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Hea lugeja, vaataja!
Igas raamatus on midagi lugeda, meelde jätta, millegi üle rõõmustada või imestada. Eriti
aga Tartu Herbert Masingu Kooli järjekordses ajaraamatus, mida kohe lugema hakkad.
Siin on koos meie kooli selleaastased lood: lõbusad ja kurvad, lihtsad ja keerulised. Need
jutud on noortel kirjanikel sündinud nii seestpoolt kui väljastpoolt nähtuna. Lugemine on nii
muhe, sest kõik autorid on tuttavad! Lisaks veel hulgaliselt erinevat kunsti, mille vaatamine
ja nautimine on mõnus kingitus Sulle endale.
Seega, võta aega olla kooli 2010/11 õppeaasta ajaraamatuga. Siis oledki osa sellest.
Ilusat koosolemist soovides ja kõiki autoreid tänades
Tiina Kallavus
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TULE MA JUTUSTAN SULLE LOO
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Raamatulugu
Ühel hommikul käis Toomas raamatukogus ja võttis ühe vana raamatu, mida ta koju jõudes
kohe innukalt lugema hakkas. Kui Toomas oli juba päris palju raamatust ära lugenud, hakkas
raamat imelikult särama. Poiss viskas raamatu ehmunult põrandale ja raamat avanes keskkohast ja imes Toomase raamatusse .Kui poiss hommikul ärkas, oli ta metsas, oma raamat
käes, ning ta nägi silmapiiril vaid puid. Ta hakkas mööda metsa hirmunult jooksma, üritades
leida mõnda maja või autoteed. Ta nägi ühte kolmejalgset looma, kellel oli vähemalt 3 nähtavat pead. Ta pistis raamatu ruttu kaenla alla ja jooksis teises suunas minema kui välk.
Kui pime õhtu saabus, oli Toomas näljane ja väsinud, ta üritas ikka veel pimedas mõnda teed
või maja leida, kuid lõpuks ta lihtsalt ei jõudnud enam. Ta leidis ühe kuivema väikse koopa,
kuhu ta selili heitis oma raamatut padjana hoides. Kohe, kui hommik saabus, tundis Toomas,
kuidas ta kõht näljast korises. Esimese mõttena üritas ta leida omale tuttavaid ning söödavaid marju või puuvilju. Kuigi tema nälga see eriti ei leevendanud, ta leidis paar marja omale
hamba alla. Pärastlõunal ta märkas, et oli raamatu koopasse jätnud. Kuna ta arvas, et raamat oli ta ainuke võimalus jõuda tagasi koju, üritas ta paanitsedes tuttavat koobast leida.
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Saabus õhtu ja läks pimedaks, kui ta lõpuks leidis selle koopa üles, aga raamat polnud seal.
Toomas oli murest murtud ja jäi lõpuks nuttes magama.
Hommikul ta nägi esimese asjana, et üks hiigelsuur lind jalutab koopa ees ja hoiab oma noka
vahel üht raamatud. Kiiresti võttis ta kivi ja sööstis selle linnu poole lootes, et ta ehmub ja
pillab raamatu maha. Lind aga hakkas röökima ja lendas minema, Toomas jooksis kõigest
väest linnule järgi, kuni ta lõpuks nägi linnumunade juures maas raamatut. Ta teadis, et see
hiigelsuur lind võib iga hetk tagasi jõuda, aga ta jooksis pesani, krabas ruttu raamatu ja
jooksis kiiresti minema.
Seekord leidis ta oma koopa ilma vaevata üles, ta hakkas raamatut uurima ja lehitsema.
Raamat ei reageerinud, kuni ühe hetkeni, kui ta hakkas jälle särama, ja kuigi Toomas juba
teadis ja lootis ,et raamat seda teeb, ta viskas selle taaskord ehmudes maha.
Raamat imes ta taaskord sisse, aga seekord ärkas ta oma voodis, kus ta oli viimati raamatut
lugenud.
