsalt isekas, kui ta paneb teisi 

enda pärast muretsema. 
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 Kuigi koolist võib raske olla, tuleks üritada 

edasi, ei tohi alla anda ja põhikool võib 

lõpetamata jääda. Kõik, kes õpilast üritavad 

aidata, teevad seda hoolimisest. Noorukid, kes ei 

lõpeta põhikooli, ei saa kellekski huvitavaks ja 

hiljem hakkavad kahetsema. Ära jäta kooli pooleli, 

sa tänad ennast hiljem. 

 

Emma Tamm 9.a kl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Tamm 9.a kl 
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Ära jäta kooli! 

 

 Põhikooli poolelijätmise ja puudumise 

tõsidust tunnistavad nii kool kui ka 

haridusministeerium. Miks siis jäetakse kool 

pooleli?  

 Paljud jätavad kooli sellepärast pooleli, et 

nad kardavad eksameid või tahavad niisama 

ägedad olla. Nad arvavad, et kool on igav ja nii 

edasi. Kool peabki igav olema.  

Paljud ei viitsi juba sellepärast käia, et 

nüüd on arvutid. Paljud jätavad sellepärast kooli 

pooleli, et on leidnud sellised sõbrad, kes ei viitsi 

koolis käia ja nende jaoks peab ju äge olema. 

Enamus lapsevanemaid ei huvita nende laste 

koolitöö, vaid nad usuvad seda, mida laps neile 

räägib. Paljud arvavad, et nad saavad ilma 

hariduseta hakkama, aga kui nad saavad 

kaheksateist täis, vot siis on neil jama kaelas, 

sest ilma hariduseta ei taha neid keegi. 

Põhjuseid, miks ei käida koolis, on mitmeid: 

enesehaletsemine, halb seltskond, 
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eksamitekartus, lapsevanemad ei toeta nii palju, 

kui vaja. Kool võiks ka rohkem peale käia. 

Klassijuhataja või direktor võiks helistada sellele 

lapsele ja hoiatada või ähvardada teda .  

 Kannatage need 12 aastat koolis ära, see on 

teie enda huvides. 

 

Karl-Martin Reim 9.b kl 

 

Inari Oja 9.b kl
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MIDA ME KOOLIS VEEL TEEME? 

 
51 

 

Lumine matk 

 

       On lumine talv. Õues on külm ja palju lund. 

Järved ja jõed on jääs. Loomadel on lume alt 

raske toitu otsida. 

        3. klassi õpilased otsustasid metsloomi 

aidata. Kevin viis põtradele ja kitsedele heina. 

Laura pani jänestele porgandit, kitsedele kapsast 

ja metssigadele kartuleid. 

         Pärast loomadele toidupanekut võisid 

lapsed metsas suusatada. Kevin oli just mäest alla 

tulema hakanud, kui tema ees keegi kukkus. 

Haiget ei saanud õnneks keegi. 

         Mina ise ei ole loomadele metsa süüa viinud, 

aga tahaks küll. 

 

Robin Raidmaa 3.a kl 
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Marius Metsaots 9.c kl 

 

 

Vabadusvõitluse radadel 

 

Ajalooõpetajad korraldasid meile 

ekskursiooni vabadusvõitluse radadele. Osalesid 

õpilased 8.-12. klassini. Marsruut viis meid 

Valgamaale ja Lätti. 

Esimene koht, mida külastasime, oli 

sõjaajaloo väljapanek Valgas. Külastasime sealset 

muuseumi. Mitmed eraisikud on muuseumile 
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esemeid annetanud. Muuseumi õue peal saime 

näha erinevaid sõjamasinaid. Muuseumis sees 

saime näha erinevat politseivarustust ning vanu 

relvi. Lõpuks saime uudistada ka metsavendade 

punkrit. 

Edasi liikusime Paju mõisa juurde. Enne 

mõisa juurde jõudmist korraldasid õpetajad 

väikse jalgsimatka. Mõisa juurde jõudes nägime, 

et lagunenud mõisat  renoveeritakse. Paju lahing 

peeti maha 31. jaanuaril 1919. Paju mõisat 

kaitsesid 1200 Läti kütti. Eestlased suutsid mõisa 

lahingus vallutada.  

Külastasime järgmisena Võnnut. Võnnu 

lahing peeti maha 19.-23.juunil 1919. Hiljem 

kehtestati vaherahu. Ka selle lahingu võitsid 

eestlased. 

Peale Võnnut jõudsime Siguldasse. Siguldas 

oli mitu muinaslinnust. Külastasime ühte neist. 

Kaasas oli meil Läti giid. Ta rääkis linnuse ning 

Sigulda ajaloost. Kõndisime mööda koridore ja 

treppe ning uudistasime linnuse põnevaid kohti. 
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Kõie rohkem meeldisid mulle Sigulda linnuses giid, 

vangikong ja pikad pimedad trepikojad. 

Viimasena sõitsime Turaidasse. Seal 

külastasime Turaida linnust/ lossi. Seal pidime 

torni pääsemiseks ronima mööda pikka ja 

väsitavat treppi. Turaidas tegime ka pikema 

peatuse. Edasi alustasime koduteed. Turaidas 

meeldis mulle kõige rohkem linnust/ lossi 

avastada.  

Kokkuvõtteks võin öelda, et mulle meeldis 

reis väga. Arvan, et õpetajad võiksid  ka tulevikus 

selliseid reise korraldada. Oli väga tore ja hariv 

külastada vabadusvõitluse radu. 

 

Raigo Kotkas 8.d 

kl 

 

 

 

 

 

Marko Šults 7.d kl 



MIDA ME KOOLIS VEEL TEEME? 

 
55 

 

Tegime tikuvõileibu 

 

Tikuvõileibu võib teha väga paljudest 

erinevatest toiduainetest. Näiteks paned saia, 

juustu ja viinamarja kõik ühe tiku otsa. Võib teha 

näiteks tomatist, vorstist ja juustust.  

Tikuvõileiva tulemus peaks olema hea. 

     Meie tegime tikuvõileibu saiast, sulatatud 

juustust, vorstist, kurgist ja redisest. Õpetaja 

määris saiale sulatatud juustu. Ats pani 

vorstilõigud peale. Erlend lõikas kurki ja pani 

kurgiviilu vorsti peale. Mina lõikasin redist ja 

panin selle kurgi peale. Oliver torkas tikud 

võileibade sisse. 

     Pärast tegime teed ja sõime võileivad ära. 

Mulle väga maitses. 

 

Romet Holter 3.a kl 
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Tore matk metsa 

 

      Sel kevadel käisime Vapramäel. Kohale 

sõitsime bussiga. Meil oli vastas giid, kelle nimi oli 

Aini. Ta andis meile tabelid ja pastakad ning 

binoklid. 

      Metsa läksime kõik koos. Me pidime liikuma 

tasakesi ja vaikselt, sellepärast et pidime giidi 

kuulama ja et kuuleksime lindude laulu. Tädi andis 

meile märku, kui lind laulab. Me kuulsime 

laulurästast, metsvinti ja käblikut. Laulurästas oli 

pruunikas lind. Tema laul kõlas kiri-küüt, kiri-

küüt, kiri-küüt. Metsvint oli punakas lind. Tema 

laul kõlas vist-vist-vist-vist.  

Käblik oli väga väike hallikas linnuke. 

      Pärast metsamatka mängisime giidiga 

laulumängu ,,Mina olen rikas mees”. Oma klassiga 

mängisime trihvaad. Mulle meeldis väga see matk 

ja oleks tahtnud seal rohkem aega olla. 

 

Kenno Polli 3.a kl 
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Silver Kuhi 3.c kl
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KUIDAS 

ME 

RÄÄGIME? 

Arnold Milihhin 8.b kl 
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Eestlaste armastus võõrsõnade vastu 

 

Eestlased kasutavad võõrsõnu tänapäeval 

rohkem kui kunagi varem. Mõnedele sõnadele ei 

tea sellegi poolest mõned inimesed vastust. 

Paljudele inimestele ei meeldi võõrsõnade 

kasutamine. 

Eestlastele on tulnud kogu võõrsõnade 

kasutamine ja släng tulnud umbes 20.-21. sajandil. 

Eestlased võiksid rohkem kasutada oma emakeelt 

võõrkeele asemel. Võõrsõnade kasutamisega on 

liiale mindud. Sellepärast, et paljudel asutustel ja 

poodidel on võõrkeelsed nimed. Nende 

võõrkeelsete nimede asemel võiksid eestlased 

panna nii kauplustele ja poodidele kui ka 

asutustele nimesid oma emakeeles.  

Eestlastele meeldib kasutada võõrsõnu 

sellepärast, et mõned sõnad oleksid eesti keeles 

pikemad kui võõrkeeles. Suur osa inimesed, 

kellele ei meeldi kasutada võõrkeelseid sõnu, on 

vanurid, kes ei taha käia ajaga ja keelega kaasas. 

Vanuritele meeldib rohkem näha oma emakeelseid 
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sõnu. Üks põhjuseid, miks kasutatakse rohkem 

võõrsõnu, on ka see, et neid on kergem käänata ja 

pöörata.  

