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Hea lugeja! 

 

Taas hoiad käes Tartu Herbert Masingu Kooli 

ajaraamatut, mis seekord kajastab 2013/14 õppeaasta 

loomingut. Siia on talletatud selle perioodi mõnusad 

mõtted ja lustakad ütlemised. Mõned õpilased on oma 

arvamust väljendanud kunstilise käekirja abil. 

Mitmed autorid kirjutavad ja joonistavad aastast 

aastasse, aga palju on lisandunud ka uusi tegijaid. Selles 

väljendubki koolielu põnevus: miski kordub ajast aega ja 

miski on pidevas muutumises. Ka Sina, lugeja, oled 

tänaseks muutunud, võrreldes eelmis(t)e aasta(te)ga. 

Seepärast loe tänase pilguga tänaseid lugusid ja unista 

põnevast homsest! 

 

Mõnusat nautimist soovides 

Tiina Kallavus
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Kevadine õueskäik 

Kevad, kevad oled tore. Kahju, et sind rohkem pole. 

Pajudel on urvakiisud. Mina õues muru riisun. 

Tõmban oksad suurde kuhja. Surun tsiklil gaasi põhja. 

Robin Koort 2.a 

 

 

 

Kevad 

Kevadel paistab päike, kevadel puhub tuul. Kevadel 

siristavad linnud, kevadel tärkab loodus. 

Kevadel on lapsed rõõmsad, loomad ärkavad unest. 

Kevad saabunud. 

Marko Siim Paap 2.a 
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Kevad 

Kevad saabus õues, 

saabas on põues. 

Õues on soe, 

kümneni loen 

ja peitu poen. 

Henry Tikk 2.a 

 

 

Kevad 

Möödusid päevad 

ja möödusid kuud. 

Lumi sulas ära 

ja lehes on puud. 

 

Väljas on kevad 

ja tuppa ei lähe. 

Teen koolitööd hiljem 

kui meelest ei lähe. 

Riho Visnapuu 2.a 
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Kevad 

Lumi on sulanud, 

lilled on tärganud, 

käes on kevad, 

käes on kevad. 

 

Muru on roheline 

ja puud on pungades, 

käes on kevad, 

käes on kevad. 

Tauri Teder 2.a 
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Aramis Mäeots 2.b 

Karl Theodor 3.b 
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Inimese siseelundkond 3.b 
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Kätepuu 3.b 
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Rasmus Tallo 3.a 
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Karl-Markus Soovik 3.a 

Meriliis Nei 3.a 
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Meriliis Nei 3.a 

Indrek Kütt 3.d 
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Rasmus Tallo 3.a 
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Eesti, minu maa 

Mulle meeldib Eestimaa! 

Eesti, oled ilus Sa, 

kodumaa oled Sa 

Oliver Orav 5.a 

 

 

Eesti 

Väike, metsarohke 

Kalastamine, raiumine, rääkimine. 

Järve ja jõerohke maa. 

Kodu 

Robin Raidmaa 5.a 

 

 

 

Meie koolimaja 

Meie kool asub Vanemuise tänaval. Meie koolil on 

ühel pool neli korrust ja 

teisel pool kuus korrust. Meie klass asub selle poole 

peal, kus on neli korrust. 

Esimesel korrusel on huvijuhi kabinet, valvuri ruum, 

neli klassiruumi, logopeedi kabinet, arsti kabinet, 
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füsioteraapia saal, psühholoogi kabinet, raamatukogu ja 

söökla. Sealt saab keldrikorrusele, kus on riidehoiud, 

igasugused hoidlad ja savitööklass. Teisel korrusel on 

õpetajate tuba, direktori, õppealajuhataja ja sekretäri 

kabinetid, sotsiaaltöötajate ruum, võimla ning 

klassiruumid. Ka meie klass. Kolmandal korrusel on 

tüdrukute käsitööklass, arvutiklass, eesti keele klass, aula 

ja teised õppetöö-klassid. Neljandal korrusel on 

puutööklass, muusikaklass, loodusteaduste klass ja muud 

klassiruumid. 

Meie klassis on viis lauda, õpetaja laud ja palju lilli. 

Seina ääres on riiul, kus igaühel on oma kapike. Klassi 

aknad on päikese poole ja nii on meil palju valgust. 

Meie kool on hea kool ja siin on toredad õpetajad, 

aga meie koolimaja võiks olla natuke suurem. Siis 

saaksid kõik lapsed korraga koolis olla ja osa õpilasi ei 

peaks õhtupoole koolis käima.  

Ats Mägi 5.a 
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Muistend Järvamaast 

Ükskord ammu-ammu aega tagasi oli Eesti keskel 

väga palju jõgesid ja need jõed olid väga läbipaistvad. 

Vees polnud kalu ega ümberringi linnuhääli kuulda. Üks 

ja ainus kord tulid Eesti valitsejad Eesti kõige jõgede 

rohkemasse kohta ja mõtlesid. 

,,Mida me teeme selle maaga?“ küsis esimene 

valitseja. Teine valitseja ütles: ,,Selle maa võiks anda 

liivlastele“. Kolmas valitseja oigas: ,,Oled sa hull, nad 

kuivatavad jõed ära, me ei tohi seda jõerohket maad 

liivlastele anda.“ Nüüd hüüdsid nad kõik viiekesi: ,,Me 

ise teeme selle maatüki täiuslikuks!“ 

Nad käskisid, et põhja-eestlased tooksid suuri kivi-

mürakaid, et katta jõe suue kinni ja avada see ainult 

natukene. Lääne-eestlased tulid väikeste valgete kividega 

ja raputasid need vee põhja laiali, aga vesi läks kuidagi 

värvist ära. Valitsejad andsid käsu lõuna-eestlastele, kes 

pidid tooma viljarikast mulda. Ida-eestlased olid juba 

samblaga teel, et saada suur ja ilus muru, kus saaksid 

lapsed mürada ja mängida ning vanurid magada. 

Sammalt jätkus ümber vee ja vee põhja. Tuli üks kala ja 

nägi, et süüa on küllalt ning kutsus teised kalad ka 

kohale. Linnud nägid, et uues järves on elu ning ehitasid 
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oma pesad ümber veekogude puude otsa või sambla 

sisse. 

Tekkiski üks kena maa, kus oli järvesid, jõgesid, 

heinamaasid ja põlde.   

Selle maa nimeks pandi Järvamaa. 

Christopher Robin Audova 5.a 

 

 

 

Miks kaladel puuduvad jalad? 

Muistend 

Ühes järves elasid kord kalad, kel olid armsad 

tillukesed jalad. Nad elasid väga hästi ja neil oli palju 

süüa. Ühel päeval sõid nad saia, teisel vetikaid, 

kolmandal kunstkärbseid. Kalakesed sibasid mööda 

järvepõhja ringi ja otsisid toitu.  

Siis aga tulid väga kuumad ilmad, vihma ei sadanud 

mitu nädalat ja järv hakkas kuivama. Vett jäi aina 

vähemaks ja kalad pidasid plaani, mida edasi teha. Üks 

neist ütles: "Peaks vihma ära ootama." Teine vastas: "See 

pole hea mõte, me ei jõuaks vihma ära oodata ja meil 

pole ka enam süüa." Kolmas sõnas: "Kaevame järve 

sügavamaks." Neljas kala kaalus asja pikalt, pani prillid 
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ette ja võttis ajalehe kätte ning uuris ilmateadet."Vihma 

pole oodata veel kaua aega. Kui me tahame ellu jääda, 

peame ära kolima. Võtke sabad selga ja hakkame aga 

kiiresti astuma! Minu jalgades on tunne, et kui me täna 

ära läheme, jõuame kahe päeva pärast kohale."  

Kalakesed vudisid oma tillukeste jalgadega usinasti 

uut elukohta otsima. Tee oli pikk ja raske, väikesed 

jalakesed kulusid aina lühemaks ja lühemaks. Lõpuks 

leiti uus 

eluase,  aga selleks ajaks olid kalade jalad täiesti ära 

kulunud. Uusi ka enam ei kasvanud. Kalad otsustasid, et 

enam nad matkama ei lähe ja jalgu polegi tarvis. Nad 

kasvatasid endale uimed. 

Nagu laulusalmiski öeldakse: 

  Meil pole jalgu tarvis vees. 

  Ujuda meil vabam on  

  kui uimed 

  meil ja saba on. 

Oliver Orav 5.a 
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Minu ema 

Minu ema nimi on Klaarika. Ta on kolmkümmend 

kaks aastat vana. Meie elame Tõrvandis koos isaga ja 

minu õega. Mu vanaemal oli kolm last. Üks neist oli 

minu ema. 

Minu emal on riideid palju. Vahepeal kannab ühte, 

siis teist. Ehteid on tal ka päris ilusaid. Mu vanaema 

tahab neid kogu aeg endale, kui ta külla tuleb. Minu ema 

ei ole paks ega mitte kõhn, vaid selline normaalne. Minu 

emal on hästi paksud juuksed nagu minulgi, aga tal on 

juuksed palju pikemad kui minu omad. Minu ema nägu 

on ilus. Iga päev teeb ta seda nägu veel ilusamaks. 

Minu ema on lahke, aga vahepeal pahandavad nad 

minuga koos isaga, aga nad ei pahanda paha pärast, vaid 

selleks, et mind õpetada. Muidugi oskab mu ema hästi 

süüa teha, aga ta teeb sellist sööki, mida mina ei taha. 

Näiteks kapsasuppi, aga ma ikka söön, mis parata, kui ta 

teeb sellist sööki. Mõnikord arutame ka raha asju, ema ja 

isa kipuvad minu käest raha laenama ja ma annan ka. 

Mu emal on omaette arvuti. Ta suhtleb Facebookis. 

Aga mõnikord oleme kõik koos tädi juures ja grillime, 

kui mingi pidu on. See kõik meeldib mulle väga. Peod on 
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üldse toredad olemised, saab lõbutseda. See oleks nagu 

vaba aeg, mida saab mõnusalt ära kasutada. 

Mõnikord juhtub ka toredaid õnnetusi. Ükskord, kui 

mu ema tegi mulle turbokaid (kiirnuudlid), kukkusid 

need kõik maha. Ema hakkas ise ka naerma. Mõnikord 

räägib õde hästi naljakaid jutte ja teeb naljakaid lollusi. 

Minu emaga saabki kõike koos teha. 

Romet Holter 5.a 

 

 

 

Minu vanaema 

Emad ja vanaemad on armsad, kallid, nunnud ja 

virgad. 

Minu vanaema on lühike, sama pikk kui mina, ja ta 

on ümmargune. Vanaema juuksed on heledad, lokkis ja 

lühikesed. Mu vanaema nägu on kortsuline, silmad 

pruunid, nina on väike ja armas nagu kassipojal. 