Emma Tamm 8a
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Lagritsa unistus
Elas kord üks üksik šokolaaditahvel, kel nimeks Winta. Ta kodu oli kommipoes seina küljes
olev keskmine riiul. Ta oli õnnetu, sest tal polnud kellegi omasugusega rääkida. Ta oli nimelt
lagritsamaitseline, sellest kogu lugu alguse saigi. Niisiis, ta tehti valmis koos teistega ja
pakiti hiljem suurde pappkarpi. Seal karbis oli igasuguseid maitseid: oli maasika-, šokolaadi-,
oli ploomi-, kirsimaitselisi šokolaade ja ka lagritsamaitselisi. Peale kinnipakkimist sõitsid nad
pika tee maha, et jõuda Tartusse kommipoodi. Hommikul olid nad kohal. Šokolaadid ja kommid olid nii ärevil, et mitte keegi ei saanud eelmisel ööl sõba silmale. Esimene päev oli rahulik, kommid ja šokolaadid asetati ükshaaval riilulile: kõigepealt šokolaadid, siis kommid ja
lõpuks lagritsad. See kommipood asus Ülikooli tänaval, kus pidi elama palju lapsi. Vahepeal,
kui meie rääkisime, kus kommipood asub, jõudsid marjamaitselised ja pähklitega šokolaadid
kraaklema minna, pähklitega šokolaaditahvlid tahtsid riiuli ääre, aga riiuli ääres olid marjamaitselised šokolaaditahvlid, kes sinna jääda tahtsid. Lagritsal hakkas juba pea valutama ja
ta ütles: „Lõpetage! Teeme nii, et pähkitega šoksis, vaatavad ringi. Vaadake, kui hea vaade
siin on! Te olete ju niikuinii kobakäpad, nii et vähemalt ei kuku te alla. Kas olete nõus?“
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„Jah,“ vastasid kõik pähklišoksid. Teine päev algas
rõõmsalt. Hommikul, juba enne, kui pood avati, jooksid
lapsed sisse. Kõik osteti tühjaks, kõik kommid ja šokolaaditahvlid. Ainult lagrits jäi poodi. Ta oli õnnetu, kui
ta aru ai, et lapsed vihkavad lagritsat. Kui pood kinni
pandi, vaatas müüja seda üksikut lagritsat ja jäi mõttesse ning mõtleski välja, et soomlased armastavad ju
lagritsat, eriti lapsed, ja ta mõtleski välja. Ta saatus
lagritsa Soome. Kolmandal päeval oligi lagrits Soomes
kommipoes, kust ta kohe ka ära osteti ja söödi. See
oligi lagritsa unistus. Lagrits maitseb soomlastele hullult ja eestlastele pigem vähem.
Hanna Järve 7a
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Abi
Ühel külmal päeval koputas hiir jänese uksele. Tal oli väga külm. Hiire kõhtu näpistas nälg.
Loomake otsustas jäneselt abi paluda. Hiireke lootis, et jänesel on porgandeid. Jänes oli
väga rõõmus. Jänku kutsus sõbra tuppa. Ta küpsetas porgandipiruka. Ta keetis teed ja kattis laua. Nad sõid kooki.
Oliver Orav 2a
Õhtusöök ja juturaamat
Vanaema keetis õhtusöögiks suppi. Vanaisa aitas tal leiba lõigata. Järsku märkas vanaema,
et Karli pole. Ta palus vanaisal Karli kutsuma minna. Vanaisa läks pahuralt Karli tuppa ja leidis poisi raamatu tagant. Ta käskis tal kohe sööma minna. Karl läks solvunult kööki aga vanaisa unustas end raamatut vaatama. Karl istus lauda ja vanaema tõstis supi taldrikule. Järsku
märkasid nad, et vanaisa pole laua taga. Vanaema oli juba väga pahane ja saatis Karli vanaisa
järele. Karl leidis vanaisa raamatut lugemast.
Kaur Koort 2c
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Ahne mees
Elanud kord mees. Ta tahtnud head elu, palju sõpru ja raha. Alguses läinud kõik ilusti –
mees olnud noor ja ilus, võtnud naise, saanud lapsed, töötanud palju ja saanudki järje peale.
Siis aga tundunud mehele, et tal on ikka vähe. Hakanud naist ja lapsi piirama: käskinud neil
käia nõelutud ja lapitud riietes, koonerdanud toiduga ja keelanud ära pisimagi luksuse ning
lõbu. Aga sellest olnud mehel vähe, talle tundunud, et raha pole veel piisavalt. Ta sundinud
naist ja lapsi julmalt tööle, teinud ise sõpradele tööd täishinnaga ning rabelnud ning rabanud igat kopikat.
