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Head lugejad! 

Käesolevas raamatus on koolipere lood 2012/2013. 

õppeaastast. Seekord juubelihõngulisest ajast meie 20 aasta 

pikkuses tegutsemises haridusasutusena. Sel puhul esinesime 

kontsertide ja näitustega koolis ning ütlemistega konverentsil 

"Tabamata ime". 

Oleme koos kooliimet otsinud ja leidnud seda hommikul 

rõõmsalt kohtudes, päeval õhinal õppides ja õhtul ohates 

lahkudes. Tore, et paljud meist on need imekillud ka 

loomingusse põiminud! 

Igal aastal on oma nägu ja tegu. Need oleme ise loonud ja 

teisiti me sel aastal ei saanud. Tänan kõiki, kes oma tunded 

piltidesse ja mõtted juttudesse, luuletustesse panid ning meile 

kõigile imetlemiseks esitasid! 

Tunnustus kõigile, kes aitasid kaasa aja jäädvustamisele! 

 

Head ime tabamist! 

Tiina Kallavus   
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Minu esimene koolipäev 

Oma esimesel koolipäeval olin hommikul väga närvis, 

kuna ma ei teadnud, mis mind seal ees ootab. Panin oma 

ülikonna selga ja hakkasime emaga minema. Kui me jõudsime 

kooli, siis ma vaatasin, et kõik oli hoopiski teistsugune, kui ma 

olen filmidest näinud. Ma arvasin, et koolides on hästi pikad 

koridorid ja ringi kõnnivad kurjad arstid suurte süstaldega.  

Läksime juhatatud klassiruumi, kus olid juba mitmed 

emad-isad ja lapsed. Peale pooletunnist tutvustust liikusime 

saali, kus hakkas aktus. Me jõudsime saali ukse taha, kus olid 

kaheteistkümnenda  klassi õpilased, kellelt pidime käest kinni 

hoidma. Kui me hakkasime sisenema, hakkas üks laul, mida  ma 

olin juba varem ka kuulnud.  

Saalis vaatasid meile vastu mõned väga võõrad ja mõned 

tuttavad näod. Istusime toolide  peale. Seejärel astus sisse 

direktor, kes rääkis meist ja meile. Peale seda hakkas ta meid, 

esimese klassi õpilasi, enda juurde kutsuma nimepidi.  

Mina olin esimene, kuna minu nime täht oli kõige 

esimene. Direktori juurde jõudes andis ta mulle aabitsa, lilled 

ja surus kätt. Peale aktust oli mul väga hea meel, et tulin kooli, 

sest kohe hakati minuga sõbrustama.  
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Ma mäletan ka oma esimest klassijuhatajat. Ta oli tore 

ning rääkis ja seletas väga palju. Ka meie klassi abiõpetaja oli 

tore. Lastest mäletan ma kolme klassikaaslast. Nendest said 

juba järgmisel päeval minu väga head sõbrad ja on siiani.  

Arpo Eismann, 5.a 

 

Minu esimene koolipäev 

Minu esimene koolipäev oli tore! Selga panin ma piduliku 

satsidega valge pluusi ja musta imekena seeliku ning siis 

asusime emaga kooli poole teele. Oma esimesel koolipäeval 

sain ma omale pinginaabriks Melissa. Tema vist oligi mu 

esimene sõber klassis.  

Tutvusin kohe ka oma teiste klassikaaslastega. Need olid 

poisid nimedega Arpo, Renaldo ja Kalju. Arpo oli kohe alguses 

klassi kõige pikem poiss ja ta nägu oli alati naerul! Renaldo oli 

pikkuselt teine ja tema oli alati väga tark poiss. Kalju on olnud 

juba kooli algusest meie klassi kõige julgem poiss.  

Minu arvates on mul kooli parim klassijuhataja - Kristi. 

Tal on lühikesed blondid juuksed ja ta on tore. Esimesest 

klassist peale on ta meid kõiki hoidnud.  
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Esimesel koolipäeval sain tuttavaks ka meie abiõpetaja 

Andželikaga. Mulle jäi ta hästi meelde. Tal olid pikad tumedad 

juuksed ja naerusuu.  

Esimese koolipäeva aktusel sain aabitsa. Selle andis mulle 

direktor. Mul oli nii uhke tunne, kui astusin kooli ette. Koolist 

lahkudes oli mul uhkus veel suurem, kui kooli ette astudes, 

kuna teadsin, et ma saan seal sõpru juurde ja eelkõige targaks.  

Selline oligi minu esimene koolipäev!! 

Kreete-May Saavo, 5.a 

 

Ralf Erik Kollom, 6.a 
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Kuidas tekkis vikerkaar? 

 Ükskord ennemuistsel ajal elasid kaugel sügavas laanes 

seitse värvi. Punane, oranž, lilla, kollane, roheline, sinine ja 

violetne. Nad elasid sõbralikult mängides ja lauldes.  

 Ühel hommikul ärgates aga ei leidnud punane oma sõpru 

kusagilt. Ta otsustas neid otsima minna. Punane kõndis aina 

kaugemale ja kaugemale. Tee läks läbi metsa ja üle suure põllu.  

 Kui punane oli juba pika tee kõndinud ja üsna väsinud, 

nägi ta eemal suurt sinist pilve, millest sadasid alla lõbusad 

vihmapiisad. Päike piilus pilve tagant. Tallegi meeldib 

vihmapiiskade tants.  

 Punane nägi oma sõpru, värve, koos vihmapiiskadega 

tantsimas. Nad kutsusid ka punase enda juurde. Mõnikord 

näeme ka meie neid taevas, kui vihma sajab.  

Nii sündiski vikerkaar. 

Angelica Ülper, 3.c  

 

Kreete-May Saavo. 5.a 
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Jõhvsõnad  

Lotovõitja on oma õnne sepp. 

Labidas kiidab kaevajat. 

Kes kannatab sellel on pissihäda. 

Jagajale jääb tühi kauss. 

Kes viimasena naerab, ei saanud naljast aru. 

Kaupo Sööt, 3.c 

 

Lohakal õpilasel on suured ühed. 

Oma õpetaja on kuningas. 

Seda, mida mõmmi ei õpi, seda Ott ei tea. 

Magnus Elder-Võsu, 3.c 

 

Jutupäeva lugu vanematest 

 Kui minu ema oli väike tüdruk, juhtus temaga selline 

lugu, et teda hammustas koer. Hobusega künti põldu ja koer 

oli ketti pandud. Koer haukus, rabeles kõvasti ja minu ema läks 

koera lohutama.  

 See oli naabrite koer, keda minu ema tundis vähe. Koera 

rahunemise asemel haaras ta aga minu ema peast. Kui ta 
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lõpuks lahti lasi, oli ema peas haav, mille arstid kinni pidid 

õmblema.  

 Ära kunagi mine võõrast koera katsuma! 

Kaupo Sööt, 3.c  

 

Minu kilpkonn 

 Inimesed võtavad endale loomi sellepärast, et loomad on 

armsad ja nende eest on hea hoolitseda. Kodus peetakse 

madusid, sisalikke, koeri, kasse, jäneseid ja teisi loomi. 

Minu kodus on kilpkonn, keda kutsutakse Kilbiks. Kilbil 

on mustad silmad ja pruun kael. Kilp on tal kollane ja selle peal 

mustad laigud. Ta sööb lehtsalatit, kapsast, kilpkonnale 

mõeldud graanuleid ja keedetud muna ning joob vett.  

Kilbi elab suures klaaskastis, mille vanaisa talle 

meisterdas. Kasti põhjas on saepuru, et tal mõnusam oleks. 

Tegin Kilbile papist varjualuse, mille all ta öösel magab.  

Paar korda kuus peab kilpkonna vannitama, et loomal 

kõht paremini läbi käiks. Peale vanni armastab Kilbi ennast 

lambi all soojendada. 

Kui ma koolist tulen, lasen kilpkonna põrandale jalutama. 

Mõnikord peidab ta end ära ja siis otsime teda terve perega. 
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Suvel võtsin ta maale vanaema juurde kaasa. Kilbile meeldis 

väga aias kõndida ja võilillelehti süüa. Pidin ainult hoolega 

jälgima, et ta minema ei läheks, sest kilpkonn võib liikuda 

uskumatult kärmesti. 

Kilbi on väga seltskondlik. Kui ma ta sülle võtan ja 

temaga räägin, sirutab ta kaela pikaks ja kuulab hoolega, 

vahepeal ütleb ka turts-turts. 

 Armastan oma kilpkonna väga. Soovitan ka teistele võtta 

lemmikloomaks kilpkonn. 

Oliver Orav, 4.a  

Sander Toma Võrk, 5.d 
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Minu armas lemmikloom 

 Inimesed võtavad lemmikloomaks väga erinevaid loomi. 

Minu parimal sõbral on kass ja koer, sugulasel aga kass ja 

kilpkonn. 

Minul on väga armas hamster. Tema nimi on Kullakera. 

Ta on kulla värvi, sellepärast niisugune nimi.  Kullakera on 

suuremat kasvu ja kui ta hingab, siis tema vurrud võbisevad. 

Minu hamster sööb porgandit, seemneid, tomatit ja kurki. 

Oma toidu topib ta mõnikord põskedesse, et hiljem oleks hea 

võtta. 

Kullakera oskab ennast väga hästi ära peita. Ükskord, kui 

meid kodus ei olnud, peitis ta ennast kapi taha. Kätte saime ta 

alles siis, kui ise sööma hakkasime ja ta söögi lõhna peale 

peidust välja tuli. Ema ütles seepeale, et kui teinekord kuhugi 

läheme, võtame Kullakera kaasa.  

Hamster on väga armas koduloom ja tema eest on lihtne 

hoolitseda. Sellepärast soovitan hamstrit lemmikloomaks 

teistelegi.  

Erlend Kivi, 4.a 
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Kala, keda kiusati koolis 

 Elas kord üks kala, keda koolis kiusati kogu aeg, sest ta 

oli kollast värvi. Ühel päeval, kui ta kooli pidi minema, ütles 

kalapoeg emale, et ei taha minna kooli, sest teda lüüakse ja 

narritakse pidevalt, kuna ta kollane ja kole. Kui isa oli eemalt 

kuulnud oma poja juttu, tuli ta poja juurde ning ütles: „Sa pead 

enda eest seisma ja neile vastu lööma!” Poeg aga ütles: „Ma 

pole vägivaldne.” Ema jõudis vahele öelda, et vägivald ei 

lahenda midagi. Nii jäid vaidlema ema ja isa ning kalapoeg läks 

kurvalt kooli. 

 Nagu iga varasemalgi päeval, peksti ja narriti teda jällegi. 

Kaks tundi möödus ja koolipäev lõppes. Kala ujus ruttu koju 

enne, kui keegi talle peksa annab. Kodus ema ja isa vaatasid 

talle otsa ja küsisid: „Kuidas koolis läks?” Ta vastas, et 

kohutavalt. Jutustas, et ikka ja jälle teda löödi ja narriti. Emal ja 

isal sai hing sellest asjast täis. Kui poeg oli magama läinud, 

läksid ema ja isa kooli õpetajaga rääkima. 

 Järgmine päev läks kala varakult kooli, et enne teisi kooli 

jõuda. Kuid teised olid temast varem kohale jõudnud. Ning just 

siis, kui kala lööma hakati, tuli õpetaja ja kutsus teised kalad 

klassi ja tema pidi väljas ootama. Klassi läks ka direktor. 
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Lõpuks, kui direktor oli klassist lahkunud, siis lubati ka 

kalapoeg klassi. Klassis olid teised sõbralikumad kui enne.  