Vanaema lemmikriided on heledad püksid, tume pluus, 

tume jope ja pehmed heledad jalanõud. Minu vanaemal 

on kuus lapselast. 
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Minu vanaema on naljakas, heasüdamlik ja rõõmus. 

Vahel on ta kurb. Mõnikord me arutleme vanaemaga 

raha, maksude, toidu ja tervise üle. 

Minu armas vanaema teeb iga kord, kui ma tema 

juurde lähen, maitsvaid pannkooke meega, kõrvale joon 

piima. Mõnikord teen koos vanaemaga võileibu, teed, 

makarone, mõnikord vaatame telekat. 

Mina aitan vanaemal rohtusid võtta. Vahel juhtub 

nii, et annan talle rohu ja vee ning ta paneb rohu lauale ja 

unustab lõpuks ikkagi võtta. 

Minu vanaema on hea vanaema, maailma parim 

vanaema. 

Martin Lomp 5.a 

 

 

 

Muistend Eesti tekkimisest 

Ükskord ammu-ammu, kui ei olnud veel 

elusolendeid, siis tulid hiiglased Maad vallutama. Nad 

läksid Maa kõige imelikumasse kohta. Nad nimetasid 

selle koha oma jumala järgi, koha nimeks sai Eesti. 

Üks hiiglane tegi ühe suure mäe, selle mäe nimeks 

sai Munamägi. Hiiglaste lapsed tegid Eestisse jõed ning 
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vihm tegi Eestisse järved. Teine, kuri hiiglane, lõhkus 

Eestit ning nii tekkisid saared. Varsti hakkas lund sadama 

ning lume sulavesi tegi suure järve. Hiiglased panid kõik 

selle järve nimeks Peipsi järv.  

Ükskord hakkas sadama rahet ja hiiglased ei 

teadnud, mis see on ning jooksid kõik minema. Nende 

asemele hakkasid tekkima loomad ja linnud ning ka 

inimesed. Inimesed hakkasid elama terves maailmas. Ka 

Eestisse tekkis palju põnevaid asju. 

Robin Raidmaa 5.a 

 

 

 

 

Unistuste Maailm 

Ulmejutt 

Elas kord üks mees, kelle nimi oli Han, ta oli väga 

vaene ja otsis tööd. Keegi ei tahtnud teda tööle võtta, sest 

Han haises ja tal ei olnud korralikke riideid seljas. Han 

oli väga kurb. 

Ühel õhtul kõndis Han tänaval, kui teda vaatas üks 

mees. Mees tuli Hani juurde ja küsis, kas ta tahaks tööd 

endale. Han küsis, mis palk on. Mees ei öelnud palga 
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suurust, vaid ütles, et ta saab tema juures magada, süüa ja 

puhata, millal tahab. Han oli nõus. Mees ütles, et ta nimi 

on Jason. Jason kutsus Hani enda poole. Ta tegi Hanile 

süüa, tegi voodi valmis ja andis talle puhtad riided. Han 

oli rõõmus.  

Järgmisel hommikul ärkas Han üles ja ta polnud 

enam Jasoni juures. Ta oli mingil imelisel maal, kus oli 

palju toitu, vett ja muru. Han oli oma unistuses. Han 

jooksis muru peal ja oli rõõmus. Kuid siis tuli Jason 

sinna. Han küsis Jasonilt, et mis koht see on, Jason 

vastas, et see on koht, kus ta saab kõik, mis tahab. Han 

oli segaduses ja tahtis tavalisse maailma tagasi minna, 

sest ta ei näinud siin ühtki inimest, peale Jasoni. Han 

küsis Jasoni käest, kuidas siit välja saada. Jason ütles, et 

tuleb mõelda, et tahad siit välja minna, siis saabki. Han 

mõtles seda ja saabus tagasi. 

Han küsis Jasoni käest, et  kuidas see võimalik oli. 

Jason ütles, et oli vanasti teadlane ja tahtis elada oma 

unistustes. Esimest korda, kui Jason seda tegi, olevat ta 

väga segaduses olnud. Ta tahtnud sealt välja saada, aga ei 

teadnud, kuidas. Jason oli proovinud paljusid asju, aga 

miski ei töötanud. Ta mõtles proovida unistada, et ta siit 



4. – 6. klassid 

25 

 

ära saaks minna. Ta proovis ja see aitaski. Han sai asjast 

aru.  

Han küsis Jasoni käest, mis tööd ta tegema pidi. 

Jason vastas, et ta tahaks unistuste maailma igaveseks 

sulgeda. Han oli üllatunud ja küsis, et miks peaks selle 

sulgema. Jason vastas, et ta uuris seda maailma natuke 

aega ja kui ta kord tagasi oli tulnud, oli väike tükk seina 

kadunud. Jason sai aru, et unistuste maailm lõhub päris 

maailmast tükikesi ära, iga kord kui unistuste maailmas 

käiakse. Mis päris maailmast niimoodi saab?  

Han sai asjast aru ja küsis, et kuidas ta aidata saab. 

Jason ütles, et ta leidis ühe mooduse, millega saaks 

unistuste maailma sulgeda. Tuleb ehitada ruum, milles on 

üks uks. See ruum peab olema metallist ja uks peab 

olema puust. Kui sellest uksest sisse minna, siis see viib 

sinna maailma, kuid kui see uks ära lõhkuda, siis sulgub 

unistuste maailm igaveseks ja keegi ei saa seda iial 

avada. 

Jason ja Han olid nõus töötama ruumi kallal päeva ja 

öö. Nad ei teadnud, kuidas metalli saada ja siis tuli Hanil 

mõte. Han küsis, et mis juhtub, kui unistuste maailmast 

midagi ära võtta ja päris maailma tuua. Jason ei teadnud, 

kuid tahtis seda proovida. Jason läks unistuste maailma, 
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võttis natuke mulda kaasa ja tuli tagasi. Ta küsis, et kas 

midagi juhtus. Han ütles, et tükike seina varises kokku. 

Jasonil tuli mõte. Ta küsis, et mis juhtuks, kui ta võtaks 

metalli kaasa unistuste maailmast ja ehitaks sellest ruumi 

valmis. Han hoiatas, et siis lõhuks see ta maja ära. Jason 

ütles, et ta teab seda ja oli nõus. Han ja Jason käisid mitu 

korda teises maailmas ja tõid metalli kaasa, samal ajal 

maja varises, kuid metallruum sai valmis. Nüüd oli veel 

vaja puust ust. Jasoni taipas, et neil on veel maja uks 

alles. Kasutasid seda. Ruum koos uksega sai valmis. 

Tuli proovida, kas ukse lõhkumine sulgeb käigu 

unistuste maailma. Kuid enne, kui nad seda tegid, proovis 

Han sellest uksest läbi minna ja seal oligi unistuste 

maailm. Han tuli tagasi ja pani ukse kinni. Koos lõhkusid 

nad selle ukse ära. Han ja Jason üritasid unistada sinna 

maailmasse minna ja see ei töötanud enam. Nad olid 

õnnelikud.  

Ja sellest päevast peale ei saa enam unistades sinna 

maailma minna. Lõpp. 

Karl Miljan 5.b 
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Kui ma oleksin isa… 

Kui ma oleksin isa, siis ma oleksin hoolitsev ja lahke 

oma pere suhtes. Ma mängiksin lastega ja käiks igal pool, 

kus saab või kus on võimalik. Ma käiks 

tehnoloogiakeskustes ja liivakivipaljandite juures ning 

liivakoobastes. Ma aitaks neid, kui nad abi vajavad. Ma 

käiksin tööl ja teeniks perele raha elamiseks. Kui ma käin 

tööl, siis ma sooviksin perele muretut elu. Mul võib 

tekkida probleemiks see, et ma ei leia nende jaoks aega 

nädala sees, kuid ma püüan siiski aega leida. Kui laps 

tuleb murega, siis ma kuulan ta ära ja püüan lahendust 

leida. Me perel oleks siis kõik hästi ja kõik oleks korras. 

Henrik Ostrov 6.a 

 

 

 

Milline isa ma oleksin? 

Kui ma oleksin isa, siis oleksin heasüdamlik. Kui 

mul oleks laps, siis paneksin paika reeglid: ei lõhu, ei löö, 

söögiga ei tohi mängida. Paika paneksin ka kohustused, 

näiteks hoian toa puhtana,  koristan või panen ära asjad, 

mis ohustavad last, jälgin lapse puhtust ja püüan olla hea 

lapsevanem. Naine võiks olla korralik, ei suitsetaks, ei 
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valetaks, ei oleks alkohoolik ja on korralikult haritud. 

Naine võiks olla hoolitsev, lahke ja sõbralik. 

Renno Pääbus 6.a 

 

 

 

Kui ma oleksin isa… 

Kui ma oleksin isa, siis ma oleksin kirjanik ja 

töötaksin kodus nii öösel kui päeval ja kui lapsed mind 

segaksid, annaksin ma neile veidi raha ja ütleksin, et nad 

ostaksid endale pulgakommi. Kui ma töötaksin 

kirjanikuna, kirjutaksin ma raamatuid ainult lastele. 

Teemaks oleksid peamiselt seiklused ja fantastika. 

Võibolla ma peaksin tegema veel lisatööd, et teenida 

perele rohkem raha. Näiteks võiksin reklaamide 

kujundamisega tegeleda. 

Minu majas peaks valitsema elementaarne rõõm, aga 

samas ka reeglid ja kodukord. Näiteks lauakombed, 

rahulik käitumine, üksteistega arvestamine ja viisakas 

kõnepruuk. Ma teeksin lastega sellise kokkuleppe, et kui 

nad reegleid järgivad, siis me teeksime koos midagi 

toredat, aga kui mitte, siis me ei läheks kodust välja ja 

nad ei võiks külalisi kutsuda. Ma ei pahandaks nendega.  
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Minu pere oleks ökopere. Me sorteeriksime oma 

prügi ja prooviksime liikuda kas jala või rattaga. 

Sööksime tervislikult ja võimalikult erinevaid toite. Ma 

sooviksin elada maakohas ja kasvatada koos oma perega 

köögivilju.  

Kui mul oleksid pojad, siis ma õpetaksid neile 

loodust tundma ja aiapidamist. Õpetaksin neile looduses 

liikumist ja loomadega suhtlemist. Ma käiksin nendega 

kalal ja matkamas. Kui mul oleksid tütred, siis ma teeksin 

nendega peaaegu kõike samamoodi, ainult ei käiks kalal. 

Tütardega ma tõenäoliselt joonistaksin palju. Ma käiksin 

lastega restoranides, kohvikutes, teatris ja kinos. Loeksin 

neile õhtujuttu ette ja päeval mängiksime lauamänge. Ma 

oleksin leebe isa, aga vajadusel ka karm ja konkreetne. 