Võõrsõnade mõju aina tugevneb, sest aina 

uusi nimesid, mis võivad olla võõrkeeles, annavad 

suurema mõju. Näiteks, kui on poe nimi Candy 

Shop, siis võib arvata, et rohkem inimesi külastab 

seda selle võõrkeelse nime pärast. Mõne aasta 

pärast võib juba olla veel rohkem võõrkeelseid 

sõnu. Võõrsõnad ajavad mõned inimesi segadusse. 

Sellepärast peaks rohkem inimesi tutvuma 

võõrsõnadega interneti, raamatute või millegi muu 

abil.  

Minu arvates peaksid inimesed kasutama 

rohkem oma emakeelt kui võtma võõrsõnu 

muudest keeltest. 

 

Siimon Träss 9.b kl 
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Moodne sõnakasutus 

 

 Tänapäeval kasutatakse Eestis väga palju 

võõrsõnu ja nimesid, mis pole üldse eestipärased. 

Enamjaolt on need tulnud kuskilt internetist, 

filmidest või muudest sellistest kohtadest.   

 Võõrsõnad mida kasutatakse on enamjaolt 

ingliskeelsed. Neid kasutatakse, kuna need 

paistavad rohkem silma. Söökla asemel 

kasutatakse näiteks sõna buffet. Arvatakse, et 

buffet kõlab paremini ja moodsamalt välja. 

Väljend segamix on veidi sobimatu, kuna seda 

lugedes või kuuldes ei pruugi igaüks aru saada, 

mida see tähendada võib.  

Firmadele pannakse selliseid nimed nagu 

Surfhouse, Sportland, Betta Zokauplus, Eagle 

Vision, Home Gallery, Glamuur ja Fashion Butiik, 

Unique Boutique, Segamix, Dreamland ja 

Konditoria Tunturi jms. Need kõlavad palju 

stiilsemalt, kui võrrelda surfhouse ja see ümber 

tõlkida surfipood. Kauplus New Yorker on 

tuletatud linnast New York ja seepärast on ka 
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see tuntum. Teine spordiklubi on MyFitness. See 

on üldse ingliskeelne. Vahest on lihtsam 

väljendada võõrkeeles. Võõrnimedega ärid ajavad 

tihti segadusse, sest selle nime järgi ei saa 

teada, mida ta müüb või millega ta tegeleb. 

Kasutatakse ka väga imelikke võõrnimesid, 

nagu Kalli-Christal, Rögabert, Dildomar  ja 

tüdrukute nimed milleks on Maerut Mannjaana, 

Bagriela, Türanna ja Säsily Sofi. 

Selliste võõrsõnade kasutamine 

igapäevases elus risustab eesti keelt. Elades 

Eestimaal tahaksin näha, et üldkasutatavatel 

asutustel ja ettevõtetel oleksid eestikeelsed 

nimetused ja inimestel oleksid normaalsed 

eestipärased nimed. 

 

 Kevin Mäoma 9.b kl 
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Inglise keel sheerib eesti keelele sõnu 

 

Tänapäeval on üha enam hakatud kasutama 

võõrapäraseid sõnu ja nimesid. Näiteks võib 

Viljandi tänavatel näha ärisilte Home Gallery, 

Glamuur ja Fashion Butiik ning Unique Boutique.  

 Põhjusi, miks inimesed võõrsõnu tarvitavad, 

võib olla mitmeid. Võõrkeelsed sõnad kõlavad 

teistmoodi ja firmajuhid võivad arvata, et 

niimoodi nad juhivad tähelepanu oma ettevõttele 

ning erinevad teistest asutustest. Minu arvates 

võõrad nimed raskendavad firmade nimede 

hääldamist ning kui ma tahaksin oma tuttavale 

sellest firmast rääkida, ei oskaks ma seda õieti 

hääldada ning kaaslane ei pruugi aru saada millist 

firmat ma täpselt mõtlen. 

 Kirjanik Andrus Kivirähk nentis, et 

buffet's lõunatamine kõlab palju moodsamalt ja 

peenemalt kui sööklas einestamine. Olgugi, et toit 

võib olla sama neis mõlemas.  

 Keelespetsialisti hinnangul näitab eestlaste 

võõrapäraste äri-ja eesnimede kasutamine meie 
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rahva ebakindlust ning eneseväärikuse puudumist. 

Ehk ka hoolimatust meie oma emakeele vastu? 

Mida rohkem me võõrsõnu kasutame seda rohkem 

hakkavad kaduma eestikeelsed sõnad ja meie 

emakeel võib hääbuda. Me ei tohiks rüvetada oma 

keelt nimedega, mis ei kuulu meie keelde.  

 Kuid eestlaste võõrnimede kasutamine ei 

piirdu üksnes äri-ja ettevõtete nimedega. 

Võõrapäraseid nimesid pannakse ka lastele. 

Näiteks on poisid endale nimeks saanud Kalli-

Christal, Rögabert, Dildomar, tüdrukuid on 

ristitud nimedega Maerut Manjaana, Bagriela ja 

Säsily Sofi. Vanemad ei mõtle tegelikult sellele, 

et lastel võib olla raske oma nime hääldada või 

kirjutada.  

 Võõrkeelsete sõnade igapäevane 

kasutamine on eriti popp noorte seas. Paljud 

vanemad ei saa enam arugi, mida laps räägib, sest 

tema sõnavara täiendab släng. Tihti kuuleb nende 

suust levinud väljendeid nagu näiteks tšillima ja 

hängima.  
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Eesti keelt on igati püütud säilitada, kuid 

iga inimene peaks andma oma panuse selleks, et 

meie emakeel unustuse hõlma ei vajuks.   

 

Evelin Roosaar 9.a kl 

 

Eesti keel ruulib 

 

Minu arvates ei tohiks eestlased nii palju 

ära kasutada inglisekeelseid sõnu, kuna need ei 

kõla ja tavaliselt ka ei sobi paremini kui 

eestikeelne sõna. Eesti keel on iga päev meie 

ümber ja võib-olla just selle tõttu hakatakse 

teisest keelest sõnu noppima, sest meie oma keel 

tundub meile igavavõitu. Arvatakse ka, et kui 

kasutada oma lausetes rohkem inglise või mis 

iganes keele sõnu,  siis ollakse ägedam. Inimesed 

tahavad olla teistest erinevad, tahavad näidata,  

et oskavad võõrsõnu kasutada. 

 Inimesed peaksid tõsiselt hakkama 

mõtlema oma keele peale, sest kui me seda ei tee, 

võib eesti keel jääda unarusse. Näiteks tulevikus 
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võivad inimesed üldse eesti keelt teistmoodi 

rääkida sellise võõrsõnade kasutamise tõttu. 

Eesti keel on väga ilus ja kõlav keel ja selles 

keeles on väga palju erinevaid ja huvitavaid sõnu. 

 Igapäevaselt kuulen ma enda ümber neid 

samu totraid inglisekeelseid väljendeid, kuigi minu 

jaoks ei kõla need üldse nii naljakalt kui teistele. 

Pigem peaks eestlased kokku hoidma, kuna me 

oleme niigi väike rahvas ja selletõttu räägitakse 

meie keelt väga vähe. Ise olen saanud hakkama 

oma emakeelega ja saan ka selle keelega ägedaid 

lauseid kokku moodustada , et teisi naerma ajada. 

 Mina leian, et kui eesti keelde natukenegi 

rohkem süveneda,  ei peaks me teisest keelest 

võõrsõnu  laenama, vaid  saame väljendada ennast 

omakeelsete lausete abil.   

 

Raily Paddar 9.a kl 
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Keelemäng 

Akrostihhon 

 

Kordan mõttetult sõnu. 

Ei tea isegi miks? 

Ega hooligi väga. 

Lasen sõnadel tulla ja minna, 

Ei tea isegi kuhu ja kust. 

Miljoneid mõttetuid sõnu - 

Ära ei lõppe need. 

Naljakad mõttetud sõnad nagu: 

GORILLA, GONGO JA GRILL! 

 

Ramon Tegova 7.c kl 
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MIKS ME 

NII 

TEEME? 

Marc Ander Etti 5.b kl 
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Suitsetamine 

 

Paljudel noortel on suitsetamine saanud 

sõltuvuseks. Tavaliselt hakkavad inimesed 

suitsetama sõprade seltsis. Noor inimene saab 

ühe suitsu ja tõmbab ära, et olla äge. Laseb 

endale ka suitsu osta. Siis läheb aeg edasi ja 

suitsetamine saab sõltuvuseks, päevas võib kuluda 

pool pakki või rohkemgi. 

Suitsetamine kahjustab tervist, eriti keelt 

ja kopse. Samuti kulub suitsetamisele palju raha. 

Mina arvan, et suitsetamine on väga halb, aga 

sõltuvuses inimese arvates on see hea. 

 

Uku-Siim Berg 7.a kl 

 

 

Mõnuained 

 

Joomine ja suitsetamine on noorte seas 

populaarsed. Noored tahavad näidata, et nad on 
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„kõvad mehed“, sõprade seas hinnatud ning 

tähtsad. Kellele ei meeldiks olla teistega mestis? 