 Õpetaja rääkis kalaga peale tunde. Ta seletas, et lapsed 

said pahandada, et kalapoega lõid ja narrisid. Ja veel lisas 

õpetaja, et kalapoeg peab alati tulema õpetajaga rääkima, kui 

liiga tehakse. Nii see kõik lõpuks lahenes ja ta leidis lisaks 

koolis ka endale palju sõpru. 

Renno Pääbus, 5.a 

  Richard Rasmus Raam, 4.d 
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Koletis 

Minu muinasjutt 

 Elas kord koletis, kes oli väga üksildane. Ta elas koopas, 

kus oli väga pime ning porine. Ta oli suur, kole, must ja hirmus, 

aga ta tahtis saada ilusaks ja puhtaks. 

Praegu oli tal väga palju vaenlasi. Külades olevad 

inimesed hirmutasid teda väga, sest nemad ju ei tea, et 

koletised kardavad inimesi. 

Ühel ilusal suvepäeval otsustas koletis minna mere äärde 

merd vaatama, kuid äkki nägi ta lindu. See lind lebas maas, sest 

ta oli haavatud ning hakkas surema. Nagu välk tormas koletis 

linnu juurde. Lind anus: „Koletis, kui sa mind aitad, hakkan ma 

su ustavaks teenriks ja täidan kõik su soovid.“ Koletis vastas: 

„Jah, muidugi ma aitan sind.“ 

 Kolme päeva pärast oli lind terve. Koletis anus: „Kallis 

lind, palun pane mulle nimi, sest mul pole nime.“ „Hea küll,“ 

vastas lind rahulikult. „Su nimeks saab…“ „Tom!“ hüüdis 

koletis. „Su nimeks saab Tom,“ ütles lind. 

Tomil oli palju sõpru, kuid üks asi tegi teda murelikuks. 

Kui kõik sõbrad ära läksid, anus Tom uuesti: „Kallis lind, ma 

tahan endale sünnipäeva.“ „Su sünnipäev on…“ „7. juulil!“ 

ütles Tom. „Su sünnipäev on 7. juulil,“ ütles lind. 
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Varsti oli käes Tomi sünnipäev. Tom sai kingitusi ja lilli, 

isegi kaarte. Tomile meeldivad kõige rohkem kaardid, sest ta 

polnud neid kunagi näinud, kuid üks asi tegi teda murelikuks. 

Kui kõik sõbrad ära läksid, anus Tom uuesti: „Kallis lind, kui 

ma saan ilusa koopa, kus on kõik inimeste tavaline mööbel, siis 

võid sa minna, kuhu sa vaid tahad.“ „Hea küll,“ ütles lind ja 

järsku oligi Tom puhtas ja ilusas koopas, kus oli kõik mööbel 

nagu inimestel.  

Järgmisel päeval läks lind ära, aga pärast seda muutus 

Tom ilusaks ja puhtaks. Ja kui ta veel elab, on ta koos 

sõpradega iga päev oma ilusas kodus. 

Mis sa arvad, kas koletis oli ahne või hea?  

Kumb on parem, kas ahnus või headus?  

Robin Raidmaa, 4.a 

 

 

 

 

 

Sander Toma Võrk, 5.c 
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Koera ja kassi seiklused 

 Oli kord üks kuri peremees, kes viskas oma koera 

tänavale. Koera nimi oli Pontu. Ta oli väga tark koer. Tee peal 

leidis ta ühe kodutu kassi. Kassi nimi oli Valgetäpp. Nad 

mõtlesid, et hakkavad koos maailma avastama.  

 Koer leidis sadamast vana laeva ja nad hakkasid sellega 

sõitma, et jõuda Ameerikasse. Aga merel tuli torm, koer laskis 

raketi õhku. Seda märkas üks laev. Nad olidki  pääsenud! 

Hea südamega kapten võttis Pontu ja Valgetäpi enda juurde 

elama. 

Mathias Ülo Matjus, 4.d 

Meriliis Nei, 2.a 
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Sattusin üksikule saarele 

 Olen 22-aastane noor naine (Bella) ja mul on 25-aastane 

mees (Sten). Me oleme olnud kaks aastat abielus. Ühel ilusal 

päeval kutsus ta mind laevaga sõitma, no see ei olnud eriti 

suur. Ta oli sinna mulle piduliku õhtusöögi teinud ja küünlad 

olid. Läksime sinna, sõitsime, ilm oli ilus, kui järsku hakkas 

vihma sadama ja lained läksid suureks. Torm oli nii suur, et 

järsku kukkusin ja lõin pea ära vastu laeva serva. Ja nii ka Sten. 

Kui juba päike oli välja tulnud ja torm maha rahunenud, tulime 

me teadvusele. Kuid järsku vaatasime, et kaugelt paistab mingi 

saar, meie ümber polnud muud kui vesi ja me isegi ei teadnud, 

kus me oleme, see koht oli meie jaoks täiesti võõras. 

 Lõpuks jõudsime saarele. „Jube ilus vaade,“ ütles Sten. 

Palmid olid igal pool, linnud laulsid, kuid maas oli vähe 

rohelust. Läksime tutvusime ümbruskonnaga, kui meile tuli 

vastu väikene poiss, kes oli nälginud ja polnud harjunud 

võõrastega suhtlema. Ta algul võõrastas meid, kuid pärast 

saime temaga jutule. Ta rääkis, kuidas ta saarele sattus ja kaua 

ta juba seal olnud on. Ta nimi oli Toomas ja ta oli seal olnud 

umbes kolm kuud. Ta oli kogenud ja teadis, kuidas üksikul 

saarel ellu jääda ja õpetas meile ka. Kuna meie laev oli katki ja 
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meie ei saanud sealt kuidagi ära, oli parem õppida võõras 

kohas hakkama saama. 

Me olime seal olnud juba kuu aega ja Toomas neli kuud. 

Me saime kõik väga hästi läbi, naersime ja tegime kõike koos. 

Toomas oli meile palju õpetanud – kuidas onne ehitada, kust 

süüa saada.  

 Aeg muudkui möödus ja möödus. Kui lõpuks läks aasta 

mööda, nägime ühel ilusal ja palaval teisipäeva möödumas 

paati. Andsime märku. Kaua pidime karjuma ja vehkima, kuni 

lõpuks paadimees meid kuulis. Õnneks saime peale. Ja läksime 

koju tagasi. Küsisime Toomaselt, kas saadame ta ilusti koju, 

kuid ta jäi mõtlikuks ja lausus: „Mul ei ole kodu, mu vanemad 

hukkusid.“ „Miks sa meile seda varem ei öelnud?“ küsisin mina.  

 Arutasime siis Steniga ja otsustasime, et võtame ta enda 

juurde elama, kuna meil endal lapsi polnud. Siis olime kõik väga 

rahul. 

Ja lõpuks elasime õnnelikult, kuni elu päevade lõpuni.  

Raili Viert, 8.a 
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Kaidi Markna, 10. klass 
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Rööv 

 Jõulude ajal oli röövel Märt Höövel üritanud ärandada 

ärimees Üllar Ööbiku  ärist üpriski väärtusliku köie. Õudne 

röövtöö õnnestuski. Köit oli röövel Märt vajanud, et järsu jää-

äärse mäe õõnsusest üle hüpata. Ta ei söandanud sõpradele 

säärasest väärast teost rääkida. Nüüd oli röövtegu värskelt 

välja tulnud. Sellest sündmusest oli möödunud üüratu aeg, sest 

käes oli äärmiselt üllatav värviküllane sügis.  

Röövel Märt ja ta naine Kärt ärkasid üüritud ärklitoas 

lühikeses sängis. Nad olid väsinud pühapäevasest päevatööst. 

Öö oli möödunud üpriski väsitavalt. Keskööl olid nad ärganud 

ärritunud Ööbiku kõrgendatud hääle peale. 

Höövli üleaedne äbarik ärimees Ööbik aga oli tõusnud 

õudse välgu mürina peale. Üllar Ööbik oli köie võtja väärteost 

ärritatud ja tuli nüüd õigust nõudma. Nüüd läks ta ähkides 

äkkrünnakule  ja oli äärmiselt äge. Ööbik äigas Höövlile 

ööpotiga vastu ülalõuga. Nad mürgeldasid ägedalt üürikese aja.  

Lõpuks kõndis ärimees Ööbik väljapääsu poole, köis 

õnnelikult õlal. Röövel Märdile jäi see röövtegu viimaseks. 

Arnold Milihhin, 9.b 
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Konnade kontsert 

 Kaval konn Kalle kükitas kitsas kraavis. Kõrgel kumas  

kollakas, kuldne, kohmakas kuu. Kalle kavatses korraldada 

konnade kevadkontserdi. Kaks konna kuulis krooksuja kutset. 

Konnad kargasid kiiresti kohale. Kõik kolm krooksusid kõvasti. 

Konnade kaunis koorilaul kostus kaugele.  

 Kaugemal kuulas kurg kena kontserti, kõrvad kikkis. 

Kontsert kosutas kure keha. Kurg kõndis kibedalt kraavi 

kaldale, kükitas kivi kõrvale. Konnad kihistasid, kekutasid 

kraavis. Kogemata kurg koperdas, kivi kukkus kolinal kraavi. 

Kartlikud konnad kadusid kui keravälk.  

 Konnade kontsert kadus koos kuldse kuuga kaugustesse. 

„Kahju küll!“ konstateeris kobakäpp kurg, kekutades kaela. 

Kontsert katkes, kurg kurvastas, kuldne kuu kadus kusagile.  

Henri Kuusik, 9.a 

  

Herbert 

 Halli habemega Herbert hirmutab hääleka haigutusega 

hommiku-une. Halli-mustakirju hagijas Hektor haugatab 

hakatuseks. Herbert haukab hommikupala, hellitab 
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hiirekuningat Hindust, harjab hambad, haarab hallkuue, hõikab 

Hektori hommikutuurile.  

 Hahetab hõbedane hommik. Härmatis hakkab 

hommikupäikese hellitusest hiilgama. Haarates hanguga 

heinakuhja, hõikab hobusekasvataja Herbert hobustele 

hommikuteretuse. Hobusedki hirnatavad Herbertile 

hommikutervitusi. Helehall häälekas Hõik hüüab heledalt 

hirnudes. Hallikas-beež Härra Huu häälitseb hõrgutavat 

heinapeotäit hoomates hästi härrasmehelikult. Hõbevalge 

Hõbe hirnatab helisevalt Herberti hoolitsust hinnates. 

Hiirekarva häbelik Hiireke hingab hurmavalt Herbertile 

habemesse.  

 Hella hingega Herbert heietab hobuseid harjates 

habemega hobusenalju. Hobused hirnuvad, Herbertki hirnub 

hobusenaljadele. Hektor hullab harakaparvega, haugub 

hooviväravas hommikulehetoojat Hildat, hoiatab härmatanud 

hernehirmutist. Herbert hindab hingekosutavaid hommikuid 

hobustega, hommikuid Hektoriga. Hindavad hobusedki, hindab 

Hektor.  

Lauri Raitar, 9.b 
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  Sander Toma Võrk, 5.c 
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Meie kooli õpetajad 

Meil on väga tore kool, 

õpilasi igalt poolt, 

sõbralikud õpetajad, 

neid on väga meile vaja. 

 

Kui sul miski läheb sassi, 

õpetaja siis ei vassi. 

Neil on väga raske töö, 

töötab kas või kogu öö. 

 

Ja kui ükskord lõppeb see, 

pikk ja raske koolitee, 

ei me lahku hädaga, 

õpetajaid peame tänama! 