Boris Pakk 6.a 

 

 

 

Kui ma oleksin isa… 

Kui ma oleksin isa, siis ma armastaksin oma lapsi 

väga. Ma tahaksin, et mul oleks kuskil 2-4 last. Laste 

sugu poolest võiks olla üks tüdruk ja teine poiss. Nimed 

võiksid olla tüdrukul Annabel ja poisil Ants. Ma tahaksin 
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saada lapsi umbes 25 aasta vanuselt, sest ma ei taha ära 

rikkuda laste saamisega oma nooruspõlve. 

Kui mul oleksid lapsed, ma käiksin nendega 

matkamas, välja koos mängimas ja lõbustusparkides. 

Peale mängimise käiksin muidugi ka vanematel külas. 

Ma ei oska lõpetuseks väga palju ütelda, aga ma 

väga loodan, et mu lapsed tulevad toredad ja tublid ja et 

nad ei oleks laisad ja õpiksid korralikult. 

Aga muud ma ei oska ütelda, sest see oli ju „Kui ma 

oleksin isa“. 

Arpo Eismann 6.a 

 

 

 

Miks rebased kanu varastavad? 

Oli kord aeg, mil rebased kanu ei varastanud. 

Rebased elasid metsas ja kanad kanaküünis. Kuid ühel 

päeval märkasid kaks jahimeest, et rebastest saab teha 

ilusaid topiseid ja mehed lasid külas jutu lahti. Kõik 

külamehed hakkasid pikapeale rebaseid küttima. Rebased 

otsustasid, et midagi tuleb ette võtta ja otsustasid kutsuda 

kokku koosoleku, kus arutada mida jahimeeste suhtes 

ette võtta. Rebased otsustasid hakata püüdma kanu, kuid 
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kuna kanad olid aedikus, osutus see alguses rebastele 

veidi raskeks. Nad hakkasid välja töötama plaani, kuidas 

pääseda kanadeni.  

Alguses prooviti kaevata end aiavõrgust läbi, kuid 

siis ärkas peremees koera klähvimise peale üles ning 

sellest rebasest tehti seinale topis. Järgmiseks proovisid 

seitse rebast teha pätiredeli, mis ulatuks üle aia, kuid ka 

see ei õnnestunud. Lõpuks tuli ühele rebastest mõte 

minna nüüdse targa rebase juurde, kellel kuuldavasti 

pidid olema võluvägi, aga keegi polnud selles kindel. 

Viimaks läkski üks rebastest targa jutule ja tark lausus: 

“Tean probleemile lahendust, kuid vastutasuks tahan 

kolm merikotka sulge ja purgi mett.“  

Alguses olid rebased vastu. Kuid olukord oli 

muutumas hulluks ja rebased oli väljasuremisohus. 

Rebased otsustasid esmalt hankida kotkalt sabasuled. 

Esmalt saadeti kõige tugevam rebane, kes jõudis küll 

pesani, aga kotkas lõi rebase ülikiirete nokahoopidega 

surnuks. Siis oli kord kõige kiirema rebase käes. Ta 

jõudis ülesse, kuid komistas kivi taha ja kotkas nokkis ka 

tema surnuks. Järgi jäi kavalaim rebane, kes ütles, et 

jahimees on tema pojad sihikule võtnud. Kotkas sööstis 

kohe poegi päästma, kuid kuul oli kiirem ja tabas lindu 
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nii, et sulepahmakas lendas. Rebane korjas suled üles. Oli 

vaja veel hankida mesi. Kaval rebane läks mesiniku 

juurde ja tegi  lõkke mesitaru suunas nii, et suits 

mesitarusse levis ja mesilased välja ajas. Reinuvader viis 

mee ja suled targale ning tark kinkis neile erakordse 

kavaluse ning tasase liikumise. Nüüd läksid rebased 

talumehe juurde ja varastasid sealt mõned kanad ning 

panid pintslisse. Sellest ajas peale röövivadki rebaseid 

kanu.  

Kalju Tennosaar 6.a 

 

 

 

Netilambad 

Künkalt oli kuulda flöödimängu ja karjamaa hääli. 

Sulane mängis flööti ja peremees talutas lambaid  pärast 

pikka päevatööd lauta. Nad läksid tuppa, aga tuba oli 

lambaid täis, kes käisid ringi ja askeldasid. Peremees 

ütles kurjalt: ”Juss, kas sina lasid lambad sisse?” Sulane 

vastas: „Ei, aga sa peaksid neile tegevust andma, sest 

muidu käivad nad majas ja pööravad kõik pea peale.” 

„Ma tean,” ütles peremees. 
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Järgmisel ööl läks sulane vaatama, kas lambad on 

laudas, aga kui ta kohale jõudis, nägi ta, et kõik lambad 

olid arvutites. Ta minestas ja jäi sinna samasse magama. 

Järgmisel hommikul olid arvutid kinni ja lambad sõid 

karjamaal. Sulane mõtles: „No, mille peale see peremees 

ka ei tule.” Järgmisel päeval tuli välja, et lambad olid 

mingil viisil kadunud ja seal oli kiri: ÄRGE KUNAGI 

USALDAGE LAMASTELE ARVUTIT. 

Boris Pakk 6.a 

 

 

 

Jänesepere 

Elas kord üks jänes nimega Sirle. Ta oli mures, et ta 

pere ei suhtle temaga peaaegu üldse.  

Jänesel oli kurb meel ning ta jooksis kodust minema. 

Sirle õde Marion märkas paari tunni möödudes, et  Sirlet 

pole kodus. Ta kurtis seda emale, kuid ema arvas, et Sirle 

on sõpradega õues mängimas. Õhtuks ei olnud Sirlet ikka 

veel kodus. Siis oli terve pere juba mures, et kus Sirle on. 

Jänkupere läks jänkutüdrukut otsima ning õnneks lõpuks 

leidsid nad Sirle ülesse.  
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Jänkutüdruk rääkis ära, et ta jooksis kodust meelega 

minema. Ema küsis: “Miks sa jooksid kodust minema?“ 

Sirle vastas: “Te ei tegele peaaegu üldse minuga ja ma 

olin mures, et äkki te ei hooligi enam minust!”  Ema 

vastas selle peale: “Me armastame sind väga, aga kui 

meie töödei teeks, ei oleks sinul kodu ega asju, millega sa 

mängida saad.“ Peale seda sai jänkutüdruk Sirle perega 

kogu aeg kaasas käia. Kuid paari nädala möödudes läks 

pere metsa ning Sirle jäi  ühte väga ilusat sinist lille 

vaatama ning kui ta vaatamise oli lõpetanud, oli pere 

kadunud ning Sirle ei teadnud, kuhu minna.  

Sirle kõndis ja kõndis ja kõndis, kuid ei leidnud kodu 

ega peret. Ta oli kurb ning nuttis, et ei leia oma kodu. Ta  

kõndis, kuni silmas üht maja. Ema oli talle rääkinud, et 

sinna majja ei tohi ta mitte mingi hinna eest minna. Sirle 

ei suutnud oma kiusatusele vastu panna ning ikkagi läks 

sinna majja. See oli suur maja ja ilus ka. Ta koputas 

uksele ja ukse peale tuli üks vana naine ning ütles: “Mis 

sa tahad siit. Mul ei ole kommi!“ Jänesepoeg vastas selle 

peale: “Ma ei tahagi kommi, ma tahaksin teada, kuidas 

saada külla. Ma elan seal, aga ma kaotasin oma pere ära 

ja ma ei oska üksi koju minna.“ Vanatädi näitas talle teed 

ning jänkutüdruk leidis tee ning jõudis oma koduni. 
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Õnneks oli pere ka koju jõudnud ning jänkutüdruk ütles 

perele: “Ma ei taha teiega kaasas käia. Ma kasvõi mängin 

kodus barbidega ning ei jookse kodust enam kunagi ära, 

sellepärast et te minuga väga ei suhtle, sest ma tean, et te 

teenite meie kodu jaoks raha.” 

Moraal: Ära kunagi alahinda  oma vanemaid.  

Kreete-May Saavo 6.e 
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Erik Röbin 5.d 

Carmen Märs 6.c 
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Indrek Tennus 5.c 

Sigmar Kubja 5.b 
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Erlend Kivi 5.a 

Ken-Kristjan Tubli-Müür 6.a 
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Kärt Kuusik 5.e 
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Rene Parveots 5.f 
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Silver Kuhi 5.f 
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Kreete-May Saavo 6.e 

Maarja Rebane 6.e 
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Matemaatika 

Nõmedalt raske 

Arvutamine Tegemine Mõtlemine 

Mata on väga raske 

Õppeaine 

Kristjan Semjonov 8.a 

 

 

Matemaatika 

Raske Huvitav 

Mõtlemine Kirjutamine Vaikimine 

Igav põnev nutikas nautiv 

Õppeaine 

Kätlyn Varikmägi 8.a 

 

 

Matemaatika 

Ägedalt raske 

Nuputamine Korrutamine Liitmine 

Matemaatika läheb järjest raskemaks 

Suurepärane 

Kätrin Krjutškova 8.a 
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Matemaatika 

Naljakas Keeruline 

Lahutamine Arvutamine Liitmine 

Kooli Lõbusaim Naljakaim Tund 

Numbrid 

Elina Jõgi 8.a 

 

 

Matemaatika 

Huvitav Tüütu 

Jagamine Arvutamine Korrutamine 

Lõbus tore ja hariv 

Õppeaine 

Joosep Toots 8.a 

 

 

 

Hobujaht 

Peeter ja tema lapsed hakkasid Peetri uue Opeliga 

linnas paarutama. Oli ju vaja mõningaid asju, mida 

külapoes ei müüdud. Sõit kujunes suhteliselt 

meeleolukaks nagu alati. Oli ju aeg, millal pere sai vabalt 

rääkida ja puhata. Sai vesteldud nii tallist kui ka muust 
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tühjast ja tähjast. Pool teed läks lauldes, sest alati autoga 

sõites on Maarikal komme viisijupp ülesse kiskuda ning 

eks siis juhil ole isegi raske hoida jalga gaasipedaalil 

tatsumast muusikataktis.  

Peagi oli Kasemäe pere linnas ning tegid oma oste. 

Tüdrukud ikka kolasid mööda riidepoode ning Ants ja 

Peeter  tormasid ühest  ehituspoest tehnikapoodi ja siis 

jälle mõnda ehituspoodi. Ent kõigi šopingutuuri pidi 

Peeter äkki lõpetama, sest ta sai kõne, et hobused olid 

jälle aiast välja jooksnud ning tekitavad Kolkjas 

külateedel ja majaümbrustes ohtlikke olukordi. 

Sekunditega oli pere autos ning valmis sõitma tagasi 

kodukohta, et kõik hobused karjamaale tagasi viia. 