Sõbrad tüdinenud ahnest mehest, lapsed lennanud kaela kandma hakates pesast välja. Suure rabelemise peale jäänud naine unarusse ja viimane raputanud selle kodu tolmu endalt
maha. Meest see veel ei murdnud, kuid talle näinud aina, et ikka veel on raha liiga vähe. Ta
mütanud ja murdnud tööd mitmel rindel edasi, säästnud nii palju kui võimalik., nii et naine
oma tuttavatele naernud: “ See mees on nii koi, et ajab riidekoile ka augu sisse!”
Viimaks hakanud ka tervis järele andma. Tagatipuks tulnud uus riigikord oma rahaga. See
söönud pooled säästud. Mees müünud kõik, mis sai, aga sellest polnud piisanud. Tervis nõud11

nud aina uusi kalleid rohte, arst käskinud süüa kvaliteetselt ja mitmekesiselt. Rahanatuke
kapinurgas kahanenud kohinal.
Nüüd on ta üks murdunud vana mees, kes elab pisikesest pensionist peost suhu, kannab nõelutud ja lapitud riideid ning igatseb endiseid ilusaid aegu.
Nii ta on: suur tükk ajab suu lõhki.
Andres Raudsepp 6b

Uue kaubamaja sünd
Nägin ükskord 2-eurost jää sees kinni, siis tahtsin ma seda kätte saada ja tegin sinna lõkke.
Kogemata levis tuli nii kiiresti, et ma ei jõudnud seda ära kustutada ja siis läks tuli kaubamajja ning mõne minuti pärast vajus kaubamaja kokku. Sellepärast ehitati uus kaubamaja.
Tanel Konsa 5a

12

Rapuntsel
Elas kord pere nimega Metsmaa. Seal peres elas tüdruk, kelle nimi oli Rapuntsel. Ta oli väike 5-aastane laps, nagu kõik teisedki 5-aastased. Ainuke vahe oli tema juustes – need kasvasid kohutava kiirusega. Aastad möödusid ja Rapuntsel sai 10-aastaseks ja tal tekkis küsimus: „Miks mul pole oma tuba?“ Ema ütles: „Kui tahad, siis miks ka mitte!“ Rapuntsel sai endale suure ja avara toa, kus pidi nagu ikka olema ka põrandast laeni peegel. Järgmisel hommikul tekkis ka emal ja isal küsimus Rapuntslile: „Kas sa trennis tahaksid käima hakata?“
Rapuntsel vastas: „Ikka.“ Möödus kuid ja Rapuntslil läks kõiges väga hästi, aga juuksed kasvasid muudkui pikemaks, isegi patside punumine ei aidanud ning juukseid ära lõigata ta ka ei
tahtnud, seepärast tegi ta otsuse trennist ära tulla ja seda ta ka tegi. Üks aasta hiljem tuli
tal soov hiiglama palju ronida, kuid tema toas ei olnud mitte ühtegi ronimisasja. Aprillis tuli
Rapuntslil sünnipäev ja ta vanemad küsisid, mida ta endale tahab. Rapuntsel vastas: „Mitte
midagi muud, kui ainult ronimisasju.“ Nii see läkski – terve tuba oli ronimisasju täis ja kui ta
pole veel suureks kasvanud, ronib ta ikka ja jälle oma toas.
Hanna Järve 7a
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Kassi tass
Meie kassil on piimatass,
Tassi peal on kass.
Meie kass on kargaja,
Tassi kass on magaja
Indrek Tennus 2b

Angelica Ülper 1b
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Lugu Lehm Liisust
Elas kord üks lehm nimega Liisu. Ta elas laudas. Seal olid ka teised loomad, nagu näiteks
lambad, sead, kanad, kuked, hobused ja teised lehmad. Lehm Liisul oli ka üks parim sõber,
kes teda aitas. Tema nimi oli hobune Tõnis. Ta oli väga heasüdamlik ja ta kohe oskas teisi
aidata. Sõbraks said nad iludusvõistlusel, kus mõlemad ka osalesid. Mõlemad ehk lehm Liisu
ja hobune Tõnis. Ükskord toodi üks hobune Kase talu lauta, kus lehm Liisu elas. Siis küsis
Liisu, et kas me oleme kunagi kohtunud. Hobune vastas: „Jah me kohtusime iludusvõistlusel“. Ja siis saidki nad uuesti tuttavateks.