Kalju Tennosaar,  5.a 
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Meie kool 

Meil on väga tore kool, 

minu meelest on see cool. 

Mulle väga meeldib see, 

kuigi kooli pikk on tee. 

 

Õpetajad toredad, 

mõned veidi tõredad. 

Kui õpetajal tuju paha, 

siis ta viite panna taha. 

 

Ka õpilased toredad, 

mõned täitsa tugevad. 

Kui mõni saab meist hinde paha, 

siis koju minna ta ei taha. 

Renaldo Kibildas, 5.a 
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Vilistlastele! 

Vilistlane ole hea, 

seda kooli meeles pea. 

Meie kool on parim linnas, 

õppimine kõrges hinnas. 

Me õpetajad väga head, 

kätte näitavad me vead, 

ning vahel paitavad ka pead.  

Kuid kui laisad lohakad, 

istume kui ohakad, 

siis saame tukast sugeda, 

nüüd peab ruttu lugema. 

Kuid koolis siiski väga lahe, 

meil ikka õppimise tahe. 

Henrik Ostrov, 5.a 

  

  

M
a
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er, 3
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Luuletus 

Taevas oli ingel, 

kõva nagu kringel. 

Põder oli sõber 

ja ta oli tugev. 

Ja kui paistis kuu, 

ulgus hunt uhuu! 

Kaupo Sööt, 3.c 

 

Kohisev kosk 

Kuulete, kuidas nüüd kohiseb kosk mühistes! 

Kivide peal seal sillerdab päikeses. 

Kosutab suurt vägevat jõge ta all, 

Karastab jõeääre taimi, 

Kriimustab kodumaa pinda, 

Kitkub ja katkub kive vihane olles. 

Samal ajal, kui hirmunud tihane lendleb ta ümber. 

Joosep Paasmäe, 8.c 
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Kosk mäenõlval 

Nii jõuline on see kosk, 

mis langeb mu ees. 

See pritsib. Vett tuiskab veel ja veel. 

Ja voolab mu silme ees. 

 

Ilus lumi ja jää, 

mis särab kivide pääl. 

Kosk sillerdab siin ja sääl! 

 

Karm loodus on see, 

mis mu isamaa kauniks teeb. 

Kosk silme ees, 

Isamaa-armastus südames. 

Martin Parksepp, 8.d 

 

Renno Pääbus, 5.a 
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VEMMALVÄRSS 4.a klassist 

Kes need on need mehikesed, 

kaardimängijad kavalad? 

Need on meie mehikesed 

4.a klassi poisikesed: 

 

ATS on kõige pikem meesi, 

Sander Toma Võrk, 5.c 
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ROBIN rivi teises otsas, 

ERLEND edev arvutaja, 

KENNO kena joonistaja, 

MARTIN L maru jalkamees, 

MARTIN P mõnus kossumees, 

OLIVER oskab hästi laulda, 

ROMET rohke jutustaja, 

CHRISTOPHER ROBIN  

speaks English. 

 

Koos nad teevad koerusi 

kasutavad kangeid sõnu, 

jälle tülli lähevad,  

varsti kohe lepivad. 

 

Kas nad on ka spordimehed,  

pallimängijad parimad? 

Nad on kõvad spordimehed: 

iga palli mängijad,  

pesapallis päris profid,  

saalihoki sabistajad,  

ujumises usinad, 
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uisutamises uhked,  

jõusaalis jõulised,  

kätekõverduste käskijad, 

kokkuvõttes kõvad kutid. 

 

Kas nad on ka naljamehed, 

mööda maja möllutajad? 

Nad on naerjad naljamehed, 

anekdootides andekad, 

koridoris kõige kiiremad, 

oma klassis kullimängijad, 

telefonimängudes tegijad, 

puutööringis puurijad,  

arvutites askeldajad, 

nurgas vaikselt nokitsejad. 

 

Kas nad on ka õppijad,  

tarkuste taganõudjad? 

Nad on tublid tuupijad,  

laisavõitu lugejad,  

väga võimsad kirjutajad,  

haruldased arvutajad,  
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jonnakamad joonistajad, 

laulukoori lõbusad lauljad, 

kiired kõigis kontrolltöödes. 

 

Kes seda kampa koos hoiab, 

meesteks püüab kasvatada? 

See on meie õnneseen õpetaja. 

4.a klassi õpilaste ja õpetaja ühistöö 

 

Andres Ehini ainetel 

Käes on tolm 

käes on suur tolm 

käes on kuum tolm 

eemale maalt 

eemale maalt 

sõidavad tolmutajad 

kui käes on tolm 

Andres Simon Elken, 7.c 
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Jõulud 

Toas seisab ilus jõulupuu. 

Väljas paistab täiskuu. 

Piparkookide lõhn levib kogu majas, 

majarahvast kähku kokku ajab. 

Märkamatult kingitused on kohal, 

Kuuse all ja puha. 

Jõulud on parim aeg aastas! 

Detsember on parim kuu aastas! 

Kärt Kuusik, 4.d 

Meriliis Nei, 2.a 
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Suvi 

Suvel on meil nõnda hea, 

kooli minema ei pea. 

Õues on nüüd kaua valge, 

päike maalib puna palge. 

 

Kõikjal on nii palju lilli! 

Ujun sageli ma meres –  

ujumine popp meil peres. 

 

Lustin, tantsin, kaua mängin, 

väsinuna lähen sängi. 

Õhus puhub tuul nii mahe, 

küll on suvi ikka lahe! 

Egle-Maris Martihin, 7.c 

  

3
.b

 kla
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* * * 

Kallis, sind armastan ma, 

mind kallista sa! 

Mul süda hakkab tuksuma sind nähes 

ning mõistus Kuule läheb. 

 

Sindki Kuule viiksin ma 

ja sind seal huultele suudleksin ka. 

Ära jäta mind, 

sest armastan ma sind! 

Henry-Jonas Narusberk, 8.b 

 

Luuletused emale 

Oi, mu kallis ema, 

oled väga kena. 

Sa oled mulle kallis, 

ilusad värvid su sallis. 

Emadepäeva puhul sööme kooki, 

kõrvale joome maitsvat jooki. 

Melissa Beverly Kaseorg, 5.a 
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Minu ema väga hea, 

minuga pahandama ei pea. 

Ta mulle väga kallis, 

haigena ta soojas sallis. 

Tore on minu ema! 

Ta on ka väga kena! 

Renaldo Kibildas, 5.a 

 

  Romet Holter, 4.a 
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Minul tore ema, 

kes on ka väga kena. 

Tema mulle väga kallis, 

muud midagi ma ei tahagi. 

Ema minuga on väga hea, 

temaga midagi kartma ma ei pea. 

Arpo Eismann, 5.a 

 

Minul väga lahe ema, 

ta on üpris kena. 

Ema mulle väga kallis, 

pühapäeval siidisallis. 

Kingituseks lilled, tort, 

joogiks maitsev tee ja morss. 

Kalju Tennosaar, 5.a 

 

Ema, hea ja kena, 

jah, just tema. 

Hoolitseb, kui olen haige, 

lohutab, kui tuleb karje, 

aitab mind ja hoolitseb, 

valmis teeb ka kohvivee, 

K
a
rl M

ilja
n
, 4

.b
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aitab mind ka koolitööl, 

ütleb, kuidas teha söök. 

Ema on mul hea kokk. 

Jalas tema kootud sokk. 

Olen talle väga hea, 

pahandama ta ei pea. 

Minu ema on nii hea, 

paremat ma ei tea! 

    Boris Pakk, 5.a 

 

Minu ema väga hea. 

Seda päeva meeles pean! 

Minu ema kallim linnas, 

tema kalli kõrges hinnas. 

Ema tegi suure koogi, 

pärast tegi maitsva joogi. 

Henrik Ostrov, 5.a 
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Minu  hobid 

 Inimestel on vaja hobisid, et tegevust oleks. Kui inimestel 

pole midagi peale kooli või tööd teha, istuvad nad tavaliselt 

teleka või arvuti taga ja kulutavad aega. Aeg on elus kallis ning 

selle asemel et, aega arvuti või teleka peale raisata, võiks 

hoopis hobiga tegeleda või perega midagi koos ette võtta.   

Minu üheks suureks hobiks on muusika. Kui ma hakkasin 

muusikakoolis käima, tahtsin mängida flööti, kuid asi kujunes 

teistmoodi, kuna mul on endal kodus plokkflööt olemas, 

hakkasin mängima hoopis seda. Muusikakooli õpetaja on mulle 

öelnud, et mul on hea muusikaline mälu. Koolis ma käin 

muusikaringis laulmas. Olen käinud seal juba viis aastat. 

Plokkflöödi ja laulmisega olen ka kooli üritustel palju esinenud. 

See aasta leidsin enda jaoks kitarri. Loodan ka sellel kunagi 

palasid mängida. 

Teiseks suureks hobiks on mul sport. Ma olen mänginud 

sulgpalli kolm aastat ning käinud paljudel Eesti-sisestel 

võistlustel, kuid võidnud veel ei ole, küll jõuab seda ka. Ujumas 

ma olen käinud kaks aastat. Esimesel aastal tegelesin sellega 

võistluste jaoks, siis oli kolmeaastane vahe ning nüüd käin 

uuesti ujumistrennis. Soojadel ilmadel käin ma rattaga sõitmas, 

mõnikord, kui palju kotte tassida, siis sõidan rattaga ka kooli. 
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Lisaks muusikale ja spordile meeldib mulle veel käia 

lauamängu ringis ja šoppamas, olla sõpradega ja raamatuid 

lugeda. Lauamängu ringis mängime tavaliselt Saboteuri ja 

lauajalgpalli, aga ka palju muid mänge.  

Šoppamas ma hakkasin käima siis, kui ma ükskord pidin 

aega surnuks lööma. Esimene riie, mille ma ostsin, oli punane 

kapuutsiga kampsun.  

Lisaks kõigele eelnevale meeldib mulle veel raamatuid 

lugeda. Minu raamatute lugemispisik tuli poes raamatuid 

sirvides, jäin lugema ühte raamatut, mille autor on Ketlin 

Priilinn. Ma olen peaaegu kõik tema raamatud läbi lugenud ja 

lugemispäevikusse kandnud. Nüüd aga pean uue autori leidma. 

Keskenduge alati rohkem hobidele ja perele selle asemel, 

et teleka või arvuti ekraani vaadata. Elul on siis ka rohkem 

mõtet. 

Hanna Järve, 9.a 

Kevin Harrik, 3.b 
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Minu  hobid 

Ma olen väga omapärane poiss. Ma ei käi joomas ega tee 

suitsu ja mulle meeldib sporti teha. Kahjuks ma ei saa alati 

anda 100%, sest mul on seljaga probleemid. Mul on tegelikult 

palju vedanud, et ma olen saanud võimaluse õppida Tartu 

Herbert Masingu Koolis, sest siin saan ma oma seljaga käia 

võimlemas.  

Minu põhilised hobid on jooksmine, ujumine, kabe ja 

kõige tähtsam tantsimine. Mulle meeldib ujuda, sest ma saan 

seda teha oma kooli ujulas. Kabe on üks mu lemmikutest 

mängudest, mida mulle meeldib mängida ja ma olen selles väga 

osav. Tantsimine on üks väga tähtis osa minu elust, sest, 

tantsimisega saab elada inimene oma tundeid välja ja saab 

tantsida nii, nagu tahad.   