Koju jõudes tabas kõiki kohutav üllatus. Hobused 

olid läbi aia tunginud ning aed oli täiesti katki. Peeter ja 

Ants jäid esialgu ühiselt aeda parandama ning plikad 

läksid külapealt hobuseid kokku korjama. Asi osutus 

sootuks raskemaks, kui arvati.  Ükski hobune ei tahtnud 

koju tulla ning üritasid Mari ja Maarika eest plehku 

panna.  Eks prooviti küll ühte nippi ja küll teist nippi, aga 

asjata. Sellest polnud tolku. Viimases hädas tuli 

Maarikale meelde, et kaeraga meelitades ju saab 

hobuseid koju. Nii läksidki piigad koju kaera järgi.  
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Kaer võeti kopsikuga kaasa ning nüüd olid valmis 

Peeter ja Ants. Ühiselt mindi hobuseid jahtima. Maarikal 

ja Maril oli õigus, kaeraga on hobuseid püüda kohe teine 

tera. Kõik said kätte kaks hobust ehk pererahva sabas 

hakkas talli poole kõndiga kaheksa hobust. Suksud lasti 

karjamaale, võeti uus kaer ning mindi uuele ringile. See 

kord osutus päris õudseks, sest terve pere nägi, kuidas 

loomad mööda autoteed kepsutasid ja seda veel järsu 

kurvi taga. Tuli kiiresti tegutseda.  Peeter proovis nende 

kambajuhti kätte saada, kuid asjata. Hobune viskas 

tagumised jalad taeva poole ning galopeeris minema. 

Viskas kopsu üle maksa küll, see hobune oli alati olnud 

kõigile eeskujuks.  Mari, Maarika ja Ants võtsid teised 

hobused ning üllatusena järgnes neile ka see kurjajuur 

Matilde ning omakorda temale kogu ülejäänud kari. Nii 

saigi 58 hobust talli viidud.  

Hiljem hakkas Peeter uurima, et mis sellel Matildel 

viga on. Patsutas ja silitas ja kui hakkas päitseid peast 

võtta, siis hobune tegi ründamiskatse. See ei ole temalik. 

Peeter kutsus Antsu appi ning prooviti siis ühiselt päitsed 

peast saada. Päitsete alt oli kõik katki, teravad oksad olid 

vahele kinni jäänud. Ei imestanud enam siis keegi suksu 

käitumise pärast. Ilmselgelt oli ta kuskile kinni jäänud ja 
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ennast katki rebinud. Ants määris hobuse haavale rohu 

peale, andis leiba ning lasi ta õue teiste hobuste seltsi.  

Päev oli sellega juba õhtusse jõudnud ning perekond 

Kasemäe sättis end tuppa teed jooma ja õhtust sööma. 

Peeter oli valmistanud hakklihakastet kartulitega ja kuna 

Peeter on väga kokkamishimuline, siis oli toit ilmselgelt 

vägagi maitsev. Peale sööki pesti nõud ning muljetati 

veel päevast ja Matilde käitumisest, räägiti, mis 

poodidest leiti ning kiideti õhtusööki ja Peetri 

kokkamisoskust takka. Tehti veel mõningad õhtused 

toimetused ning pere oli peagi valmis vooditesse ronima, 

oli ju siiski hommikul vara, juba kell kuus, äratus. 

Moona Hint 8.a 

 

 

 

Mida pean elus tähtsaks? 

Mida pean elus tähtsaks? See on küsimus, mida 

küsitakse paljudelt noortelt ja vanadelt. Vähesed oskavad 

öelda, mida nad tegelikult tahavad, peavad tähtsaks või 

mis on üldse nende jaoks oluline. Suurem osa inimestest 

hakkavad teostamatuid unistusi  ja soove ette lugema. 

Mõned jäävad vastuse võlgu, sest nad pole sellest 
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mõelnud ja elavad oma rutiinset elu vaikselt ja 

märkamatult. Ülejäänud aga mõtlevad sellest kasvõi 

natukene, aga vähemalt tõsiselt. 

 Mina jään sinna kahe vahele. Ma ei jää vastust 

võlgu, aga ma ei mõtle sellest ka väga tõsiselt. Elu kui 

selline on mingi ajani tore kogemus. See võib olla väga 

lõbus ja lihtne, kuid tuleb ette ka olukordi, kus see on 

väga raske ja tüütu. Mõned annavad alla ja ei leiagi elus 

mingit tähtsust ja lihtsalt kaovad. Osad võtavad elust 

kõik, mis võtta saab, aga mis mõtet sellelgi on.   

Kõigil on oma arvamus ja minu, 15-aastase arvamus 

on see, et elu tuleb elada rõõmsalt ja uhkelt. Tuleb hoida 

inimesi, kes sind hoiavad, ja tuleb anda valu neile, kes 

seda sulle põhjustavad. On head sõbrad ja lihtsalt valed 

sõbrad. Kõigil on valesid sõpru, mõnel isegi liiga palju. 

Minul on neid kahjuks päris palju, kuid tänu neile olen 

ma aru saanud, kuidas tuleb selliste inimestega käituda. 

See on väga hea, sest see annab sulle enesekindlust ja 

sellist nii-öelda ülbust, mis ei lase igal inimesel endale 

pähe istuda. Elu tähtsus on väike, aga see, kuidas sa seda 

elad, on oluline.   

Tuleb hoida neid häid sõpru ja ei tohi ka kaotada 

halbu sõpru, sest muidu ununeb see, kuidas enda eest 
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seista.  Peab mõtlema, mida sa elus tahad ja mis on sinu 

jaoks tähtis.  

Joosep Toots 8.a 

 

 

 

Mis on minu elus oluline? 

Elu kulgeb alati tundmatut rada. Ajapikku 

mõistetakse elus olulisi asju ja inimesi, keda eal minna 

lasta ei taha.  

Minu elus on üks olulisimaid asju perekond. 

Perekonnas olevad inimesed toetavad alati üksteist ja 

aitavad alati teineteist rahaasjades, terviseprobleemides 

või nagu minu perekonnas on, aidatakse puid metsast 

tuua ja kartuleid maha panna.  

Perekond ja armastus käivad käsikäes. Armastus on 

ka elus oluline, sest olla armastatud, see on üks imeline 

asi. Elus saadakse ikka haiget selle poolt, keda me 

armastame, kuid inimestel on loomuses teha vigu. 

Nendest vigadest õpitakse ja teatakse mida teha, kui elus 

juhtub jälle selline asi. Armastusel on alati elus olulisim 

koht. 
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Sõprus võib ka viia armastuseni. Sõbrad on alati 

need, kellele sa saad rääkida kõike. Tüdrukute puhul on 

parim sõber, kellele rääkida kõike. Poistel aga pole vahet, 

kellega räägid. Sõpradele võib alati toetuda. Samuti saab 

sõpradelt uusi kogemusi.  

Kogukond on minu jaoks ka üks oluline asi, kuna 

minu kogukond koosneb kahest erinevast maailmast. 

Kuuljate ja kurtide maailmast. Kurtide maailm on 

teistsugune, seal teatakse igaühe nime, arutatakse 

igasuguseid asju, vaieldakse isegi absoluutselt 

mitteoluliste asjade üle. Samuti teatakse igaühe 

probleeme ja kui on võimalik aidata, siis aidatakse. 

Kuuljate maailmas on selline olukord vaid siis, kui 

abikutse on televisioonis tehtud või vaid siis, kui 

abivajaja on sinu sõpruskonnas, perekonnas.  

Muusika on ka minu elus oluline. Muusika väljendab 

tundeid, mis sinu sees keevad. Mõnikord aitab muusika 

mõista, et sa reageerid üle. Mõnikord aitab see isegi 

maha rahustada. Muusikas on tunded, mida sa ei julge 

lihtsalt välja öelda. Mõnede jaoks on see ainus viis, 

kuidas tundeid väljendada. 

Inimene käib oma elu keerdkäigud läbi ise. Meie 

elurada on meie enda käia, me ei pea sammuma oma 
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vanemate rajal. Mõned inimesed on piisavalt lahked, et 

mitte ignoreerida appikutset. Mõned aitavad, kuna neil on 

süütunne ja nad tahavad selle leevendamiseks aidata. 

Mõned on lihtsalt aitajad, see on nende loomuses. 

Tähtsaid asju me teame juba lapsepõlvest. Lapsena on 

oluline sulle väike mänguasi. Suurena sa ikka pead seda 

mänguasja oluliseks, kuna sa oled sellesse kiindunud ja 

tead, et mänguasjal ja sinul on ühine minevik. Inimene 

mõistab varem või hiljem väärtuslikke asju.  

Elina Jõgi 8.a 

 

 

 

Tere II osa 

(Järg Mehis Heinsaare novellile „Tere“) 

Tüsedam vanamees silkas puude ja põõsaste vahel, 

tormas mööda läbikäidud teid, teine vanamees ikka 

kannul. Kui uustulnuk jooksmisest väsinud oli, mis 

juhtus üsna peagi, siis seiskus ka tüsedam vanamees ning 

naeratas tagaajajale viisakalt. Tema naeratuses oli midagi 

sooja ning see köitis teist vanahärrat tugevalt. Ta tervitas 

eakaaslast, kuid ei mingit vastust. Viimane hüppas 

põõsasse ja karjus: „Sina oled endiselt kull!“ ning lipsas 
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jälle minema. ,,Lasteaed,’’ mõtles vanahärra, kes oli nii 

suures kimbatuses sellest, et temast vanem ja tüsedam 

mees tema eest ära jõudis joosta, kuid ta oli ka imestuses, 

sest see, mida ta nägi, see ei saanud ju kuidagi tõsi olla.  

Kuna vanahärra oli väärikas mees ning rohkem häbi 

ta endale teha ei suutnud, siis ta mõtles, et jalutab ehk 

veidike ringi. Mõeldud, tehtud. Tema tee mööda 

käänulisi jalgradasid lõpetas aga see pisike poiss, see Van 

Lindeberg. Vanamees haaras kohe poisil kratist kinni 

ning karjus, et see temale pargist teed välja näitaks. Poiss 

kehitas õlgu ning pomises üle suunurga: „Pargist ei ole 

väljapääsu, vähemalt toriseva vanahärra jaoks küll 

mitte.“ Vanamees sattus raevu, viskas poisi sõna otseses 

mõttes põõsasse ning otsustas jälle mõne oma 

eakaaslasega juttu teha, aga peagi mõistis onkel, et see on 

sama mõttetu üritus nagu alguseski.  

Nüüd juba üsna morni ilmega vanahärra vantsis 

mööda teid edasi, ent tulutult. Väljapääsu polnud kusagil. 

Kõht hakkas ka juba tühjaks muutuma ning ta mõtles, et 

suundub sinna häärberisse, mida ta ennist oli lohakalt 

pügatud jalakate tagant näinud. Võttes suuna häärberi 

poole, oli aga kõik korraga kadunud. Mets, vanamehed, 

häärber, puud, põõsad, linnulaul ja kõik need tallatud 
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teerajad. Tema ees oli ainult see sama N. linnakese park, 

kus ta oli hommikul oma kaheksakujulist ringi jalutanud. 

Oh seda rõõmu, mis vanameest valdas, kui ta sai aru, et 

oli hommikul pargipingile lihtsalt tukkuma jäänud ning 

kõik see, eriti need lapsikud vanamehed, oli olnud uni. 

Aga peagi tekkis tema loosse müsteerium – kuidas sai 

tema kõrvale pingile see nahast ranits, kuhu oli peale 

graveeritud Van Lindeberg, kui see kõik oli vaid uni 

olnud. Ta üritas ranitsat tagastada, suundudes sinna 

samasse korterisse, mida oli unes näinud, kuid asjatult, 

korter ei kuulunud enam Lindebergidele ning linnakese 

raekojas öeldi, et ühtegi Lindebergide pere nende 

linnakeses ei ela. Seega jäi ranits tagastamata ja 

vanamehele jäi eluks ajaks see hommikupoolik meelde, 

millal ta jäi tukkuma pargipingile ning nähtud unest jäi 

tal alatiseks mälestus – Van Lindebergi ranits.  

Moona Hint 8.a 
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Valge uks paremal 

Päike paistab tuppa sisse ja äratab mu üles. Kell on 

10.38 ja on 10. oktoober. 

Ma lohistan end kööki ja panen kohvimasina tööle. 

Mulle ei meeldi kohvimasina hääl. Ma lähen tagasi enda 

toa poole mööda pikka, kuid väikest koridori. Ma peatun 

automaatselt paremapoolse ukse juures. Uks on valge ja 

samasugune nagu kõik teised uksed. Enne, kui märgata 

jõuan, on mu käsi ukse lingil ja pisarad voolavad. 

See pikkade blondide juustega tüdruk naeratab ja 

vaatab mulle otsa. Nende pikkade blondide juuste 

omanik on Kate, mu korterikaaslane. „Anastasia?“ Tema 

rohelised silmad vaatavad mu pruunidesse silmadesse 

küsivalt otsa. „Jah!“ vastan ma, kui olen välja tulnud 

tema lummavast ilust. „Kas kõik on korras?“ „Jah, 

muidugi.“ Kate tõuseb diivanilt püsti ja läheb kooku. Kas 

ma ütlesin midagi valesti? Ta tuleb tagasi kahe klaasi 

veega ja istub tagasi oma kohale, ta ulatab mulle ühe 

klaasi ning hakkab rääkima: „Me oleme olnud sõbrad 

neli aastat, täpselt nii kaua, kui me ülikooli astusime, ja 

parimad sõbrad oleme olnud kolm aastat ja kaheksa 

kuud. Jah? Sa oled mulle olnud alati toeks nii koolis kui 

ka niisama parima sõbrana! Ma väga armastan sind!“ Ma 
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katkestan ta, tõstes üles parema käe vaikimise märgiks, ja 

võtan lonksu vett, siis vaatan talle otsa ja ta räägib edasi: 

„Ma olen väga õnnelik, et sain sinusugust sõpra omada ja 

et sain sinuga koos elada. Ma tahan, et sa saaksid 

õnnelikuks ja leiaksid endale selle „õige“! Ma tahan, et 

sa oleksid õnnelikum kui mina ja õnnelikum kui keegi 

teine siin maailmas.“ Ta ulatab mulle heleroosa ümbriku 

ja lausub: „Anna see, palun, mu perele.“ Seejärel suudleb 

ta mu pead ja naeratab oma säravat naeratust ning kõnnib 

vannituppa. Enne, kui ma midagi ütelda jõuan, on ta end 

vannituppa lukustanud, ma võtan suure lonksu vett. Ta 

on juba viisteist minutit vannitoas olnud. Ma tahan 

pesema minna, sest varsti peaksid Kate’i vanemad külla 

tulema. Ma ootan veel kümme minutit, kokku olen 

oodanud 25 minutit, ma lähen vannitoa ukse juurde ja 

üritan kuulata, mis seal toimub, aga ma ei kuule midagi. 

Imelik, et ma ei kuule isegi raadiot, sest tavaliselt paneb 

ta raadio mängima. Ma hakkan seest värisema ja tunnen 

hirmu, et midagi on juhtunud. Ta ei vasta, isegi, kui teda 

hüüan. Ma lähen kiiresti kööki ja võtan noa, et sellega 

lukku lahti teha. Ma olen ennegi seda teinud, siis kui 

Kate on end masenduse pärast vannituppa lukustanud. 

Torkan noa otsa võtmeauku ja urgitsen selle lahti. Võti 
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kukub teisel pool põrandale, aga uks pole ikka lahti. 

„Kurat!“ hüüan ma, sest nuga lõikas kätte ja see hakkab 

veritsema. Lõpuks saan ma ukse lahti ja avan selle. See 

vaatepilt on JUBE!!!  

Ma ei tee seda ust lahti. See on Kate’i tuba ja seal 

pole keegi käinud peale minu ja Kate’i isa. Kate’i ema 

pole seal toas käinud, sest tütre surm tähendab talle tema 

enda surma. Ma ei unusta vast kunagi seda verist pilti ja 

kuidas peeglile oli kirjutatud „Ma armastan teid :,D“ 

See kõik juhtus täpselt kolm kuud tagasi! 

PUHAKU RAHUS!!! 

MA ARMASTAN SIND KA! 

Kätrin Krjutškova 8.a 

 

 

 

Valitud kirjandeid teemal „Kodulooma võtmine 

peab olema teadlik valik“ 

Maailmas on palju inimesi, kes tahavad endale 

kodulooma, kuid paljud neist ei mõtle enne kõike 

põhjalikult läbi, kui omale looma võtavad. Näiteks kas 

neil on rahaliselt üldse võimalik loom koju võtta? 
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Koduloomade valik on suur. Vahet pole, kas võtta 

koer, kass, hamster või mõni muu loomake, igal juhul 

peab enda jaoks selgeks tegema, kas on võimalik teda 

üleval pidada. Looma pidamine nõuab palju raha. 

Nendega tuleb käia arsti juures, neid tuleb toita, osta 

vajalikke asju ja palju muud. 

Lemmikloomad vajavad ka palju tähelepanu. Enne 

looma võtmist peab mõtlema ka sellele, kas lisaks koolile 

ja tööle on piisavalt aega looma jaoks. Paljud väikesed 

lapsed tahavad endale lemmiklooma, kuid mõned 

vanemad on selle vastu, sest lõpuks on vanemad need, 

kes looma eest hoolitsema peavad, kuna laps on looma 

unarusse jätnud. 

Meedias on olnud palju juttu sellest, kuidas loomad 

on jäänud nälga või on nad tänavale visatud. Mitmed 

loomad satuvad ka varjupaika, näiteks sellepärast, et 

inimesel pole enam aega temaga tegeleda. Loomi viiakse 

varjupaika ka siis, kui kolitakse näiteks välismaale. 

Paljud jätavad looma lihtsalt maha, mõned otsivad 

loomale ise uue kodu. Need loomad, kes varjupaika 

satuvad ja kes seal endale uut kodu ei leia, pannakse 

magama. 
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Väga tähtis on enne uue looma võtmist kõik läbi 

mõelda. Kodulooma võtmine on suur vastutus. Iga 

inimene, kes tahab endale lemmikut, peab arvestama, et 

iga loom on elusolend ja ta vajab palju hoolt ja armastust. 

Eliise Vider 9.a 

 

 

 

Tänapäeval on paljudel inimestel koduloomad. Nad 

toovad meie ellu palju rõõmu, aga ka muutusi. Millega 

tuleb arvestada endale looma võttes? 

Kodulooma eest hoolitsemine on suur vastutus. Ei 

tohi mõelda isekalt ainult enda peale, vaid tuleb meeles 

pidada ka looma vajadusi. Näiteks kui võtte endale koer, 

ei saa enam hommikuti kaua magada ja ka teistel aegadel 

oma laiskusele järele anda, vaid tuleb igal juhul koeraga 

õua jalutama minna. 

Kindlasti tuleks enne looma võtmist mõelda rahalise 

olukorra peale. Kas on ikka võimalik maksta kõigi 

kulutuste eest, mis looma võtmise ja tema pidamisega 

kaasnevad? Näiteks toid, loomatarbed, arstivisiidid. Kui 

ei, siis pole mõtet üldse endale looma võtta. 
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Kahjuks satub siiski väga palju loomi 

varjupaikadesse. Põhjuseks võib olla ka näiteks omaniku 

surm, aga paljudel juhtudel on selleks ikkagi 

läbimõtlematu looma soetamine. Tihtipeale omanikud ka 

ei tunnista oma viga ega vii looma isegi varjupaika, vaid 

viskavad ta lihtsalt tänavale, kust parimal juhul koer 

ikkagi varjupaika satub. Aga võib minna ka hullemini. 

Loom võib kaotada oma elu. 

 Looma võtmist tuleb enne väga hoolikalt kaaluda. 

Hästi läbimõeldult võib see olla üks elu parimaid 

otsuseid, sest kui inimene avab oma koduukse, vastab 

loom sellele alati suure ja jäägitu armastusega. 

Mareli Pärtelpoeg 9.a 

 

 

 

Paljud inimesed armastavad koduloomi eriti siis, kui 

nad on väikesed ja armsad. Neid võetakse tihtipeale 

endale aru andmata, kas perel on lemmiklooma 

pidamiseks piisavalt ruumi, ressursse ning kas on aega 

nende eest iga päev hoolitseda. 

Siiamaani on mul koduloomaks olnud koer, hetkel 

on ka kass. Koera sain oma 10. sünnipäevaks. Õieti 
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tahtsin tollal endale kassi, kuid allergia tõttu ei saanud 

seda lubada. Koera nimeks on Christella ning ta elas 

meie juures umbes kaks aastat. Pidime temast loobuma 

mitmel põhjusel. Korteri kuiv õhk tekitas tal allergiat 

ning tihti röövisid paljud asjad koeraga jalutamise aja ära. 

Koer oli palju üksinda kodus ning see muutis teda 

närviliseks. Üksinda olles hakkas ta ulguma ja haukuma, 

see ärritas naabreid. Pikematel ärasõitudel viisime koera 

vanavanemate juurde hoiule. Lõpuks jätsimegi koera 

nende juurde, kuna pidev edasi-tagasi käimine muutus 

tülikaks nii meile kui ka koerale. See tekitas palju stressi. 

Koera närvilisus vanavanemate juures vähenes, kuna seal 

on suur õu, kus koer vabalt liikuda saab. Ta kodunes 

nende juures väga kiiresti ja allergia kadus. Seal on tal 

vabadus, ta võib õues olla siis, kui tahab, ning võib 

haukuda nii palju, kui hing ihaldab. 