Noortel ei ole midagi teha ja siis hakkavad nad 

tarvitama tubakat ja alkoholi. Noortel ei ole 

huvialasid või on, aga vanematel pole nende jaoks 

raha. 

Narkootilistest ainetest võib sõltuvusse 

jääda. Sageli on raske mõnuainetest loobuda. 

Mõned noored tahavad sarnaneda liidritega. 

Noored tahavad proovida narkootilisi aineid ka 

lihtsalt huvi pärast. Sageli tahavad inimesed 

pääseda päriselust. Perekonna ja sõpradega võib 

olla probleeme ning siis tarvitatakse mõnuaineid, 

et muresid unustada. 

Kui inimene on kaua aega mõnuaineid 

tarvitanud, siis on tal endal sellest raske välja 

tulla. Ta vajab abi, et neist loobuda. Ta proovib, 

ehk sõbrad või pere aitavad. Kui mitte, siis peab 

võõrutusravile minema. Abi saab inimene ainult 

siis, kui ta ise tahab. 
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Hea oleks, kui inimesed leiaksid mõnuainete 

tarbimise asemele parema tegevuse. 

Mõnuainetega ei ole mõtet oma elu rikkuda. 

 

Tauri Koll 7.a kl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ott Künnap 6.b kl  
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Koolivägivald 

 

Koolivägivald on tänapäeval saanud tõsiseks 

probleemiks. Kui koolis selline probleem ilmneb, 

tuleb asja tõsiselt suhtuda, sest noored, kes teisi 

kiusavad, võivad tulevikus oma eluga hätta 

sattuda. Teadlased on kindlaks teinud, et üle 

poolte uuringus osalenud meestest, kes olid olnud 

nooruses agressiivsed, on 30. eluaastaks soeolnud 

ka kriminaalselt karistada. Selliste noortega 

tuleks nende probleemidesse süveneda ja uurida, 

mis on vägivaldse käitumise põhjus. 

   Koolivägivald pole ainult füüsiline vägivald. 

See võib olla ka vaimne terror. Teist inimest 

pidevalt mõnitades või talle halvasti öeldes 

mõjutab see tugevalt tema halvasti öeldes 

mõjutab see tugevalt tema psühhileat. Tema 

enesehinnanh langeb ning tal võivad tekkida 

enesetapumõtted. Paljud noored on isegi nii 

kaugele läinud, et on oma elutee ise lõpetanud. 

   Koolivägivallatsemise tõttu on toimunud ka 

koolitulistamised. Eestis õnneks seda probleemi 
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pole, aga juba on toimunud koolitulistamine meie 

põhjanaabrite, soomlaste juures. Kõige parem 

näide sellest on film „ Klass ’’. Palju vastandike 

arvamusi tekitanud videomaterjal on suurepärane 

tõestus, kui kaugele võib minna vägivald 

kaasõpilaste vastu. Iga inimene peaks seda 

vähemalt korra vaatama, et aru saada kuidas 

mõjutab tema käitumine teisi. 

   Noore inimese vägivallatsemine algab 

kodusest kasvatusest, kui lapsevanemad ei ole 

suutnud õpetada oma lapsele vägivallaset 

käitumist. Mõnikord aga ei suuda isegi 

lapsevanemad oma lapse kontrollida ja ta võib 

hakata terroriseerima ka oma vanemaid. 

   Koolivägivald on kindlasti probleem, millega 

tuleb tegeleda ja mida ei tohiks mitte mingil 

juhul ignoreerida, sest sellel võivad olla väga 

kurvad tagajärjed. 

 

Evelin Roosaar 9.a kl 
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Valetamisest 

 

Paljud inimesed valetavad. Miks? Ei oskagi 

täpselt öelda. Küll aga on jube, kui juba väike laps 

valetab. 

On olemas kahte sorti valetamist. Üks 

neist on hädavale ja teine teadlik vale. Näiteks on 

teadlik vale see, kui lähed õpetaja juurde ja 

ütled, et pea valutab, selleks et koju saada. Kuid 

kui sul on peavalu ja sa ei suuda enam koolis 

õppida, siis ütleksid, et sa pead näiteks arsti 

juurde minema. 

Valetamine ei ole ilus. Nii võid jääda 

kõigest ilma. See võib tuua kaasa probleeme. Võib 

tekkida ka terviseprobleeme, näiteks kui sa 

valetad ja pärast hakkad närveerima, et kui vale 

välja tuleb, võib pahandusi tulla. 

Minu soovitus oleks mitte valetada, et 

vältida probleeme. 

 

Henriette Sülluste 7.a kl 
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Koolireeglid 

 

Kooliasjad jäta koju, 

sest sa pole kaamlipoju. 

Tundi mine siis, kui tahad, 

kontra ajal puksi maha. 

Õpikusse pilte kribi,  

tunnis palju ringi sibli. 

Pane selga nabapluus,  

siis sa oled täitsa tuus. 

Vahetunnis palju trügi, 

maha viska sihvkat, prügi. 

 

 

Melissa Beverly Kaseorg 4.a kl 

(luuletus osales kirjandusfestivali „Prima Vista” raames 

korraldatud loomingulisel konkursil „Kahjulikke nõuandeid” 

Grigori Osteri auks) 
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Ulaka koolipoisi reeglid 

 

Kui sa koolimajja lähed,   

pane nokats pähe! 

Näri tunnis nätsu, 

pane maha tatilärtsu! 

 

Kui sa plikat näed, 

sea sa valmis käed, 

tõmba patsist nii kuis jõuad, 

siis see piripill peab lõuad! 

 

Kui sa miskit katki teed, 

lükka välja oma keel! 

Direle sa vastu hakka, 

siis ta turri ajab laka! 

 

Koolist koju minnes jäta 

garderoobis juntsud hätta. 

Keera lukku ruumi uks. 

Haugu nagu naabri Tuks. 
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Ja kui riides oled sa, 

uuri teiste taskuid ka! 

 

Kalju Tennosaar 4.a kl 

(luuletus osales kirjandusfestivali „Prima Vista” raames 

korraldatud loomingulisel konkursil „Kahjulikke nõuandeid” 

Grigori Osteri auks) 

 

 

Henri Kuusik 8.a kl 
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Kaidi Markna 9.a kl 
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Reaalsuse piirimail 

 

 21. sajandi alguseks on arvutist kujunenud 

meelelahutuskeskus. Kuigi arvutiga peab ka palju 

tööd tegema, kipub vaba aeg ja isegi tööaeg 

kuluma suhtlemise, muusika kuulamise ja arvuti-

mängude peale, mis on meist vaid mõne 

nupuvajutuse, käeviipe või isegi mõttevälgatuse 

kaugusel. 

 Digitaalseadmete kasutuselevõtust saadik 

on meelelahutustööstus lõiganud tohutut kasu, 

rakendades masinate arvutusvõimet 

arvutiomanikele meelehead pakkuvate 

programmide loomiseks. Nii on paljudele 

mõistmatuks jäänud, kuidas miski, mis näeb välja 

nagu arvutimäng, saab olla tõsine töö ja reaalse 

elu osa. Virtuaalsetest maailmadest, kus saab 

ennast väljendada ja teostada lõputult erinevatel 

viisidel, on saamas „päris” elu käepikendus. 

Sellisel moel avarduv mõttemaailm kujundab 

enneolematul moel inimeste väärtushinnanguid ja 

seega inimühiskonna tulevikku. 
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 Elektrooniliste seadmete potentsiaal luua 

uusi maailmu on köitnud inimeste meeli juba 

sellest ajast saati, kui arvutusvõimsusest tuli 

maailma kuvamiseks ja töös hoidmiseks puudu. 

Minu huvi arvutite vastu sündis ühest sellise 

unistuse ilmingust. 1982. aastal ilmunud kultusfilm 

„Torn”, mida mina 3-aastasena millalgi 1995. aasta 

paiku televisioonist nägema juhtusin, rääkis loo 

arvutimängude loojast, kes jäi digitaalruumis 

loodud maailma lõksu. See teos tõi esile 

tehnoloogia abil loodud sünteetiliste reaalsuste 

võimalikkuse ning rääkis tulevikust, kus tehnika 

areng toob kasutusse üha uuemaid ja 

murrangulisemaid liideseid, millega rikastada 

meie kogemust virtuaalmaailmaga lävimisel. 

 Nüüd, 30 aastat hiljem, elame maailmas, 

õigemini öeldes maailmades, millest vaid üks on 

naturaalne füüsiline reaalsus. Virtuaalse reketi 

või mõõgaga vehkimiseks peab vaid käega sama 

liigutuse tegema ja olemas on ka tehnoloogia 

ainuüksi mõttejõuga arvutitele käskluste 

jagamiseks. Tõetruu välimusega tehisilm on osa 
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igapäevaelust ja küsimus pole „kuidas teha?”, vaid 

„mida teha?” selles puute-, viipe- ja 

mõttetundlikus virtuaalmaailmas. 

 Väga kohaselt pani eelmainitud filmi 2011. 

aastal valminud järg rõhku religioossetele, 

filosoofilistele ja eetikat ning moraali 

puudutavatele küsimustele. Kes ja kuidas valitseb 

digitaalmaailma, kuidas suhtub inimene tehislikku 

isiksusse ja tema mõtetesse ning tunnetesse – 

seda kõike peame meie endilt küsima praegu, kui 

virtuaalne on piisavalt kaugel reaalsusest. 