Mina kuulun ühte tantsugruppi nimega SpS - Sleep 

Shufflers. Seal grupis on väga palju lahedaid ja toredaid inimesi, 

kes oskavad keskmisest paremini tantsida. Meie grupi 

põhiomadus on see, et kõik seal grupis oskavad sufflet. Mõned 

paremini kui teised, aga me kõik õpime ja areneme koos ikka 

edasi. Meie grupis on veel tantsustiile peale suffeli, näiteks 

modern, popping, dubstep, kramp, liquid. 
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Põhiasi on see, et me kõik saame seal grupis üksteisega 

hästi läbi ja et meil tuleks tulevikus palju esinemisi. Ma loodan, 

et suurena saaksin samuti tantsida grupis, millega saaks 

lahedaid kavasid ja igal pool esinemas käia. Mul on kahju, et 

Tartus ei saa tantsimist elukutsena õppida.  

Minu lemmikhobi on tantsimine ja ma ei tea, mida ma 

teeks ilma selleta.  

Kairo Kongs, 9.a 

 

  

“Tantsivad baleriinid” Gäro-Ly Arro, 11. klass 
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Väärtused minu elus 

 Alates lapsepõlvest olen otsinud väärtusi oma elus. Kõik 

algas päevast, mil ma oma klassiõdede eest välja astusin. Ma 

kaitsesin neid vägivallatsejate eest. Astusin nende kaitsele 

pikalt kaalumata. Mulle oli selge, et kellelegi ei tohi viga teha. 

Hiljem mõistsin, et see väärtus – vajadus kaitsta, oli minus juba 

tollal olemas. Aastate jooksul on lisandunud teisigi väärtusi. 

See väärtustepagas on alus, mis määrab minu tegusid. 

Ausus on väga kallis väärtus. Ilma selleta pöördub elu 

pahupidi. Toon näite oma elust. Kord üks mu semu valetas 

midagi minu kohta mu tüdruksõbrale. Tulemuseks oli see, et 

meie kõigi kolme suhted olid rikutud ja sõprus läbi. 

Abivalmidus on samuti ülim väärtus. Kui seda väärtust ei 

hinnata, siis puudub austus teiste suhtes, ka iseenda suhtes. Abi 

peab andma, kui keegi on hädas – vajab nõuannet või tuge. 

Hindan kõrgelt haridusest ehk tarkust, tublidust ning viisakust. 

Toetudes oma väärtustele, saan seada eesmärke, mida 

elus tähtsaks pean. 

Andres Raudsepp, 8.d 
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Saamuel Klais, 2.b 

 

Rasmus Lakak, 1.a 
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Ideaalne kool 

 Ideaalne kool oleks siis, kui õpetajad oleksid toredad ja 

kaasõpilased oleksid toredad. Kodutöid ei antaks koju ja 

kontrolltöid poleks üldse. Klassid oleksid hästi suured ja 

värvilised. Vahetunnid oleks pikemad ja tunnid lühemad. 

Söögivahetunnis võiks hästi head söögid olla. Õpilased võiksid 

rohkem koolimaja austada ja mitte lõhkuda ega sodida! 

Kristel Ots, 7.c 
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Kuidas portreteerida südametunnistust? 

 Oscar Wilde’i romaanis „Dorian Gray portree“ kohtame 

noormeest, kes teeb saatanaga lepingu. Ta soovib jääda 

alatiseks sama nooreks kui temast maalitud maal. Hiljem 

hakkab maalil olev nägu imekombel vananema, kuid tegelane 

ise jääbki tõepoolest nooreks. Maal peegeldab ühtäkki seda, 

mida teab ainult Dorian ise. Peategelane säilitab küll oma 

välimise ilu, kuid muutub seesmiselt koledaks. Maal 

sümboliseerib Doriani südametunnistuse mandumist. 

Südametunnistus on teadmine, mis on õige ja mis vale. 

Teadlased on mõõtnud inimese aju ja avastanud, et teatud 

piirkonnad seal aktiveeruvad, kui anda inimestele teatud 

moraalse sisuga ülesandeid. Samuti on uuritud, et kui 6-kuusele 

imikule näidata kahte situatsiooni - ühte, kus nukk ronib mäest 

üles ja teine nukk aitab teda, ja teist, kus nukk ronib mäest üles 

ja teine nukk lükkab teda alla, siis imik hoiab aitava nuku poole. 

Järelikult ei ole südametunnistus õpitud, vaid see on osa 

inimese loomusest. Samas võib mõnel inimesel olla südame-

tunnistus vähearenenud. Need inimesed lahendavad 

moraalseid ülesandeid kalkuleeriva osaga ajust. Isegi kui 

inimene teab, mis on õige ja mis vale, peab tal ikkagi olema 
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võimalik teha valikut. Nii pidi ka Dorianil olema võimalik mitte 

põlata Sibyl Vane’i. 

Tänapäeva inimese südametunnistust võib rikkuda 

determinismi õpetus, mis ütleb, et Dorianil ei olnud võimalik 

teha head Sibylile, sest Doriani otsus käituda halvasti sõltus 

elektriimpulsist, mis liikus ühest ajupiirkonnast teise ja 

lõppkokkuvõttes määras kindlaks ka tema käitumise. Selle 

maailmavaate probleemiks on asjaolu, et kui kõik, mis 

maailmas toimub, on ainult füüsikaline protsess, siis pole ka 

determinismi omaks võtmine midagi erilisemat, kui oksa 

kasvamine puul või jõe voolamine. Nende protsesside kohta ei 

ütle keegi, et need on tõesed või väärad. 

Kui inimese otsustused võivad olla tõesed või väärad, siis 

tuleb leida midagi, mille poolest need oluliselt erinevad 

füüsikalistest protsessidest. Tänapäeval on populaarne arvata, 

et inimene on ainult materiaalne ja et tal pole hinge, aga mina 

ei usu seda hetkekski. Kui inimese mina on identne tema 

kehaga, siis ükskõik, mis on tõene tema keha kohta, on tõene 

ka tema mina kohta ja vastupidi. Kui on vähemalt üks asi, mis 

on tõene inimese mina kohta, ja ei ole tõene tema keha kohta, 

siis ei ole inimene ainult materiaalne ja tema mina ei ole 
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identne tema kehaga. On võimalik, et inimese mina eksisteerib 

siis, kui tema keha ei eksisteeri. 

Niimoodi on näiteks Franz Kafka teoses 

„Metamorfoosid“, kus peategelane ärkab hommikul üles ja 

märkab peeglisse vaadates, et ta on põrnikas. On teada 

olukordi, kus inimestel on kehaväliseid kogemusi. Näiteks üks 

patsient, kes oli operatsioonilaual teadvuseta, suutis täpselt 

kirjeldada, mida temaga operatsiooni ajal tehti. Üks poiss, kes 

oli teadvuseta, sai teada, et tal oli kunagi olnud õde, kes oli 

jäänud sündimata. Tema ema ei olnud talle sellest kunagi 

rääkinud.  

Ei saa öelda, et Doriani käitumine oli vale, ta jäi lihtsalt 

impulsiivseks egoistiks. Kui Doriani käitumise põhjustas lihtsalt 

neuroloogia, siis ei olnud selles iseenesest midagi valet. 

Neuroloogia hõlmab lihtsalt füüsikalisi ja keemilisi protsesse, 

mis on moraalselt neutraalsed. Inimesel, kes usub hinge 

olemasolu, on seda raamatut palju huvitavam lugeda, sest tema 

võib arutada selle üle, kuidas Dorian Gray hing korrumpeerus 

pärast tema soovi jääda nooreks ja väliselt muutumatuks. Võib-

olla oli Dorian Gray hoopis teine inimene enne seda, kui ta 

tegi lepingu saatanaga. Just see leping võis põhjustada Doriani 

moraalse allakäigu. 
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„Dorian Gray“ autor on eeldanud objektiivse ja 

ühiskondlikult heaks kiidetud moraalse ning eetilise käitumise 

normide olemasolu – tolle aja mõistes oli see miski, mille järgi 

sai Doriani otsuseid ning temaga toimunut hinnata. Kas 

tänapäeval on see nii lihtne? Kas tänapäevases väärtuste 

paljususes ja suhtelisuses on üldse niisugused normid? Kuidas 

me vastame täna küsimusele: kes on inimene? Mis on 

südametunnistus? Mille alusel me otsustame hea ja halva 

käitumise üle?  

Tänapäeva sotsiaalvõrgustike maailmas on kõik inimesed 

omamoodi Dorian Gray’d. Soovitakse paista ilusana, aga oma 

sisemaailma ei taha keegi lasta teistele inimestele välja paista. 

Ega seda ei taha keegi vaadata ka. See ei müü, ei anna kellelgi 

nn sotsiaalset paid õhtuti oma arvuti taga istudes. Inimesed 

elavad kauem ja muutuvad ilusamaks. Igaühele on selge, et 

ilusatel inimestel on kergem elada, siin ei ole mingit vaidlust. 

Siht ja eesmärk on ammu ühiselt kokku lepitud. Kel vähegi 

raha on, see välise ilu poole pürgib. 

Fototöötlusprogrammide abil on väga hästi võimalik 

muuta oma välimust ka pildi peal ilusamaks. „Vau, milline pilk, 

pole sõnu kui nummi” hõiskab sadade virtuaalsõprade hord. 

Seetõttu ei pruugi me inimesi äragi tunda, kui me neid päriselt 
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kohtame, sest interneti suhtlusportaalis oleva pildi peal on nad 

nii erinevad. Tänapäevane virtuaalmaailm annabki võimaluse 

luua seesama reaalsus, mille Dorian saavutas lepingu kaudu 

saatanaga. Teose loomise ajal tundus see kirjeldatu 

muinasjutuna, ilmvõimatuna. Tänapäevases maailmas saame 

vaadata sellele teosele hoopis teise pilguga, sest elu on 

muutunud. Võib julgelt väita, et me elamegi näivuse ajastul. 

Lisaks välimusele on võimalik luua kuvand ka oma elust. 

Kui vanasti oli sündmus ise meeldejääv ja fotod vaid 

meenutuse kinnitus, siis nüüd on nii, et sündmust ei peagi 

olema: hoopis luuakse ettekujutus, kuvand sündmusest. See, 

mis tegelikult toimus, ei huvita enam kedagi. Korraga on 

loodud kaks maailma, kaks kõrvuti asetsevat lugu: see, mis 

tegelikult toimus, ja see, mida näidati. 

Mulle meenub siinkohal episood Jonathan Swifti 

„Gulliveri reisidest“, kus saareasukad elasid tegelikult kui 

pimedad ning kummardasid Silma, kes polnud keegi muu kui 

kõige tavalisem surelik naine. Illusiooni ja reaalsuse vastuolulist 

suhet kajastab ka Mihhail Bulgakovi „Meistri ja Margarita“ 

varieteeteatristseen, mis paljastab inimeste tühisuse ja 

silmakirjalikkuse. 
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Kui eelmisel sajandil räägiti palju võõrandumisest 

kogukonnast, üksteisest kaugenemisest, siis tundub, et 

virtuaalmaailma võlude abil hakkavad inimesed võõranduma ka 

iseendast. Inimesed loovad iseendale kuvandi oma elust: see, 

mis tegelikult minuga ja minu suhetega toimub, ei olegi oluline, 

tähtis on, et ma usun kuvandit iseendast. 

Nõnda siis oskame ülihästi portreteerida välist, seda 

ilusamaks, teistele vastuvõetavamaks muutes. Aga kuidas on 

sisemusega, südametunnistusega? Et seda kuidagi moodi 

kirjeldada, püüda sõnadesse panna, on kõigepealt vaja aega, 

õigemini aeglust – rahulikumat päevade rütmi, vaikust ja 

enesesse vaatamise oskust. Kas tänapäeva maailmas on neid 

asju kuigi palju? Ilmselt mitte. 