Oli üks ilus suvepäeva hommik. Sellel päeval oli ka lehm Liisul sünnipäev. Kõik teised loomad
valmistasid talle ette ühe väga suure kingituse. Kui lehm Liisu ärkas, ei saanud ta aru, mis
toimub, aga kohe kui teised loomad ütlesid, läks tal meel väga rõõmsaks. Ta kutsuti laudast
välja põllu peale, kus oligi tema suur kingitus. Liisul olid silmad kinni seotud, aga nii kui ta
silmad avas, ta ei uskunud oma silmi. Tema ees seisis suur kirju õhupall. See oli tema elu
kõige toredam sünnipäevakink. Siis hakkasid nad pidusööki sööma. Loomad tantsisid ja lõid
pillerkaari ning muudki veel. Hobune Tõnis tuli lehm Liisu juurde ja ütles: „Mul on sulle ka
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omalt poolt kingitus“. Lehm vastas: „Poleks vaja olnud“. Hobune aga ütles: „Pole hullu, näe
siin see ongi“. Selleks kingituseks oli lehma lemmik spordivahend – hüppenöör. Jällegi oli
Liisul väga hea meel. Varsti jõudis kätte see hetk, mida Liisu kaua oodanud oli -õhupallisõit.
Õhupalli korvi mahtus neli looma. Lehm Liisu kutsus õhupalliga sõitma Tõnise, ühe lamba,
oma õe ja kuke. Nii algaski see sõit. Aga selle talu lähedal, kus lehm elas, asus üks mets.
Seal elas kuri hunt Jüri. Ka tema teadis, et täna on Lehm Liisul sünnipäev. Tal oli kavas
mitmeid plaane, kuidas sünnipäev ära rikkuda. Kui teised õhupalliga lendama asusid, siis jälgis hunt neid pikksilmaga. Hundil oli kavas vibuga vastu õhupalli lasta. Lehm Liisu ja teised
loomad olid juba õhus, kui kukk Ants nägi oma terava silmaga, et kuri hunt on ühe kännu peal
ja tal on midagi väga halba plaanis. Nii kui lehm Liisu teada sai, läks ta paanikasse, sest ta ei
tahtnud, et tema sünnipäev ära ei rikutakse. Hobune proovis teda rahustada, aga see ei
aidanud. Lehm läks üha rohkem paanikasse, et mis nüüd saab. Aga hunt tahtis sünnipäeva
ära rikkuda. Ja nii ta seda tegigi. Ta võttis vibu ja laskis. Kui hunt vaatas pikksilmaga, et
kas õhupall sai pihta, nägi, et õhupallil oli auk sees. Tal oli väga hea meel, et niimoodi läks.
Lehm Liisu hakkas nii kõvasti nutma, kui ta vähegi suutis. Hobune aga küsis lambalt, et kas
tal on kaasas teipi, millega saaks augu kinni teipida. Lambal oli teip kaasas. Niimoodi hak16

kaski hobune auku parandama ja ta ka juhtis niipalju kui suutis õhupalli. Hunt all maa peal
muudkui naeris ja naeris kuni ta enam naerda ei suutnud. Järsku kuulis ta üht häält, mis
tuli taevast ja kui ta ennast ümber pööras, siis nägi ta, et hobune tahab talle midagi öelda.
Hobusel tuli mõte, kuidas hundile vastu teha aga enne nad pidid maanduma. Ja jõudiski kätte see hetk, mil nad maandusidki. Teistel loomadel oli hea meel, et lehm Liisu ja teised reisijad ellu jäid. Nii kui hunt seda kuulis, et lehm Liisu õnnelikult maandus, sai ta väga vihaseks. Aga hobune jõudis hundist ette ja ta tegi hundile lõksu. Lõks nägi välja selline, et hobune kaevas sügava augu ja kattis selle lehtede kihiga, et ei oleks auku näha. Kui kuri hunt
tuli põllu peale, siis ta komistas ühe kivi otsa ja kukkus auku. Lehm Liisul oli väga hea meel,
et hunt oma „vaevatasu“ kätte sai. Kui hunt august välja tuli, siis tal ei olnud ühtegi mõtet,
kuidas lehma veel kiusata ja ta läks nuttes oma teed. Aga teised pidasid pidu edasi ja Liisul
oli nii hea meel hobuse üle, kes tema elu päästis. Lehm andis hobusele ühe musi, mille peale
ka hobune andis lehmale ühe musi. Ja kui nad siiamaani pole ära surnud, siis pidutsevad nad
veel tänapäevalgi.
Henri Kuusik 7a
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Renaldo Kibildas 3a

Kreete – May Saavo 3a
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Jõuluvana ja poiss
Elas kord poiss, kellel oli soov saada jõulukingiks kelk. Ta kirjutas jõuluvanale kirja ja pani
selle oma sussi sisse ja jäi magama. Hommikul oli see läinud.
Jõululaupäevani oli veel jäänud kaks päeva.
Poiss ootas päevad kuuse all ning lootis, et jõuluvana sai kirja kätte.
Kui poiss jõululaupäeva hommikul üles ärkas, jooksis ta vanemate tuppa, äratas nad üles ning
kiskus nad kuuse juurde.
Kingid olid tulnud!
Isa pidi mängima jõuluvana ja ema tema abilist, kes talle kinke kätte annab. Kui kõik kingitused olid kätte saadud, siis märkas isa kuuse taga veel üht kinki – see oli poisile. Poiss avas
selle ja see ei olnud muud midagi kui kelk. Isa ja ema pidid rääkima, kuidas see kelk küll sinna sai.
Kui uskuda millessegi, siis võivad kõik soovid täide minna.
Martin Parksepp 6b
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Vanaisa.
Maril on tore vanaisa. Vanaisal on hall habe. Ta mängib Mariga. Ta keedab suppi. Aias kasvavad tal ilusad lilled. Vanaisa oskab autot parandada. Ta oskab ka maja ehitada. Mari vanaisal
on kuldse käed.
Sõnad minu vanaisale:
Vanaisa, ma tean, et Sa elad 25 km kaugusel. Ma tahan, et sa elaksid meie juures. Ma armastan Sind. Ma tean, kui palju oled Sa head teinud.
Keith Reinmägi 2a
Lugu suvest 2010
Oli kuum suvepäev. Kaidi helistas mulle ja ütles: „Kuule, lähme välja?“ Mina olin arvutis ja
siis vastasin talle: „Okei, aga kus me kohtume?“ Kaidi ütles nagu alati: „Maxima juures!
Tšau!“ Läksime sinna ja siis kiikuma. Nägin koera ja jooksime Kaidiga tema juurde. Küsisin
perenaise käest koera nime. Ta ütles: „Pätu.“ Kutsusime koera Pätuks ja ta oli alles 120

aastane. Mängisime temaga terve päeva. Mängisime isegi terve suve, käisime temaga pikka
jalutuskäike tegemas. Ootasime igal hommikul Pätut tema maja ees. Pätu käis väljas viis
korda: kell 10.00, 13.00, 16.00, 18.00 ja 20.00. Nendel aegadel ootasime Kaidiga Pätut tema
maja ees. Suvi sai läbi ja nüüd pole me enam Pätut näinud. Aga täna läksime jälle Kaidiga
välja. Kiikusime, käisime mäe peal, läksime poodi ja siis tagasi kiikuma. Äkki nägin ma Pätusarnast koera, läksin lähemale ja hüüdsin: „Kaidi“ TULE! Pätu on siin!“ Lõpuks! See oligi see
päev, kus ma jälle Pätut nägin.
Marge Vahemäe 7a
Jutt kolmest punkarist ja politseinikust
Elasid kolm õnnelikku punkarit. Kõik nad tahtsid endale maja ehitada, aga igaüks tahtsid
seda omamoodi teha. Esimene punkar nimega Rock tahtis ehitada paberist, teine punkar
nimega And tahtis ehitada puust, kolmas punkar nimega Rol, kõige targem joodik, tahtis aga
kivist ehitada.
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Kõik punkarid ehitasid majad valmis, kuid siis tuli üks suur kuri politseinik. Ta läks esimesse
majja, kus elas Rock. Politseinik ütles: „Tee palun uks lahti.“ Rock aga ei teinud. Siis võttis
politseinik oma kurika ja lõi selle maja pikali. Rock jooksis ruttu Andi maja juurde. And küsis: „Mis viga on?“ Rock vastas: „Mind ajab politseinik taga!“
Kui politseinik Rocki üles leidis, nägi ta teist punkarit. Ta ütles uuesti: „Tee see uks lahti!“
Punkarid vastasid: „Ei tee!“ Politseinik lõi oma kurikaga kolm korda vastu puumaja ja maja
kukkus kokku. Rock ja Andi jooksid Roli majja.
Rol siis küsis: „Mis viga on?“ Nad vastasid: „Meid ajab politseinik taga!“ Kui politseinik Rocki
ja Andi üles leidis, ütles ta uuesti: „Tehke uks lahti!“
Rock, And ja Rol ütlesid: „Me ei tee sulle kunagi ust lahti!“ Politseinik võttis oma kurika ja
lõi mitu korda vastu maja. Ta ei saanud kuidagi sisse. Punkarid naersid rõõmust. Aga järsku
kuulsid nad katusel mürinat. Rol pani ruttu kaminas tule põlema ja vee keema. Siis kukkus
korstnast politseinik alla keevasse vette. Politseinik karjus oma hääle ära ja enam ta tagasi
ei tulnud. Kolm punkarit elasid oma elu lõpuni hästi.
Erki Vomm 7a
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NATUKENE JUBEJUTTE
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Oli pime ja tormine õhtu. Pererahvas oli toas ja õuest tuli imelikku häält. Keegi koputas 10
korda uksele. Isa läks vaatama ja enam tagasi ei tulnud. Siis kostus mürinat veel rohkem ja
keegi koputas jälle. Ema läks vaatama ja tagasi enam ei tulnud. Siis läksid lapsed vaatama ja
selgus, et isa, ema ja naabrimees saagisid tee peal olevat puud, mis oli tormi tõttu teele
kukkunud.
Renaldo Kibildas 3a
Ühes suures ja sünges metsas elas üks perekond. Ükskord oli seal üks suur torm. Pärast
seda tormi läks isa metsa seenele ja tagasi enam ei tulnud. Siis läks ema teda otsima ja tagasi enam ei tulnud. Nüüd oli vanaisa kord minna metsa ema ja isa otsima. Ta läks ja tagasi
enam ei tulnud. Siis läks vanaema metsa otsima ja tagasi enam ei tulnud. Õde ja vend olid
täitsa hirmul. Aga vend võttis siiski julguse kokku ja läks ka, kui ei tulnud temagi tagasi.
Nüüd oli õde täitsa üksi. Läks mitu tundi mööda, kui õde võttis julguse kokku ja läks metsa
pere otsima. Ta kõndis ja kõndis ja lõpuks nägi ta ühe künka taga oma pere. Seal leidus nii
palju seeni, et kõik olid jäänud seeni korjama. Ja isegi õde läks korjama.
Arpo Eismann 3a
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Oli üks maja. Seal elasid ema, isa ja lapsed. Kord läks pere suurde tuppa malet mängima.
Äkki isa kuulis ukse peal kraapimist. Isa läks vaatama ja tagasi enam ei tulnud. Siis kuulis
ema kraapimist ja läks vaatama ning tagasi enam ei tulnud. Lapsed mõtlesid, et kus küll ema
ja isa nii kaua on. Nad hakkasid oma vanemaid otsima. Lapsed tegid ukse lahti ning nägid
suurt koera, kes ei lasknud ema ja isa tuppa.
Renno Pääbus 3a
Kord suvel läks tädi Maali metsa marjule. Ta jalutas metsas ja korjas marju. Korraga nägi
ta õudusega mättal suurt rästikut pikutamas. Eriti õudne oli see, et tal oli peas sulgedest
kroon. Maali viskas maole ämbri pähe ja lidus külla teistele uudist teatama. Kui külarahvas
koos Maaliga tagasi ussikuningani jõudsid, nägid nad, et asi polnud sugugi nii nagu Maali arvas. Rästik neelas parajasti lindu ja linnu tiib meenutas krooni. Hirmul on mõnikord suured
silmad.
Henrik Ostrov 3a
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Valgutas asub üks vana õlletehas. Räägitakse, et seal kummitab. Mõnikord, kui keegi sinna
kanti sattus, siis nähti mingeid etendusi. Arvati, et see on kummitus.
Kord läksime ka sõpradega uurima kas see kummituse asi vastab tõele. Võtsime hämaras
taskulambid ja läksime asja uurima. Müürid olid vanad, suured ja koledad. Õlletehase all oli
oja, kus vesi solises üle kivide. See tundus nii jubedana nagu keegi oleks vulisedes hinganud.
Hirm tuli naha vahele ning pistsime jooksu. Lidudes jäi üks vana pudel jala alla ja raksatas
koledasti. Me lisasime hoogu juurde, et kiirest sellest tehasest eemale saada.
Kahju ainult, et me ei saanudki teada, kas seal kummitab või mitte. Kui järgmine kord selle
uurimise ette võtame, siis kindlasti valgemal ajal.
Kalju Tennosaar 3a

26

Magnus Elder – Võsu 1b

27

Rotid
Vanast mahajäetud majast, mis asus Ameerikas, oli räägitud õudseid jutte - seal olevat elanud ja elab praeguseni hiidrott ja tema perekond. Ta olevat maailmas erakordne rott ja
tema ülejäänud perekond olevat tavalise suurusega rotid. Hiidrotti olevat nähtud solgitorudes süüa otsimas, kuid tema kõhtu ei täida hiired ja väiksemad putukad. Ta olevat ujunud
Kariibi meres ja sealt kalu söönud ning perele hiiri otsinud.
Ühel päeval mängisid väiksed poisid mahajäetud maja ligidal pesapalli, kuid pesapall lendas
mahajäetud maja hoovi, poisid olid kuulnud, et selles majas elab hiidrott, kuid nad ei uskunud ja üks julge poiss läks hoovi ja võttis palli ära. Kuid ta hakkas seal nalja viskama ja sõbrad ütlesid, et kui julged majja minna, annab igaüks sulle 5 dollarit. Poiss läkski majja ja ta
hakkas vaikselt kartma, kui ta nägi põrandal juustutükke ja verd. Poiss jooksis kiiresti majast välja , kuid poisid ütlesid, et sa pead kauem olema, sa olid kõigest 5 sekundit majas,
kas hakkasid põnnama. Poiss ütles, et okei, ma kohe lähen uuesti. Niiviisi ta läkski sisse ja
läks üles trepist, mis kriuksus. Poiss kuulis hääli ja sibimist. Hiidrott oli üles ärkand ja vaatas, kes majja oli tulnud. Poiss vaatas kõrvale ning järsku ehmus, kuna ta oli millegi peale
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astunud. See oli roti saba, millele ta astus. Ta tahtis majast välja joosta, kuid rott tundis
vere lõhna ning ta ei lasknud poissi välja. Poiss oli seal juba 5 minutid olnud ning sõbrad
hakkaksid muretsema, et miks ta niikaua seal on, kas seal on midagi põnevat. Nii poisi sõbrad läksid kah sisse ja nad nägid, et poiss karjus ja röökis ning ütles, et ta astus roti saba
peale, mis oli väga suur. Poisi sõbrad kartsid väga ja nad jätsid poisi sinna sisse ja sellest
ajas peale pole keegi sinna maja lähedalegi läinud ja arvatavasti on rott poisi ära söönud.
Timo Tampuu 8a
Käik surnuaias
Elas kord ilus tüdruk. Tema nimi oli Maria Tal olid ilusad tumerohelised silmad ja pikad
blondid juuksed. Ta vanemad olid rikkad ja nad elasid kolmekesti suures villas, mere ääres.
Eelmisel aastal suri üks tema jaoks kõige kallim inimene. Tema vanaema. Vanaema hoidis
teda väga ja vahepeal käis tüdruk tema juures niisama külas, sest vanemad olid väga tihti
kaua tööl. Maria sai kõigest vanaemale rääkida. Vanaema mõistis teda väga hästi. Siis kui
vanaema suri oli Maria kurb ning nuttis väga palju.
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Kord otsustas Maria minna surnuaeda, et külastada vanema hauda. