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Hea lugeja, 

 

kõigepealt tänan koos Sinuga selle ajaraamatu väikesi ja 

suuri kirjanikke, kunstnikke, tegusaid fotograafe ja 

muidugi kõige selle kokkuseadjaid ja kujundajaid. 

Raamatus jäädvustatud tegevus toimus 2009/10 

õppeaastal Tartu Herbert Masingu Koolis – keerulisel 

ajal, mil ühtäkki selgus meie ühtekuuluvustunne ja tahe 

koos olla ning teha asju nii nagu me täna teeme. Toetavat 

sõbratuge pakkuvad koostööpartnerid koolivälistes 

ringkondades on meie tegevused heaks kiitnud. Aitäh 

teile olemise ja uskumise eest! 

Ilmselt sellepärast ongi iga mõte ja üte siin raamatus 

kooshingamise mõõtu ja igaühe nägu. Just sellised me 

olemegi: esimesed sammud, huvitavad juhtumused, 

tõelised sõbrad, luule- ja lugude katsetused, omad 

arvamused, kunstitööd ja pildijäädvustused möödunud 

õppeaastast. 

Küllap on palju neidki hetki, mis sellesse raamatusse ei 

jõudnud. Mõtlen siin põnevaid reise ja matku, esinemisi 

kontsertidel ja konkurssidel, osalemisi teatripäevadel ja 

pidudel, millede vahele mahtus ka palju õppimist, 

hulgaliselt uusi teadmisi ja õige pisut pahandusi.  

 

Selline ongi üks normaalne koolielu. 

 

Toredat osasaamist! 

 

       

  Tiina Kallavus 

   aktiivne osaleja 
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ESIMESED SAMMUD 
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Luuleread kevadest 

 

Mulle meeldib see, 

et kevad on veel. 

Aga see on ka hea, 

et suvi tuleb pea. 

 

Richard Rasmus Raam 1.b kl 

 

 

Kevad on meil käes. 

Kassid täies väes 

hüppavad ja kargavad 

linnupesi ründavad. 

 

Indrek Tennus 1.b kl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Pann 
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Minu esimene luuletus. 

 

Õpetaja Siiri Jõgi mälestusest oma esimesest luuletusest 

 

Algklassides käisin Tartu 8. Keskkoolis. Selles koolis 

ilmus õpetaja Vello Saage juhendamisel õpilastööde 

almanahh TIPA-TAPA. Kirjutasin 1.klassis almanahhi 

jaoks luuletuse ,,Minu kass”. Kaks esimest rida olid 

MINUL KODUS KIISUKE. TEMA NIMI MIISUKE. 

Kõrvalleheküljel oli luuletus Minu koer, mis algas nii: 

MINUL KODUS KOERAKE. TEMA NIMI MURIKE. 

Küllap klassis koos tehtud tööd. Oi, kui uhke ma oma 

luuletuse üle olin ja olen veel praegugi, sest see on 

ainuke kirjatükk, mis mul raamatus ilmunud on.  

 

Õpetaja Siiri Jõgi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristjan Semjonov 
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Talumetsas 

 

Lumevaip on kõikjal maas – 

puhas valge terve laas. 

Metsas jalutada hea, 

mida kõike näeme seal? 

Jälgi terve mets on täis, 

siin vist reinuvader käis! 

Tema, vana kavalpea 

saba lumes järgi veab. 

Siin on jänes haake teinud, 

olen tema jälgi näinud. 

Jänkut ennast näha harva, 

tema kuub on lumekarva. 

Kährik, karuott ja siil – 

kus on nende jäljed siis? 

Oma koopas hoopis nad 

mõnusasti norskavad. 

Karl Pann 3. a kl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Pann 
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Carmen Märs 
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TALV 

 

TALVEL ON KÜLM. TIHTI SAJAB LUND. LUMES 

ON TORE HULLATA. TALVEL SAAB 

KELGUTADA. MULLE MEELDIB KA LUMESÕDA 

MÄNGIDA. 

 

Erlend Kivi 1. a kl 

 

 

 

ÕNNETUS 

 

LAPSED ON ÕUES. NAD EHITAVAD 

LUMEMEMME. EMA KUTSUB NEID TUPPA. 

LAPSED TOOVAD MEMME SALAJA KAASA. AGA 

MEMM SULAB ÄRA. EMA PAHANDAB. 

 

Oliver Orav 1. a kl 

 

 

 

JÄNKU 

 

VÄIKE JÄNKU LÄKS METSA KÕNDIMA. TA NÄGI 

JÄRVE. JÄRVE PEAL OLI JÄÄ. JÄÄ LÄKS KATKI. 

JÄNKU KUKKUS VETTE. ÕNNEKS TA PÄÄSES. 

ÄRA MINE KUNAGI JÄÄ PEALE MÄNGIMA! 

 

Ats Mägi 1. a kl 
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VASTLAPÄEV 

 

EILE OLI VASTLAPÄEV. KOOLI TAGA ON 

LUMEMÄGI. MINUL OLI  KELK KAASAS. MINU 

KELK ON SUUR. MINA SÕITSIN MÄE PEALT 

ALLA. PÄRAST SÕITSIN TEED MÖÖDA. LÕBUS 

OLI. 

 

Sandra Mõtsar 1. a kl 

 

 

 

LUGESIN MUINASJUTTU KOLMEST 

PÕRSAKESEST 

 

NIHV-NAHV EHITAS MAJA ÕLGEDEST. NUHV-

NUHVI MAJA OLI OKSTEST. NAHV-NAHVI MAJA 

OLI TUGEV. METSAS ELAS KURI HUNT. TA 

TAHTIS PÕRSAD NAHKA PISTA. VENNAD 

ELAVAD KOOS NAHV-NAHVI MAJAS. 

 

Britt-Maria Sada 1. a kl 

 

 

ILUS KEVADPÄEV 

 

LOOMAD ÄRKAVAD TALVEUNEST. KARU 

HAIGUTAB KOOPA EES. SIIL KUULAB 

LINNULAULU. PÄIKE SÄRAB. 

 

Janar Saksing 1. a kl 
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SULAILM 

 

ON SULAILM. LAPSED MÄNGIVAD LUMESÕDA. 

TÜDRUKUD EHITAVAD LUMEMEMME. POISID 

TEEVAD LUMEKINDLUST. KINDAD ON MÄRJAD. 

 

Romet Holter 1. a kl 

 

 

 

ÕNNETUS 

 

SÕBER OLI ÜKSI KODUS. TA KATTIS LAUA JA 

PANI KÜÜNLA PÕLEMA. KÜÜNAL LÄKS ÜMBER. 

LAUD PÕLES. ÕNNEKS TULI ISA KOJU. TA 

KUSTUTAS TULE. 

 

Robin Raidmaa 1. a kl 

 

 

LUGESIN SÖÖBIKUT JA PISIKUT 

 

ELAS KORD JUSS. JUSS EI VIITSINUD HAMBAID 

PESTA. EMA KEELAS TAL MAGUSAT SÜÜA. 

JUSSI HAMBAAUKU LÄKSID ELAMA SÖÖBIK JA 

PISIK. NAD TEGID JUSSI HAMMASTESSE UUSI 

AUKE. AGA SIIS LÄKS JUSS HAMBAARSTI 

JUURDE. TA HAKKAS HOOLITSEMA OMA 

HAMMASTE EEST.  

 

Kevin Alizartsik 1. a kl 
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TÕELISED SÕBRAD 
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Minu tõelised sõbrad 

 

Mul on kolm sõpra. 

Esimene on Priidik. Ta on lühikest kasvu, blondi peaga ja 

väga lõbus. 

Teine on Boris. Ta on pikka kasvu, lokkis blondi peaga ja 

samuti väga lõbus. 

Kolmas on Tripsu. Ta on musta värvi, rohekate 

silmadega, ninal valge triip, seljal kaks tumedat triipu. Ta 

on lausa pööraselt lõbus kass. 

Ma ei mäleta, millal ma Priidikuga ja Borisiga kohtusin 

ja tutvusin, aga ma mäletan, kuidas ma kohtusin 

Tripsuga.  

See juhtus ühel ilusal laupäeval, kui ma tegin 

lõunauinakut. Oli keskpäev, ma magasin veidi ja kohe 

kui ma ärkasin, nägin  oma voodil üht kassi. Ma läksin 

oma ema juurde ja küsisin selle kassi kohta. Kuulsin ema 

ütlevat: „ See on Tripsu. See on sinu kass.“ 

Ma ei uskunud oma õnne! Kui kaua olin juba tahtnud 

endale sellist sõbrakest! Ja lõpuks on ta siin  - minu oma 

kass! Tänasin ema. 

Kassike kasvas ja oli ikka alati krapsakas ja lõbus. 

Temaga sai pidevalt nalja. Magame alati koos, aga ta ei 

tule enne voodisse, kui tule kustutan – nagu häbeneks 

kohe! 

Kõikide sõpradega on tore mängida, kuid Täpsuga on 

kõige lõbusam. Võib-olla sellepärast, et ta ei kahtle 

minus, ei vaidle, ei reeda mind – ja on oma surmani 

mulle truu. 

 

Andres Raudsepp 5. b kl 
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Minu tõelised sõbrad 

 

Minu tõelised sõbrad on Jaan ja Koit. Ma ei mäleta kunas 

me sõbraks saime. Nad on väga kaua olnud mu sõbrad. 

Koit ja Jaan on vennad. Jaan on vanem ja Koit on 

noorem. Nad on väga erinevad. Koit on tormakas ja väga 

hea suhtleja, ta on nii rahutu, et ta isegi magab vähem kui 

teised. Jällegi Jaan on väga vaikne ja rahulik. Me käime 

üksteisel külas, mängime legodega ja joonistame. Vahel 

käime kelgutamas või staadionil. Meile kõigile 

meeldivad loomad. Koidul ja Jaanil on kodus väikesed 

papagoid. Minu emal on merisiga Nässu ja kahte sorti 

amadiinid. Amadiinid on väikesed vintide perekonda 

kuuluvad linnud. 

Kui ma tunnen ennast üksikuna, siis on linnud ja 

merisiga mulle seltsiks.  

Mul on head sõbrad ja ma olen selle üle väga õnnelik. 

 

Ramon Tegova 5. b kl 

 

 

Sõpruses peitub jõud 

 

Inimestevahelised sõprussuhted on ilusad. Üksteisest 

arusaamine ja teineteise mõistmine on tihtipeale erinev. 

Vahel me saame omavahel hästi läbi, aga tuleb ette 

perioode, kus me neame üksteist maapõhja. Minu kambas 

on viis liiget. Tavaliselt kohtume me Pirogovi platsil või 

Kaubamajas. Minu kamp käib sellepärast koos, et saaks 

midagi toredat koos meeldivate ja meelepäraste 

inimestega teha. Tavaliselt me näitame ka enda karmimat 

poolt välja ehk huligaanitseme, ropendame, kuulame 
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muusikat, vahetame muljeid. Kui meie kamba pealik on 

kohal, siis saavad kõik ikka kõhutäie naerda, kuna ta 

oskab meie meelt lahutada. Meie kamba pealik on karm, 

julge, tugev. Meie kambas on sellised reeglid, et me iial 

ei togi ega peksa üksteist ja kui keegi peaks meie 

kambast kellelegi midagi tegema, siis me astume tema 

kaitseks välja. Alati peab nõrgema kaitseks välja astuma, 

sest sellised on reeglid. 

 

Kärt Küllenen 8. b kl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angelika Jallajas 
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NALJAKAID ÜTLEMISI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Marion Visnapuu 
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Naljakaid ütlemisi 

 

 Sõber saab sind panna rahunema, millest sa üle ei saa. 

 Paljud noored hindavad kvaliteeti, et kas see asi on  

hea või halb. 

 Sõpradega saab alati kõike rääkida ja nad ei ütle 

kunagi alt ära. 

 Haridus on meie elus üks tähtsamaid instrumente. 

 Vanemad panevad aluse meie noorusesse ja ellu. 

 Rahaga saab teha sõpradele välja ja ka muid teisi 

asju. 

 Sõpradelt saab laenata raha kui vajadusel on vaja. 

 Praegu on tänapäeva noor halva iseloomuga aga 

ajapikku temast saab oma pere looja ja tulevik. 

 Täna päevanoored hindavad tänapäeval pidutseda. 

 Mina hindan väljas käia, arvutis olla ja ujuda. 

 Kolmas asi on arvata mida sa arvad teistest kas nad 

on ilusad värvitud või inetud ja värvitud. 

 Ma väga hindan teadmisi nii õppeainetes kui 

eluvaldkonnas. 

 Rannapartei augud Saaremaal. 

 Pärnu ääres on korralik ja ilus rand merega. 

 Eesti on huvitav vanalinna poolest. 

 See riik on mu kodulinn. 
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Indrek Tennus 

Elina Jõgi ja Kätlyn Varikmägi 
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Jõhvvanasõnad 

 

 Üks „viis” hea, aga „kaks” veel parem. 

 Õpetaja hea mees, abiõpetaja veel parem. 

 Mis täna katki, see homme terve. 

 Rumal on see , kes ära ei lõpeta. 

 Mis täna õpitud, see homme peast pühitud. 

 Tööl käia hea, aga palgapäev veel parem. 

 Mida Marc ei õpi, seda Ander ei tea. 

 Kui midagi võtad, võta palju! 

 Pärast mõtlen, enne tegutsen. 

 

Mari-Liis Härm, Karl Pann, Marc Ander Etti, Janar 

Astmäe, Kevin Lillemäe,. Kaidi Lumi, Marion Visnapuu 

3. a kl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaisa Linder Mallor Koor 
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LUULEKATSETUSED 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Anni Abel 



 22 

*** 

Suvi 

soe päikesepaiste 

lapsed ujumine meri 

Kalamehed püüavad merel kala 

Soojus 

 

*** 

Siim Lepik 5. a kl 

 

 

 

*** 

20 lihatükki 

maitsvad, pruunid, suured 

praadisid 

pannil 

 

*** 

Martin Polli 9. a kl 

 

 

 

*** 

Üks poiss 

armas, kena, aus 

valetas 

uuesti. 

 

*** 

Viktoria Sinjuk 8. b kl 
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ANAGRAMM 

 

Kevin Nukka 

Nivek Akkun  

Keni kanu 

Vinke kanuk 

 

Kevin Nukka 8. b kl  

 

 

 

HAIKUD 

 

Karuke väike 

vaatab ilusat päikest 

silmad säramas 

 

Päkapikk tassib  

Komme susside sisse 

Lapsed on rõõmsad. 