Teine küsimus on, kelle südametunnistust me saaksime, 

oskaksime või võiksime portreteerida? Ilmselt mitte kellegi 

teise – kuigi jah, Wilde võttis endale selle õiguse, ent temal 

kirjanikuna oli see võimalik. Niisiis ongi, et inimesena võiksime 

äärmisel juhul püüda luua pilti – ükskõik millises kunstikeeles – 

oma lähedal seisvast inimesest, ent kindlasti mitte kõrvalisest. 

Sest sellisel juhul võtaksime endale kohtumõistja rolli. 

Kunstnikule on rohkem lubatud, ja välise ning sisemise maailma 

ning rikutuse teemat avab Wilde oma teoses meisterlikult. 
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Kui meie tahaksime portreteerida südametunnistust, siis 

vaatlusobjektiks saaksime olla vaid ise. Ja kui kellelgi on siiras 

soov selleks, siis ta võib kohe nentida, et see pole kerge 

ülesanne. Samas kerkib kiiresti üles küsimus, mis on norm, mis 

on see, mille valguses, millega võrdluses hakkame hindama või 

kirjeldama oma südametunnistust, sest ükskõik mis 

kunstikeeles me seda teeme, on see sõnum vaatajale, kes 

samuti elab oma väärtuste ning mõõdupuude maailmas. 

Püüdke vastata küsimusele, mis on hea ja vale, et kirjeldada 

mõne inimese käitumist, ja te satute hätta esimesel minutil. 

Kas saab siis rääkida sellest, et me suudame objektiivselt 

hinnata iseendid? 

Lisaks moraalsete ning eetiliste normide olemasolu 

tunnistamisele on meil vaja ka teisi inimolendeid, kelle suhtes 

oleme teatud viisil käitunud või käitumata jätnud. Niisiis, et 

portreteerida südametunnistust, on meil vaja teisi inimesi, 

nendega suhestumise kogemust ja moraalsete ning eetiliste 

tõekspidamiste kogumit, mille valgusel saame anda hinnangu 

oma sisemaailmale. 

Tuleme korraks tagasi ilusa ja inetu, välise ja sisemise 

vastuolu juurde. Kas selles kõiges on tänapäeval midagi valesti? 

Jah, minu jaoks kindlasti. See on suur mäng nukkudega. 
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Inimestele on alati meeldinud mängida, ainult on kurb ja 

omamoodi ohtlik, et nad näevad nii palju vaeva välise 

loomisele, et see, mis on päriselt ja mis on ehe, hakkab üldse 

kaotama tähendust. Et rikkus, mis on hinges, ei ole ammu 

enam väärtus. Et nukkusid on liiga palju. Et küsimusele, mis on 

siis südametunnistus või mis on selle mõõt, otsib vastust liiga 

väike osa inimestest. 

Aga võib ka teistpidi vaadata, et kõige selle pinnapealsuse 

ja nartsissismi juures muutub tõelisus hoopis suuremaks 

väärtuseks. Püha läheb pühamaks. Loomise oskus, tõeline ilu ja 

inimest seesmiselt rikastavad kogemused pole kadunud, tuleb 

need vaid ise üles leida. Teate ju küll, mis Rebane Printsile 

vastas: „Kõige tähtsam on silmale nähtamatu.” 

Martin Začek, 12. klass 
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Kaidi Markna, 10. klass 
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Mida sõda muudab? 

Mina ei tea, kuidas on olla sõjas ja mis tunne on varjata 

ennast kraavipõues, näha piinadesse surevaid inimesi, 

kohutavaid vigastusi ja lõpetada kellegi elu. Kuidas tulevad enda 

ja edasise eluga toime inimesed, kes on seda läbi elanud? Need, 

kes on näinud kõiki sõja õudusi ja kaotanud oma lähedasi. Mida 

nad edasi teevad ja mis traumasid peale väliste haavade ja 

armide nad saanud on? 

Poisid, kes Remarque’i teoses „Läänerindel muutuseta“ 

õpetaja õhutusel sõtta läksid, olid algul rõõmsameelsed ja täis 

tulevikulootusi. Sõja käigus aga paljud neist surid ja 

allesjäänutel oli raske oma huumorimeelt säilitada. Nad 

muutusid tõsisemaks ja nagu peategelane Paul ütles, olid neist 

saanud justkui paljunäinud vanad inimesed, kuigi vanuselt olid 

nad vaid 20-aastased. Alguses oli neil siiski mõtteid ja plaane, 

mida teha siis, kui kohutav sõjaperiood läbi on. Kõik lootsid 

pääseda tagasi oma vanemate või armastatute juurde, koju. 

Nad unistasid sellest, et ärgata üles sellest lõputust 

õudusunenäost, vabaneda ahelaist. Sõda aga muutis kõike, 

peksis pihuks ja põrmuks nende tulevikuplaanid ja neid endid. 

Nad kartsid surra, kuid elamist ehk isegi veel rohkem. 
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Raamatus on kirjeldatud väga elavalt sõja õudusi ja 

inimeste kannatusi, kuid mitte neid, mis saadavad sõjast 

elusana naasnud mehi. Paljusid jäävad kummitama mälupildid 

sõja koledustest: nad ärkavad öösel hirmust värisedes ja 

tunnevad ennast, nagu oleks nad ikka veel sõjatandril. Osad 

neist ei leia enam elus kohta, nad on elanud liiga kaua teises 

maailmas. Nad tõmbuvad teistest eemale, otsivad lohutust 

alkoholist ja muudest mõnuainetest. Miski ei too enam tagasi 

nende lähedasi, nende armid ei parane ajaga. Sõda on nende 

jaoks kõik hävitanud, ja nagu ütles Remarque – isegi siis, kui 

nad pääsesid tema granaatide käest. 

Kui sõjas pole võitjaid ja see tekitab vaid eluaegseid 

traumasid, siis – mis on selle mõte? Lugesin kord tsitaati selle 

kohta, kuidas tõeline sõdur ei sõdi, sest ta vihkab seda, mis on 

ta ees vaid sellepärast, et ta armastab seda, mis ta taha jääb, 

ning mina usun sellesse. Kõik raamatus mainitud armastasid 

oma kodumaad ja lähedasi, kelle eest nad sõtta läksid. Selleks 

ajaks, kui nad lahingus olid, pidid sõdurid kaotama endas 

inimlikkuse ja tekitama viha vaenlaste vastu. Nad pidid võtma 

vastaseid lihtsalt kui sihtmärke, mitte kui inimesi, keda 

lähedased koju ootasid ja kelle eest palvetati. Paulis oli aga alles 

piisavalt palju empaatiavõimet, et aidata võõrast sõdurit, kes 
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oleks pidanud olema ta vaenlane. Ta oli piisavalt tugev, et mitte 

loomastuda, kuigi seda just sõdureilt oodati. 

Valati palju pisaraid, verd ja tunti kaotusvalu. Sõda 

kujundas kõiki teistsuguseks – neid, kes võitlesid lahinguis, ja 

neid, kes ootasid koju oma isasid, poegi või vendi. Õnnelikud 

olid need, kes jäid ellu ja naasid koju, kuid õnnelikumad olid 

ehk need, kes surid ja pääsesid sellest, mis oleks järgnenud. 

Liisa Veskimäe, 10. klass 

 

  

Martin Lomp, 4.a 
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  Karl Kolk, 3.a 
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Inimese tahtevabadusest 

I 

Ühiskondliku vabaduse seos tahtevabadusega 

 Oma essees "Vabaduse kaks mõistet" refereerib Isaiah 

Berlin sellist mõtteviisi, mille kohaselt pole päriselt võimalik 

tahta midagi, mille kättesaamises pole võimalik kindel olla. 

Kõigepealt tuleb mõelda, kas "võimalik kindel olla" ja "võimalik 

tahta" all peetakse silmas epistemoloogilist või metafüüsilist 

võimalikkust. Epistemoloogilist ja metafüüsilist võimalikkust 

eristab filosoof Saul Kripke oma raamatus "Naming and 

Necessity". Epistemoloogiliselt võimalik on see, mis ühe 

inimese andmete kohaselt võib olla tõene või väär. Näiteks, 

inimene tahab väljuda hoonest, ta vaatab ukse poole ja küsib 

endalt, kas see uks on lukus. Kui ta ei tea, kas see uks on 

lukus, siis tema andmete kohaselt on võimalik, et uks on lukus 

või ei ole lukus. Metafüüsiline võimalikkus on tegelik 

võimalikkus. Et mingi asi oleks metafüüsiliselt võimalik, peab ta 

aset leidma ühes võimalik us maailmas. Tulles tagasi näite 

juurde: ukse lukus või lukustamata olek on ka metafüüsiliselt 

võimalik. Samas, väide 7+5=10 on metafüüsiliselt võimatu, sest 

see väide ei kehti üheski võimalikus maailmas. Seda muidugi 

eeldusel, et matemaatika kehtib igas võimalikus maailmas. Kui 
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Berlini refereeritud mõtteviis eeldab metafüüsilist võimalikkust, 

siis pole selle mõtteviisi järgi inimesel võimalik tahta seda, mis 

pole võimalik üheski võimalikus maailmas. Kui Berlini 

refereeritud mõtteviis eeldab epistemoloogilist võimalikkust, 

siis on selle mõtteviisi kohaselt inimesel võimalik tahta kõike, 

mis tema andmete kohaselt võib olla tõene või mitte. 

 Berlini refereeritud mõtteviis, kui see eeldab 

metafüüsilist võimalikkust, seab ohtu inimese tahtevabaduse, 

sest enamus asjad, mida inimesed tahavad, on meelte abil 

tajutavad. Kui Berlini refereeritud mõtteviis eeldab 

metafüüsilist võimalikkust, siis on see mõtteviis seotud 

psühholoogia ja kitsamas tähenduses inimese tahtevabadusega. 

Berlini essee räägib sotsiaalsest vabadusest, kuid sotsiaalse 

vabaduse eeldus on ka tahtevabadus. Järelikult peab mõtlema, 

kas inimestel on tahtevabadus. 

 Igal inimesel on isiklik vastutus. Enamik inimestest 

rõõmustab, kui nad on teinud midagi moraalselt head. Sellel 

rõõmustamisel on üks peamine põhjus. Inimene arvab, et tema 

tegu oli vabast tahtest ehk mitte põhjuslikult määratud. 

Iseeneslikud sündmused toimuvad looduses kogu aeg. Jõgi 

voolab, oks kasvab puul. Tänu sellele, et jõgi voolab, saavad 

karud süüa kala, aga see ei ole jõe teene, et karud saavad süüa. 



60 

 

Jõgi ei saa valida, kas ta voolab või mitte. Tänu sellele, et oks 

kasvab õunapuul, saavad inimesed õuna süüa, aga nad ei võlgne 

tänu õunapuule, sest puu ise ei vali, kas ta kasvatab endale 

oksad külge või mitte. Ei kohta tihti inimest, kes ütleks: "Vaata, 

see on moraalselt hea õunapuu!" Kui keegi niimoodi ütleks, siis 

oleks mõistlik küsida tema käest: "Kuidas see puu saakski 

teisiti? Ta on ju istutatud heasse mulda. Või tahad sa öelda, et 

olenemata viljakast  mullast võib see puu valida mitte kasvatada 

endale oksi?" Kui inimene on ülekantud tähenduses istutatud 

viljakasse mulda, siis on tal ikkagi võimalik mitte kanda vilja. Kui 

laps kasvab üles heas perekonnas, on tal ikkagi võimalik hakata 

vargaks. Kui isa või ema peksab last, on lapsel ikkagi võimalik 

mitte hakata vägivaldseks. Inimesel on võimalik valida, mida ta 

teeb. Kui inimene annetab lastekodule raha, siis on see tema 

valik, et ta nii teeb. Võib-olla on ta näinud uudistest, et keegi 

annetas lastekodule raha, aga nähtu ei oleks määrav tema 

otsuse tegemisel, vaid ainult kujundaks otsust. 