Mõned aastat elasime ilma lemmikloomata. Selle 

ajaga oli juba tekkinud tunne, et midagi on puudu ning 

otsustasimegi uuesti lemmiklooma võtta. Eelmisel 

sügisel võtsimegi Pesaleidjast kassi nimega Lilly, kes on 

nüüd meie pere pesamuna. Kass sobib meie elu ja oluga 

perfektselt. Pole mingit allergiat, pole vaja temaga 

jalutamas käia ning kõik muu on palju kergem kui 
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koeraga. Ainuke miinus on see, et kassile meeldib ronida 

ohtlikes kohtades – rõdu äärtel ning siis, kui aken lahti 

on, ronib ta poolenisti aknast välja. Ükskord juhtuski nii, 

et ta kukkus rõdu äärelt alla, kuid õnneks kass paranes 

kiiresti. 

Oleme lemmikloomade pidamisest õppinud seda, et 

nende võtmise valikul tuleb lisaks hetkesoovile endale 

aru anda, kas on piisavalt ruumi, aega ja tahtmist looma 

eest hoolitseda nii, et temast saaks pereliige. Esimesel 

korral me ei osanud ette näha, et näljanägemiselt armas ja 

rahulik loom võib muutuda piiratud oludes agressiivseks 

ja närviliseks, ta võib naabreid ärritada ja palju muud. 

Kassiga on lihtsam, ta on isepäine ja ei vaja nii palju 

seltsi ja tähelepanu kui koer. Kass hoiab ise puhtust ning 

peseb end, kuid ega ühegi koduloomaga ei ole elu nagu 

paradiisis. 

Rafael J. V. Vehviläinen 9.b 

 

 

 

Kuidas maailma parandada 

Pean tõdema, et ma ootan vabas õhkkonnas maailma 

parandamist, sest minu arvates vajab maailm praegust 
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õhkkonda arvestades seda rohkem kui kunagi varem. 

Kõikjal on märke, mis näitavad, et maailmas on nii palju 

asju, mida kohe kindlasti saab ja peab paremini tegema. 

Näiteks sotsiaalelu koha pealt oleks sõbralikkus ja 

sõprade olemasolu igaühele väga vajalik, sest loogiliselt 

ei saa ju ilma sõpradeta normaalset elu elada, ja elus 

toimetulemine on ilma nendeta raskem. Teiseks arendab 

sõprade olemasolu ju sind ennast ja sinu suhtlemisoskusi, 

sinu maailmavaadet ja isegi huumorimeelt.  

On ka palju sellist, mida veel tuleb kindlasti teha, et 

maailma efektiivselt ja püsivalt parandada, kusjuures 

saab seda teha ka ülemaailmsel tasandil. Näiteks tuleks 

kaotada vastasseis, eraldatus ja viha, nagu see juhtus 

Saksamaal ja Ida-Euroopas 1989. ja 1990. aastal, viies 

Saksamaa taasühendamiseni, külma sõja lõppemiseni ja 

Ida-Euroopa demokratiseerumiseni. Sõdu tuleb ja saab 

ennetada niiviisi, et vastaspooled jõuaksid rahumeelsele 

kokkuleppele, mis oleks kummalegi osapoolele kasulik.  

Sotsiaalsete oskuste kohapealt saab muudki teha. 

Näiteks tuleks huumorimeele arendamine igaühele 

kasuks suhtluses eriti vastassoost inimestega, sest 

huumorimeel on kindlasti üks asjadest, mis teistele 

inimestele meeldib ja mille pärast üks teisele meeldiks. 
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Minu arust peaks arendama oluliselt ka oma andeid, 

oskusi ja huvisid, sest need teevad su värvikamaks, 

huvitavamaks ja toredamaks inimeseks. Annete 

arendamine on kasulik ja tore ettevõtmine ka sellepärast, 

et see annab sulle rohkem võimalusi ennast teostada, 

huvitavaid sõpru leida ja olla õnnelik. 

Ma arvan, et selleks, et sõpru leida, et oma andeid 

maksimaalselt välja arendada, et saada alati positiivset 

tähelepanu, on sul vaja kõige rohkem head iseloomu, 

sõbralikkust, lahkust, uudishimu ja pühendumust. Ilma 

nende omadusteta sa elus kindlasti edu ei saavuta.  

Kokkuvõttes olen ma kindel, et kui maailma 

parandamist tõeliselt soovite, siis tuleb kõigepealt 

iseendast alustada. Ma arvan, et iseendast alustamine 

muudab maailma niiviisi, et kui sa ise oled iseenda 

muutmisega hakkama saanud ja tunned end õnnelikuna, 

siis su sõbrad ja sind ümbritsevad inimesed tajuvad seda 

ja saavad sinust indu, et julgustada teisi ennast 

samamoodi muutma, et nendel oleks hea tulevik. Ja 

niiviisi muutubki kogu maailm paremaks. 

Joosep Paasmäe 9.e 
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Matemaatika 

Raske Keeruline 

Taandamine Ümardamine Arvutamine 

Matemaatika tund tekitab lõbu 

Õppeaine 

Aiki Veeber 9.a 

 

 

Matemaatika 

Raske Õudne 

Arvutamine Koondamine Teisendamine 

Mulle ei meeldi matemaatika 

Piin 

Mareli Pärtelpoeg 9.a 

 

 

Matemaatika 

Jura Lollus 

Silenemine Panemine Võtmine 

Matemaatika on raevukad tunded 

Mata 

Uku-Siim Berg 9.a 
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Matemaatika 

Loll Raske 

Sisenemine Panemine Kaklemine 

Matemaatika on mõttetu jura 

Arvud 

Tauri Koll 9.a 

 

 

Matemaatika 

Raske Õudne 

Liitmine Lahutamine Korrutamine 

Õudus 

Eliise Vider 9.a 

 

 

Matemaatika 

Loogiline Äge 

Õppimine Taandamine Arvutamine 

Matemaatika on vaja loogikat 

Rehkendamine 

Henriette Sülliste 9.a 
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Matemaatika 

Numbrid Ülesanded 

Arvutamine Korrutamine Liitmine 

Matemaatika tunnis saab arvutada 

Arvutamine 

 Kristi Rebane 9.a 

 

 

Matemaatika 

Õudus Jubedus 

Tegurdamine Lahutamine Liitmine 

Matemaatika tekitab minus jubedust 

Arvude kiusamine 

Hanna-Liina halapuu 9.a 

 

Matemaatika 

Numbrid Ülesanded 

Liitmine Lahutamine Arvutamine 

Ajurakkude pingutamine matemaatikatunnis 

Pingeline olukord 

Raili Viert 9.a 

 

 



7. – 9. klassid 

68 

 

Matemaatika 

Loogiline Arusaadav 

Nuputamine Mõtlemine Arvutamine 

Aitab mõista maailma paremini 

Loogika 

Martin Maiste 9.d 
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Henriette Sülluste 9.a 

Rafael Juhan Villem Vehviläinen 9.b 
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Ott Künnap 8.b 
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Kätrin Krjutškova 8.a Kätlyn Varikmägi 8.a 

Kevin Nädal 8.b Elina Jõgi 8.a 
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Mihkel Kork 7.b Siim Lepik 9.b 

Marion Visnapuu 7.a Ralf Erik Kollom 7.b 
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Karl Hendrik Oole 7.c Arvo Saalits 8.e 

Ralf Erik Kollom 7.b 
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Joosep Paasmäe 9.d 
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Matemaatika 

Loogiline Süsteemne 

Mõtlemine Nägemine Mõistmine 

Universumi mõistuste ühtne käekiri 

Ühtsus 

Birgit Teemäe 10.a 

 

 

Matemaatika 

Keeruline Huvitav 

Astendamine Juurimine Taandamine 

Matemaatika on võrratu täppisteadus 

Parim 

Kärolin Pintman 10.a 

 

 

Matemaatika 

Parim Lihtne 

Arvutamine Lahendamine Kirjutamine 

Koguaeg saan ainult viisi 

Altkäemaks 

Meelis Reinlo 10.a 
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Matemaatika 

Raske Imelik 

Mõtlemine arvutamine õppimine 

Ma olen hoopis kunstiinimene 

Müstika 

Kariina Üllim 10.a 

 

 

MaTemaaTika 

Nõme Raske 

Suremine Masendumine Läbikukkumine 

Matemaatika on kõige parem! 

mat.Dead.matika 

Lauri Raitar 10.a 

 

 

Matemaatika 

Imelik Keeruline 

Magamine Kella vaatamine Spikerdamine 

Matemaatika väga veider on 

Veider 

Tuuli Geetsia Tšaškin 10.a 
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Vabariik 

Sinimustvalge, südantsoojendav. 

Sõdimine, uskumine, vabanemine. 

Ürgne vabadusiha äratas Eestimaa. 

Vabadus 

Kariina Üllim 10.a 

 

 

Eestimaa 

metsane, unine, 

laulmine, hingamine, võitlemine. 

Ei meid murda saa! 

Emamaa 

Birgit Teemäe 10.a 

 

 

Eesti 

kollane, karvane 

kaevamine, matmine, korrastamine 

Pea käib imelikult ringi. 

Riik 

Meelis Reinlo 10.a 
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Eesti Vabariik 

armas, kallis 

laulmine, tantsimine, hõiskamine. 

Eestis on hea elada! 

Kodumaa 

Tuuli Geetsia Tšaškin  10.a 

 

 

Riik 

kaunis, hell 

võitmine, vabanemine, loomine. 

Eestis on olla tore ja hea! 

Iseseisvus 

Martin Johannes Saar 10.a 

 

 

 

(katkend jutustusest) 

Samal ajal istus aga Laukanäki pubis meile juba 

tuntud Louis Feré, jõi veini ja ootas üsna rahutult 

ettenähtud kohtumist. Salapärase kirja oli ta juba 

baarmenile andnud ning ainuke asi, milles ta kindel olla 

sai, oli kokkumärk – klaas kõige kallimat sinist veini. 



10. – 12. klassid 

80 

 

Ohates libistas Feré pilgu taaskord üle ruumi, püüdes 

seal viibivaid isikuid kokku arvata. Mitte midagi erilist 

loomulikult seal ei olnud: pooleldi purjakil mehed ning 

nende itsitavad ja pidevalt nina puuderdavad 

tüdruksõbrad; seltskond tudengeid, kes vaidlesid 

häälekalt viimase loengu sisu üle; veel üks tudeng, kes 

hoidis teistest eemale, istudes omaette arvutis ja lastes 

oma unisel sõbrannal end ajutise padjana kasutada; üks 

räpakas kodutu, kelle väljaviskamiseks oli ilmselgelt liiga 

kiire; lohekaupmees, kes uhkustas oma lemmikute, 

miniatuursete kullakarva draakide ja süsimusta darrakiga. 

Kõlksatus. Feré’i pilk langes siniveini klaasile, mis 

oli äsja tema ette pandud. Oli aeg. Ta tühjendas klaasi 

ühe sõõmuga ning jäi tobedalt ringi vaatama, otsides teist 

klaasi. 

Ning... kas tõesti... jah, need olid nemad, eraklik 

tudeng ja tolle unine sõbratar, kellele baarmen toimetas 

kaks klaasi siniveini. Kõigi jumalate nimel, siin pidi küll 

mingi viga olema. Kas tõesti olid Nemad valinud oma 

pahaaimamatuteks saadikuteks kaks last? Kuid siin ei 

olnud enam kahtlust. Paarike vahetas kõhkleva pilgu ning 

noormees noogutas Feré’ile äratundmise märgiks. 
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Vaikides vahetas Feré lauda, istudes kummastava 

paari vastu, hinges endiselt kõhklus. Mõlemad olid tõesti 

väga noored. Tüdruk oli vaevu kaheksateist täis, 

ümmarguse näo ja kergelt lokkis tumepunaste juustega. 

Mees polnud temast palju vanem, kõige rohkem 

kakskümmend, poisilikult pehmete näojoonte ja sabasse 

köidetud pikkade heledate juustega. Mõlemal olid 

tungivad terashallid silmad, mis puurisid järjekindlalt läbi 

Feré’i. 

„Kiwan re,“ poetas meie mees vanas keeles 

tervituseks. 

„Kiwan sae,“ vastasid noored kui ühest suust. 

„Nimi?“ 

„Louis Feré.“ 

Tüdruk muigas. „Hea küll, Louis. Meie nimesid pole 

sul vaja teada, aga kui sul peaks vaja minema, on tema 

Teadlane ja mina Hundikutsikas.“ 

Ta surus laua all Feré’ile pihku väikese paki. „Kui 

sellega midagi juhtub, oled sa midagi hullemat kui 

surmalaps. Palju hullemat.“ 

Oi-jah. Sellest võis ta tõesti kindel olla. 

Lohesaadikud ei valetanud. Nad ei osanud valetada. 

Birgit Teemäe 10.a 
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Kolm lugu valgest varesest 

ESIMENE LUGU 

Vares istus katusel. Hakkas lund sadama. Varesest 

sai lumememm. 

TEINE LUGU 

Vares istus katusel. Tuli mees. Hakkas katust 

värvima. Vares kukkus värvipotti. 

KOLMAS LUGU 

Vanal rohelisel katusel istus vana räsitud vares. 

Põrnitses tühja pilguga pilvi ja ohkas: „Oi elu, oi elu.“ 

Altpoolt kostus kolinat. Vares keeras huvitatult pead. 

Katuseservale ilmus redeli ots. Redeli otsast ilmus pea, 

siis nägu, siis terve inimene, suur pott käes. 

Vares jäi paigale. Inimesed olid ebahuvitavad. 

Inimene võttis taskust suure pintsli, tegi poti lahti, 

kastis pintsli potti. Pintsel muutus valgeks. Kui inimene 

pintsliga üle katuse tõmbas, tuli katusele valge plekk. 

Vares vaatas seda natuke aega pealt. 

Kui inimene oli poole katusest valgeks teinud, läks ta 

tagasi alla. Pott jäi üles. Vares hüppas poti juurde, siis 

üles selle servale, siis nuusutas. „Jälk,“ ütles ta pahaselt, 

ja saputas sulgi. Ta keeras end ja tahtis potiservalt maha 

hüpata, kuid koperdas. Vares kadus potti. 
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Mõni aeg hiljem ilmus potist pealagi. Siis nokk. Siis 

terve vares. Sama valge nagu katuski. „Häbiväärne,“ 

kommenteeris ta, ja lasi jalga. 

Birgit Teemäe 10.a 

 

 

Kolm lugu kahest rebasest 

SININE ON SININE 

Mööda sinijärve teed 

Sinirebane ja punarebane 

Kõnnivad jalg jala kõrval 

Sabad ühte põimunud 

Kuhu viivad mind need kauged veed? 

Röövlil must lipp rebeneb 

Ei sinist tooni ole tõrval 

Kuid on puhtad hinged lõimunud 

On sinidraakon sinitaeva all 

Sinikassil maiuseks on kala 

Sinijuustest vikerkaaresall 

Ära kadund uue maailma hala 
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KUIDAS SINIREBANE JA PUNAREBANE ÄRI 

TEGID 

Paar rebast tee peal 

Neil meretee ees seal 

Müümaks maha maailma hala 

 

 

KAHE REBASE ÄRI 

Petuskeem 

Birgit Teemäe 10.a 

 

 

Jah, mida teha, kui otsas on aeg? 

Mu hing ei ole tõesti palju väärt... 

Kuid kõnnin ma mööda katuseäärt. 

Mu juurde tule, põlev põrgupoeg. 

 

Ma verega kirjutan alla siin, 

kui vastutasu õiglane su poolt: 

maailm, mille eest kannaksin hoolt, 

ning kui kord suren, on tuline piin. 

 

Mull’ kannelt laena, põrgulik ilu, 
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kust ilmaviisid kõikjall’ kostaksid... 

ning juurde veel igavene elu. 

 

Kui seda kõike ei saa, olgu nii, 

kuid soovin, et sellele vastaksid: 

kas maksab mu hing niivõrd paljugi? 

Birgit Teemäe 10.a 

 

Joose, joose, linnäsusi 

Ei mia tahass sinu ligi 

Ei miu kuulid tule ligi 

Ei mia raiu vaiu õbest 

Ei mia kutsu vanu tontu 

 

Mia jo lase siul jo joossa 

Et sia oma elu saast 

Joose, joose, undikesta 

Joose, kulla latsekesta 

Joose, ullund tüdrikesta 

 

Sia unt, sia unt, sia linnäunt 

Mihul lats um linnäunt 

Birgit Teemäe 10.a 
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Vaikus 

Vaikus kui hääl mu sees, 

mis midagi ei ütle. 

Vaikus häälena kajab, 

nagu maru tormina murrab 

mu südame sisse. 

Vaikus – see häältemaagia 

kõlab kui ei miski. 

Vaikus kui maru, 

mis hinges möllab 

ja kõrvu kurdistab. 

Süütab lõkkele ihade voo: 

justkui kevadise oja vulin, 

mis midagi ei too. 

Tuuli Geetsia Tšaškin 10.a 

 

 

 

Galaktika Planeet 

Elas kord üks tüdruk nimega Gracie Gold. Ta oli 

seitsmeteistkümneaastane tavaline koolitüdruk, kes õppis 

ühes Inglismaa koolis. Gracie oli alati tundnud suurt huvi 

galaktika vastu. 
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Ühel kaunil õhtul otsustaski ta õue tähti uurima 

minna. Järsku märkas ta taevas ühte väga haruldast tähte, 

mis muutis värvi. See oli Gracie jaoks üks eriti 

kummaline, kuid samas põnev nähtus. Gracie tahtis seda 

tähte veel lähemalt vaadelda ning ta läks trepist üles 

vaatetorni. See täht muutus iga korraga aina suuremaks ja 

ilusamaks. 

Mõne aja pärast nägi Gracie enda ümber seletamatut 

rohelist valgust, kui ta veidi lähemalt vaatas, siis selgus, 

et see oli suur Tulnukate Tähelaev. Laevast hüppas välja 

kaks kuldkollast tulnukat, kes kutsusid Gracie endaga 

üheks ööpäevaks oma planeedile kaasa. Gracie oli kohe 

valmis nendega kaasa minema ja nii nad läksidki. Gracie 

taipas nüüd, et see võrratu täht oli hoopis Tulnukate 

Tähelaev. 

Viimaks jõudsid nad kohale. Tulnukate planeedi 

nimi oli Galactic Planet ehk Galaktika Planeet. Lisaks 

kõigele avastas Gracie, et tulnukad elavad täpselt 

samasugust täisväärtuslikku elu, mis inimesedki, ainult 

liiga kaugel ja liiga kõrgel.  

Tulnukad näitasid Gracie’le Päikeselaeva ning 

seletasid, et tegelikult on Päike hoopis punast värvi, kuid 

inimesed näevad seda kollasena. Galaktika Planeedi 
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ümbruses leidus mitmesuguseid huvitavaid tähti, oli nii 

suuri kui ka väiksemaid, oli erineva kuju ning värviga. 

Tulnukate toit oli enamasti roheline, näiteks sibul, 

kurk ja lehtsalat. Kuu oli sellel planeedil helesinine. 

Galaktika Planeedil sõitsid ringi helendavad bussid, 

taksod, laevad ja lennukid, see oli nende linnatransport. 

Nende planeedil oli olemas viis toidupoodi, neli 

kohvikut, kolm suurt kaubanduskeskust ning seitse 

hotelli. Tulnukate elupaigaks olid enamasti hiigelsuured 

lennukid, laevad või helikopterid, nemad ei elanud üldse 

majades ega korterites. 

Lõpuks tuli Gracie’l aeg koju tagasi sõita. Tulnukate 

laevas oli väike ajamasin, millega sai aega reguleerida. 

Üks ööpäev oli täis tiksunud. Tulnukad tõid Gracie 

elusalt ja tervelt koju tagasi. Gracie tänas tulnukaid selle 

suurepärase ning meeldejääva seikluse eest. Kõik oli 

fantastiline! Gracie oli esimene tüdruk Inglismaalt, kes 

külastas Galaktika Planeeti. 

Hegne Tikk 10.b 
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Ämblik 

Härmalõnga ämblik kudus 

oma mõnusas kodus. 

Nii möödusid päevad ja ööd, 

ämblikul kõik jalad 

olid täis tööd. 

Und polnud ta ammu enam näinud, 

käsikäes sõpradega 

hulkumas polnud käinud. 

Hegne Tikk 10.b 

 

 

 

Minu kodus... 

Minu kodus on palju juturaamatuid, mis meenutavad 

mulle mu lapsepõlve. 

Minu kodus on fotoalbumeid, mis on täis ilusaid 

mälestusi. 

Minu kodus on ehteid, mis kuulusid kunagi mu 

vanaemale. 

Minu kodus on rohkesti headust, õnne ja rõõmu - see 

ongi kõige olulisem. 

 Hegne Tikk 10.b 
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Ma ei toonud kaasa… 

Ma ei toonud kaasa tuld, 

sest mu kodu on kui kuld. 

Ma ei toonud kaasa lund, 

sest mul pole und. 

Ma ei toonud kaasa kassi, sest 

hommikul otsisin oma reisipassi. 

Ma ei toonud kaasa tuult, 

sest sain öösel põnevaid sõnumeid kuult. 

Hegne Tikk 10.b 

 

 

Ühe pildi lugu 

Istun üksinda laua ääres. Laual põleb kolm küünalt. 

Vaatan laual olevat fotot. Sealt naeratab mulle vastu 

minu vanaema. 

Oli kevadine aeg kaks aastat tagasi. Lihavõtted olid 

käes ja me olime emaga maal vanaema juures külas. 

Nagu ikka suurte pühade ajal tegime hommikul kohvi ja 

keetsime mune. Ema oli Tartus poest ostnud 

jänesekujulisi saiakesi - igaühele ühe pikkade kõrvadega 

saia, mida kaunistasid tumedad rosinad. Ema tõi 

fotoaparaadi ja palus mammal poseerida. Tavaliselt 



10. – 12. klassid 

91 

 

vanaemale pildistamine ei meeldinud, aga seekord võttis 

ta saiad ja isegi naeratas. Pärast sõime koos need saiad 

hommikukohvi kõrvale ära. Need olid väga maitsvad. 

Aga natuke kahju oli ka. Vanaemal oli väga hea meel, et 

me temaga koos olime. Muidu pidi ta pikad päevad 

üksinda olema. Need täitis ta oma vanade aegade 

meenutamisega ja meie pärast muretsemisega. 

Sellest päevast on möödunud kaks aastat. Selle aasta 

oktoobrikuus minu vanaema suri. Ma olin selleks 

sündmuseks juba valmistunud. Tal oli iga päevaga 

raskem liikuda ja hingata. Lõpuks viidi ta haiglasse. 

Käisime teda seal igal võimalusel vaatamas. Vanaema jäi 

nõrgemaks. Tal oli päris paha olla, aga ta sai kuidagi 

hakkama. Viimane kord, kui teda nägin, ei jõudnud ta 

hästi kättki tõsta. Aga mulle naeratas ta ikka ja püüdis 

naljagi teha. 

3. oktoobri varahommikul kella poole seitsme ajal 

helises emal telefon ja ta teadis, mida talle öeldakse. Mul 

oli väga kahju, et jäin oma parimast vanaemast ilma. 

Tore on meenutada aegu, kui sain vanaemaga veel 

koos olla ja vanadest aegadest rääkida. See ei kordu 

kahjuks enam kunagi. 

Henri Kuusik 10.b  



10. – 12. klassid 

92 

 

Elu on ilus 

Akrostihhon 

 

Elada 

Lapsikult 

Uus 

Opel 

Nartsiss 

Ilus 

Laev 

Ujub 

Siin 

Henri Kuusik 10.b 

 

 

Ma ei saa kirjutada, sest... 

Ma ei saa kirjutada, sest tunniaega on vähe. 

Ma ei saa kirjutada, sest olen väsinud. 

Ma ei saa kirjutada, sest tuju on halb. 

Ma ei saa kirjutada, sest olen kurb. 

Ma ei saa kirjutada, sest mõtted on mujal. 

Ma ei saa kirjutada, sest käsi valutab. 

Ma ei saa kirjutada, sest tunnen ennast üksikuna. 
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Ma ei saa kirjutada, sest kuulan muusikat. 

Ma ei saa kirjutada, sest vihma sajab. 

Ma ei saa kirjutada, sest mul on külm. 

Henri Kuusik 10.b 

 

 

Võimalus 

kaunis, mitmekesine 

võitlemine, võitmine, rahunemine. 

Eesti on vaba riik. 

Kodu 

Hanna Järve 10.b 

 

 

 

Moodsa aja muinasjutt 

Ühes pisikeses külas, pisikeses majas metsa sees elas 

üks perekond: ema, isa ja kolm poega. Kaks vanemat 

poega olid targad ja ilusad, ent pisut ülbed. Kolmas, 

noorim poeg, oli aga lahke ja abivalmis, kuid veidi 

rumalavõitu ja mitte nii nägus. Pere elas õnnelikult ja 

rahulikult, läbi aeti vähesega. Kellelgi polnud ei 

mobiiltelefone ega arvuteid, isegi naabrid elasid 
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kilomeetrite kaugusel. Pereema Maie kasvatas kanu ja 

lambaid, põllul aga porgandeid ja muid juurvilju ning 

kord kuus käis pereisa Mati külas omakasvatatud kaupa 

müümas ja hädapäraseid toidu- ja tarbeasju ostmas.  

Ühel päeval tuli Mati koju ühe veidra kasti ja lõbusa 

tujuga ning palus perel tunnikeseks toast välja minna, 

öeldes, et vajab rahu ja vaikust. Pereema võttis pojad 

kaasa ja läks metsa seenele, omaette mõeldes ja torisedes, 

et mis ometi sellele vanamehele sisse on läinud. Kui 

Maie poegadega tagasi koju jõudis, korvid seeni täis, 

näitas Mati näost särades neile kõigile musta 

neljakandilist kasti – uhiuut arvutit. Isegi internet pidi 

sees olema, nagu ta uhkelt teatas. Lepiti kokku, et igaüks 

saab päevas vähemalt kaks tundi arvuti taga veeta, 

millega kõik nõus olid. 

Kui arvuti, uue pereliikme saabumisest oli 

möödunud kõigest paar nädalat, juhtus pereemaga midagi 

ootamatut. Maiest oli saanud arvutisõltlane. Oma mehe ja 

laste jaoks ei leidnud ta minutitki aega, hea kui öösel paar 

tundi magada sai. Järjest kauem mängis ta pööraseid 

arvutimänge ja harvendas virtuaalses farmis porgandeid, 

samal ajal kui oma põllul juurikad  juba umbrohtu 

kasvasid. Pereisa proovis isegi internetiühenduse 
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eemaldada ja arvuti ära peita, kuid see ei aidanud, sest 

siis lõpetas Maie kõnelemise ja söömise. Ta ainult lamas 

selili voodis ja vaatas kurvameelselt lage, justkui otsides 

sellelt helendavat ekraani. 

Lõpuks otsustasid kolm poega, et keegi neist peab 

minema abi otsima psühhoterapeudi juurde. Mõeldud ja 

hääletatud, valiti abiotsijaks noorim vend Juhan. 

Noormehel ei olnud õrna aimugi, kuhu minna ja kellelt 

abi paluda, sihitult kondas ta mööda teid ja metsi. 

Seitsmendal päeval jõudis ta ühe metsas oleva majakese 

juurde. Ta polnud isegi veel koputada jõudnud, kui uks 

juba lahti vajus. Toas istus pisikest kasvu kongus ninaga 

vanaeit, kes teda lahkelt sisse kutsus ja agaralt uuris, 

mida poiss sealkandis tegi. Juhan rääkis oma jutu ära, 

mispeale naine näost särama lõi, teatas, et tema olevat 

nõid-terapeut ja oskavat aidata. Noormees teda ei 

uskunud, nõid-terapeute ei saanud ju olemas olla. Siiski 

võttis ta vastu vanaeide pakutud pudeli pruuni vedelikuga 

ja lubas selle oma emale viia.  

Kui Juhan tagasi koju jõudis, oli Maie seisukord 

päris kehvaks muutunud. Ema silmade ümber olid 

sinakad ringid ja ta oli kohutavalt kõhnaks jäänud. Kui 

Juhan talle jooki pakkus, vaatas ta poissi umbusklikult 
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oma väsinud ja paistes silmadega, kuid võttis siiski 

väikse lonksu. Lonks oli tõesti tilluke, hiirele kohane, aga 

aitas. Maie oli justkui halvast unenäost ärganud. Ta 

kallistas oma meest ja poegi ning jäi seejärel kosutavasse 

unne. Ta magas mitu päeva, tõusis üles ja sõi mitme 

mehe eest. Saatanlik arvuti oli selleks ajaks juba minema 

visatud ja ega sellest keegi puudust ei tundnudki. Nii 

elasid nad õnnelikult edasi oma metsadest ümbritsetud 

majakeses, vabad moodsa aja võludest ja ahvatlustest. 

Liisa Veskimäe 11. kl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. – 12. klassid 

97 

 

Armastus 

vaikne, imeline 

armastamine, võitlemine, elamine. 

Minu ainus kodumaa. 

Arm.  

Liisa Veskimäe 11. kl 

 

 

Eesti 

puhas, ilus, 

laulmine, tantsimine, tähistamine. 

Minu kõigist kauneim kodumaa, 

Eestimaa 

Timo Tampu 11. kl 

 

 

Eesti vaim 

intelligentne, korrektne, 

laulmine, ühinemine, tunnetamine, 

see, mis hoiab kõiki! 

Isamaa 

Inari Oja 11. kl 
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Vabadus 

piiratud, lühike 

õppimine, töötamine, mõtlemine. 

Pole sellest meil puudust! 

Muretus 

Stefan Kurik 11. kl 

 

 

Kodu 

ilus, vaikne 

laulmine, ehitamine, nautimine. 

Minu ainus kaunis kodumaa, 

Eestimaa 

Karl-Mihkel Aints 11.kl 

 

 

Matemaatika 

Nurgeline Värviline 

Joonestamine Arvutamine Juurimine 

Matemaatika on võrratult nauditav 

Ajaratas 

Tuuli Kalinin 11. kl 
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Matemaatika 

Raske Keeruline 

Juurimine Joonestamine Jagamine 

Olen õppinud palju valemeid 

Täppisteadus 

Timo Tampuu 11. kl 

 

 

Matemaatika 

Raske Huvitav 

Arvutamine Liitmine Jagamine 

Matemaatika on äge aine  

Müstika 

Karl-Martin Reim 11. kl 

 

 

Matemaatika 

Mõttetu Raske 

Liitmine Korrutamine Jagamine 

Matemaatika on nii mõttetu 

Raskused 

Sander Ossip 11. kl 
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Matemaatika 

Lihtne Hea 

Mõtlemine Nuputamine Kalkuleerimine 

Nagunii saab minust matemaatik 

Parim 

Tanel Namm 11. kl 

 

 

Matemaatika 

Nutikas Arukas 

Korrutamine Liitmine Jagamine 

Ajusid peab palju ragistama 

Rehkendamine 

Kevin Mäoma 11. kl 

 

 

Matemaatika 

Tark Loll 

Kärssamine Kirjutamine Arvutamine 

Kooli vaikiv tappev tarkus 

Kool 

Kristian Tromp 11. kl 
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Matemaatika 

Sirge Kurviline 

Mõtlemine Otsustamine Lahendamine 

Mis see kokku annab? 

Kindluse! 

Stefan Kurik 11. kl 

 

 

Vaesus 

õudne, vaen 

põgenemine, kurvastamine, lootmine. 

Õudne lootusetu tühjenemine, segadus 

Viletsus 

Artur Grigorjev 12. kl 

 

 

Tegutsemine 

ilus, väike 

laulmine, jooksmine, naljatamine. 

Me armastame Eestit väga! 

Teguderikas 

Kristjan Loost 12. kl 
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Age-Riin Varris 10.b 
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Birgit Teemäe 10.a 

Liisa Veskimäe 11. 
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Lauri Raitar 10.a 



10. – 12. klassid 

105 

 

 

 

  Tuuli Geetsia Tšaškin 10.a 

Gäro-Ly Arro 12. 
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Suur aitäh kogu kooliperele ajaraamatu valmimise eest! 

Ajaraamatut aitasid koostada Kaisa Salm, Mare Kuusik, Merle Tarkonen, 

Alari Punning. 