 

Kaily Lok 8. a kl 

 

 

 

 

Kirsipuu aias 

Suured punased marjad 

Lapsed söövad neid 

 

Angelika Jallajas 8. a kl 

Carmen Märs 

Carmen Märs 
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Isadepäev 

 

Isadepäev on tore 

kodus meil terve pere. 

Isa siis kuri pole, 

talle ma kingin lilli.   

Õde lööb samas pilli.   

Oled meil hea isa, 

ikka tark ja visa.  

 

Marge Vahemäe 6. a kl 

 

 

Reis 

       

Isa käis Madeiral,  

mina koju jäin.   

Isal oli soe seal, 

mina külma sain. 

Isal oli seltskond, 

mina üksi jäin. 

Vahel olin rõõmus, 

vahel kurvaks sain. 

Isa tuli reisilt, 

minul rõõmus meel. 

Minule tõi nänni, 

magusaks sai keel. 

 

Hanna Järve 6.a kl 

 

Richard Rasmus Raam 

Carmen Märs 

Carmen Märs 
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Luuletus minu kodust 

 

Minu kodu asub Tartus Hiinalinnas, 

linnaosa pole kõrges hinnas. 

Ometi on  kodu mulle väga kallis, 

koht, kus puhkan argipäeva hallist. 

 

Mu tuba on soe, seal olla on hea, 

seina peal ujuvad delfiinid reas. 

Akna taga linnukesed söövad 

ja tantsu lõbusasti löövad. 

 

Uksest sisse marsib Joss, 

ta on päris minu kass. 

Veel on kodus minu ema,   

mulle kõige kallim tema. 

 

Olgu kodu maal või linnas,  

olgu kas või Hiinalinnas. 

Kõige tähtsam  hoopis see,  

et rõõmsalt koos me elame 

 

 

Henri Kuusik 6. a kl 

 

 

 

 

Raigo Kotkas 
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Paha unenägu 

 

Öösel nägin hirmsat und –  

jälle oli koolitund. 

Minul oli õppimata, 

koolitükid tegemata. 

 

Õpetaja pani kahe, 

see ei olnud kuigi lahe. 

Siis ma üles ärkasin 

ja koolikotti märkasin. 

 

Tuli meelde eilne õhtu, 

valu lõi mul otse kõhtu. 

Minul ongi õppimata, 

koolitükid tegemata. 

Henri Kuusik 6.a kl 

 

 

 

 

 

 

 

Maris Pesor 
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FANTAASIAMAAILM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ahto Tali 
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Ema rääkis mulle, et kui ma väike olin, siis ütlesin ma 

mesimummi kohta esikumm. Ema oli minuga hädas, sest 

ma ei tahtnud kuidagi aru saada, et mesimumm on 

putukas ja esikumm on sõidukitel. Kui tänaval jalutasime 

ja auto tee ääres seisis, siis ema ikka toksis varbaga auto 

esimest ratast ja ütles, et VOT SEE ON ESIKUMM. 

Ükskord, kui vanaema juures olime, olin ma jalaga 

löönud vastu auto esiratast ja tähtsalt öelnud ESIKUMM. 

Seepeale kostsid ema ja vanaema: „Lõpuks ometi!” 

 

Kristel Ots 4. a kl 

 

Kunagi Vene ajal läks minu vanaisa ema talvel jääaugu 

juurde. Kaasas oli tal väike koer. Kui nad jääaugu juurde 

kohale jõudsid, tuli sinna hunt. Hunt võttis koera kaelast 

kinni ja vedas teda mööda lund metsa. Vanavanaema ei 

saanud talle aga järgi minna, sest lumi ei kandnud teda. 

 

Tanel Konsa 4. a kl 

 

Kord oli Tartus tsirkus ning tsirkuselõvil oli vaja küüned 

ära lõigata. Minu isa helistas loomaarstile ja ütles, et lõvil 

on vaja küüned lõigata. Loomaarst helistas oma 

paarimehele, et Tartus on lõvil vaja küüned lõigata. 

Paarimees arvas, et loomaarst on … . Loomaarst selgitas 

olukorda, võeti kaasa lõvi jaoks uinutuspüss, istuti 

autosse ning sõideti kohale. Lõigati lõvil küüned ja jutul 

lõpp. 

 

Kait Kongs 4. a kl 
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Unenägu 

 

Oli üks hiir, kaks tiigrit ning üks karu. Hiirel oli väga 

suur territoorium, kuhu ta ei tahtnud kedagi lasta. Siiski 

soovis sinna minna karu. Hiir hammustas karu ja piiksus 

kurja häälega. Karu ehmus ja jooksis eemale. Tiigrid 

teadsid, et hiir võib hammustada ja hoidsid tema 

territooriumist eemale. 

 

 Arvo Saalits 4. a kl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Pann 
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Ma olen riukalik rehepapp, 

valgete ööde tume vari. 

Ma olen sõjard, kes võidelda 

ihkab, ja vanade eestlaste jonn. 

 

Ma olen kui kuningas kaugelt maalt, 

mis hiilgust ja luksust kiirgab.  

Olen vabaduse tõrviku kandja 

keset Jüriöö pilkast pimedust. 

 

Ma olen mastita purjekas, 

mis punast koidukiirt püüab. 

Ma olen varas, kes mune näppab,  

hull taimetoiduline parasiit. 

 

Olen isetehtud püssiga vanatoi, 

kes tähtede poole tüürib. 

Olen soodes kummitav tont, 

ja unenägudes irvitav elevant. 

 

Lõkkesuits matab mind elusalt, 

kõrgel ladvus vihiseb tuul. 

Olen meri ja olen maru –  

ma olen universumi imelik loom. 

 

Indrek Kriisk 12. kl 

 

 

 

 

 

 

Indrek Tennus 
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Zantian 

 

Laev hakkab planeedilt lahkuma. Ermo võtab tüüri. Mina 

käsin kapten Arttil öelda Ermole kursi. Ermo saab kursi 

kätte ja võtab sihi Maale Hiinalinna restorani. Minu 

lõunasöögi nuudlid on seal. See on ohtlik missioon. 

Matemaatik Ahto arvutab välja meie kiiruse, et teada 

saada, kaua me sinna sõidame. Me oleme Pluutost 

möödunud ja meie retk jätkub. Meie laeval hakkab 

karaokevõistlus. Kõik võtavad järjekorda. Ermo on 

esimene. Ermo hakkab laulma „Valgeid roose“. Siis ma 

hakkan mõtlema, et kui Ermo laulab karaoket, siis kes 

juhib meie laeva. Ma torman tüüri juurde, aga poolel teel 

kukub laev Saturnile. Ma mõtlen „Persse, mu nuudlid!“. 

Kui laev oli kukkunud Saturnile, kadus kapten ära. Me 

ehitame laeva uuesti üles ja jõuame restorani. Saame 

teada, et keegi teine on võtnud mu nuudlid. Ma vihastan. 

Persse, notime selle tüübi maha! Andke aadress, palun. 

1307 Chinatown. Me jõuame sinna ja saame teada, et see 

tüüp on ära söönud mu nuudlid. Me lähme tagasi Hiina 

restorani ja võtame mulle uued nuudlid. Me lendame 

tagasi ja jõuame Zantianile. Ma tahan sööma hakata. 

Saan teada, et Ermo on tee peal mu nuudlid ära söönud. 

Ma karjun „Eiiii...!“ 

 

Rauno Arumets 8. b kl 
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Kaks päkapikku 

nunnud, viisakad, sõbralikud, 

itsitasid 

diivanil 

 

Üks päkapikk 

aus, hea, naljakas 

vaatas 

telekat 

 

Teine päkapikk 

kade, unine, truu 

sõi 

šokolaadi. 

 

Kaks päkapikku 

nunnud, viisakad, sõbralikud 

arutasid 

jõuluasju 

 

Kaks päkapikku 

ausad, truud, unised 

magasid 

õhtul. 

 

Kaisa Linder 9. a kl 
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Tomatikari 

 

Elas kord kari tomateid, 

kes olid ilusad, suured ja 

punased. Täpsemalt oli 

neid tomateid tosin. Need 

tomatid olid mõeldud 

ketšupi tegemiseks. 

Tomatid läksid tomati 

presidendi lossi ette 

protesteerima, et nad ei 

taha ketšupiks, vaid 

tomatimahlaks. Nii tuligi 

päev, kus nad taheti teha ketšupiks. Kari tomateid 

värvisid end roheliseks, nagu nad oleksid veel toored. 

Nad pandi mulla sisse tagasi, kus olid tomatiõgijad 

mutid. Seal oli neil elu ja surma küsimus. Nad pritsisid 

enda mahla muttidele näkku. Järgmisel suvel võeti nad 

taas välja ja viidi ketšupitehasesse, mille kõrval oli 

mahlatehas. Nad peitsid end ketšupitehases ära ja 

mõtlesid plaani. Neil ei tulnud midagi meelde. Lõpuks 

mõtles tomatikarja kõige lollim tomat, et võiks ketšupi 

pressi sisse kivid panna, aga enne need punaseks värvida. 

Nii nad tegidki. Nad panid kivid sisse. Masin hakkas 

tossu ajama ja läks põlema, tomatid põgenesid. Sel 

päeval läksid nad mahlatehasesse, kus öeldi, et neid ei 

saagi mahlaks teha. Tomatid olid rõõmsad, et nad jäävad 

ellu. Ja nii nad elasid elu lõpuni. 

 

Timo Tampuu 7. a kl 

 

 

Kevin Tragel 
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Päkapikkude aeg 

 

Detsembrikuu algas ja päkapikud olid juba tegutsema 

hakanud. Neil olid kõik maiustused kotti ära pandud. 

Päkapikud olid juba mures, kuna lund ei olnud kuskil. 

Nad ei saanud ju ilma lumeta kuhugi minna. Aga üks 

päkapikk mõtles, et võiks ju jalgratta ehitada ja sellega 

öösel laste juurde sõita. Selle targa päkapiku nimi oli 

Dimmi. Ta oli hästi pisikest kasvu, teised päkapikud olid 

temast palju pikemad. Aga Dimmi ei teinud sellest 

väljagi. Dimmi ema oli talle kunagi öelnud, et ta on 

omamoodi eriline päkapikk. Dimmi, Nunnu, Lobamokk 

ja Suslik hakkasid jalgratast ehitama. Kui nad selle 

valmis said, hakkasid nad mõtlema, et nad ei saa ju 

neljakesi ühe rattaga minna ja et saaniga ka ei saa minna, 

kuna lund ei ole ikka veel sadama hakanud. Nad olid 

väsinud ja kurvad. Dimmil tuli juba nutt kurku, kuna ta 

tahtis nii väga lastele maiustusi viia. Nunnul tuli mõte, ta 

kutsus haldja kohale ja palus haldjat, et ta võluks lund 

maha. Haldjas mõtles tükk aega ja siis ütles, et muidugi 

ma täidan teie soovi, mis talv see siis muidu oleks, kui 

lund pole. Kõik neli päkapikku olid nii rõõmsad, nad 

hüppasid, laulsid ja tundsid lumest rõõmu. Nüüd läks 

päkapikkudel kiireks. Nad vedasid suure saani kiiresti 

välja ja panid põhjapõdrad saani ette. 

Kõik neli päkapikku  tõstsid suured kommikotid 

saani peale ja hakkasid saaniga laste juurde sõitma. 

Päkapikud olid igale lapsele komme sussi sisse pannud, 

aga ühe poisi juures oli neil veel käimata. Selle poisi nimi 

oli Martin. Martin oli 9-aastane ja ta oli jõuluvanale 

kirjutanud kirja, et ta tahaks väga endale jalgratast saada. 

Päkapikud ütlesid jõuluvanale, et nad panevad Martinile 
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sussi sisse mängujalgratta. Jõuluvana oli sellega nõus 

ning ütles, et nad haldjaga räägiksid ning et haldjas selle 

suureks muudaks. 

Haldjas muutis jalgratta suureks. Kui päkapikud 

Martinile ratast padja alla panid, kukkus Suslik kogemata 

ühe mänguasja peale ja siis ärkas väike Martin üles ning 

jäi Suslikut vaatama. Väike päkapikk Suslik ütles 

Martinile, et see on kõigest uni ning mingu ta magama 

tagasi, siis toob jõuluvana talle ühe ilusa kingi. 

 

Kairit Dolina 8. b kl 
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Minu unenägu  

 

Ma sõitsin rattaga mööda põldu, järsku kadus põld alt ära 

ja ma sõitsin õhus. Alla vaadates nägin kahte imelikku 

olendit ja siis kadus ratas ka mu alt ära. Ma ehmusin veel 

rohkem kui enne ja siis hakkas mu keha ära kaduma. Ma 

nägin oma kätest läbi ja püüdsin rahuneda, aga see oli 

võimatu. Järsku oli kõik mu silme ees must. Tüki aja 

pärast ma ärkasin nende kahe olendi vahel. Mul oli väga 

suur hirm, ma ei saanud enam aru, kas see on reaalsus või 

uni. Need kaks olendit võtsid mu kinni  ja ma ei saanud 

liigutada. Kuid ema ajas mu üles ja ma sain aru, et see oli 

uni ja õnneks ma ei näinud seda lõpuni. 

 

Joosep Toots 4. a kl 

 

 

Mees nimega Zamorak. Muinasjutt. 

 

Oli Maailm, mille nimi oli Runescape. See koosnes 

igasugustest linnadest ja huvitavatest kohtadest. See oli 

ebatavaline maa, kus elasid erinevad koletised, gnoomid 

(väikesed inimesed), võlurid, vibulaskjad. Seal sai 

arendada 24 erinevat tegevust: kalastamine, küpsetamine, 

lõkke tegemine, puuraiumine, kaevandamine, 

vibulaskmine, maagia, jahtimine, võlujookide tegemine 

ja muud sellist. 

Elas mees nimega Zamorak ja hüüdnimi oli tal Zammy. 

Ta oli mõjuvõimas mees, vabal ajal ta kas kalastas või 

siis tappis rohelisi draakoneid. Ta oli kõigis asjades 
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meister ja kõik kartsid teda, sest ta kasutas iidset maagiat 

teiste inimeste peal. 

Kord püüti Zamorak kinni ning ta pidas plaani, kuidas 

sealt välja saada. Viie päeva pärast pääses ta välja ning 

vallutas linna nimega Varrock. teda peeti kõige 

hullemaks võluriks ning inimesed palvetasid head 

jumalat, kelle nimi oli Saradom. Saradomin aitas neid ja 

tappis Zamoraki, kõik elasid ilusat elu edasi. 