 Inimese valik on vaba, kui see ei sõltu asjaoludest, mida 

ta ei saa teadlikult muuta. Kui inimene ei oska rääkida eesti 

keelt, siis tal ei ole vabadust rääkida eesti keeles. Kui inimene 

oskab rääkida eesti keelt, siis tal on vabadus rääkida eesti 

keeles, aga oskus rääkida eesti keelt ei määra tema otsust 
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hakata eesti keeles rääkima. 

II 

Materialismi seos tahtevabadusega 

 Enne, kui hakata rääkima determinismist ja 

indeterminismist, tuleks selgitada, miks üldse eeldab 

metafüüsiline determinism inimese materiaalsust. Tihti 

arvatakse ekslikult, et kvantmehhaanika tõestab inimese vaba 

tahte olemasolu. Sellise tõestuse kvantmehhaanika kaudu 

pakub muuhulgas välja ka Werner Heisenberg oma raamatus 

"Füüsika ja filosoofia". Kuid see tõestus eeldab, et vaba tahe 

peab olema juhuslik, ja see eeldus ongi ekslik. 

 Oletame, et vaakumis on kaks uraan-238 tuuma. Üks 

neist eraldab alfaosakese, aga teine mitte. Miks? Vastus on, et 

põhjust ei paistagi olevat. Aga kuidas järeldub sellest, et 

inimesel on vaba tahe? Kas Heisenberg tõesti arvab, et vaba 

tahe on juhuslik nagu subatomaarse osakese käitumine? Kuhu 

jäävad siis ratsionaalsed valikud, mis ei ole juhuslikud?  

 Heisenberg arutleb järgnevalt. Osakeste käitumine on 

ettearvamatu. Inimene koosneb osakestest. Järelikult on ka 

inimese käitumine ettearvamatu. Nagu näha, eeldab see 

argument, et inimene on üleni materiaalne. Niisiis, vaba tahte 

kaitsja ei saa kasutada korraga seda argumenti ja ülaltoodud 



62 

 

teadvuse mittemateriaalsust eeldavat argumenti. Tal tuleb 

kasutada kas ühte või teist või leida mingi muu argument. Aga 

kuidas seletada selle argumendi valguses inimese ratsionaalseid 

valikuid, mis ei ole juhuslikud? Oletame, et inimene peab 

valima laua pealt ühe kahest esemest. Kui inimese teadvuses 

toimuvad protsessid on alati juhuslikud, siis ei saa inimene teha 

ratsionaalset valikut. Ratsionaalsete valikute tegemine eeldab 

vähemalt mingit korrapära inimese teadvuses. Tahte täielik 

juhuslikkus tähendaks, et isegi kui inimene põhjendab, miks ta 

tahab valida parempoolse eseme, võib mingi juhuslik sündmus 

tema teadvuses sundida teda taht ma vasakpoolset eset ja 

muuta tema valikut. Seda probleemi võib lahendada järgnevalt. 

Isegi korrapäratus süsteemis võib leiduda korrapära, kui seda 

hoolikalt jälgida. Näiteks, elektronid ilmuvad kahe pilu katses 

ekraanile ettearvamatus kohas, kuid pikema aja jooksul võib 

näha, et on teatud piirkonnad kuhu elektronid ilmuvad. 

Teisisõnu, mikrotasandi korrapäratuse kompenseerib 

makrotasandi korrapära. Kuigi inimese käitumine võib kohati 

näida ettearvamatuna, on ta laiemas plaanis ikkagi seletatav.  

 Muuhulgas eeldab see argument ka atomistlikku käsitlust. 

Seetõttu peab selle argumendi kasutaja selgitama, miks 

atomistlik käsitlus on parem kui holistlik käsitlus. Seda ei ole 
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raske teha. Atomistliku ja holistliku käsitluse eristamine on üks 

näide sellest, kuidas filosoofid maadlevad konseptuaalsete 

probleemidega, ise seejuures teadmata, miks. Kas tervik on 

midagi enamat, kui osakeste summa? Ei. Puhas mõistus ei saa 

omaks võtta muud, kui atomistlikku käsitlust. Atomistliku 

käsitluse järgi on "1+1+1=3" tõene lause, kuid laused 

"1+1+1=1" ja "1+1+1=4 väärad laused. Holistliku käsitluse järgi 

on "1+1+1=1" tõene lause, samuti "1+1+1=4". Holistlik 

käsitlus on segane. Mõistlikum on omaks võtta atomistlik 

käsitlus. 

III 

Immaterialismi seos tahtevabadusega 

 Veel üks probleem seisab indeterminismi ees. Miks 

eeldada, et mittemateriaalses maailmas ei kehti 

deterministlikud seadused? Siin paistab olevat probleem selles, 

et ei osata eristada erinevaid mittemateriaalseid objekte. 

Mittemateriaalsete objektide hulka kuuluvad muuhulgas ka 

numbrid, ja need käituvad üksteise suhtes alati ühtemoodi. Aga 

küsimus ei olegi selles, kas mittemateriaalsed objektid alluvad 

seadustele, vaid kas nad alluvad loodusseadustele. Inimese 

teadvus kuulub selliste mittemateriaalsete objektide hulka, mis 

võivad alluda küll matemaatika ja loogika seadustele, kuid ei ole 
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ühtegi head põhjust, miks seda eeldada. Pigem võiks mõelda 

inimese teadvusest, kui isikust, mitte kui numbrite või loogika 

sümbolite kogumist. 

IV 

Determinism 

 Determinismi järgi põhjustavad inimese otsuse sellele 

eelnenud sündmused. Deterministid arutlevad tavaliselt 

järgnevalt. Materiaalses maailmas kehtivad loodusseadused. 

Inimene on materiaalne. Järelikult kehtivad inimesele 

loodusseadused. Kui mingile asjale kehtivad loodusseadused, 

siis selle asjal ei ole vaba tahet. Inimesele kehtivad 

loodusseadused. Järelikult, inimesel ei ole vaba tahet. Selle 

argumendi vaidlusttekitav eeldus on, et inimene on 

materiaalne, teisisõnu, et inimesel ei ole mittemateriaalseid 

koostisosi. Kui inimene on üleni materiaalne, siis on tõesti 

raske näha, miks ei peaks inimese käitumine olema põhjuslikult 

määratud. Niisiis peab determinist kuidagi avama eelduse, et 

inimene on üleni materiaalne. Üks argument, mida ta võib selle 

tõestamiseks kasutada, on lõpmatuse argument. Mateeria on 

lõpmatu. Tal ei ole piire. Kõik piirid on inimeste taju poolt 

objektidele omistatud. Järelikult ei o le mingit piiri, kust lõpeb 

mateeria ja algab mittemateeria. Sellest omakorda järeldub, et 
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mittemateriaalsete asjade olemasolu on võimatu, ja sellest 

tulenevalt on ka inimese mittemateriaalsete koostisosade 

olemasolu võimatu. Kuid see on ennatlik järeldus. Parimal juhul 

suudab determinist näidata vaid seda, et mittemateriaalse 

olemasolu on raske ette kujutada. Ren é  Descartes ütleb oma 

teoses "Meditatsioonid esimesest filosoofiast", et samuti on 

raske ette kujutada hulknurka, millel on tuhat külge. See ei 

tähenda, et tuhande küljega hulknurka ei oleks olemas. 

Determinist peab sellega nõustuma, sest ta toetub ise oma 

argumendis lõpmatusele, ja viimase olemasolu ei järelda ta 

nähtavasti mitte kujutlusvõime, vaid matemaatilise mõtlemise 

abil.  

 Matemaatilisest vaatepunktist tuleb selle argumendi 

eeldusi veel lähemalt vaadelda. Kas väide "Ei ole mingit piiri, 

kust lõpeb mateeria ja algab mittemateeria" ei eelda juba 

iseenesest, et mittemateriaalne on olemas? Ei, kui eeldada 

absoluutse lõpmatuse olemasolu. Kuid matemaatik Georg 

Cantor tõestas, et absoluutset lõpmatust ei ole olemas. Sellele 

tõestusele on matemaatikud hiljem andnud nime "Cantori 

diagonaaltõestus". Cantor näitas, et kui koostada arvude 

loend, kus reaalarvud on viidud üksühele vastavusse 

naturaalarvudega, siis saame lõpmatu loendi, ja sellest loendist 
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on lõpmatu hulk reaalarve puudu. Niisiis, tuleb ilmsiks selle 

argumendi teine nõrk koht - toetumine absoluutsele 

lõpmatusele. 

 Teine argument, mida determinist võib kasutada inimese 

materiaalsuse tõestamiseks, on selline. Inimese käitumise ja 

ajutegevuse vahel on põhjuslik seos. Ockhami habemenuga 

eemaldab kõik üleliigsed põhjused. Järelikult inimene on 

materiaalne. Nagu näha, on see halb argument, sest see eeldab 

juba ise, et ajutegevus ja inimese materiaalne teadvus on 

üksteise suhtes kaasalluvad epistemoloogiliselt võimalikud 

põhjused. Teisisõnu, see argument eeldab, et inimese 

käitumise C põhjus on kas ajutegevus B või mittemateriaalne 

teadvus A. Aga miks ei või olla nii, et mittemateriaalne teadvus 

A põhjustab ajutegevuse B, mis omakorda põhjustab inimese 

käitumise C? Samuti ei järeldu inimese materiaalsus mitte 

kuidagi selle argumendi eeldustest.  

V 
Indeterminism 

 Vaba tahte kaitsja võib arutleda järgnevalt. Kui inimese 

teadvus on mittemateriaalne, siis on inimesel vaba tahe. 

Inimese teadvus on mittemateriaalne. Järelikult, inimesel on 

vaba tahe. Argumendi teine eeldus tundub olevat 
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vaidlusttekitavam kui esimene. Niisiis, vaba tahte kaitsja peab 

eelkõige tõestama, et inimese teadvus on mittemateriaalne. 

Selle tõestamiseks võib ta kasutada kahte järgnevat argumenti, 

mida filosoof Alvin Plantinga on kasutanud dualismi kaitseks 

oma essees "Against Materialism". Esimene argument on 

argument võimalikkusest, mida autor nimetab väljavahetamise 

argumendiks. Kui inimene on materiaalne, siis see tähendab, et 

inimene on tema keha või mingi osa sellest. Järelikult, kui 

inimese kehal on mingi omadus, siis see omadus on ka 

inimesel. Niisiis, kui on olemas vähemalt üks omadus, mis on 

inimesel, aga ei ole tema kehal, siis ei ole inimene ja tema keha 

identsed, ja võib julgelt väita, et inimene ei  ole üleni 

materiaalne. Selline omadus on olemas. Nimelt, inimesel on 

omadus "võib eksisteerida siis, kui keha ei eksisteeri". Siin on 

üks intuitiivne mõttekäik selle kasuks, miks niimoodi mõelda. 

Oletame, et meditsiin võimaldab välja vahetada inimese 

kehaosad teiste identsete kehaosade vastu. Kui vahetada välja 

kõik inimese kehaosad, siis saame kaks identset keha. Kui nüüd 

see algne keha hävitada, ja uue kehaga inimene on teadvusel, 

siis eksisteerib inimene samal ajal, kui tema algne keha ei 

eksisteeri. Kõik inimese materiaalsed osad on välja vahetatud, 

kuid tema teadvus on alles. Järelikult ei ole inimese teadvus 
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materiaalne. See argument ei tõesta sugugi, et selline 

kehaosade väljavahetamine on võimalik. Pigem näitab see 

argument intuitiivselt, et nähtavasti on inimene midagi enamat, 

kui tema materiaalsed koostisosad.  

 Teine Plantinga argument, nagu autor ise selle kohta 

ütleb, on argument võimatusest, ning ta arutleb järgnevalt. 

Materiaalsed objektid ei mõtle. Mõtlemise alla kuuluvad 

arutlemine, uskumine, väitmine ja järelduste tegemine. 

Inimesed mõtlevad. Järelikult ei ole inimene üleni materiaalne. 

Esimest eeldust tuleks natuke avada. Me võime mõõta inimese 

aju nii täpselt, kui me soovime, aga me ei leia sealt midagi, mis 

viitaks mõtlemisele. Ainus, mis me seal võime näha, on 

neuronid, mis saadavad üksteisele elektrisignaale. Aga ajust ei 

leia me tähendust või mõtet. Samuti on raske näha, miks peaks 

ajus eksisteerima teadvuseseisundid, mis on millelegi suunatud. 

Näiteks võib inimene mõelda mingist esemest. Plantinga küsib, 

kuidas saab neuronite võrgustik olla suunatud millelegi? Autor 

ise ei vasta sellele küsimusele. Ta väidab, et inimesel on 

võimalik aru saada, et aju suunatus objektidele on võ imatu. 

Parim seletus näib aga olevat, et see, mis on millelegi suunatud, 

ei ole mitte neuronite võrgustik, vaid inimese mittemateriaalne 

teadvus. Inimese mittemateriaalne teadvus on suunatud sellele, 
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millele inimene parajasti mõtleb. Neuronite võrgustik lihtsalt 

annab märku sellest, mis toimub inimese mittemateriaalses 

teadvuses.  

 Ka teine eeldus nõuab tugevaid filosoofilisi selgitusi. Kuid 

see ei olegi nii raske, kui lähtuda puhtast mõistusest. Võrdleme 

inimest ja arvutit. Mille poolest nad erinevad? Kas arvuti 

mõtleb? Jah, ta teeb küll arvutusi, sellest ka tema nimetus, kuid 

tal puudub selline intuitsioon nagu inimestel, ja tema loovus 

sõltub inimeste loovusest. Rõhutades just eriti, et see teine 

Plantinga argument on argument võimatusest, tuleks öelda, et 

inimene võib intuitiivselt ja mitte formuleeritult mõista, et 

arvuti kui sellise mõtlemine on võimatu. Arvutis toimuvad 

protsessid ei ole identsed inimese mõttetegevusega. 

Mõtlemine on tegevus, mida arvutid teha ei saa. Samamoodi 

võib inimene intuitiivselt ja mitte rangelt formuleeritult mõista, 

et elevant ei ole propositsioon. Selle näite toob samuti 

Plantinga. 

 Ka teadusel on palju öelda vaba tahte kohta. Akadeemia 

nr 5, 2011. a väljaandes on artikkel, milles räägitakse, kuidas 

neuroteadlane Benjamin Libet on viinud läbi katseid, kus jälgiti, 

mis eelneb inimeste käeliigutustele. Selgus, et inimeste 

käeliigutustele eelneb valmisolekupotentsiaal, mis on elektriline 
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märk teatud ajutegevusest. Kuid sellest olulisem on avastus, et 

teadlik tahe saab tahtmusliku protsessi tulemust mõjutada. 

Pärast valmisolekupotentsiaali saab teadlik tahe protsessi ära 

keelata, nii et liigutust ei toimu.  

VI 

Kokkuvõte 

 Determinismi eeldus on materialism, kuid ei ole põhjust 

arvata, et maailm on ainult materiaalne. Samas on argumente 

selle kasuks, et maailm ei ole ainult materiaalne. 

 Lõpmatuse -, Ockhami habemenoa -, väljavahetamise -, 

võimatuse, kvantmehhaanika- ning neuroteaduse argument - 

neid kõiki arvesse võttes, on inimese vaba tahte olemasolu 

tõenäolisem kui selle puudumine. Väga raske on öelda, mida 

peaks determinist tegema, et tõestada oma seisukoha tõesust. 

Verifikatsiooni printsiibi järgi ei saa ta tõestada, et inimesel ei 

ole mittemateriaalseid koostisosi. Nagu ütleb Alvin Plantinga 

oma essees "Against Materialism", et on tugevaid argumente 

materialismi vastu, kuid mitte ühtegi argumenti selle poolt. 

Deterministil jääb üle vaid tõestada, et mittemateriaalses 

sfääris kehtib determinism. Kuid seda raskendab asjaolu, et 

inimese mittemateriaalne teadvus ei ole abstraktne objekt, 

pigem võiks teda vaadelda isikuna.  
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 Ühiskondlik vabadus eeldab inimese tahtevabadust. 

Inimese tahtevabadus on tõenäolisem, kui selle puudumine. 

Järelikult on ka ühiskondlik vabadus tõenäolisem, kui selle 

puudumine. 

 Martin Začek, 12. klass 
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Kunstiõpetusest meie koolis 

 Masingu Kooli Savikojas sünnivad imed. Väikeste 

näppude vahel hakkab savi elama. Ikka uued ja uued  vormid 

ilmuvad meie silmade ette lauale. Teevad rõõmu tegijale ja 

silmailu vaatajale. Ometi pole harv juhus, kui voolitud figuur 

hakkab elama oma elu. Mõnikord ei pea pingele vastu kuivades, 

teinekord teeb põletusahjus ootamatult miniplahvatuse ja 

laguneb kildudeks. Nii võib juhtuda, kui pole tähelepanelik ja 

töö valmimisel on mõtted kusagil mujal. Õnneks saadab 

ebaedu meie ettevõtmisi harva, rohkem on rõõmu ja elevust 

saadud tulemusest. Ärevus valitseb Savikojas ka siis, kui ahjust 

tulevad välja värvilised säravad nõud või kujukesed. Suur soov 

oma töö kätte saada ja seda lähemalt uudistada minetab 

ohutusnõuded, ununeb oht sõrmi kõrvetada. Tuleb oodata. 

Tegevus Savikojas on loominguline. Väga oluline 

loometegevuse kõrval on see, et proovile saab pandud 

kannatlikkus, korrektsus, järjekindlus, täpsus, teistega 

arvestamine ja hoolimine. Tublimatest tublimad saavad kätt 

proovida kedrelaual. Seda soovivad kõik katsetada, kuid 

kahjuks üks tund nädalas seab omad tingimused ja piirid. 

Et võimalikult hästi korraldada tööd Savikojas, on 

kunstiõpetus jagatud kursusteks ja II veerandil on savikursus. 
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Jõulueelne aeg on hea kingituste tegemiseks, lähedastele 

mõtlemiseks. Kursuse lõpus on alati näitus, mis saab oma nime 

teemast, mis töödes kajastub. Rõhuasetused on olnud 

erinevad. Mõnel aastal on rõhk disainil. Töö algab 

ideekavandist ja tööjoonisest, mille järgi saab töö teostada. 

Teostamisel tuleb alati jälgida õigeid töövõtteid, tehnikaid. 

Mõni kursus soosib loomingulist vabadust. Õpilane saab 

rakendada oma fantaasiat, kasutab varemõpitud oskusi. 

Igal aastal liitub klassiga uusi õpilasi, kes pole keraamika 

ja voolimisega tegelenud, sellest lähtuvalt tekib vajadus iga 

kord teha lühikursus algusest peale. Kordamine on tarkuse 

ema ja pidev võtete harjutamine teeb meistriks. Pole sugugi 

haruldane nähtus, kui kaasõpilast aidatakse, õpetatakse, 

tuletatakse meelde vajalikke nõuandeid, juhitakse tähelepanu 

vigadele, mis võivad rikkuda lõpliku tulemuse. Igal kursusel on 

kaks osa – voolimine ja keraamika. Tööde mahu ja 

keerukusastme valib õpilane ise vastavalt huvi ja oskustele. 

Keerulisemaks läheb siis, kui algab glasuurimine. Glasuurid on 

algselt enne põletamist hoopis teist värvi. Peab usaldama 

õpetajat ja katma pinnad glasuurikihiga, mis ei meenuta millegi 

poolest soovitut. Jäädes lootma õnnestumisele, tuleb oodata 

päevi, et kätte saada valmis tööd. Aga põletusahjus võib 
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juhtuda mõndagi! Kogu protsessi vältel pannakse tõsiselt 

proovile, kuid ometi on selles tegevuses miski, mis köidab ja 

sunnib üha uuesti ja uuesti näppe saviseks tegema. 

Savikojas saavad näpud saviseks kõik, kes seda 

soovivad. Eriti usinad tegijad on algklasside õpilased, tublid 

skulptorid ja keraamikud on ka põhikooli ja gümnaasiumi 

poisid-tüdrukud.   

Mare Kuusik, kunstiõpetaja 

 

Eesti õpetaja väärikas palk kipub jäämagi 

unistuseks 

Õpetaja pole enam maa sool ja meie helge tuleviku 

põhiarhitekt, vaid kuluartikkel eelarvereal. 

Õpetajate palga aurukatla ümber on tantsitud kogu 

taasiseseisvumisaja. Hiljutisele Eesti haridustöötajate ajaloo 

suurimale streigile vaatamata pole näha, et tuntav palgatõus 

oleks lähemale tulnud. Olukord on pentsik. Poliitloosungid 

kuulutavad: kultuur ja haridus on väga tähtsad. Ometi ei 

väljendu see kultuuritöötaja ega õpetaja palgas, sest see 

kujuneb „võimaluste piires”, mis on teadagi alati napid. 
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Vähemalt seni, kui Eestis valitseb parempoolne poliitiline 

paradigma, pole õpetajal märkimisväärset palgatõusu loota. 

Eestit on viimase 20 aasta jooksul valitsenud parempoolsed 

erakonnad. Parempoolse majanduspoliitika nurgakivideks on 

väiksed ja ühetaolised maksud, võimalikult õhuke ja efektiivne 

riik ning sellest tulenevalt ka rikkuse vähene riiklik 

ümberjagamine. Majanduspoliitika pühaks lehmaks on olnud 

riigieelarve tasakaal. See on meid tänaseks säästnud võlakriisi 

koledustest, kuid viinud kivistunud mõttemallini, mille kohaselt 

riigi valitsemine on ennekõike raamatupidamisülesanne. Esmast 

maksutulu teeniv erasektor on selles ülesandes aktiva poole 

peal, kõik ülejäänu aga passiva. Sellise rehkendava mõtteviisi 

sobiva näitena võib tuua Eesti Ekspressi peatoimetaja Janek 

Lutsu juhtkirja (8. III 2012): „Seega teevad 510 000 tublit 

(erasektoris töötavat ja seetõttu lisaväärtust panustavat – 

toim) eestimaalast oma tööga võimalikuks 690 000 

eestimaalase elu. Nende hulgas riigipalgalised, töötud, 

töövõimetud, lapsed ja pensionärid.” 

Õpetaja pole enam maa sool ja meie helge tuleviku 

põhiarhitekt, vaid kuluartikkel eelarvereal. Igaüks, kes antud 

mõttekäigu üle hetke järele mõtleb, peaks mõistma selle 

absurdsust: poleks ju ilma koolideta ja seal õpetavate 
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õpetajateta mõne aasta pärast ka noori töövõimelisi inimesi, 

samuti ei saaks me elu korraldatud päris ilma ametniketa. 

Hariduse kohta käibib ju ometi loosung, mille kohaselt: 1) 

üksnes senisest veelgi parem haridus (kõigil tasanditel) võib 

saada meie tulevase edu ja jõukuse allikaks. Antud loosungist 

on omakorda tuletatud järgmine: 2) väga hea haridus eeldab 

väga head õpetajat; väga hea õpetaja kooli meelitamiseks ning 

seal hoidmiseks on vaja muu hulgas talle atraktiivset palka 

maksta. 

Maa peale laskudes tuleb ent tõdeda, et praktikas 

valitseb raamatupidajalik kasinus ilusate loosungite üle. 

Mõistagi oleks vale väita, et õpetajaid üldse ei hinnata: nad 

saavad siiski regulaarselt riigieelarvest palka ning isegi 

keskeltläbi kõrgemat palka kui paljude kultuuriasutuste 

töötajad (rahvuskultuur on majandusliku rehkenduse 

seisukohalt kasutu raiskamine, mida ei saa poliitilistel põhjustel 

suisa välja suretada; kasumit tootev loomemajandus oleks juba 

iseasi). Paljud rahvuskultuuri võtmeisikud, nt kirjanikud, ei saa 

üldse palka ning peavad tegutsema suuresti hobikorras. 

Võrreldes nende väetite koletu viletsusega, kes ühiskonna 

heaks panustada ei suuda (nt raske puudega inimesed ja nende 
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hooldajad, kelle olukorda on Postimehes korduvalt kirjeldanud 

Tiina Kangro), väärtustatakse õpetajat tublisti. 

Siiski on väärtustamine kaugel loosungis nr 2 

väljahüütust. Oleks naiivne ja kurb mõelda, et valitsus on kogu 

iseseisvusaja palehigis õpetaja palga nimel vaeva näinud, kuid 

ikka pole tulemuseni jõutud. Küllap peitub tõde selles, et sageli 

korratud loosungites leidub mõjukaid kahtlejaid. Näiteks 

pooldab valitsuses esimest viiulit mängiv Reformierakond 

hoopiski tasulist kõrgharidust; ka praeguse valitsuse 

hariduspoliitika põhifookus asub hoopiski kõrgharidusreformil. 

Võib-olla arvatakse kuluaarides, et tipptasemel üldharidus käib 

õhukesele riigile üle jõu ning Eesti Nokia tekkimiseks piisava 

ajupotentsiaali suudavad toota ka nn eliitkoolid. 

Sõna on tööturul 

Parempoolse maailmavaate nurgakiviks on teatavasti 

turusuhete usaldamine. Töötaja palga määramise aluseks pole 

mitte õiglus või mõni muu abstraktne idee, vaid palk kujuneb 

pakkumise-nõudmise tulemusena tööturul. Sellest ideoloogiast 

lähtudes on väga oluline, et riigist ei saa turusolkijat ja 

töötajate poputajat, nagu see tundub olevat juhtunud Kreekas. 

Eesti valijate enamus on seni järjekindlalt seda turuloogikat 
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uskunud, kuid üldiselt on XX sajandi demokraatlikes riikides 

toiminud pidev pinge turu nõudmiste ning valijate 

heaoluootuste vahel, mis on viinud heaoluriigid kõrgete 

maksude kehtestamiseni ning laiaulatusliku laenamiseni (väga 

hästi on sellest kirjutanud Wolfgang Streeck, Vikerkaar 2011, 

nr 12). Tegelikult on igas kaasaegses demokraatlikus riigis, sh 

Eestis mõnevõrra turgu ohjeldavaid regulatsioone, nt alampalk, 

piirangud tööajale, tervisekaitsenõuded, monopolidevastased 

seadused. Kuhu viib välja ohjeldamatu tööturg, seda võime 

näha Aasia ja Aafrika lapsorjade näitel. Seoses praeguse 

võlakriisiga kirevad kõvemini need visionäärid, kes kuulutavad 

heaoluriigi pöördumatut lõppu ning peost suhu elamise 

tagasitulekut. Mida toob kaasa globaalne majanduslik tulevik, 

seda ei tea keegi, kuid igatahes on ka Eesti poliitikud esitanud 

õpetajate palga küsimuses selgeid tööturu loogikast tulenevaid 

seisukohti. 

Kuidas kujuneb riigieelarvest palka saavate inimeste 

väärtus tööturul? Kehtib lihtne pakkumise-nõudmise tasakaal: 

kui konkursile sobivaid kandidaate ei tule, on riigi pakutav palk 

olnud liiga väike. Näiteks lahkuvad Eesti arstid massiliselt 

Põhjamaadele tööle, selle voolu peatamiseks on arstide palgad 

viimasel kümnendil tublisti tõusnud. Õpetajate pärast ei pea 
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riik kuigivõrd konkureerima erasektoriga ega teiste riikidega; 

kõigele vaatamata on koolides õpetajate ametikohad enam-

vähem täidetud. See tõik on võimaldanud vastata õpetajate 

(õiglusele apelleerivale) palganõudele järgmiste väidetega: 

Õpetajate palk on niigi piisavalt suur. Jürgen Ligi tõi esile, 

et Eesti õpetajate palk on suurem kui 80 protsendil naistest; 

samuti on mainitud, et enamik Eesti töötajaid teenib veelgi 

vähem. Ma pole kohanud aga õpetaja palga võrdlust teiste 

magistrikraadi nõudvate ametitega, kuid kõige robustsema 

turuloogika kohaselt ongi palk senikaua piisav, kui leidub 

töötaja, kes on nõus selle eest töötama. Paaripäevane streik ei 

pruugi seda mõtteviisi kõigutada. 

Õpetajate palka võib tõsta üksnes juhul, kui nad teevad 

senisest efektiivsemalt tööd. 

Haridusminister Jaak Aaviksoo on pidanud silmas 

koolivõrgu korrastamise käigus suurenevaid klassikomplekte 

jms. Ettevõtja Kari Maripuu nõuab õpetajalt palgatõusu 

tingimusena senisest efektiivsemat tööjõudu, mille mõõtmine 

käiks keskmise palga abil (PM 12. III 2012). Kui oletada, et 

õpetaja nõustub juba homme seda efektiivset tööjõudu tootma 

ning teeb seda õigesti, siis võiks haridusprotsesside kulgemist 
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ajas loota, et õpetaja teenib palgatõusu väga tubli töö korral 

ära ehk 5–10 aasta pärast. 

Õpetaja palga tõstmine saab võimalikuks üksnes seeläbi, 

et ülejäänud ühiskond tekitab rohkem lisaväärtust ja 

maksutulu. See kõige rohkem käibiv tees on 2. teesi leebem 

variant, kui eeldada, et suurema lisaväärtuse võtmeks on 

senisest parem haridus. 

Miks õpetaja koolist ei lahku? 

Kindlasti on lahkujaid olnud omajagu ning tuleb ka 

arvestada neid noori, kes pole vaatamata huvile õpetajaameti 

vastu toimetuleku perspektiivitu väljavaadete tõttu üldse kooli 

jõudnudki. Ilus oleks uskuda levinud seletust, et kõik ülejäänud 

jätkavad tööd missioonitundest ja armastusest laste vastu, 

oodates valitsuselt lubatud õiglase töötasu sisseseadmist. Eriti 

oluline on, et võimete piiril töötav õpetaja ise oma tööd nõnda 

mõtestaks, see annab jõudu. Kuid tööturu hääl kõlab 

haridusministri suust, kes vastas sisuliselt Paides toimunud 

kohtumisel minekuga ähvardanud õpetajale: mine, kui tahad! 

Tõele näkku vaadates ei ole enamikule õpetajatele kuskilt 

võtta kvalifikatsioonile vastavat kõrgemapalgalist tööd. Paljudes 

maapiirkondades pole haritlasele väljaspool kooli üldse mingit 
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tööd. Õpetaja on oma kultuuri ja ametiuhkuse vang, ta ei kipu 

võimaliku 20%-lise palgatõusu nimel rutiinset kontoritööd 

tegema, samuti pole niisama lihtne välismaal õpetajana kanda 

kinnitada. Muide, ka ülikoolides ei teeni lektorid, rääkimata 

assistentidest, sageli õpetajast rohkem. Nii et jääb üle vaid 

lõuad pidada ja edasi teenida? Hiljutised sündmused näitavad, 

et lõugadepidamine pole siiski kohustuslik ning streik tõi teema 

vähemalt senisest jõulisemalt fookusse. Kui aktsioone 

järjekindlalt korrata, võib ühel hetkel palgaküsimuse 

lahendamine pakkuda võimul parteidele piisaval määral 

poliitilist kapitali, et ahvatlusele järele anda. Lisaks sellele on 

mõistagi iga kodaniku võimuses anda tulevikus ka 

vasakpoolsetele parteidele võimalus oma osavust näidata. 

Õpetajatöö põhimotivaatoriks ei ole ega peakski olema 

ülisuur palk. Igaüks ei sobi õpetajaks ning väga suur palk võib 

loomulikku selektsiooni takistada. Minu arvates on igati 

õigustatud õpetaja võrdlemine teadlasega: ideaalis on ta 

loovtöötaja, kes innustub just oma tööst ja selle viljadest. 

Seetõttu ongi valdavalt tegelikkus see, et maa soola töönädal 

venib täna enamasti 50-tunniseks: ta teeb ära kõik, mis 

parimaks tulemuseks vaja, mitte ei mõõda stopperiga tööaega. 

Selline loovtöötaja peaks teenima minu hinnangul vähemalt 
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niipalju, et oleks võimalik tööle pühenduda ning vabal ajal 

puhata ja taastuda (siin ei kehti kõnekäänd: süües kasvab isu, 

haritlane oskab oma vajadusi mõistlikkuse piires hoida). Selline 

elumudel on tänases Eestis võimalik üksnes juhul, kui rakendub 

mingi kompensatsioonimehhanism: nt on õpetajal palju rohkem 

teeniv abikaasa või mõni muu lisatulu allikas (nt hulganisti 

päritud kinnisvara). Oma palgast elatuv lisasissetulekuta 

õpetaja peab kas andma võimete piiril lisatunde või virelema ja 

senti veeretama – kumbki variant ei soosi pikaajalist loovtööks 

vajalikku kõrgvormi. 

Aaviksoo välja käidud eesmärk, et keskmine õpetaja 

saaks 20% riigi keskmisest kõrgemat palka, oleks minu 

hinnangul sellise tööle keskendumise võimalikkuse alampiir. 

Kui antud palgatase ei oleks ühekordne valimiseelne präänik, 

vaid saaks seadusega fikseeritud ning kogenud õpetajad 

teeniksid praegusele järgusüsteemile sarnaselt 

proportsionaalselt rohkem, oleks tegemist enneolematu imega 

Eesti haridusmaastikul. Ometi meenutagem, et tegu on alles 

plaaniga ning selle täitumise teel on palju karisid: kas või 

näiteks ei pruugi kangekaelne haridusrahvas nõustuda 

radikaalse haridusreformiga või võib muul moel raha puudu 

jääda. Turuloogika ei kõnele õpetaja kasuks, väheneva õpilaste 
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arvu juures hommepäev õpetajad otsa ei lõpe ning kuidagiviisi 

toimetatakse koolides ka põhimõttelise palgareformita. Ei tasu 

hõisata enne õhtut ega sattuda ootusest eufooriasse. 

Leo Luks, filosoofiaõpetaja 

  

“Sinisilm” Gäro-Ly Arro, 11. klass 
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