 Elu pole mäng, mäng on elu. Ühes 

situatsioonis nõuab murelik ema, et laps „Maa 

peale tagasi” tuleks, sest mäng pole ju päris. 

Teine kord, kui laps kedagi arvutiekraanil 

veristab ja tükeldab, kõlab ema murelikule 

järelepärimisele vastus: „See on vaid mäng!“ Need 

kaks näidet iseloomustavad praeguseid arusaamu 

empiirilise maailma ja sünteetilise reaalsuse 

tähtsuste vahest. Mida lähemale jõuame 

digitaalmaailmaga üheks saamisele, seda tähtsam 

on mõista, kuidas kogu virtuaalreaalsus sõltub 
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siinsest maailmast ja ükskõik millises ilmaruumis 

kogetu mõjutab meie mõttemaailma ja isiksust. 

Meie omakorda avaldame mõju teistele 

inimestele. Et arvutimängude ja 

suhtlusprogrammide murelaps virtuaalne reaalsus 

saaks alal hoida toimivat ühiskonda, tuleb aru 

saada, kus lõppeb singleplayer game ja algab 

massively multiplayer online role-playing game of 

life. 

 Elu on alati inimesi proovile pannud. 

Takistused annavad võimaluse tugevneda ja 

areneda. Kunagi varem inimajaloos pole olnud nii 

palju arenemisruumi ning ruumi tuleb juurde 

eksponentsiaalselt. On omaette väljakutse täita 

arenguruum kasutajasõbralikkusega, enne kui 

selle jõuab anastada kõigile kahjulik pahavara. 

Suutmaks lisaks oma muredele tegeleda ka 

ühiskonna muredega, ei tohiks unustada, et lisaks 

tõsiste rollide mängimisele aitab mõõdukas 

lollimängimine pingeid maandada. Öeldakse, et 

utoopia, millest alati unistatakse, on väljaspool 
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reaalsuse piire. Ei jää midagi muud üle, kui 

reaalsuse piire laiendada. 

Mario Raitar 12. kl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maris Pesor 8.a kl 
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Imelik lugu 

 

Kohtasin hüääni, kes disainis 

tulevikukušetti. Kui ta mind nägi, korjas ta oma 

asjad kokku ja galoppis minema. Ma jooksin talle 

järele, kuid minu ja tema vaheline distants oli 

liiga suur. Me jooksime kaua, kuni korraks vaatas 

hüään selja taha ega pannud tähele, et meile 

lähenesid ufoloogid. Ta jooksis läbi röntgeniruumi 

ja ma sain teada, et see koht on radioaktiivne. Ma 

leidsin maast bumerangi ja viskasin hüääni sellega. 

Bumerang takerdus talle jalgadesse ja ta kukkus. 

Lõpuks sain šansi ta kinni püüda. 

 

Rasmus Saaren 7.b kl 

 

 

 

 

 

 

Alder Käspri 6.b kl 
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Rednari seiklus 

 

Elas kord poiss nimega Rednar. Ta oli 

teadlane ja astronoom, kes uuris võõraid 

planeete. Kord õhtul istus ta aias ja imetles 

teleskoobiga planeete. Järsku märkas ta Marsi 

juures planeeti, mida ta varem näinud polnud. Ta 

imestas, et see Maale nii lähedal on. Rednar 

mõtles, mis planeet võiks see olla, kuid välja ta 

seda ei mõelnud. 

 Ta läks raketibaasi, kus olid astronaudid, ja 

palus neilt abi. Ta tahtis sinna planeedile lennata 

ja vaadata, mis planeet see on. Kuid astronaudid 

ei lasknud teda kosmosesse. Peale seda läks 

Rednar koju magama. Nagu ta silmad kinni pani, 

lendas ta aknast välja kaugele, kaugele 

kosmosesse sellele planeedile. 

 Kui Rednar silmad avas, oli ta päriselt sellel 

võõral planeedil. Seal oli sadu tuhandeid 

tulnukaid, kes toimetasid, tegid tööd ja ehitasid. 

Rednar tõusis püsti ja läks uurima, mis planeediga 
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tegemist on, kuid see oli nii suur, et poleks iial 

jõudnud kõike läbi uurida. 

 Rednaril oli taskus nuga. Ta võttis selle ja 

lõikas planeedist tüki, kuna tahtis teada, millest 

see koosneb. Ta pani tüki taskusse. 

 Ta püüdis rääkida ka tulnukatega, kuid nad 

ei vastanud, sest nad ei saanud Rednari keelest 

aru. Kuid siis tuli nende juurde tulnukaprofessor, 

kes oskas sadu keeli, nende hulgas ka Rednari 

keelt. Nüüd sai ta professorilt teada kõik, mida 

ta planeedi kohta teada oli tahtnud. Kuid ühte 

asja unustas ta küsida, nimelt mis materjalist 

planeet on. 

 Rednar pani korraks silmad kinni ja ärkas 

enda voodis. Ta ruttas aeda teleskoobi juurde, 

kuid planeeti enam polnud. Ta imestas, kas see oli 

tõesti kõik uni olnud. Siis leidis ta oma pükste 

taskust tüki, mille ta oli planeedi küljest noaga 

lõiganud. Ta jooksis oma keldrilaborisse uurima, 

millest see tükk koosneb. Selgus, et see oli 

koosnes kommidest. 
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 Kuid kuidas ta sellele planeedile sattus ja 

kuidas see tükk talle taskusse sai, on siiani 

teadmata. Rednarile  oli see aga elu parim seiklus. 

 

Arnold Milihhin 8.b kl 

 

 

Rohelised elukad 

 

Elas kord üks tavaline maapoiss nimega 

Arnold. Ta oli 15-aastane noormees, kellele 

meeldisid tulnukad ja kummitused. Ühel ilusal ööl 

vaatas ta tähti, aga pani tähele, et üks tähtedest 

liigub täiskiirusel tema poole. Siis ta nägi, et see 

ei ole täht, vaid mingisugune lendav objekt. See 

taldrik lendas üle tema ja ta jooksis seda 

vaatama. Arnoldil ei olnud sõnu selle kohta, mida 

ta nägi, sest see oli uskumatu. Sealt tulid välja 

mingisugused rohelised elukad ja Arnold küsis: 

„Kas te olete tulnukad?“ 

 Tulnukad vastasid: „Jah, me olene tulnukad, 

nagu sa ütled, aga meie kutsume ennast 
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hüperelukateks.“ Arnoldit huvitas väga, mida nad 

siit maalt tahavad. Tulnukad vastasid: „Meil 

juhtus õnnetus, kütus sai otsa ja siit maalt saab 

seda väga palju.“ Arnold küsis: „Kuidas te 

teadsite, et ma seda mõtlesin? Kas te oskate 

mõtteid lugeda?“ Tulnukad noogutasid ja rääkisid, 

et neil läheb vaja kristalli – see on ainus kütus, 

mida nad kasutada saavad. Arnoldil vajus suu lahti 

ja ta küsis: „Kust ma need kristallid välja võlun?“ 

 Elukad rääkisid talle, et neid saab kätte 

sellest samast kohast. Arnoldil oli hea meel, sest 

ta lootis saada palju kristalle ning seeläbi hästi 

rikkaks. Nad hakkasid otsima ja leidsid 

mingisuguse mahajäetud koopa, mille sees oli väga 

palju kristalle. Nad hakkasid kohe tegutsema ja 

saidki piisavalt kristalle. 

 Nad panid kristalli kütusesse ja parandasid 

lendaval taldrikul mõned asjad ära. Tulnukad 

tänasid Arnoldit ja ütlesid: „Ütle üks soov ja me 

täidame selle.“ Poiss soovis, et ta oleks maailma 

kõige kuulsam ja rikkam inimene ja et maailmas 
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oleks rahu. Tulnud lendasid minema ja poiss oligi 

kõige õnnelik inimene maailmas. 

 

Erki Vomm 8.b kl 

 

 

 

 

 

Timo Tampuu 9.b kl 
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Ulmejutt 

 

Elas kord robot Peeter kes oli kuueaastane 

nagu iga tavaline kuue aastane robot. Ta oli 

keskmist kasvu , tal olid lühikesed heledad 

juuksed ja tal olid ema ja isa kelle nimed olid 

Malle ja Kalle. Nad elasid planeedil Marss. Tema 

ema töötas bensiinijaamas müüjana ja isa oli 

Marsi kuningas. Nad elasid õnnelikku elu, kuni 

ühel päeval tuli kõrvalplaneedi Päike kuningas Jüri 

neid röövima. Jüri oli väga tugev ja pikk mees ja 

väga võimas valitseja. Ta tahtis  vallutada ka 

planeeti Marss, nagu oli seda teinud teiste 

kõrvalplaneetidega. Ta võttis Peetri pere kinni ja 

hakkas neid piinama. Ta piinas nii ,et andis neile 

hästi vähe süüa ja hoidis pimedas kongis kinni. 

See kong oli kõige pimedam kong universumis ja 

seal sõitsid ringi robotrotid kes sõid ainult liha. 

Iga kord kui nad neist mööda sõitsid, 

hammustasid väikse tüki küljest.  

Ühel koledal päeval kõndis sealt mööda 

sõjaväeülem leitnant Aare Ööbik. Ta kuulis appi 
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karjeid ja ta läks asja uurima. Kui ta kohale 

jõudis ja nägi mis toimus, hakkas ta raadio teel 

abi kutsuma. Aga sel hetkel kui ta abi kutsus, tuli 

Jüri ja võttis ka tema kinni.  Õnneks jõudis 

leitnant abi ära kutsuda enne kui Jüri ta kinni 

võttis.  

Appikutset kuulsid reamehed Adolf ja 

Jossif. Nad olid universumi tugevaimad mehed ja 

olid juba varem ka rinda pistnud kuningas Jüriga. 

Nad läksid sinna majja sisse ja hakkasid Jüriga 

võitlema. See lõppes sellega,  et Jüri sai lüüa ja 

ta pandi vangi aga Peetri pere ja leitnant Aare 

lasti vabaks. Kuningas Jüri pandi samasse kongi 

kinni kus ta oli teisi hoidnud ja ta jäi sinna oma 

elupäevade lõpuni. Peetri perekond elas oma 

tavalist elu edasi. 

 

Martin Johannes Saar 8.b kl 
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Elust Masandral 

 

Kord asus üleval universumis planeet 

nimega Masandra. Eestist asus see planeet väga 

kaugel. Seal oli imeilus maastik: suured künkad, 

sügavad järved, hiiglaslikud puud ja rahulik 

õhkkond. Kui võrrelda Masandrat planeediga Maa, 

siis oli see Maast natuke väiksem. Seal 

kummalisel planeedil elasid Masandra elanikud, 

kes üksteist kutsusid katalampideks. Nad nägid 

välja väga kummalised ja imelikud. Neil oli mitu 

paari käsi ja mitu paari jalgu. Ka silmi oli neil 

kolm. Nad olid väga taibukad ja sõbralikud. Nad 

aitasid üksteist kogu aeg. Katalambid olid väga 

osavad meisterdamises. Nende planeedil elas ka 

koerataoline olend, kes oli koera suurune. Ta tegi 

natuke teistsugust häält kui koer ning tal oli viis 

jalga ja üks silm. Katalambid sõid imelikke asju: 

hiiglaslike puude soolaseid vilju ja sügavate 

järvede magusaid kalu. Nad ei joonud kunagi. 

Katalambid sõid ükskord nädalas.  



REAALSUSE PIIRIMAIL 

 
94 

 

Ühel ilusal päeval kukkus planeedile nimega 

Masandra rakett, kus olid maalt inimesed sees. 

Inimesed piilusid raketi aknast välja ja mida nad 

nägid: kummalisi ja imelikke olendeid, kes 

hirmutasid oma veidra välimusega. Kui keegi 

inimesi ei rünnanud, tulid inimesed raketist välja. 

Nad püüdsid rääkida katalampidele oma murest, 

aga katalambid ei mõistnud inimeste keelt. 

Katalambid suhtlesid omavahel keerukate 

viibetega. Inimesed püüdis katalampidele ennast 

arusaadavaks teha. Katalambid said inimeste 

murest lõpuks aru ja nad hakkasid inimesi aitama. 

Selgus, et raketil oli mootor katki läinud. Lõpuks 

sai rakett korda. Inimesed tänasid katalampe ja 

seadsid end planeet Maa poole minema. Aga enne 

kui inimesed jõudsid paar sammu astuda, oli 

raketti roninud üks koeraline. Uksed sulgusid ja 

rakett tõusis hirmsa möirgega õhku. Raketti 

roninud koera taolisest olendist sai Maal uus 

koera tõug nimega ahvpinšer. Kui sind huvitab, loe 

internetist. 

Henri Kuusik 8.a kl 
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3.a klassi õpilaste tööd 

 

Georg Andersoni seiklused tulnukate planeedil 

 

Oli kord pime ja sünge õhtu. Vihma sadas 

kui oavarrest ja tuul murdis puude latvu. 

Greenfeldi tänaval jalutas üks poiss. Selle 

poisi nimi oli George Anderson. Ta oli  15-

aastane.Tal oli veidi karmivõitu välimus, kuid 

iseloomu poolest oli ta heasüdamlik, abivalmis ja 
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sõbralik. Ta õppis Brand Corsein’i koolis, kus käis 

väga vähe õpilasi. 

Kui George jõudis Springfieldi tänavale ehk 

oma kodukanti, siis juhtus temaga  midagi väga 

kummalist – ta muutus äkitselt tulnukaks. Ta 

hääletoon muutus samuti. 

Järsku oli tema juures viis täiesti 

tundmatut tulnukat. George küsis ühelt tulnukalt: 

„Kas sa oskaksid mulle öelda, et kuhu ma sattunud 

olen?” Tulnukas vastas seepeale: „Sa viibid hetkel 

tulnukate planeedil, mida kutsutakse ka H6-405 

planeediks.” „Kuidas ma siia täpselt sain?” „Sa küll 

ei mäleta seda, aga me andsime sulle ühte 

võlujooki, mis su tulnukaks muutis. Me tõime su 

enda laevaga siia, mille nimi on U5-F07.” 

„Nüüd ma mõistan, aga miks te mu endaga 

kaasa võtsite, mis põhjusel?” päris George  

tulnukalt. „Põhjus seisnes selles, et siis oleksid 

sina kõige esimene inimene, kes avastas tulnukate 

planeedi,” rääkis tulnukas. „Aga miks te selleks 

just minu valisite?” „Me valisime  su sellepärast, 

et sa paistsid väga andekas olevat, mida sa 
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oledki.” „Või nii, nüüd saan ma  veel paremini aru, 

aitäh, et seletasid,” ütles George. „Pole tänu 

väärt, aga ma luban, et viin su varsti koju tagasi.” 

„Tore, aga öelge mulle oma nimed,” palus Georg 

tulnukaid. „Minu nimi on Sam ja need neli tulnukat 

on minu vennad,” ütles kõige jutukam tulnukas. 

„Minu nimi on Sem,” ütles teine tulnukas. „Mina 

olen Sim,” sõnas kolmas tulnukas. „Mina olen 

Som,” lausus neljas tulnukas. „Minu nimi on Sum,” 

ütles kõige noorem tulnukas. „Minu nimi on 

Georg,” ütles ka Georg. „Kui kell saab öösel 

kaksteist, viin ma su enda laevaga koju tagasi ja 

annan sulle võlupuuvilja, mille sa ära sööma pead, 

see puuvili muudab su jälle inimeseks tagasi.” 

„Tore, aga miks sa mulle enne seda võlujooki 

andsid?” küsis Georg. „Ma andsin seda sulle 

sellepärast, et sa tulnukaks muutuksid, sest 

muidu ei oleks sa meie planeedil hingata saanud. 

Siin pole eriti hapnikku, kui ma poleks sulle seda 

jooki andnud, ei oleks sa tulnukaks muutunud, kui 

ilma tulnukarüüta oleks sa kohe hinge heitnud.” 

„Olgu,” lausus Georg napisõnaliselt.  
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„Aga nüüd peame me mine,” ütles Sam. Sam 

pani oma laeva valmis. Georg ja  Sam istusid laeva. 

Laev oli lennukiga sarnane. Sam vajutas nuppu 

ning nad tõusidki õhku. Goerg sõi värvilist õuna ja 

temast sai jälle inimene. Kuna see oli kiirlaev, siis 

jõudsid nad viie minutiga Georgi kodukohta 

tagasi. Georg tänas Sami ning Sam lubas Georgile, 

et tuleb kunagi hiljem ta kodukanti tagasi. Nad 

soovisid üksteisele kõike head ning seejärel Sam 

lahkus. „Oli see vast seiklus!” rääkis Georg 

endamisi. Sellega olidki George Andersoni 

seiklused lõppenud. 

Hegne Tikk 8.a kl 

 

 

 

 

 

 

 

Rene Parveots 

3.c kl 
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Imelik öö kosmoses 

 

Elas kord üks pere, kes tegeles 

astroloogiaga. Nad olid väga vaesed ja elasid väga 

logus majas, mis nägi nii väljast kui sees kole 

välja. Peres elas ise Lauri, ema Tiia, tütar Eeva, 

poeg Margus ja kass Mirru. Ühel öösel, kui 

Margusel und ei tulnud, läks ta teleskoobi juurde 

a uuris taevast. Kui ta oli seda juba tükk aega 

teinud., nägi ta taevas langevat tähte ja ta soovis, 

et ta pere saaks raha, et kosmoselaev osta ja 

kosmosesse sõita.  

Nädal aega hiljem mängis pereema Tiia 

bingot ja võitis suure rahasumma. Järgmisel 

päeval tellisid nad oma majale tuttuue remondi, 

et maja korda saada. Lisaks remondile ostsid nad 

omale ihaldatud kosmoselaeva. Mõni päev hiljem, 

kui remont oli alanud, paluti neil mõneks ädalaks 

majast välja kolida, et remont saaks täies jõus 

alata. Nad otsustasid seda aega korralikult 

sisustada ja kosmosesse lennata.  
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Nii nad tegidki. Pere pakkis vajalikud asjad 

kokku, seadsid ennast kosmoselaevas sisse ja 

lendasidki kosmosesse. Nad lendasid üle nädala ja 

lõpuks maandusid Merkuuril. Esimestel päevadel 

polnuid seal midagi imelikku. Kolmandal ööl, kui 

kõik magasid, ärkas Eeva imeliku kolina peale üles. 

Ta kõndis unisena akna poole. Akna juurde jõudes 

tabas teda šokk. Akna all oli suur limane roheline 

kolme silma ja mitme kombitsaga elukas. Eeva 

ehmatas, sest elukas muudkui lõi oma 

kombitsatega vastu nende kosmoselaeva. Eeva 

jooksis kiiresti ema ja isa juurde. Äratas nad 

ülesse ja rääkis, mis oli juhtunud. Vanemad tõusid 

voodist ja kiirustasid akna juurde, aga seal ei 

olnud mitte kui midagi. Tiia ja Lauri arvasid, et 

Eeva tahtis lihtsalt nalja teha, aga nii juhtus igal 

ööl. Lõpuks sai Tiial kõrini ja nad otsustasid maale 

tagasi minna. 

Kui pere oli maale tagasi läinud, oli nende 

majas remont valmis. Nende maja oli imeilus. 

Paari nädala pärast hakkasid juhtuma imelikud 

asjad. Elekter kadus pidevalt ära, kõik majas 
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olijad nägid silmanurgast rohelisi laike. Kass oli 

kogu aeg endast väljas nagu hakkaks kohe kedagi 

ründama. 

Ühel palaval suve öösel ei olnud Margusel 

und, ta kõndis mööda maja ringi, lootes, et nii uni 

ikka tuleb. Olles nii kõndinud juba pikka aega, 

kuulis ta kapist krabistamist. Kuna kass magas 

oma voodis, otsustas ta asja uurima minna. Ta 

hiilis kapi juurde ja avas ukse. Ta nägi kapis suurt 

limast kolme silma ja kaheksa kombitsaga elukat. 

Just sellist, mida ta õde Merkuuril näinud oli. Ta 

võttis taskust telefoni ja pildistas elukat. Pärast 

seda kadus elukas järsku. 

Hommikul seletas Margus emale ja isale, 

mis öösel juhtunud oli. Ta näitas neile ka pilti. 

Lauri ja Tiia ei uskunud oma silmi. Šokist 

toimudes otsustas Lauri, et tulnukast on vaja 

lahti saada. Järgmisel hommikul läksid Lauri ja 

Tiia politseisse, aga sealt ei osatud midagi öelda. 

Nad läksid koju, kartes, et nad ei saagi elukast 

lahti. 
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Õhtusöögi ajal helises telefon ja Tiia 

vastas. Helistas SPL ehk salapolitseinike liit. Nad 

olid kuulnud tulnukast nende majas ja nad tahtsid 

aidata sellest lahti saada. Hommikul tulid nad 

majja, kus pere elas. Eeva, Margus, Lauri, Tiia ja 

Mirru saadeti hotelli, lubades, et kui nad tagasi 

on, pole tulnukad enam seal.   

Kui pere oli lahkunud, võis tulnukajaht 

alata. Mitme tunni möödudes ei olnud tulnukas aga 

kippu ega kõppu. Kui kell lõi kaksteist, ilmus 

tulnukas välja. Kaua püüti teda ja lõpuks saadigi 

ta kätte. SPL-il oli aga tulnukast kahju ja nad 

otsustasid ta ellu jätta ja koduplaneedile tagasi 

lennutada. Nii tehtigi. SPL laenatas kosmoselaeva, 

panid tulnuka sinna ja lennutasid ta Merkuurile 

tagasi.  

Hommikul lubati perel tagasi oma koju 

minna. Kui Tiia, Lauri ja nende lapsed ja kass koju 

jõudsid, oli seal rahulikum kui kunagi vare. Kass oli 

palju rahulikum ja isegi elekter ei kadunud enam 

ära. Lauri helistas infotelefonile, et SPL-i number 

saada ja küsida, mis tulnukast sai, aga talle öeldi, 
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et sellist asutust nagu salapolitseinike liit pole 

olemas ja nad ei saanudki kunagi teada, mis 

tulnukast sai. 

 

Kärolin Pintman 8.b kl 

 

 

 

Kermo Snetkov 8.c kl 
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Kuidas kõik algas? 

 

Alanud oli aasta 99815419. Aasta, mil 

planeet Jupiter liikus maakerale sammukese 

lähemale. Planeeti Maa valitsesid robotid, kelle 

orjad oli inimesed juba aastast 99000009. Aastal 

5900948 oli robotite loomine lihtne ja planeet 

Maal valmistasid roboteid pool maakera, kaks 

aastat hiljem juba terve maailm. Koolides õpetati 

robotiosi ja tehti väikeseid robotite mudeleid. 

Ülikoolides valmistati juba inimesele sarnaseid 

roboteid, kes teenindasid ehk teenindusroboteid. 

 Professor Robe Larik töötas 50 minutit, et 

avastada, kuidas panna robot ise mõtlema ja 

tegutsema panna. See oli selle aasta murdehetk, 

mis rikkus inimeste elu ära. Tuleme aastasse 

99815419, mil olukord oli juba kriitiliseks läinud 

ja professor Robe Larik vanadusse surnud. 

Inimesed on orjatööst väsinud, ei ole kedagi, kes 

oskaks robotite vastu hakata. Aastad mööduvad, 

Jupiter liigub Maale lähemale. Nüüd on uus oht, 

et Jupiter jõuab Maale liiga lähedale. Robotid 
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hakkasid mõtlema, et kuidas enda elu päästa, aga 

inimesed pandi selleks ajaks maa-alustesse 

kongidesse kinni. 

 Sellel ajal, kui robotid mõtlesid ja kõik oli 

maa peal normaalne, hakkas maa all toimuma 

eriskummalisi asju. Inimesed kuulsid prõksumist 

ja vilinat, justkui oleks keegi pimeduses pambust 

murdnud ja siis vilistamisega tahtnud öelda” „Teie 

lõpp on peagi käes!” Peale prõksumist ja vilinat 

tekkisid ümber inimeste praod: põrandale, 

seintesse ja lakke, kust hakkas tulema punast 

värvi tossu, mis tegi inimesed uimaseks ja tekitas 

nende nahale Punase Äkksurma mardika lööbe. 

Maa peal nägid robotid, kuidas Jupiter liigub 

tohutu kiirusega nende poole ja kuidas kõik 

taimed Punase Äkksurma mardika lööbega 

kattuvad. 

 Punase Äkksurma mardika lööve nägi välja 

nagu oleks keegi värvinud kõik kohad punaseid 

laike täis ja nende sisse musta piksenoole. Paljud 

inimesed hakkasid kongides surema. Kõigepealt on 

inimene uimane, kuid muidu hea enesetundega. 
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Mõne minuti möödudes ta sureb äkksurma – 

sellest ka nimetus Punase Äkksurma mardika 

lööve. Taimedel käib see teistmoodi. Kõigepealt 

vajuvad nad langu, siis kuivavad ära ja muutuvad 

mustapunasekirjuks.  

Robotid läksid maa alla vaatama, kuidas 

orjadega lood on, kuid neile avanes kohutav pilt – 

elus oli vaid mõnisada orja! Punane toss tuli maa 

südamest pragude kaudu välja. Robotid 

toimetasid viimased ellujäänud orjad maa peale. 

Praksumine ja vilin lakkas, tossu enam ei tulnud, 

Jupiteri ei näinud. Hetkeks oli täielik vaikus, 

robotid ja nende orjad arvasid, et asi on läbi, kuid 

järsku käis purustav helilaine, mis lõhkus kõik oma 

teel koos robotitega ning võttis orjadelt 

kõrvakuulmise ja silmanägemise. 

Jupiter põrkas vastu Maad hoopis teiselt 

poolt. Maakera purunes tükkideks, mis jäid 

hõljuma kosmoseruumi. Jupiter ise jäi terveks, 

teda kaitses rõngas. Elu sai läbi. Miljardeid 

aastaid edasi mattusid maakera tükid punase 



REAALSUSE PIIRIMAIL 

 
107 

 

tossu sisse ning maakera tükkide peal elasid nüüd 

ainult orjade ja robotite hinged. 

 

Hanna Järve 8.a kl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristo Rudissaar 8.c kl 
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Kuidas tekkis Peipsi järv 

Muistend 

 

Elas kord Ricardo ja ta jõi kogu aeg Pepsit. 

Ükskord läks ta oma järve juurde, mis oli hästi 

suur. Seal oli tal ka Pepsi kaasas, sest ta käis 

enne poes. Ricardo päevitas ja ujus. Kuna oli väga 

palav, pidi ta Pepsit jooma. Kuid kogemata libises 

tal Pepsi vette ja siis ta pani sellele nimeks Pepsi-

järv. Kui ta koju läks, rääkis ta kõigile, et tal 

kukkus Pepsi vette ja nüüd on selle järve nimi 

Peipsi järv. Ta tegi Peipsi järve juures oma peo. 

Pärast seda läksid kõik koju, kuid hakkasid Peipsi 

järves ujumas käima. 

 

Uku-Siim Berg 7.a kl 

 

Kuidas tekkis Emajõgi 

Muistend 

 

Kunagi hästi-hästi ammu tahtis üks 

talupoeg jõest vett võtma minna, aga kui ta 
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kohale jõudis, oli jõgi ära kuivanud. Selle peale 

kurvastas talupoeg väga. Kui ta kodu poole 

kõndima hakkas, kuulis ta selja tagant mingit 

imelikku häält. Ta mõtles, mis see on, ja pööras 

siis ümber. Jões oli väike auk veega täidetud.  

Ta astus siis ühe sammu lähemale ja vaatas 

sinna pisikesse auku. Ta nägi seal kuldkala ning 

kala lausus: „Kulla mees, ma täidan su kolm soovi, 

kui sa viid mu kuskile, kus ma saaksin edasi elada.“ 

Talupoeg küsis: „Aga kuhu siis?“ Ja kala lausus: 

„Kuskile sinna, kus on palju vett, sest muidu ma 

suren.“  

Talupoeg mõtles ja siis lausus: „Olgu, ma 

pean su viima enda koju, kus ma saan su panna 

vanni, aga täida siis mu soovid. Nimelt kui sa 

tahad veel edasi elada, siis oleks mul vaja vett, 

kuhu sind panna.“ 

Kala lausus: „Jah, ma täidan kõik su soovid, 

aga ma pean siis seda kohe tegema, sest kell 

20.00 lõpeb mu võlujõud ning siis ma muutun 

tavaliseks kalaks.“ 
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Nad asusid kiiresti teele, mees võttis kala 

ja viis ta jooksuga koju. Seal aga võttis mees 

vanni ning lausus kalale: „Tee nüüd nii, et siia 

sisse tuleks vesi,“ ja kala võluski vanni vee. 

Pärast seda lausus mees: „Meil pole kodus 

eriti süüa. Kallis kala, kas sa saaksid meile süüa 

anda?“ Hetke pärast oli laua peal suur pott, kus 

olid sees kartulid, leib ja liha. 

Ning kala lausus: „Ma saan veel viimase 

soovi täita.“ Viimaseks sooviks oli see, et jões 

oleks uuesti vesi. Ja nii oligi jões taas vesi. 

Sellest ajast peale ongi meil Emajõgi. 

 

Liisi Pärna 7.a kl 

 

 

Kuidas tekkis Suur Munamägi 

 

Elas kord üks mees, tal oli üks ilus ja suur 

kana. Ühel päeval hakkas kana munema. Ta munes 

ja munes. Siis tuli välja üks ilmatu suur muna. See 
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muna kukkus auku, aga peremees ei saanud muna 

sealt kätte, sest see oli väga suur. 

Möödus mitu aastat, muna kasvas ja kasvas. 

Sellest on nüüd saanud meile tuntud mägi – Suur 

Munamägi. Mees sai endale auhinna, sest tema 

kana munes nii suure muna. Nii see lugu oligi. 

 

Kristi Rebane 7.b kl 

 

 

Katrin Pilv 5.a kl 
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Kuidas sai Kanaküla endale nime 

 

Elas kord mees, kes kasvatas kanu. Tal oli 

umbes 55 kana, igaüks munes päevas viis muna, 

aga mitte tavalist muna, vaid hõbemuna. See 

juhtus nii, et kukkedele oli laboris süstitud 

hõbedat, aga teadlaste eksperiment põrus. Nad 

viskasid kuked mehe talu lähedal asuvasse metsa, 

kust mees need üles korjas ja koju viis. 

Varsti hakkasid kanad munema hõbemune 

ja haududes koorusid välja hõbedaste sulgedega 

tibud. See uudis levis metsas elavale nõiale, kes 

läks kohe asja uurima. Kui ta leidis hõbetibud ja -

munad, nõidus ta mehe kanaks ja läks otsima 

raamatut, kust leida juhiseid kanade toitmiseks. 

Nõid tuli tagasi paari päeva pärast ja 

nõidus kanala ühte otsa terad ning teise vee. 

Kanad sõid ennast paksuks ega jõudnud enam 

liigutada. Nõid sai vihaseks ja võttis kõik 

hõbetibud ja -munad kaasa. Siis läks ta koju, aga 

unustas kanala ukse lahti. Paari nädala pärast olid 
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kanad ja kuked ümberkaudsetes metsades ja 

aasadel ringi tuulamas. 

Sellest ajast peale kutsutakse seda kohta 

Kanakülaks. 

 

Rasmus Saaren 7.b kl 

 

Kaur Koort 3.c kl 
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Metsavana 

 

    Metsavana elab vanas majas. Taadi majal 

on katus ja seinad üleni sammaldunud. Taadil on 

kasetohust müts peas. Taadil on veel puutohust 

habe ees. 

     Taadi taskus elab hiir, vares, linnupoeg ja 

jänes. Taat hoolitseb kõigi loomade ja puude eest. 

Taat sööb seda, mis mets annab. Taat joob seda 

kase head mahla. 

     Arvan, et metsavana on tegelikult olemas, 

aga ta on praeguseks surnud ja nüüd on ta 

muinasjutu tegelane. 

 

Erlend Kivi 3.a kl 
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Kevin Pavlov 5.b kl 
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Mina ise 

 

Selles kirjandis kirjutan endast, oma 

sõpradest ning vanematest. Samuti ka enda 

hobidest ning sellest, mis mulle oma sõprade ning 

vanemate juures meeldib. 

Minu tavaelu sõprade nimekiri pole väga 

pikk, kuid internetis on see vastupidi. 

Klassivendadega tavaliselt peale kooli aega ma ei 

viida. Seda juhtub harva. Klassivennad on samuti 

humoorikad ning meil on koos tore aega viita. Olen 

mitu korda mõelnud, et kui käiks kuskil huviringis 

või trennis, oleks sõpru palju rohkem. Kuid endal 

pole trenni ning huviringide jaoks lihtsalt huvi. Ma 

arvan, et sõbrad on elus ühel kõige tähtsamal 

kohal, sest sõbrad aitavad alati ja pakuvad sulle 

oma abi.  Kui olla oma sõprade vastu lahke, on nad 

seda ka sulle. 

Vanematega saan ma üldiselt hästi läbi. 

Tülisid ning vaidlusi tuleb ette tihti, kuid need 

saab lahendatud. Minu vanemad ei ela koos, elan 

emaga ning isa elab teises linnas. Minu vanemad 
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on püüdnud olla mulle alati toeks ning nad hoolivad 

minust. Ema on küll vahepeal veidi tõre ning selle 

tõreduse jaoks on siis ka probleem. Minu vanemad 

muretsevad minu pärast üsna tihti. Üheks 

muretsemise põhjuseks on minu haridus ning 

tulevik, aga ma arvan, et selle pärast pole vaja 

üleliia muretseda. 

Hobisid on mul mitu: jalgrattasõit, 

ratsutamine, laulmine, näitlemine ning ujumine. 

Kõike  olen proovinud, kuid lemmiktegevus on 

jalgrattasõit. Jalgrattaga sõidan tavaliselt siis, 

kui selleks on väljas sobiv ilm. Ratsutamist 

proovisin lühiajaliselt. Kõik need hobid mulle 

meeldivad. Ujuda saan koolis ning suvel 

veekogudes. Mulle on soovitatud erinevaid trenne, 

üks neist on olnud ujumine. Viimast olen isegi 

kaalunud, kuid ikkagi puudub huvi. Minu üks 

sõpradest käib vehklemistrennis, mis on minu 

jaoks liiga ekstreemne. Kaks klassivenda käivad 

samuti trennides, üks tantsutrennis ning teine 

karates. Tantsimist olen proovinud varasemalt 

endises koolis, kus olid tantsutunnid õppekavas 
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sees ning kohustuslikud. Seal käisin ka 

koolisisesel tantsuvõistlusel. 

Muusika on minu elus väga tähtsal kohal. 

Muusikat kuulan iga päev, ka kooli tulles ning 

koolist minnes. Muusikaõpetaja on meil väga tore 

ning seal tunnis kuulan ja õpin hoolsalt. Üks 

klassivendadest eelistab punkmuusikat. Minule 

selline muusikastiil peale ei lähe. Mina kuulan 

tänapäevast popmuusikat. Väga harva ka 

rockmuusikat. 

Loodus meeldib mulle samuti. Tartus eriti 

vaba loodust pole, kuid kui satun maale vanaema 

juurde, on seal loodust küllaga. Kunagi 

algklassides käisin endise klassivennaga 

loodusringis, kus õppisime erinevaid taimi, 

samblikke ning kõike, mis on seotud taimede ja 

loodusega. Proovin veeta nüüd üha rohkem aega 

looduses. 

  Soovin olla teistest võimalikult  erinev. 

Kõigil on oma hobid, oma sõbrad ning oma 

vanemad. Tahan jääda isikupäraseks. 

Raigo Kotkas 8.d kl  
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Mina ise 

 

        Minu peres  on neli liiget: ema, isa, õde ja 

mina. Isa on mul koolis kasvataja. Lisaks sellele on 

ta ka ehitusmees. Mu isa on vaegkuulja. See on 

minu jaoks halb, sest ta ei kuule mind. Ema on mul 

sekretär. See pole minu jaoks põnev töö. Õde 

õpib sügisest Tallinna Tehnikaülikoolis. Meie 

peres olid ka lemmikloomad- kaks merisiga, kuid 

nad surid alles hiljuti. 

Oma iseloomult olen ma vaikne, sõbralik, 

rahulik ja kinnine, tasakaalukas, kui mind ei 

häirita. Püüan täita ülesandeid kohusetundlikult, 

kuigi mõned nendest on minu jaoks rasked. Mind 

ajab endast välja see, kui keegi vahetpidamata 

räägib ja segab. Sellepärast pole mul koolis sõpru.               

Olen käinud oma koolis esimesest klassist alates. 

Alguses oli meid ainult seitse. Siis hakkas õpilasi 

juurde tulema. Olen Herbert Masingu koolis oma 

tervise pärast, kuna see kool  on minu jaoks 

ainuke sobiv Tartus. Õppimine on minu jaoks 

aeganõudev ja raske. Mu lemmikõppeaine on 
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kehaline kasvatus. Seal meeldib mulle kõige 

rohkem orienteerumine. 

Mulle meeldib ATV-ga sõita, kuid praegu 

sellega sõita ei saa, sest on külm. Soojal ajal 

käisin sellega pikemal sõidul ja nägin palju uut ja 

huvitavat. Lisaks huvitavad mind mootorid, autod  

ja sõidukite tuunimine. Eriti meeldib mulle 

igasugune nikerdamine, kuid igakord ei tule see 

välja. Suvel meeldib mulle jalgpalli mängida ja 

ujuda. 

Taavi Haus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Miljan 3.d kl 
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Aastaring 

 

Märtsikuus on päikest vähe, 

lind siis lendab lagipähe. 

Metsa all veel lundki palju, 

karuott siis norskab valjult. 

Aeg on ärgata nüüd tal,  

sest kevad on ju lähedal. 

Suvel väljas soe ja mõnus olla,  

päike võiks ju külla tulla. 

Lähme joome veidi teed, 

pärast sulle pai ma teen. 

Sügisel kollaseid lehti on palju, 

tuul on sageli kuri ja valju. 

Mäenõlval seistes puhub ikkagi tuul, 

mul rõõmus nägu ja naeratus suul. 

Esimene lumehelves on ju maas, 

järvele peale tulnud on kaas, 

valgust täis on kogu laas, 

aga varsti kelgutama minna on plaan. 

 

Henrik Ostrov 4.a kl 
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Kelly Priks 5.a kl 

 

 

Miks mulle meeldis film „Oliver Twist”? 

 

          Kirjanduse tunnis vaatasime õpetajaga 

filmi „Oliver Twist”. See film viib meid 

Inglismaale 19.sajandi algupoolel. Filmis oli väga 

palju seiku, mis näitasid täiesti erinevaid olukordi 

tänapäevaeluga võrreldes. „Oliver Twist” oli väga 

põnev ja huvitav film. 

Mulle pakkus huvi nii tegelane kui ajastu. 

Oliver oli orb. Tal ei olnud ema ega isa. Kui ta oli 

üheksa- aastane, pidi ta minema tööle. Töö oli 

raske, aga süüa anti vähe. Kui Oliver julges ühel 
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päeval süüa juurde küsida, anti talle peksa ja 

müüdi uuele peremehele. Tema uueks peremeheks 

oli kirstutegija ja matusetalitaja. Temasse 

suhtuti seal halvasti. Perenaise poeg mõnitas 

Oliveri  ning kui Oliver astus oma ema au kaitseks 

välja, sai ta kümneid kepihoope. Oliver põgeneb 

Londonisse. 

Londonis kohtub ta Vigurivändaga, kes viib 

ta Fagini juurde. Seal õpetatakse ta välja 

vargapoisiks. On näha, et Oliverile selline elu ei 

meeldi, kuid tal pole muid võimalusi. 

Oliver sattub politseijaoskonda, kus teda 

süüdistatakse varguses. Oliver jäi peale seda 

raskesti haigeks. Brownlow viis Oliveri oma koju 

ja ravis ta terveks. 

Vargakamp uurib Oliveri asukoha välja. 

Oliver toimetatakse vägisi vargakamba juurde 

tagasi. Kõige julmem vargajõugus on Bill. Billi 

eestvõttel plaanitakse Brownlow majja röövima 

minna. Oliver seatakse jälle ohtu. Varguse käigus 

saab Oliver haavata. Oliver püüdis härra 

Brownlow’d hoiatada, kuid ei jõudnud. 
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Oliverisse suhtuvad hästi ka Vigurivänt ja 

Betty ning Nancy. Nancy võtab ette julgustüki ja 

läheb teatab härra Brownlow’le, mis Oliverist 

saanud on. Selle eest maksab Nancy oma eluga. 

Fagin suhtub Oliverisse ka hästi ja ei taha 

vägivalda. Fagini tegude ajendiks on alati ahnus. 

Vigurivänt astub samuti Oliveri eest välja. Nad 

peavad Oliveri heaks poisiks. 

Ka minu arvates oli Oliver väga hea poiss. 

Ta ei teinud kunagi kellelegi liiga. Oli sõnakuulelik 

ja heatahtlik. Tegi alati, mis kästi. Kuigi ta kasvas 

väga rasketes oludes, suutis ta ometi jääda heaks 

ja ausaks. Lõpuks läheb ta veel vanglasse Faginit 

vaatama, ja palvetab koos temaga. 

Mulle meeldis film eelkõige peategelase 

pärast, kelle saatus sundis kaasa elama ja 

mõtlema. Filmis oli väga palju põnevaid ja 

haaravaid kohti. Peale selle andis film teadmisi ka 

tolleaegsest Inglismaa elust. 

Martin Roosipuu 7.b kl  
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Muljeid filmist „Kuhu põgenevad hinged“ 

 

Aidi Vallik on tuntud noorsooraamatute 

autor ja kaasautor filmistsenaariumi loomisel, mis 

põhineb jutustusel „Mis sinuga juhtus, Ann“. Filmi 

pealkiri on „Kuhu põgenevad hinged“. 

Kogu filmi tegevus keerleb Anni ümber.  

Lugu algab sündmusest, et perre sünnib laps. 

 Laps sünnib südamerikkega. Ann tunneb ennast 

süüdlasena, sest ta soovis lapsele halba. Ta 

soovis, et laps sureks. Kui Ann sai lapse 

südamerikkest teada, tundis ta ennast süüdi ja 

tahtis kõike heastada. 

Ann hakkab suhtlema Maia ja Sethiga, 

lootuses, et saab enda palve tagasi võtta. Nende 

suhete tõttu satub ta kokku väga paljude 

negatiivsete tegelastega. Need tegelevad 

hauarüüstamistega, joomisega, satanismiga. Maia 

kingib Sethile sünnipäevaks inimese kondid. Maia 

viib Anni oma koju, kus on samuti imelikud 

tegelased, kes tegelevad posimisega ja söövad 
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toorest kartulit. Anni satub ka palvetundi, kust ta 

aga abi ei saa. 

Ma arvan, et kasu ei olnud ka rituaalist, kus 

püüti välja kutsuda Luciferi. Oli lihtsalt hea õnn, 

et lapsele tehtud südameoperatsioon oli edukas. 

Minu muljed filmist on mitmekülgsed , sest ühelt 

poolt on kõik negatiivne, kuid samas on lool ka 

positiivne külg. Negatiivne on kõik satanismiga 

seotud, aga  positiivine külg on see, et Ann 

proovib kõike heastada ja muuta kõik nii heaks, 

kui ta suudab.  

Ann sai kogemuse võrra rikkamaks. Üheks 

kogemuseks on see, et ei maksa selliste asjadega 

mängida üldse. Ja teiseks sai ta ka selle 

kogemuse, et igasuguste inimestega suheldes ei 

pruugi üldse lahendust tulla. Tuleb väga valida, 

kellega suhtled. 

Ise õppisin tundma ühe oma eakaaslase  

mõttemaailma ja nägin ära need põhjused, miks 

Ann  halvale teele sattus. Loodan, et ta võtab 

õppust ja edaspidi läheb tal hästi. 

Martin Roosipuu 7.b kl 
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Hegne Tikk 8.a kl 

 

Taevas paistab kollane kuu, 

aias kasvab hiiglaslik puu. 

Juttu vestab puule kuu. 

Kuulab puu, meelest läin`d muu. 

Kuskil kaugel hunt hüüab „uu“, 

käib värin läbi hirmunud puu. 

„Ära karda! hüüab puule kuu. 

Puu vastab: „Sina oled kõrgel ju, 

Ei hirmuta sind hundi „uu“, 

aga minul maas on kinni juur!“ 

Kärt Kuusik 3.b kl
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Suur aitäh kogu kooliperele 

ajaraamatu valmimise eest!  

 

Ajaraamatut aitasid koostada 
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Ragnar Beljaev 7.b klassist 
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