 

Kevin Mäoma 7. a kl 

 

 

 

Õunalugu 

 

Elas kord kari õunu. Nad elasid puu otsas. Neid elas seal 

viis tükki. Puu kõrval oli tall. Seal elas kass, hobune, 

lambad ja lehm. Talli kõrval oli üks maja. Seal majas 

elasid kaks meest, kes tahtsid teha õuntest moosi ja 

mahla. Meestel oli alles eelmisest sügisest natukene õunu 

alles. Aga õunad said aru, et mehed tahavad neid puu 

otsast ära võtta. Järgmisel ööl oli neil talu loomadega 

kokkulepe, et hobune tõmbab puu maa seest välja ja viib 

kuhugi mujale, kust mehed puud üles ei leiaks. Hobune 

tegi suure augu ja pani puu maa sisse tagasi. Hommikul, 

kui mehed üles ärkasid, avastasid nad, et puud enam 

pole. Taluloomad olid õnnelikud, et õunad ellu jäid. 

Loomad ja õunad elasid õnnelikult edasi. 

 

Mario Lübek 7. a kl 
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Inimesed, kes reostavad 

 

1986. aastal hakkasid inimesed maailma reostama. Oli 

ainult üks metallist ja naljaka välimusega mees, kellele ei 

meeldinud reostatud maailm. Inimesed viskasid 

loodusesse kappe, telekaid, külmkappe. Inimesed 

muudkui reostasid. Ainult üks julge mees hakkas teistele 

vastu. Tema katsed olid alguses head, aga inimesed 

hakkasid rohkem reostama. 

Nad viskasid juba autoasju ära, inimesed ostsid autosid 

juurde ja sõitsid rohkelt ringi. Mees proovis olla selle 

vastu, aga see ei andnud tulemusi. Inimesed ostsid 

igasuguseid sõidukeid. Mees mõtles, mida ette võtta. Ta 

mõtles välja, et peab endale relvad ostma. Ta ostis endale 

Aki70, tuumapommi ja palju muid relvi. Ta proovis 

kõigepealt Akiga vastu hakata, kuid see ei andnud 

tulemusi, sest kuulid said otsa. Siis võttis ta kasutusele 

järgmise relva, lasi mõned sõidukid õhku ja siis said jälle 

kuulid otsa. Siis võttis ta kasutusele CA, millega lasi 

inimese kodud õhku. Inimesi oli veel vähe alles, kuid nad 

reostasid edasi. Metallist mees teatas, et kui edasi 

reostatakse, siis ta laseb tuumapommiga maailma õhku. 

Mees mõtles, kuhu tuumapommi panna. Ta mõtles ja 

arvas, et kuskile kaubanduskeskusesse. 

Politsei otsis öö läbi pommi, kuid see ei olnud edukas. 

See metallmees oli juba kõigile teada ning juba kõik 

kartsid teda. Politsei ei saanud seda metallist meest kinni 

võtta, sest neil polnud tõendeid. See metallmees mõtles, 

kuhu pomm panna, aga ta mõtles ka selle välja, et 

pommist ei tohi seekord keegi teada. 

Ta mõtles, et paneb pommi kuskile veekokku. Ta panigi 

pommi linna jõkke ning sellest ei teadnud keegi midagi. 
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Politsei proovis seda välja uurida, aga neil polnud jälle 

mingeid tõendeid. Mees andis inimestele lõhkemiseni 

aega koristada maailm puhtaks. Neil oli 24 tundi. 

Inimesed ei võtnud teda ikkagi tõsiselt ja mees ütles, et 

30 minuti pärast lõhkeb tuumapomm. Kõik tahtsid 

automaatselt aega juurde saada. See mees ei tahtnud seda 

aga teha ega teinudki. Ta ei andnud inimestele aega 

juurde ja lõhkas pommi. Ta päästis kogu maailma. 

 

Karl Kullamaa 8. a kl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arnold Milihhin 
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Kosmose lugu 

 

Kord oli kosmoses 

vaja kedagi, kes 

valvaks erinevaid 

planeete. Kõigile, 

kes kas või koge-

mata kosmosesse 

sattusid, anti külge 

värviplekk. Sipel-

gad, kes otsisid 

valvureid, lendasid 

kosmoses ringi. 

Sipelgaid oli um-

bes 10 000 ja nad kõik olid tiibadega. Kord lendas 

kosmosesse üks võõras. Sipelgad, kes teda nägid, 

lendasid kõik juurde, hakkasid seda võõrast ründama. 

Seda, mida sipelgad tegid, teadis ka võõras. Selle võõra 

nimi oli E. Ta lendas külla O-le, kes pidas ämblike 

planeedil sünnipäeva.  

Ja saigi E. omale värvipleki külge. Kuna sipelgad hoidsid 

E-d kinni ja ta oli lubanud 

teatud kellaajal tulla, aga ei tulnud, hakkas O muretsema. 

Ta küsis ämblike käest, kas nad ühte E-nimelist poissi 

pole näinud planeedi väravast sisse lendamas. „Ei,“ 

vastas ämblike boss, „aga sinna maandus üks 

paraplaaniga mees, kes nimetas ennast DHL-meheks.“ 

Tema tuli O-le teatama, et E ei tule ja ta jäi sipelgate 

juurde, sest sipelgad otsisid valvureid. Ämblikud 

hakkasid hoogu võtma ja tuhisesid sipelgate planeedile ja 

hakkasid sipelgaid tapma. Ka E pääses sipelgate käest ja 

sai rahulikult minna O sünnipäevale.  

Rivo Sisask 



 41 

Nüüd, kui ämblikud tapsid kõik sipelgad ära, hakkasid 

nemad planeete valvama ja said võimu enda kätte. 

Sellega lugu lõppes. 

 

Allar Erik 8. b kl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rivo Sisask 
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Kadunud kott 

 

See jutt räägib neljast 14-aastasest poisist, kelle nimed on 

Karl, Artur, Siim ja Taavi. Karl on heledate juustega ja 

väga sõbralik, Artur on tumedate juustega ja väga tark, 

Siim on aga väga tore ja sõbralik ning samuti tumedate 

juustega. Neljas poiss oli Taavi, ta oli nendest poistest 

kõige väiksem, aga selle eest oli ta väga rõõmsameelne. 

Oli esimene septembrikuu päev ja lapsed pidid jälle kooli 

minema. Karl, Artur, Siim ja Taavi olid väga põnevil, 

sest nad pidid minema uude kooli 8. klassi. Nad ootasid 

juba, et kell oleks 12, sest siis algas nende uues koolis 

aktus. 

Lõpuks oligi kell 12 ja kõik uue kooli õpilased ja 

õpetajad istusid kooli aulas. Aktus oli olnud üsna 

samasugune kui poiste vanas koolis. Alguses oli direktori 

kõne ja siis lauldi. Nüüd oli aktus läbi ja algas 

klassijuhatajatund. Nende uues klassis oli kokku 22 

õpilast. Klassi astus klassijuhataja, ta oli noor, tore ja 

sõbralik. Klassijuhataja tutvustas oma klassile uusi 

õpilasi. Neid vaadati väga uurivalt ja nad tundsid end 

veidi ebamugavalt. Pärast rääkis klassijuhataja veel 

mõnest õppimist puudutavast asjast ja siis lubas õpilased 

koju. Juba järgmisel päeval hakkasid Karl, Artur, Taavi 

ja Siim oma uute klassikaaslastega hästi läbi saama. Nad 

jutustasid omavahel, tegid nalja. Uutele õpilastele 

tutvustati ka koolimaja. See oli viiekorruseline, nende 

klass asus teisel korrusel. Järgmised päevad olid juba 

tavalised. Kodus anti palju õppida ja tehti palju töid. 

Tavaliselt aitas Artur neid teistel teha, sest tema sai neist 

tavaliselt kõige paremini aru. 
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Kuid ühel novembrikuu päeval, kui õpetaja oli lõpetanud 

8. klassis tundide andmise ja oli juba klassist välja läinud, 

tuli tal meelde, et tema kott oli klassi jäänud. Kui aga 

uuesti klassi tuli, ei olnud seal enam tema kotti. Ta otsis 

seda kaua, aga kotti ei olnud. Lõpuks leidis ta põrandalt 

hoopis kellegi telefoni. Õpetaja oli nüüd kindel, et see 

kuulub õpilasele, kes koti ära varastas.  

Tunni alguses küsis õpetaja, et kelle telefon see on. Siim, 

kes ei osanud midagi halba karta, tõstis käe ja ütles, et 

see telefon kuulub talle. Õpetaja palus Siimul tema 

käekoti kohe tagasi anda. Siim aga ütles, et käes ei ole 

ühtegi võõrast kotti. Nüüd sai õpetaja pahaseks ja saatis 

Siimu direktori juurde. 

Nüüd läks Siimul väga halvasti. Tema vanemad kutsuti 

kooli ja õpetaja oli tema peale pahane. Ainsad, kes teda 

toetasid, olid Taavi, Karl ja Artur, keegi teine klassist ei 

rääkinud temaga enam. Ka Taavi, Arturi ja Karliga enam 

ei räägitud, sest nad toetasid Siimu. 

Artur oli kindel, et Siim ei varastanud kotti ja ta oli juba 

kaua mõelnud selle üle, et kes seda teha võis. Talle tuli 

meelde, et nende klassis käib üks poiss, kellega ta pole 

suhelnud. Selle poisi nimi oli Madis. Artur läks Madisega 

rääkima. Lõpuks tunnistaski Madis, et tema oli õpetaja 

koti varastanud. Ta oli olnud uute õpilaste peale kade, 

sest eelmisel aastal oli olnud tema klassi parim õpilane ja 

kõik olid tema sõbrad. Ta oli arvanud, et kui Siim jääb 

süüdi, siis ei suhelda enam uute poistega ja et siis on kõik 

nagu eelmisel aastal.  

Artur arvas, et Madis võiks nüüd koti jälle õpetaja laua 

peale tagasi panna ja kirjutada talle kirja, kus ta 

vabandab, et ta koti ära varastas. Artur ütles veel, et ta 

hakkab nüüd Madise sõbraks. Madis kirjutaski õpetajale 
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kirja ja pani selle koos kotiga õpetaja laua juurde. Ka 

õpetaja leebus, kui ta leidis koti koos kirjaga ja ta ei 

hakanud Madisega riidlema. Ta teatas klassile, et tema 

kott on üles leitud ja Siim ei ole selle kadumises süüdi. 

Muidugi tühistas õpetaja ka Siimu vanemate kooli 

kutsumise. Sellest ajast peale oldi seal klassis üksteise 

vastu väga sõbralikud ja aidati üksteist. 

 

Kristi  Jõemets 8. a kl 
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Helis imedemaal 

 

Elas kord väike tüdruk, kelle nimi oli Helis. Helis oli 

väga hooliv ja sõbralik tüdruk.  

Ühel õhtul jäi ta magama oma väiksesse voodisse nagu 

tavaliselt, igal õhul. Hommikul ärgates avastas ta, et on 

maganud lillepeenral, mis asus kest pimedat metsa. Ta 

tõusis istuli ja vaatas ringi. Ta oli ehmunud, kuna kõik oli 

sünge, välja arvatud lillepeenar, kus ta maganud oli.  

Metsavahel oli väike teeke. Helis otsustas mööda seda 

teed kõndida, et näha, kuhu see viib. Ta arvas, et niikuinii 

ei ole seal muud väljapääsu. 

Helis siis kõndiski mööda metsa, kuni kuulis suurt jõulist 

möiret. Ta ehmus ja jooksis kiiresti edasi oma pisikeste 

jalgadega. Järsku ta seisatas ja pani silmad hetkeks kinni. 

Niipea kui ta oma silmad kinni pigistas, kadus maapind 

tema alt ja ta kukkus suurde auku. Helis tõusis püsti ja 

vaatas üles, mõtles, et sealt ta küll enam välja ei saa. Ta 

kõndis natuke maad edasi, kuni jõudis maa – aluse 

ristmiku juurde. Väike tüdruk pidi otsustama, millise tee 

valib. Temast vasakule jäi roheliste tulukestega väike 

auk. Helis piilus august sisse ja oma üllatuseks nägi ta 

seal suurt õunapuud. Helisest  paremale poole jäi suur 

kollane kast, millel olid suured ja punased aknad. Helis 

hiilis lähemale, et vaadata, kes seal kastis elab. Ta piilus 

aknast sisse,  ta ei näinud seal kedagi.  

Helis tahtis vaadata ka otse jäävat teekest. Ta kõndis 

edasi, kuni jõudis väikese künkani. Küngas oli rohelise 

muruga kaetud ja künka otsas sirgus ilus pikk puu. Puus 

oli väike uks. Helis koputas uksele. Keegi avas ukse. 

Tüdruk astus julgel sammul sisse. Kohe kui ta sisse oli 

astunud, läks uks põmdi kinni. Puu sees oli koobas. 
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Tüdruk nägi koopa lõpus valgust.  See oli väga ere 

tuluke. Tüdruk hakkas kiiremini liikuma, sest ta tahtis 

teada, mis oli koopa lõpus. Ta üritas liikuda üha 

kiiremini. Lõpuks jõudis Helis valguse juurde. See oli nii 

ere, et tüdruk ei saanud oma silmi lahti hoida. Ta sulges 

silmad. Äkitselt kadus ere valgus ja asemele saabus 

mõnus päikesepaiste. Tüdruk avas silmad ja nägi, et on 

jõudnud liivaranda, mis asus mere ääres. Meres ujusid 

kalade asemel vahukommid. Liiv oli päikesest kuum ja ei 

olnud pruunika värvusega, vaid oli heleroheline. Helis oli 

sõnatu. Ta polnud enda elu jooksul nii ilusat vaatepilti 

veel näinud. 

Äkitselt kuulis ta selles ilusas mererannas veel suuremat 

möiratust kui enne. Helis vaatas ringi ja nägi, et üks 

tohutult suur elevant oli ennast vigastanud. Helis jooksis 

elevandile lähemale , et uurida, mis elevandiga juhtus. 

Helis ehmus, kui elevant järsku rääkima hakkas. Elevant 

rääkis, et oli oma käpaga millegi terava otsa astunud. 

Helis läks vaatama, mis tal seal käpa sees siis on. Tuli 

välja, et elevant oli endale pinnu jalga astunud. Helis 

võttis selle oma pisikeste näppudega välja ja näitas seda 

elevandile, ise südamest naerma hakates. Elevant 

punastas ja hakkas ka naerma. Helis oli juba nii kaua 

naernud, et ei mäletanudki, mis temaga juhtunud oli. 

Järsku langes ta sügavasse unne. Kui Helis ärkas, sai ta 

aru, et oli und näinud. Ta hakkas naerma ja mõtles, et oli 

see vast uni, oleksin kui imedemaal olnud. Helis tõusis 

istuli ja oli väga õnnelik. 

 

Helis Leidt 9. a kl 
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MINA ISE 
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Kuna ma olen  noor, ei ole ma veel oma isiksuses kindel. 

Mul on veel palju aastaid ees, et seigelda ja maailma ning 

ennast avastada. Ma pean siiski tunnistama, et mul on 

vähese vanuse kohta palju kogemusi. 

Esimene põnevam juhtum, mis mulle meelde tuleb, on 

jalgsi reis Pärnust Tartusse. Erinevate asjaolude tõttu oli 

mul ja mõnedel sõpradel raha otsa saanud. Bussisõiduks 

raha meil ei olnud ning seetõttu pidime südamed rindu 

võtma ja kõndima hakkama. Ööbisime oma telkides, 

peaaegu kohe tee kõrval. Ühel ööl ööbisime lahke 

vanapaari talu heinalakas. Me hääletasime ja kõndisime, 

õnneks oli õnn meie poolel ja me liikusime edasi rohkem 

autoga. Meil oli tahtmine alla anda, päike kõrvetas, 

kõhud olid tühjad, meeleolu oli halb ja tihti tundus, et 

lihtsam oleks vanemad järgi kutsuda. Kuid kolmepäevase 

seiklemise järel olime üpriski Tartu lähedal. Meeleolu 

tõusis ja neljanda päeva lõppedes olime Tartus. 

See õpetas mulle visadust, positiivset mõtlemist ja tekitas 

tunde, et ma olen täiesti võimeline ise hakkama saama, 

enda eest ise hoolt kandma. Samuti sain oma sõpradega 

lähedasemaks, koos õppisime meeskonnatööd ja lõpuks 

olime kogemuse võrra rikkamad. 

Minu elu kõige kurvem sündmus oli mu lähedase inimese 

siit ilmast lahkumine. See oli ootamatu ja muserdas 

sügavalt kõiki, kes teda tundsid. Minu jaoks oli see ka 

erakordselt õpetav kogemus. Eriti veel, kui kuulsin, 

kuidas ta surma sai. Mu sõber oli teinud väga vale otsuse 

ja istunud purjus inimese juhitud autosse. Koos mu 

sõbraga oli  autos olnud veel kolm inimest. Nad istusid 

tagaistmel ja õnneks jäid ellu. Minu sõber ja juht nii 

õnnelikud ei olnud. Mõlemad surid kohapeal. 
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Sõbra kaotus pani mind elu üle järele mõtlema ja endale 

selgeks tegema, mis on minu jaoks elus tähtsaim. Sain 

aru, et elu on habras ja on vaja vaid ühte viga, et meie 

eluniit katkeks. 

Ma pole veel pooltki maailmas olevat kogenud ja minu 

eesmärgiks on ennast harida. Inimeste maailma, 

universumi ja kõige võimaliku kohta. 

Mul on südames lootus, et ma saan seda kõike enne 

surma teha ja võib-olla maailmale ka midagi juurde anda. 

 

Evelin Prost 9. b kl 

 

 

*** 

 

Mina – kes ma olen 15 aastat vana, lühikeste tumedate 

juuste  ja hallide silmadega. Tulin siia ilma Tartu linnas 

ilusal kevadisel aprillikuul. Nagu mu sünnipäevgi, 21., 

näitab, et olen kahe tähtkuju vaheline olevus. Ma võin 

olla hästi kinnine ja endassetõmbunud, ei taha kellegagi 

suhelda ning mõtlen oma suuri mõtteid. See on minu 

selline pool, mida püüan varjata ja mitte välja näidata. 

Tegelikult meeldib mulle olla rõõmsameelne, avatud ja 

suhtlemisaldis. Sellisena meeldin ma endale kõige 

rohkem ja niisugusena tahetakse mind palju. 

Loomulikult meeldib kui mind hoitakse, usaldatakse ja 

mõistetakse. Kuid elus on ikka nii, et lahkarvamusi tekib 

nii vanemate, sõprade, õpetajate kui ka armastatuga. See 

vist on elu seadus. Kuid olen veendunud, et igast asjast 

peab rääkima, siis on ka lahendused ise tulemas. Kuigi 

seda on nii raske teha. Siin tikub minu teine halvem pool 

välja lööma. 
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Mulle meeldib tegelikult laulda, seda teen ma üksi kodus 

olles. Kuulda, kuidas oma hääl heliseb ja kajab, see on 

võrratu ning loomulikult meeldib mulle väga joonistada 

ja olen suur korvpallifänn. Olen ise korvpalliga tegelenud 

8 aastat ja 3 aastat olen olnud Eesti meister ning 2 aastat 

parim mängija. 

Kuid kõige tähtsamad minu elus on sõbrad ja veel kord 

sõbrad. Sõpru on mul palju, igalt poolt erinevatest 

riikidest ja linnadest. Nendega veedan palju aega koos. 

Käin sõpradega tihti Annelinna Noortekeskuses, kus 

kuulame koos muusikat, surfame netis ja võtame 

igasugustest üritustest osa. 

Tuleb meelde üks põnev seik, kui noortekas käis meil üks 

professor rääkimas kummitustest ja vaimudest, põnev 

loeng oli. Mõtlesime, et proovime ka taldrikut keerutada 

ja vaime välja kutsuda. Nii me siis üritasimegi ühe 

sõbranna juures seda proovida, aga meile öeldi, et 

taldrikult ei tohi nõel ära liikuda, kui nõidumisega 

tegeleme. Kuid suure hasardi tõttu juhtus see, mida ei 

oleks tohtinud juhtuda. Korraga oli nõel paigast ja me 

olime nii ehmunud. Terve õhtupooliku kuulsime samme 

ja imelikke hääli ja kõigil oli kiire kojuminemisega. 

Õnneks järgmisel õhtul, kui olime natuke rahulikumad, 

proovisime uuesti selle vaimuga ühendust saada ja kõik 

läks õnneks hästi ja me saime vaimu tagasi saata. Kuid 

peale seda ei ole me rohkem taldrikut puutunud. Mis jääb 

teispoolsusesse, jäägu sinna, kuhu kuulub. Tagantjärgi 

tundub see nii naljakas, mida me kõik läbi elasime. Nagu 

öeldakse: „Hirmul on suured silmad“ – see on täitsa õige! 

Kuid minule meeldib käia ka laagrites, sõpruslaagrites 

välismaal. Käin igal suvel Saksamaal laagris ja reisin 

sõprade ja perega suvel päris palju. 
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Niisiis püüdsin anda väikese ülevaate, kes ma olen ja mis 

mulle meeldib. Eks ma proovin jääda selliseks, nagu 

mulle meeldib, olla sõbralik, seltsiv ja rõõmsameelne. 

 

 

Siret Kikas 9. b kl 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mina, Donel Lepik, olen väga omapärane poiss. Mulle 

meeldib väga arvutiga mängida. Kord olin vabatahtlikult 

läinud haiglasse nn arvutisõltuvust ravima. Ma läksin 

haiglasse ning 2 päeva hiljem ma lahkusin omavoliliselt, 

põgenesin sealt nagu hull.  

Olen poiss, kes tahab lõbutseda, aga ei taha koolis käia. 

Mulle meeldib sõpradega väljas käia ja kodus ka arvutiga 

mängida. Kui olen päev otsa väljas ja seejärel tulen koju 

Donel Lepik 
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ning olen hilise kellaajani arvutis, siis järgmine päev ei 

jõua ma hommikul ärgata ja kooli minna. Esitan iga päev 

endale küsimuse: „Miks, Donel, miks sa kooli ei lähe, sa 

tahad ju keskkooli minna ning seejärel ülikooli, kas see 

mitte ei ole sinu unistus?“ Eks ma ikka lähen vahel kooli 

ka, sest lahe on koolis: sõbrad, lahedad õpetajad, üldse 

tore seltskond.  

Ma ei saa aru, mis minuga toimub. Vanas koolis, kus ma 

käisin, ei olnud mul ühtegi probleemi kuni seitsmenda 

klassini. Käisin koolis, õppisin, käisin sõpradega väljas, 

rattaga sõitmas ja palli mängimas ning kõige selle kõrvalt 

suutsin ka arvutis olla. Oli alati tore, kui tüdrukud klassi 

tulid, siis sai alati öeldud: „Hei, tüdrukud, mis teete?“ 

Aga vaata mind nüüd. Olen nagu mingi lõtv kumm. Ma 

ei pea kuskil kaua vastu, kuigi tahaks samal ajal midagi 

täiega teha. Mul ongi plaanis ennast kätte võtta ja 

kindlasti keskkooli jõuda. See pole raske, lihtsalt vaja 

keskenduda ning aeg-ajalt ka „ei“ öelda sõpradele ning 

arvutile. Ma tean, ei, ma olen kindel, et ma suudan seda, 

sest uskuge või ei, aga mul oli kuuenda klassi lõpuni 

matemaatika viis! Loodan vaid, et minu ema mind 

rohkem toetaks ja maha rahuneks.  

Internet on kasulik asi, pooled õpetajad kontakteeruvad 

õpilastega interneti kaudu, enamus õppetööd saab sealt ja 

see on väga suurte võimalustega meelelahutuskeskus. 

Kuid peab piiri pidama, ei tohi  30 tundi jutti istuda 

arvuti taga, nagu mina vahel teen. Soovin kooli ära 

lõpetada. Lõppude lõpuks on mul palju arenemisruumi ja 

olen kindel, et ma saan sõprade toetuse ning mõistmise 

abil hakkama. 

 

Donel Lepik 9. a kl 
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MINU EESTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ott-Rando Sisask 
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Teemantluuletused 

 

 

*** 

ilus, värviline 

tantsimine, laulmine, laskmine 

Eestimaa on ilus maa 

ilus 

 

*** 

Uku-Siim Berg 5. a kl 

 

 

*** 

päikeseline, lumine 

kaitsmine, hooldamine, armastamine 

väga ilus on Eestimaa 

minevik 

 

*** 

Siim Lepik 5. a kl 

 

 

*** 

väike, armas 

arenemine, puhkamine, elamine 

avab maailma Eesti rahvale 

vabadus 

 

*** 

Erki Bauman 7. c kl 
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*** 

ilus, armas 

uuendamine, muutmine, hoolimine 

armas meie inimestele 

uhkus 

 

*** 

Anete Allik 7. a kl 

 

 

 

*** 

kena, ilus 

elamine, kasvatamine, kasvamine 

viib Euroopasse 

pääsuke 

 

*** 

Siimon Träss 7. a kl 

 

 

 

*** 

väike, ilus 

muutumine, arenemine, uuenemine 

jõuab kiiresti Euroopasse 

isamaa 

 

*** 

Kristi Jõemets 8. a kl 
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MINU MAAILM 
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Süda saapasääres 

 

Oli üks kena lõunapoolik, tulin koolist koju, ilm oli ilus, 

päike paistis, linnud laulsid ning õrn tuul silitas mu 

juukseid. 

Jõudsin oma majani, keerasin ukse lukust lahti, läksin 

majja sisse. 

Kõik oli nii vaikne. Issi magas all. 

Kuna mul oli pikk ja väsitav päev selja taga, mõtlesin ka 

paariks tunniks pikali heita. Magasin paar tundi ning 

äkitselt, kui silmad lahti tegin, nägin enda toas kahte 

võhivõõrast meest. Ma ehmusin väga ning ei saanud aru. 

Ma küsisin endalt „Miks nad seal on?“ Nad magasid 

sügavalt. Tegin vaikselt oma toa ukse lahti ning hiilisin 

välja. Läksin vaikselt oma toast välja, nägin, et issi 

magas, äratasin ta üles ning palusin vait olla. Rääkisin 

talle vaikselt, et kaks võõrast meest on minu toas. 

Ta ei uskunud mind algul, kui ütlesin, et me peame 

kiiresti siit kaduma. 

Emme magas üleval parajasti lõunaund, kuna ta oli 

samuti oma tööpäevast väga väsinud. Hakkasin vaikselt 

üles minema, kuid nägin, et emme tuleb vaikselt mulle 

vastu. Ta oli paanikas, ent vait. Ma ütlesin talle, et võtku 

kiiresti oma riideid ja ehteid kaasa. Ta haaras suvalised 

riided ja me jooksime vaikselt alla. Issi oli sellel ajal juba 

paar riideeset kotti jõudnud pista.  

Terve see aeg me sosistasime. 

Kuid siis hakkasid meie koerad millegi peale järsku 

haukuma. Me kuulsime üleval kõvasid hääli ning pauke. 

Me kartsime. Kuulsime ka pättide hääli. Issi ütles vaid 

üht: „Kiiresti autosse“. Me jooksime, koerad jooksid ka. 
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Nad nägid meie kiiret lahkumist, kuid järgi nad meile ei 

jõudnud.  

Me sõitsime nii kiiresti, kui saime ja tagasi me ei 

vaadanud. Me olime kõik suures šokis. Me ei tea, mis 

meie majast sai, mis nendest pättidest sai, või mida nad 

õieti meist tahtsid.  

Kuid õnneks jäime me kõik terveks ning pääsesime.  

Tol korral oli mul tõesti süda saapasääres ja ma ei unusta 

seda kunagi. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Schmidt 
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*** 

 

Ma elasin veel Tallinnas ja käisin Tallinna – Lasnamäe 

Gümnaasiumis, mille kõrval oli vana mahajäetud hoone. 

Ma käisin siis 4. klassis, kui kuulsin esimest korda lugu, 

et üks tüdruk kadus tolles majas ära. Ma uskusin seda 

juttu. Terve klass läks peale tunde sinna majja uurima, 

kas see ikka vastab tõele.  

Kui me jõudsime maja kõrvale, läksid pooled õpilased 

ära. Jäime ainult mina ja 8 õpilast veel. Vaadates seda 

maja, tulevad peale külmavärinad. Maja aknad on kinni 

löödud ja uksed ka, aga oli üks koht, kust sisse saab. See 

oli tehtud vist vanemate õpilaste poolt, sest ust ei olnud. 

Sissepääsu peale oli kirjutatud „Põrgu uks“. 

Kui mina ja 8 klassikaaslast sisse läksime, jooksid veel 5 

õpilast minema, nüüd jäime mina ja 3 õpilast. See maja 

oli must ja räpane. Seintel olid mingid kriimud ja mingi 

kolin tuli kolmandalt korruselt ehk pööningult. 

Igast kohast tulid mingid imelikud hääled, kõik kartsid, 

eriti mina, sest ma polnud harjunud käima sellistes 

kohtades. Me hakkasime liikuma trepist üles, see oli kõle 

ja haisev trepp. Kui me jõudsime teisele korrusele, 

märkasime vasakut kätt pikka koridori, mis lõppes suure 

rooliga. Me hakkasime vaidlema, kes sinna lähevad. 

Lõpuks läksin ise ühe teise klassikaaslasega. Me võtsime 

kätte toikad, mis vedelesid pea iga nurga peal. Ja siis 

juhtus see, mida ma kartsin. Mu fantaasia hakkas minuga 

mängima, ma kuulsin hääli ja nägin asju, mida tegelikult 

pole olemas. Kui me möödusime esimese toa uksest, 

selgus, et siin on inimesed märatsemas käinud. Järgmine 

tuba oli üldse ilma põrandata, see pani meid imestama ja 

kui kolmanda toa juurde jõudsime, selgus, et siin 
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magavad prükkarid. Kui me jõudsime koridori lõppu, 

jooksime kähku ära, sest seal oli mingi mees, kes tahtis 

meid kätte saada. Me jooksime, kuni jõudsime trepist alla 

ja välja. Ma ei tahtnud enam sinna minna. 

See maja on siiamaani seal ja peale seda juhtumit  pole 

ma selles hoones enam käinud, sest ma kartsin kõige 

rohkem maailmas just seal. 

 

Mallor Koor 9. b kl 

 

 

VÄLJAVÕTE KIRJANDIST 

 

Milline on tavaline teismeline? 

 

Ma ei mõista neid, kes joovad ja suitsetavad. Nad on 

enda arvates lahedad ja mõtlevad arvatavasti, et on nii 

käitudes popimad ja meeldivad kõigile. Minu arvates 

võib olla tore ja lahe teismeline ka siis, kui sa seda kõike 

ei tee. Mul on tuttavaid, kes joovad, järgmisel päeval nad 

ei mäleta õieti midagi, siis on neil jube piinlik selle 

pärast, mida nad korraldasid ja siis on solvunud kui 

teised, kes vähem purjus olid, neile eelmise õhtu 

sündmusi meelde tuletavad.  

Osad teismelised lihtsalt hulguvad mööda tänavaid ringi 

või jõlguvad kaubanduskeskustes, kuna nad ei oska 

millegi muuga tegeleda. Mõnikord nad tülitavad 

möödujaid, vahel lihtsalt sellepärast, et näidata 

üksteisele, kui kõvad tegijad nad on. See on minu arvates 

nõme ja labane. Nad võiksid parem mõnes huviringis või 

kinos ja teatris käia. 

Victoria Sinjuk 8. b kl 
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Tead kui hea on vahest perseli kukkuda 

ja tunda, et kedagi pole 

oled enda pisaratesse uppumas 

kõik tundub nii jõhkralt kole. 

 

Sa ärkad mingises unelmas 

sa tunned, et keegi hoiab sul käest 

kes see on? Kes on sealt tulemas? 

See on ingel, usu mind, sa ei kuku… 

 

Moonika Karus  9. b kl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liisa Veskimäe 
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Minu maailm 

 

Igat inimest ümbritseb tema maailm, mille ta on endale 

loonud. See maailm koosneb paljudest asjadest ja 

toimetustest, mis on inimesele tähtsad, meeldivad ja 

kättesaadavad. 

Selles, millest koosneb minu maailm, on ka tähtsad ja 

sobivad toimingud ning asjad nagu igal inimesel. 

Tähtsateks asjadeks pean ma oma ümber sõpru ja peret, 

kellele toetuda. Samuti ka haridust, millest oleneb 

suuresti minu edasine elu tulevikus. Nendeta ei kujutaks 

ma oma elu ette. Hiljem aastate pärast hakkan kindlasti 

tähtsaks pidama oma karjääri, millest suuresti hakkab 

minu maailm koosnema. 

Mu maailma ümbritsevad kindlasti ka hobid. Need on 

välja kujunenud pika aja jooksul selle järgi, mis mulle 

meeldib. Kindlasti on sündmused, mis pakuvad põnevust, 

nagu reisimine ja uute kohtade avastamine. 

Tähtsad on samuti peod ja igasugune lõbutsemine, mis 

muudavad üksluised päevad veidigi erinevaks. Asju, mis 

mulle meeldivad ja mida sooviksin veel enda maailma, 

on palju, kuid need olenevad suuresti rahalisest seisust ja 

minu enda võimalustest. Kindlasti oleksin väiksena 

läinud mõnda trenni, näiteks ratsutama, mis omaks suurt 

kohta minu elus praegu. Kui oleksin miljonär, oleks osa 

minu maailmas kindlasti kallitel riietel ja ehetel. Mulle 

küll meeldib šoppamine, kuid see ei oma nii tähtsast osa. 

Minu maailm koosneb perest, sõpradest, koolist, 

lõbutsemisest, reisimisest . Nendeta ei oleks mu elu  

selline, nagu on see praegu. 

 

Heli Puusepp 9. b kl 
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„Mõõtkem elu tegudega, mitte ajaga” (Seneca) 
 

Maailm meie ümber 

pakub tohutult palju 

võimalusi ja vabadust 

eneseteostuseks. Inimese 

elu on aga võrdlemisi 

lühike ja kõike, mida 

hing ihaldab, pole selle 

aja jooksul võimalik 

korda saata. Kuna 

inimesele antud aeg siin 

ilmas on üürike, siis tuleb 

elust iga päev võtta kõike, mida võtta saab. Elamise 

intensiivsus ja kvaliteet on inimeksistentsi sisuks. 

Tänapäeva inimene elab kiires elutempos, nii et 

mõnikord tundub, et pole aega puhatagi. Inimesed 

õpivad, käivad tööl, loovad pere ja kasvatavad lapsi – 

tormeldakse ja rahmeldatakse, et luua paremaid 

elutingimusi ja tagada heaolu järeltulevatele põlvedele. 

Kõige selle tulemusel aga ärgatakse ühel päeval vanana 

ja taibatakse, et kogu pikk elu on raisku läinud. Pideva 

kiirustamise tõttu on unustatud elada täisväärtuslikku elu 

ning nüüd, kus ollakse pensionieas ja kõigeks on aega, ei 

ole enam jõudu ja tervist reisida ringi maailmas või täide 

viia muid nooruspõlve unistusi. 

Inimesed rahmeldavad tihti selle nimel, et teenida raha. 

Materiaalsete väärtuste kummardamine, heaolu ja 

mugava elu nimel rassimine muudab inimeste hinge 

kuivaks ja südame kalgiks. Selle välise heaoluni 

jõudmise käigus unustatakse aga elu tõelised väärtused. 

Pideva töörügamise asemel tuleks keskenduda perele, 

Ingvar Orav 
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sõpradele ja iseendale. Vaid nii saab kindel olla, et elu 

lõppedes on elatud õnnelikult. 

Pidevas tegevuses olevate inimeste kõrval on aga ka 

need, kes justkui seisaksid oma eluga paigal. Nad ei tee 

enam eriti midagi, mis neile huvi pakuks või nende elule 

mõtte annaks. Samasugust elu elas näiteks Herman Hesse 

romaani „Stepihunt” peategelane Harry Haller. Ta hoidis 

omaette, õhtud veetis baarides veinipudelite taga ja 

lonkis niisama tänavatel ringi, leidmata milleski erilist 

mõtete. Võime selliseid inimesi ka Eesti tänavapildis 

kohata üsna tihti. Paljud neist on kõrgelt haritud, nagu 

Harry Hallergi, kuid motivatsioon oma elus midagi korda 

saata neil ikkagi puudub. Nad justkui ootaksid midagi, 

mis nende eksistentsile mõtte annaks. Kõrvalt vaadates 

ootavad nad lihtsalt surma ning kui see lõpuks saabub, ei 

jää neist järele kedagi, kes selle inimese olemasolugi õieti 

mäletaks.  

On ka neid, kes pühendavad kogu oma elu sellele, et 

midagi korda saata. Näiteks Martin Luther King võitles 

rassismile vaatamata mustanahaliste õiguste eest. Mitut 

puhku viibis ta vangis, tema kodu rünnati ja rüüstati 

mitmel korral, kogu ta perekond oli pidevalt ohus, kuid 

„Ameerika unelma” kuulutaja ei loobunud oma 

missioonist. Tema elu jäi küll lühikeseks, aga see, mida 

ta selle ajaga suutis korda saata, muutis kogu ta maailma. 

Kas tema elu saab võrrelda inimesega, kes elas küll saja -

aastaseks, kuid veetis selle üksinda baaris veiniklaasi 

taga istudes? Ilmselt mitte. Tema aeg siin ilmas polnud 

küll pikk, kuid ta tegi selle ajaga kõik, mis suutis ning 

võib öelda, et tema ideed elavad maailmas edasi. 

Seda, et inimese teod on tähtsamad tema elu pikkusest, 

võime ka koolitundidest õppida. Ajaloos ei õpetata meile 
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valitsejaid, kes elasid kauem kui mõned teised, vaid ikka 

neid, kes oma valitsusajal ka midagi korda saatsid, 

näiteks Julius Caesar või Peeter Esimene. Kirjanduses ei 

õpi me kirjanikke, kes üritasid terve oma elu grafomaani 

kombel midagi kirjutada, vaid neid, kes päriselt 

sõnakunsti uuendasid ja oma poeetilise jälje jätsid, nagu 

William Shakespeare või Fjodor Dostojevski. Ka 

kunstiajaloos tutvume vaid nende kunstnike loominguga, 

kelle mõtte- ja kätetööna valmisid tõelised šedöövrid, 

nagu Pablo Picasso Sandro Botticelli. Igal alal tuleb teada 

isikuid, kelle avastused või leiutised on tervet inimkonda 

mõjutanud. Suurte tegudega inimeste saavutustest 

räägitakse veel mitmeid põlvkondi, isegi aastatuhandeid 

hiljem.  

Igale inimesele on antud võimalus elada. Kuidas keegi 

seda võimalust kasutab, on igaühe enda teha. Alati pole 

tarvidust elada saja-aastaseks, et oma nime 

ajalooraamatutesse jäädvustada. Piisab sellest, kui on 

elatud sisukalt, tarmukalt ja arukalt. Elu on hästi elatud 

siis, kui inimene saab surres öelda, et ta on õnnelik ja 

rahul tehtud valikutega. 

 

Karin Kaljuste 12. kl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 67 

Vaikselt õõtsun, 

hõljun kaugusesse – 

mõtetes. 

 

Kõik hiirvaikne ja tuuletu, 

kõik ümbrus on ärevil. 

Mis saab, 

mis tuleb? 

Kas kõik nii jääbki? 

 

Ma piilun, 

ma ootan, 

ma loodan, 

ma hingan… 

 

 

*** 

 

Hiilin mööda pimedat tänavat, 

ingel, 

sammas ja hirm – 

kõik mu teel. 

Kõik näib üksildane, 

pimedad silmad, 

ärevad mõtted, 

jalutud hinged, 

kõik mu tänaval. 

Tänav, millal lõpped? 

Kas nii raske on valgusel paista, 

et olen õigel teel? 

 

Triin Karro  9. a kl 
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Milline on tavaline teismeline? 

 

Tavaline teismeline on mingis perioodis väga haavatav. 

Kui tema kohta halvasti öelda, läheb see talle hinge ja 

mõjutab ta enesehinnangut. Samuti arvavad palju 

teismelised, et nad on paksud, kuigi nad seda pole. See ei 

käi ainult tüdrukute, vaid ka poiste kohta.  

Veel on noortel suur himu teha asju, mis neile lubatud 

pole, näiteks suitsetada, tarbida alkoholi ja käia 

alaealisena klubides. Tavaliselt lastakse suitsu või 

alkoholi osta vanematel meestel, näiteks joodikutel või 

muidu mitte nii korraliku välimusega inimestel. 

Paljud noored korraldavad enda kodus läbusid või käivad 

sellistel pidudel oma sõprade juures. Seal kuulatakse 

valjult muusikat, juuakse ennast täis ja saadakse uusi 

tutvusi. Selle viimase pärast seesugustel pidudel 

käiaksegi. 

Teismeliste hulgas on tavaline asi ka mõnitamine. 

Valitakse üks sihtmärk ja hakatakse teda erinevate asjade 

pärast alandama ja mõeldakse ka ise palju asju juurde. 

Nii tekibki paljudel kiusatavatel depressioon. Mõned ei 

julge kooli minna, mõned vahetavad kooli ja mõnedel 

juhtudel räägitakse ema ja õpetajaga. Vahel mõni neist 

variantidest aitab, kuid vahel kestab kiusamine ikka 

edasi. Ja kõik see ainult sellepärast, et neid on valitud 

kiusatavateks. 

On ka õpilasi, kes on väga targad ja õpivad neljadele-

viitele. Neid narritakse nohikuteks, enamuses kadeduse 

pärast. Osad, keda narritakse, on lihtsalt need, keda 

tegelikult kadestatakse ja osad on need, kes on millegi 

poolest teistsugused ja ei oska enda eest seista. 
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Ühte kindlat tüüpi, milline on tavaline teismeline, pole 

olemas. Kõik on omamoodi erinevad ja erilised. 

 

Liisa Veskimäe 8. b kl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rauno Arumets 
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Koolipoisina Peruus 

 

Kui lennukilt maha astusin, oli kohe selge, et Peruu 

kliima on midagi muud kui Eestimaal. 

Oli palju soojem. 

Tund hiljem jõudsin oma uude koju. See oli kolmekordne 

suur maja, kus oli 14 tuba, 2 saali, 3 WC, suur köök ja 

suur garaaž. Vastu võtma olid meid tulnud kasuisa ema, 

vend, vanaema, onu, tädi, siis vennapoeg ja 2 teenijat. 

Esimesed nädalad möödusid tavaliselt, kuni mulle telliti 

eraõpetaja, kes hakkas mulle kohalikku keelt õpetama. Ta 

ei meeldinud mulle sugugi ja varsti keeldusin temaga 

töötamast. Nädala möödudes oligi ta läinud. Edasi pidin 

hakkama saama ise. Peamine õppimine toimus 

televiisorist multikaid  vaadates. 3 kuud hiljem oli keel 

selge ja võisin kooli minna. 

Peruu koolid on hoopis teistmoodi  kui Eestis. Koolis 

peab kandma koolivormi. Toit tuli ise kaasa võtta. Kohe 

esimesel koolipäeval sain endale toredad sõbrad. Peruu 

inimesed on väga sooja südamega. Algul oli koolis 

raskevõitu, kuid varsti harjusin ära. 

Koolis käies sain häid hindeid ja diplomeid. Peruu 

haridus on palju madalamal tasemel, kui Eestis. Näiteks 

kui käid Eestis 3. klassis, siis Peruus saad 7. klassi.   

Peruulastel on kombeks käia iga nädal kirikus ja 

palvetada iga söögikorra eel, mis mind väga häiris, sest 

meie emaga polnud harjunud sellise elustiiliga. Nii 

hommikusöögi ajal kui lõunasöögi ajal oli pere koos 

ühise laua taga. Peruu toit on väga maitsev ja vürtsikas. 

Mulle meeldis väga. Korraga antakse supp, praad ja 

magustoit. Algul oli seda liiga palju minu jaoks. 
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Minu igapäevased tegevused olid järgmised: hommikul 

kooli, pärast kooli läksin internetikohvikusse mängima,  

siis koju sööma ja pärast seda enda tuppa higistama. 

Päeval oli seal temperatuur 30-40 kraadi ja öösel 15-20 

kraadi, ühesõnaga, palav. 

Koolivaheajal  sõitsime linnast välja ,reisisime mööda 

Peruud, käisime veeparkides. 2 tundi kulus, enne kui 

linnast välja saime. Linnast väljas polnud muud kui liiv 

ja tühjus. 

Sünnipäevaks kingiti mulle 2 hamstrit. Öö otsa nad 

mängisid ega lasknud mul magada. Ühel päeval käskis 

ema mul hamstrite puuri ära puhastada, sest see haises. 

Aga mina mõtlesin, et teen seda homme pärast kooli. Kui 

järgmisel päeval läksin  puuri puhastama, nägin, et 

hamstrid olid kuumuse kätte ära surnud. Nutsin tükk 

aega, kuni sain valust üle.  

Ema lubas mulle osta uue looma. Läksimegi turule uut 

lemmiklooma ostma. Küll oli seal palju erinevaid loomi, 

küll madusid, konni, koeri jt. Mulle meeldis kõige 

rohkem üks väike ahv. Ja  saingi ahvi endale. Ahv oli 

mul mõni nädal, kuni ta jooksu pani. Keegi oli minu toas 

akna lahti teinud ja ahvi välja lasknud. 

Kolm aastat hiljem olime Eestis tagasi.  Eesti keel oli 

ununenud ja vanad sõbrad oma teed läinud. 

 

Martin Polli 9. a kl 
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Olen mõtlik kuusk, mis pillutab oksi. 

Olen vaikuse tuul, iil sügavas tormis. 

Olen pillav koi ja luksuslik kooner. 

Olen päikese hele peegeldus su toas. 

 

Olen lõbujanust lõkerdav raev. 

Olen meeletult armunud kaev. 

Olen tormijooksust pääsenud koer. 

Olen külmast surev naer. 

 

Olen valge maja puhas aken. 

Olen akent kattev roosa kardin. 

Olen kardinal seisev tuksuv süda. 

Olen südant katki rebiv saatan. 

 

Ma olen just see, kes ei seisa su ees. 

 

Kätlyn Künnapuu 12. kl 

 

 

 

Carmen Märs 
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Ilus õun, aga uss on sees 

 

Suur uhke punane õun. Läikiv ja isuäratav. Väikesed 

veepiisad sätendamas selle kumeral pinnal. Võtad 

pilkupüüdva hõrgutise kätte ja hammustad sellest aplalt 

suure tüki. 

Keel kinnitab seda, mida silmad juba teadsid – sinu käes 

on parim asi maailmas. Siis asud järgmise suutäie kallale. 

Kuid enne kui hambad teist korda õuna lööd, kõhkled. 

Tasapisi jõuab kohale karm reaalsus – sa vaatad tõtt 

õunaussiga! Õigemini selle poolega, mis veel järel on. 

Paljud on pidanud tundma sellist tülgastust, kuid mitte 

ainult õunte puhul. Sarnaseid olukordi tuleb ette ka 

inimeste puhul. Kelles peitub kadeduse uss, kes on ise 

kui mürgine uss, kes ussitab teiste eludes. Tõsiasi on see, 

et meis kõigis on alati mingi uss ja kui inimene ise selle 

vastu ei võitle, tuleb neid aina juurde. 

See kõige suurem uss on meie ebatäius, kes sigitab palju 

erinevaid pahelisi omadusi, mis täiesti iseenesest meis 

juurduvad. Kasvades ajapikku suurteks ja raskesti 

võidetavateks, nagu seda on jäle sooleparasiit, toovad 

Carmen Märs 
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need halvad omadused palju meelehärmi nende 

omanikule ja teda ümbritsevatele inimestele. 

Inimesi on erinevaid: on neid, kes lasevad end igas 

mõttes lõdvaks ja teevad, mis iganes pähe või mõnda 

teise „mõttekeskusesse“ tuleb, hoolimata teiste inimeste 

tunnetest või heaolust; samas on ka neid, kes mõistavad 

seda, kuidas nende teod teistele mõjuvad ja tahavad saada 

laitmatuks inimeseks, kes elab kooskõlas kaasinimestega. 

Ma ei ütleks, et head inimesed on vähemuses, kuid paljud 

lihtsalt ei tea tõhusat moodust täiuslikkuse poole 

pürgimiseks. Kindel on see, et selleks vajame abi ja tuge. 

Aga kust leida seda abi, kui kõik inimesed on samamoodi 

selles raskes olukorras. Läbi ajaloo on miljardid inimesed 

pannud oma lootuse Jumalale ja sellele organisatsioonile, 

mis nende arvates allub otseselt talle. Kuid see jumalik ja 

ülev valitsus, mis pidi inimesi aitama täiuse poole, ainult 

orjastas ja rõhus selle alamaid. Teod, mida tehti hella ja 

armastava Isa nimel, olid eemaletõukavad ja pettumust 

valmistavad. 

Inimeste lootus kadus ja otsustati jätta Jumal sinnapaika 

ja ise oma elu üle otsustada, tunnetades ise, mis on hea, 

mis kuri. Inimkond vireleb sellises olukorras juba 

mitmeid sajandeid, kuid ühtsust ja rahu on võimatu 

tagada senikaua, kui on veel neid ussitavaid inimesi, kes 

töötavad vastu igale heale tööle. Välja võideldud vabadus 

kõike teha avab tee ka neile, kes tahavad kurja teha. 

 

Mario Raitar 10. kl 
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MINU KOOL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Karin Naadel 
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*** 

puhas, soe 

hooldamine, valvamine, kaitsmine 

väga ilus kool 

ilus 

 

*** 

Siim Lepik 5. a kl 

 

 

 

*** 

tugev ja rõõmus 

õppimine, ringid, teater 

avab õpilastele kõik asjad 

olevik 

 

*** 

Veronica Lääts 5. a kl 

 

 

 

*** 

tillukene, nunnukene 

õppimine, loomine, arenemine 

avab akna värskeks õhuks 

Masing 

 

*** 

Erki Baumann 7. c kl 
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*** 

hell ja soe 

abistamine, õppimine, armastamine 

kaunite mälestuste kogunemise paik 

haridus 

 

*** 

Kaidi Markna 7. a kl 

 

 

 

*** 

tubli, armas 

õppimine, lugemine, arvutamine 

avab laste tulevikule uksed 

tark 

 

*** 

Raily Paddar 7. a kl 

 

 

 

*** 

puhas, ilus 

muutumine, arenemine, remontimine 

võtab eeskuju teistest koolidest 

hea 

 

*** 

Taavi Lumi 8. a kl 
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*** 

kärarikas, värviline 

õppimine, jooksmine, rääkimine 

minu tuleviku alus 

aastateks 

 

*** 

Liisa Veskimäe 8. b kl 

 

 

 

*** 

erinev, leplik 

parandamine, kiitmine, aitamine 

aitab saada hariduse 

võrdsus 

 

*** 

Evelin Prost 9. b kl 

 

 

 

*** 

hea, mugav 

õppimine, suutmine, arenemine 

tunneb inimeste võimalusi 

vabadus 

 

*** 

Tauri Saarela 9. b kl 
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Minu klass 

 

Minu klass on tore, välja arvatud mõned õpilased. Mõned 

on sõbralikud ja õpihimulised, mõned aga ülbed ja 

hüperaktiivsed. Üldiselt mulle meeldib meie klass. 

Meie klassis meeldib mulle, et on vähe õpilasi. Tänu 

sellele on õpetajal iga õpilase jaoks rohkem aega ja on 

rahulikum õppida. Tänu sellele hoiavad ka õpilased 

rohkem kokku. Kuid minu klassis on ka „huligaane“. 

Need nii-öelda halvad õpilased satuvad küll harva kooli, 

aga kui tulevad, siis rikuvad nad üldiselt kõigi tuju ära. 

Tänu halbadele õpilastele on õpetajal raske õpetada ja 

õpilastel raske kuulata. Õpetaja on lihtsalt kogu aeg 

hõivatud lollitava lapse keelamisega. Rahutute õpilaste 

tõttu on klassil raske osa võtta ka erinevatest 

kooliüritustest. 

See, et meie klass kooliüritustest eriti osa võtta ei taha, 

teeb mind kurvaks. Klassis on vähe poisse ja tüdrukuid, 

kes tahaksid osaleda, kuid vähesuse tõttu loobuvad 

nemadki osalemast. See teeb ka klassijuhataja kurvaks.  

Meil on suurepärane klassijuhataja. Ta on sõbralik ja 

aitab iga probleemi korral. Tema tundi lähen ma alati 

suure rõõmuga. Meie klassijuhatajale saab kõigest 

rääkida. Peale Evelini on meil veel palju toredaid 

õpetajaid. Sinna hulka kuulub ka eesti keele õpetaja.  

Üldse on mul hea meel, et ma sain just siia klassi. Mul on 

toredad klassikaaslased ja siin koolis on väga head 

õpetajad. 

 

Heli Puusepp 9.b kl  
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Ei püsi pudeliski paigal 

 

Lugu on ühest poisist nimega Toomas. Ta käib ühes 

imearmsas Tartu koolis ja hakkab sel kevadel lõpetama 

üheksandat klassi.  

Ta on üks omapärane poiss – tark, arukas. Ometi võib ta 

kergesti õpetajatega tülli minna, sest ta ei suuda paigal 

püsida. Kaaslased ütlevad ta kohta, et ta ei püsi pudeliski 

paigal. Kõik oleneb paljuski selle poisi tujust ja päevast. 

Ta suudab olla mõni päev väga arukas ja tark, kohati ka 

vaikne. Kuid tema tuju võib hetkega muutuda pööraseks, 

rahutuks, segavaks. Siis ta ei kontrolli ennast, segab 

tundi, karjub, ülbitseb, jookseb mööda klassi ringi, ei lase 

teistel tööd teha. Aga kui ta vähegi tahab, suudab ta olla 

hästi viisakas, korralik ja tubli õpilane. See teeb 

õpetajatele suurt rõõmu. Toomas on siis ise ka rõõmus, 

kui saab õpetajalt hea hinde või suulise kiituse. 

Tooma kohta käib hästi see kõnekäänd „Ei püsi pudeliski 

paigal“.  

 

Birk – Jörgen Jalakas 9. a kl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minu kool Tuuli Kalinin 
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*** 

Tartu Herbert 

Masingu Koolis 

õpib väga erineva 

tausta ja murega 

õpilasi, mõne 

õpilase jaoks on 

see kool peaaegu 

üks ainukesi 

võimalusi saada 

haridust ja ka 

julgust oma 

iseseisva elu 

alustamiseks. 

Koolis on 

õpetajad, kes 

arvestavad kõigi õpilastega ning sellega, mida üks või 

teine õpilane teha saab ja mida mitte. 

Koolis toimub ka pidevalt väga palju huvitavaid asju, nt 

matkapäevad, spordipäevad ja erinevad asjad, mis 

muudavad ka tavalise koolipäeva huvitavamaks. Koolis 

on meil toimunud erinevaid päevi, nagu näiteks 

„Roosapäev“, mis tähendab seda, et õpilased tulid kooli 

roosades värvides. Meil toimus koolis ka veel mütsipäev, 

kus õpilastel oli erandkorras võimalik viibida kooli 

tundides omalt poolt valitud huvitavate mütsidega. See 

oli minu meelest väga vahva. Kõiki üritusi ja ka pidusid 

ning balle korraldab meie kooli tragi õpilasesindus, kes 

vahetub igal aastal, et tuua kooliellu värskeid mõtteid ja 

uusi tuuli. 

Helis Leidt 



 82 

Koolis on hästi korraldatud ka huvitegevus ja ringid. 

Õpilased saavad pärast tundide lõppemist osaleda 

puutööringis, kunstiringis, käsitööringis ja tantsuringis. 

Sellel aastal tabas meie kooli nagu ilmselt kõiki koole 

rahade kärpimine. Tõmmati kokku ringide tegevusi ja 

parandusõppeid. Mis on selle kooli õpilastele väga 

vajalikud. 

Kooli juhtkond võitleb tugevalt raha kärpimise vastu. 

Minu meelest on raha kärpimine meie koolilt vale. 

 

Jaanus Lood 9. b kl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ermo-Ergo Ambos 
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KUIDAS LIIGITADA ÕPETAJAID? 

 

 Tark õpetaja. Räägib huvitavalt, pole tüütu, 

tunneb ainet.  

 Noor lapseohtu õpetaja. On vähe õpetanud ja 

arvab, et saab õpilasi allutada jõu abil (surub, ajab, 

tõukab, sunnib – mitte füüsiliselt, vaid ikka vaimsete 

vahenditega). Ähvardab, aga naljakal viisil. Ei ürita 

teha õppimist huvitavaks. Ei tea täpselt, kuidas 

õpetada. 

 Õpetaja, kes teab õpetamise psühholoogilisi 

aspekte (teab näiteks mitteõppimise põhjusi.). Tunneb 

õpilasi rohkem, kulutab rohkem aega põhjuste 

teadasaamiseks, käitub sallivamalt. 

 Fanaatiline õpetaja. Vaatab elu läbi oma aine, 

aine = elu mõte.  Tunnis ta lihtsalt korrutab oma  

ainet. Selline õpetaja võib olla tüütu, eriti siis, kui 

õppeaine ei meeldi. 

 „Poolpime“ õpetaja – ei näe asju õpilaste 

vaatepunktist. Korrutab pidevalt õppimise, tööde 

tegemise tähtsust ja seda, et õpilane vastutab ise 

õppimise eest. Manipuleerib sõnaga „gümnaasium“. 

Loeb seda, kui õpilasel halvasti läheb või ta millestki 

aru ei saa, ainult õpilase süüks.  

 Lõbus, naljakas õpetaja. Tema ütlused on 

naljakad, tunnid on huvitavad. 

 Vaikne õpetaja. Ei räägi nii palju, talle meeldib, 

kui õpilased ise töötavad. Õpetab vähema jutu ja 

lühemate lausetega, ei räägi igasugustest muudest 

asjadest. Sellised õpetajad on üsna toredad.  
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 Tõsisemat sorti õpetaja. Sellisele õpetajale ei 

meeldi, kui õpilased käituvad ilma  vastutustundeta, 

lapsikult. Õpetab asjalikult, suhtub õpetamisse 

tõsiselt. 

 Tore õpetaja. Saab õpilastest hästi aru, on 

mõttemaailmalt sarnane õpilastega, saab nendega 

läbi, oskab suhelda. Ei tee mitte niivõrd nalja, kui 

oskab õpetada vähetüütult. 

Enamusel õpetajatel on mitmeid jooni, kuid üks joon 

siiski domineerib. 

Hea on, kui õpetaja on õpilasega samal positsioonil. 

Õpilase ja õpetaja suhe pole minu jaoks töötaja-tööandja 

suhe, vaid sõbrasuhe. 

 

Lauri Kikas 10. kl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marion Visnapuu 
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ERINEVAID ARVAMUSI  
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Koolivägivald 

 

Miks kasutavad lapsed koolis vägivalda? 

Põhjuseid võib olla mitu. Tavaliselt pekstakse neid, kes 

on teistest erinevad, aga vahepeal kaklevad ka 

poistekambad. Poisid kaklevad, sest see on lahe ja lööb 

adrenaliini käima, see on neil ju veres. Mõned räägivad 

küll, et poisid kaklevad, sest neil on kodus mingid 

probleemid. Tõsi, kui sa kellelegi korralikult tappa 

annad, siis muutud sa rahulikumaks. Halb asi on see, et 

laps, kes peksa saab, hakkab ennast halvasti tundma ja 

siis tahab tema omakorda kellelegi peksa anda. Ja 

niimoodi see kaklemine levib. 

Koolivägivalda saab vähendada, pannes kaklejad tegema 

midagi muud, mis neid rahustaks, näiteks kuskile trenni 

või muusikat tegema. 

 

Kevin Tragel 8. b kl 

 

 

Moraalitud teod viivad elu nurjumiseni 

 

Mõnikord ei tule meeldegi, et inimesi hoiavad halvasti 

käitumast kokkulepitud käitumisreeglid. Nende tähtsus 

meenub vaid siis, kui reeglitest on üle astutud. 

Paratamatu on aga see, et moraalitud teo rikuvad elu ära. 

Iga päev toimub maailmas suur arv kuritegusid. 

Loomulikult on suurtel ja väikestel kuritegudel tohutu 

vahe. Taskuvargus pole võrreldavgi eluvõtmisega. Aga 

ka väiksemad väärteod võivad kergesti elu pettumuseks 

muuta.  
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 Muidugi ei tule sellised teod puhtast õhust. Nende 

tegemiseks on inimesel sageli vägagi mõjuv isiklik 

põhjus. 

Halvad teod tulevad tihti majanduslikest raskustest või 

inimlikest nõrkustest. Siiski aga piisab vahel üsna 

vähesest , et elu muutuks nähtavalt.  

Kõige hullem on see, et halbu tegusid, kui need on juba 

korda saadetud, ei saa enam tagasi võtta. Mõnel neist 

õnnetutest, kes reeglitest üle astusid, on väga suur 

kahetsus, kuid mõnel väga raskel juhul ei aita enam 

miski. 

Samas aga on igaüks meist mingis asjas süüdi. Inimesel 

on eriti tänapäeva raskenenud oludes käituda ausalt aga 

siiski võimalik. Mõned toimepandud ebameeldivamad 

teod võivad inimest isegi põnevamaks muuta. Enamus 

tegusid on võimalik heastada või välja vabandada. Asja 

varjupool on samal ajal see, et halvad teod jätavad 

mainele mingisugusegi jääva varju.  

Kuna me kõik oleme moraalselt võrdsed, peame me 

samamoodi käitumisnormid alguses pähe õppima. 

Oluline on ka   inimese enda iseloom ja vaade elule.  

Õnneks suudab enamus meist enam-vähem ausaks jääda. 

Väärtused on piisavalt kinnistunud me elus.  

Moraalitud teod olid, on ja jäävad alatiseks inimkonna 

osaks. Keegi pole täiuslik ja see jääb nii. Tegelikult on 

halvad teod kogumina üks inimkonna halbadest 

iseloomuomadustest. Ka häid omadusi on sellel palju. 

Muidu tundukski imelik, kui midagi halba ei toimuks. 

Mis iganes aga juhtuks, on vähe halbu kordasaatmisi 

inimesele parem. Moraalitute   tegude kurjus viib 

tõepoolest elu nurjumiseni.  

Lauri Kikas 10. kl  
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Kuidas portreteerida südametunnistust? 

  

Südametunnistus on miski, mis aitab meil eristada head 

halvast. Kui teeme midagi valesti või kellelegi haiget, 

hakkab ta meid piinama ega anna asu, kuni oleme teinud 

kõik, et oma väärtegu heastada. On ka inimesi, kelle 

kohta võib öelda, et neil südametunnistus puudub: nad ei 

arvesta teiste tunnetega või saadavad korda pahategusid. 

Usun, et nende südametunnistus on lihtsalt ajapikku oma 

hääle kaotanud ja oma nurgad nüristanud. Hääletu 

kisendus, mida tema omanike ei kuule, ja tuim valu, mida 

tema omanike ei tunne, tähendab aga südametunnistuse 

Marleen Alt 
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hukku. Inimene ise annab oma südametunnistusele hääle, 

kuju ja mõtte. 

Oscar Wilde’i romaan „Dorian Gray portree” räägibki 

sellest, kuidas peategelane, noormees nimega Dorian 

Gray, oma südametunnistust maha püüdis vaikida. 

Dorianist maaliti noorena imeilus maal, millesse kunstnik 

oli ime läbi suutnud panna nii palju Dorianist endast, et 

maal justkui et ärkas ellu. Kõik halb, mida Dorian tegi, 

kajastus kristallselgelt vaid sellel maalil, muutmata 

Doriani enda iginooruslikku välimust. Seetõttu arvaski 

noormees, et ta võib elu nautida pattu ja kahetsust 

tundmata, et võib teha mida iganes soovib, kuna keegi 

peale tema ei näe seda maali – ei näe tema pahelist hinge. 

Dorian oleks võinud valida ka kõlbelise tee: loobuda 

naudingulisest elust, hedonistlikest põhimõtetest. Kuna 

aga tema välimus ei muutunud ja isegi aastate möödudes 

oli ta endiselt ülimalt nägus noormees, uskus ta, et võib 

ennast muretult tunda. Ta tappis Basil Hallwardi, maali 

autori, kartes, et too võib tema saladuse paljastada. 

Lõpuks lõi ta sama noa, millega oli kunstniku tapnud, ka 

maali südamesse, surres sealsamas ka ise. Maal sai tagasi 

oma endise ilu ja Doriani laip võttis maalil olnud 

moondunud vanamehe kuju.  

Me kõik kujundame oma südametunnistuse ise, kõigi 

oma mõtete ja tegudega. Kuid seda sisemist häält 

vaigistada pole mõttekas: see on meil selleks, et meid 

aidata ja õigele teele juhatada. Isegi kui me tegelik pale 

teistele nähtav pole, ei tohiks me siiski valida pahelist 

teed, vaid peaksime hoidma oma südametunnistuse palge 

puhtana – vastasel juhul jääme ise igal juhul kaotajateks. 

 

Anu Margusson 12. kl 
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PÕNEVAID TEGEMISI 
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Minu nädalavahetus 

Sel nädalavahetusel 

käisin Elva kandis 

grillimas. Käisin 

seal oma ema, tädi 

ja tädimehega. 

Läksime kohe Elva 

jõe ürgoru ühte 

kohta. Pidime 

grillimiskohta 

jõudmiseks 

natukene metsas 

kõndima. Nägin silti 

kus oli kirjas, et 

olen sisenemas Elva – Vitipalu maastikukaitsealasse ja 

Elva jõe ürgoru sihtkaitsevööndisse. Teel grillimiskohta 

nägin selle suve esimest konna. See oli pruun ja päris 

suur. Nägin ka kollaseid liblikaid.  

Grillimiskoht oli ilus. See oli kõrgemal ja alla vaadates 

oli näha Elva jõgi. Grillimiskoha kõrval oli ka trepp, kust 

sai alla jõe juurde minna. Käisingi all kaks korda. 

Lugesin trepiastmeid, neid oli üle saja. Täpne arv ei ole 

enam meeles. Jõgi oli tõusnud ja laiem kui tavaliselt, nii 

vähemalt ütles tädi. Pärast söömist käisin veel metsas 

natuke jalutamas, tädi otsis sinililli. Leidsime neid aga 

neid oli väga vähe.  

Pärast Elva jõe ürgorgu läksime Vapramäele. Seal oli 

metsaalune väga vesine ja jäine. Oli päris lõbus minna 

üles küllaltki järsust mäenõlvast, kus tee oli kaetud väga 

libeda jääga. Ma peaaegu kukkusingi. Vapramäe 

grillimiskoht oli hõivatud ja sinna me ei saanud. 

Ermo-Ergo Ambus 



 93 

Kõndisime natukene ringi ja tahtsime jõge näha. 

Natukene nägimegi, aga puurägastik oli ees ja jõgi 

polnud hästi näha. Seega ei viitnud me seal eriti kaua 

aega.  

Vapramäelt lahkudes jäi vaid üks koht veel, kuhu minna - 

Luke mõisasse. See oli lahe. Seal oli palju väikeseid 

järvekesi mis olid üksteisega ühenduses. Tammisid oli 

seal kolm, samuti nagu sildasid. Kuna vesi on kevadeti 

kõrgem olid ka tammid rohkem lahti tehtud ja vee kogus 

mis tammi läbis, suurem. Nägin ka vana mõisa 

peahoonet, mida pole veel restaureeritud. Arvan, et nad 

võiksid seda restaureerida.  

Mõisa pargis on ka trepid, mille üleval otstes on kaks 

suurt lõvi kuju. Need olid ilusad. Treppidest alla minnes 

on vana park kus puud on iidsed, vähemalt nii nad 

tunduvad. Huvitav oli vaadata kuidas puud olid kasvanud 

kõverdi. Teed pidi edasi minnes tuli ringi kujuline 

istumispaik, kus keskel oli kuju. Kuju on äsja 

renoveeritud.  

Jalutasin veel ümber pargi, käisin vana müüri ääres, mis 

on praeguseks päris ära lagunenud. Vanu talle ja tõlla 

hoidlaid nägin ka ja neist on alles vaid poolikud seinad.  

Üldiselt oli reis huvitav ja nägin päris palju asju. Aga 

suvi on alles ees ja tean, et saan suve jooksul veel mõnes 

eesti huvitavas paigas käia.  

Alvar Peedo 5. a kl 
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Tund Kirjandusmuuseumis 
 

Pärast rahvaluuleteema 

läbimist viis õpetaja meid 

Kirjandusmuuseumi. Giid 

juhtis meid mööda 

imelikke teid kuskile 

keldrisse, kus oli väike 

ruum. Seal oli palju vanu 

pilte ja tekste erinevate 

käekirjadega. Giid jutustas 

meile nendest piltidest  ja 

kirjadest ning avas ühe 

kapi ukse, kus olid Jakob 

Hurda  teoste kogud. Neid 

oli päris palju. Selles 

ruumis olid vanemad 

rahvaluulekogud. Seal 

olid välja pandud ka 

vanad salmikud. Siis 

juhtis giid meid veel teise 

ruumi, kus olid uuemad 

rahvaluulekogud. Seal oli 

luuletusi ja palju 

naljajutte. Räägiti sellest, 

et rahvaluule ei ole välja surnud, vaid elab ka tänapäeval. 

Soovitati tutvuda interneti vahendusel konkurssidega, 

mida Kirjandusmuuseum korraldab.  

Mulle meeldis seal . Oleks võinud kauemgi seal olla, aga 

aeg sai otsa. 

 

Anti Jaanus 9. b kl 

Emma Tamm 
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Suvi 

 

Mina käisin suvel maal ja Soomes. Suve algul olin maal 

niisama puhkamas ja Eestis reisil. Pärnus sanatooriumis 

oli hea lõõgastuda ja päikest võtta. Kui ma Pärnust tagasi 

tulin, siis ma läksin maale vanaema juurde. Aitasin seal 

tööd teha ja majas remontida. Jaanipäeva veetsin ma koos 

sugulaste ja sõpradega maal. Peale jaanipäeva läksin ma 

koos ema ja tädipojaga Soome tööle. Ema hakkas 

Soomes tööle ja elama, mina sain ka sinna tööle põllu 

peale kurke korjama. Soomes ma viibisin üle ühe kuu. 

Seal oli päris tore näha teist kultuuri ja rahvast ja õppida 

ka natuke soome keelt, mis on üpris raske ja keeruline. 

Isegi mulle jäid mõned sõnad meelde. Soomest tulin 

tagasi ma 17. augustil. Eestis ma veetsin selle suve 

viimased nädalad puhates. Käisin ujumas, grillimas ja 

niisama sõpradega aega veetmas. Kooli ma ootasin ka 

väga, sest ma tahtsin oma vanu klassikaaslaseid näha. 

Minu 2009 aasta suvi oli põnevusterohke ja äge. 

 

Birk – Jörgen Jalakas 9. a kl 

 

 

Jänes püksis 

 

Osalesin kooli ekskursioonil Tallinnasse. Külastasime 

erinevaid objekte. Minu jaoks kõige põnevam koht, kus 

käisime, oli Tallinna Lennusadam.  

Seal oli kaks hiigelsuurt laeva, mida võisime lähemalt 

uurida. Esimene oli allveelaev „Lembitu“, mis oli eemalt 

uhke vaadata. Kui aga tuli laevale hakata minema, läksid 
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mu käed märjaks, pulss kiirenes ja süda hakkas kiiremini 

lööma. 

Kardan meeletult kõrgust ja vetesügavusi. Kardan ka 

sildasid ületada, samuti tornides ja laevades käia.  

Kõrgusehirm tekkis juba siis, kui väga väike olin. Päris 

hulluks läks kartus sildade ees viis aastat tagasi, kui 

kõndisin perega Viljandis rippsillal ja vanaema rääkis, 

kuidas tema ema oli veerenud selle rippsilla äärest alla 

(see on jube järsk koht).  

Ma ei oska seletada, miks, aga pärast oma vanaisa surma 

kardan ma meeletult  ka pimedust.  

Arvasin, et olen tasapisi hakanud oma hirmudest üle 

saama, kuid nüüd, kui oli vaja astuda allveelaevale, 

kartsin hirmsasti. Ütlesin Martinile, et ma ei julge laevale 

minna. Martin ulatas mulle käe ja ma tundsin end kohe 

kindlamalt.  

Kuid Mallor ja Meelik 

olid aru saanud, et ma 

kardan, ja hõikasid  

valjusti: „Annaliisal  on 

jänes püksis!“ 

Kui olin allveelaeva 

sisenenud, oli kõik 

korras. Laevast välja 

tulles kordus sama. Aga 

siis nägin ilusat luike ja 

unustasin hirmu. Juba 

rõõmsamalt läksime koos 

järgmisele laevale „Suur 

Tõll“. Jänes oli minema 

lipsanud. 

Annaliisa Toit 9. a kl  

Marleen Alt 
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Minu pere pühapäevane seiklus 
 

Olime Tallinnas, onu juures. Pühapäeva hommikul, kui 

üles ärkasime, hakkasime me sööma magusaid 

pannkooke maasikamoosiga. Peale seda läksime linna. 

Ilm oli päris soe ja ilus. Kui aga linnas käidud viisime 

onu koju ja hakkasime Tartusse sõitma. Tee peal läksime 

vaatama nõiakaevu, mis ajas vett üle. Kui hakkasime 

parajasti nõiakaevu poole minema, avastasime, et meil on 

kummikuid vaja. Meil kummikuid aga ei olnud, kuid 

pääsesime ikkagi nõiakaevu juurde. Me nägime seal 

energiakivi, millele paned käed peale ja saad energiat. 

Me nägime seal ka väikest sisalikku. Mõtlesin, et sisalik 

ongi see nõid, kes valvab oma kaevu. Teda ei seganud 

inimesed, kes seal ringi jalutasid. Pimedas ta võibolla 

muutub nõiaks. Seal oli ka väike loomaaed, kuhu me 

läksimegi. Loomaaias nägime palju huvitavaid loomi. 

Seal olid hobused, küülikud, paabulinnud, jaanalinnud, 

valged tuvid, üks väga huvitav kana, kuningpaabulind, 

metssiga, nutriad, laamad ja muud loomad. Neid oli väga 

huvitav vaadata. Kui aga läksime hobuseid vaatama, 

juhtus üks õnnetus. Ma panin aia vastu käe ning sain 

voolu. Õnneks jõudsin ainult pöidlaga puudutada. See oli 

nimelt elektrikarjus. Sõitsime edasi ja käisime vaatamas 

Emajõge. See ei paistnudki jõe moodi enam välja, vaid 

oli rohkem Emameri. Peale seda sõitsime edasi ja 

jõudsime Tartusse. Nii meie pühapäeva seiklus otsa saigi. 

Oli tore päev. 

 

Henriette Sülluste 5. a kl 
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Tore nädalalõpp 

 

Eelmine nädal neljapäeval sõitsime klassiga Lätti ja 

Leetu. Hommikul pidime vara ärkama, et saaksime kooli 

juurest 7.30 startida.  

Kui ma maksin mitu päeva enne raha ära, siis mu mõtetes 

mõlkus, et see reis saab tore olema ja nii nagu ma lootsin, 

nii ka juhtus. 

Kui õpetaja meile reisi kohta infot jagas ja ma nägin, et 

me peame telgis magama, ehmatasin mina ja ma usun, et 

ka kõik teised ära. 

Aga nüüd ma räägin reisist. 

Hommikul kui bussiga sõitma hakkasime, ootas meid 

kõiki pikk tee Eestist Lätti. Kuigi me läksime paarsada 

km, tundus see tee lühike, sest bussis sai palju nalja ja 

üleüldse oli tore. 

Kõige esimene peatus oli meil Lätis vennaskalmistul, kus 

oli hästi palju haudasid ja nimesid kes said sõjas surma 

sõi jäid kadunuks. Peale seda läksime keskaegsesse lossi, 

kus saime rüütlitest ja selle aja inimestest informatsiooni, 

millele järgnes pika laua taga ühine söömine kätega. 

Nuga ega kahvlit ei tohtinud kasutada. 

Esimesel ööl ööbisime kõik ühes suures saalis maja sees. 

Õhtul käisime jalutamas Sireti, Anti ja Kristoga ja teised 

tegid kõik süüa. Peale seda läksime magama ja ärkasime 

vara üles.  

Hommikul läksime sööma mere äärde, kus oli pisikesest 

kindlusest alles jäänud maja moodi rahnud. Kõik me 

jalutasime mere ääres päris pikalt ja siis hakkasime 

sööma. Peale selle läksime vanglasse, kus koheldi meid 

väga hirmsalt, aga elasime selle üle.  
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Leedus sõitsime praamiga Kura säärele, kus me kaks ööd 

magasime telkides. 

Käisime meremuuseumis, delfinaariumis ja kõndisime 

muuli peal. Samuti nägime põlenud puid ja käisime 

liivaluidete peal jalutamas, mille alla oli mattunud küla. 

Õhtu poole sõitsime telkimisplatsi juurde, tegime süüa, 

puhkasime, poisid käisid saunas ja siis läksime liivakella 

juurde orienteeruma. meie võistkond leidis kaks kommi 

ja jooksime esimesena tagasi õpetajate juurde. 

Peale seda läksime telki ja igaüks tegi oma asju ja jäime 

magama. Viimasel päeval ärkasime vara üles ja algas 

pikk, pikk kojusõit. 

Südamest võin ma öelda, et reis oli tore ja ma jäin sellega 

rahule. 

Loodan sellist kogemust veel saada. 

 

Keiti Tennosaar 9. b kl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahto Tali 
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Kuidas ma maailmarekordi püstitamisel osalesin 

 

See on juba pikaaegne traditsioon, et iga aasta detsembri 

alguses lähevad paljude maade sukeldujad ühel ja samal 

kellaajal korraga veel alla, et püstitada uus 

maailmarekord. Seda üritust nimetatakse Diversnight’iks.  

Neljapäeval, 3. detsembril 2009 kell 21.09 toimus taas 

Põhjamaade sukeldujate ühisüritus – Nordic Night Dive. 

Diversnight 2009 rekordsukeldumine toimus Tallinnas 

Linnahalli juures asuvas Vana Kalasadama 

akvatooriumis ja Tartus Anne kanalis. 

Sukeldujaid tulid kõikidest klubidest kokku palju ja 

eelmise aasta Eesti tulemus sai üle löödud. Üle Eesti oli 

üheaegselt vees 164 sukeldujat. Viimastel andmetel 

osales selle aasta rekordisukeldumises üle maailma 2749 

sukeldujat 218. erinevas sukeldumiskohas. Eelmise aasta 

rekord 2182 sukeldujat on taaskord üle löödud! 

Tartu sukeldumisklubist Sebak, kuhu mina kuulun, käis 

sukeldujaid vees 15. Ma olin vist kõige noorem osavõtja 

Eestist. Minu instruktor seekord ise vees ei käinud, aga ta 

oli minuga kaasas ja aitas. 

Lampidest oli tehtud suur prožektor ja igaühel oli endal 

ka lamp kaasas. Kui me kõik vees olime, olevat kaldalt 

olnud lahe vaadata, kuidas tulukesed vee all liiguvad. 

Rahvast väga palju vaatamas ei olnud, vihma sadas ja 

võib-olla ei teatud sellest kah. Meid jagati paaridesse ja 

mina olin oma paarilisega umbes 25 minutit vees. Ega 

seal polnudki külm, väljas oli palju vastikum. Aga ma 

käisin ikka pärast tünnisaunas ka ja jõin kuuma jooki.  

 

Lauri Ööpik 8. a kl 
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MINU KUNSTIMAAILM 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angela Rebane 
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Minu hobiks on joonistada Jaapani stiilis inimtegelasi. 

Pääsen joonistades välja reaalmaailmast ja saan elustada 

oma fantaasiaid. Jaapani ehk manga – stiilis joonistamine 

on suhteliselt keeruline, kuid hea tulemus loob rõõmsa 

meeleolu ja tekitab hea tunde. Pealegi on teada vana tõde, 

et harjutamine teeb meistriks.  

Valmisoleva tegelaskuju värvimine on kõige parem osa 

joonistusprotsessis, andes pildile tugeva efekti.  

Manga – stiil on mind lapsest saati huvitanud. See tundub 

nii omapärane ja erinev teistest kunstistiilidest.  

Suurtes läikivates silmades peitub tegelaste ilu ja võlu. 

Ma loodan, et minu joonistused pakuvad teile rõõmu. 

 

Martin Looman 10. kl 
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Olen Herbert Masingu kooli 9a klassi õpilane. Mulle on 

lapseeast peale meeldinud joonistada, eriti viimastel 

aastatel. Väikese tüdrukuna joonistasin väikeseid 

tüdrukuid. Nüüd aga meeldib mulle rohkem abstraktseid 

töid teha.  

Need tööd on enamasti sündinud mulle üllatusena. Vahel 

istun laua taha ja lasen fantaasial lennata. Joonistama 

hakates ei tea ma enamasti ise ka, mis sealt välja tuleb. Ja 

nii ongi põnev. Tahan oma töödega öelda, et siin 

maailmas on palju ilusat, nukrat, ebamaist, haavatavat, 

kurbust ja rõõmu. 

Head vaatamist! 

 

Triin Karro 9. a kl 
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Olen Ahto Tali – meie kooli abiturient.  

Minu hobiks on joonistamine. Mulle meeldib joonistada 

ja maalida loodust, tehnikaimesid ja struktuurkujundeid. 

Tahan oma töödega inimesi rõõmustada, neile ilu 

pakkuda. Soovin kõigile õpetajatele ja kaasõpilastele 

kauneid jõule ja head uut aastat! 

 

Ahto Tali 12. kl 
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Tagasivaade kooliajale 

 

Meie kool on väike, kuid omamoodi armas. 

Klassikoosseisud on väikesed, 4-16 õpilast, seetõttu 

saavad õpilased õpetajate käest kergesti abi küsida, kui 

nad takerduvad probleemide otsa õpetöös.  

Justkui uskumatu tundub fakt, et igas klassiruumis on 

arvuti rääkimata tasemel arvutiklassist ja tehniliste 

vahenditega varustatud auditooriumist.  

Värve ja rohelust leidub kõikides fuajeedes, koridorides 

ja klassiruumides. Osades klassides võib silmata 

aknalaual värvikirevat rohelust. Selline hubasus 

inspireerib meid igapäevases õppetöös.  

Kellele meist ei meeldiks ujuda. Kui tavaliselt peab 

ujumise eest maksma, siis igatahes mitte Tartu Herbert 

Masingu koolis. Koolil on oma ujumisbassein ja 

vähemalt korra iga nädal saavad õpilased võimaluse seal 

sulistada, kuna üks kehalise tundidest toimub just 

sealsamas ujulas. Omamoodi salapärane lugu on 

mullivanniga: kuskile koolimajja on see peidetud, aga 

enamikul pole aimugi, kuhu kohta see peidetud on.  

Lisaks basseinile on koolil olemas jõusaal ja võimla, mis 

pakub õpilastele igat laadi sportimisvõimalusi. All 

keldrikorrusel on olemas isegi savikoda, kus saab ise 

taieseid voolida. Kuue- ja neljakorruselistes 

majakorpustes sahisevad ka liftid üles ja alla. 

Tavaliselt võib kunsti nautida kuskil galeriides. Meil oma 

galeriid ei ole, kuid kunstinäitused korruste fuajeedes on 

alalised ja need ka vahetuvad üsna sageli. Valdavalt on 

joonistust, maalide ja muude kunstitööde autoriteks meie 
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oma õpilased. Ka kooli koridorid on osaliselt 

dekoreeritud. 

Kooli ühisüritused on lahedad ja neid toimub kogu aeg. 

Iga-aastased on kostüümiball ja jõuluball, kevadmess ja 

spordipäevad. Lisaks on üsna tavapärane see, et igal 

poolaastal reisitakse kuhugi, ära käidud on nii Pariisis kui 

ka Nuustakul, eraldi reisidena Tšehhis, Poolas, Lätis, 

Leedus kui ka Saaremaal ja Ida-Virumaal. Ja muid 

äärmiselt põnevaid üritusi on koolis veel kuhjaga. Lisaks 

pakub Herbert Masingu kool õppuritele igasuguseid 

lahedaid huviringe, nagu filmi-, teatri-, matka-, tantsu- jm 

ringid. Põnev valikaine gümnaasiumis on rekreatsioon.  

Jube mõelda sõnale öökool. Esmalt võiks arvata, et 

õpilased peavad isegi öösel õppima. Kuid õnneks nii see 

ei ole, öökool tähendab hoopis seda, et õpilastele avaneb 

võimalus veeta öö koolimajas, mängida mänge, rääkida 

juttu, vaadata filme, kuulata muusikat ja teha muid 

põnevaid asju. Ja hommikul minnakse magamismatilt 

otse tundidesse. 

Ülikooliaeg algab pärast keskkooli, kuid vahel tundub, et 

Tartu Herbert Masingu kool ongi ülikool, kuna paljud 

õpetajad on õppejõud ülikoolides.  

Tippu on küll raske pürgida, kuid meie õpetajad, olles 

tipptasemel spetsialistid, on juba tipus. 

Igaühel meist juhtub elus olema raskemaid eluetappe, ent 

ka kergemaid. Siinjuures tahaksin just kiita meie 

hoolivaid ja mõistvaid õpetajaid, kes ka sellest aru saavad 

ja meid igati toetavad. 

 

Tõnn Pütsepp 12. kl 
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Suur, suur AITÄH kogu kooliperele ajaraamatu 

valmimise eest! 

Eriline TÄNU Sulle:  

Evi-Anne Ustav, Kaisa Salm, Vilve Raudik, Mare Kuusik, 

Vallo Reimaa, Alari Punning, Merle Tarkonen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Karl Pann 
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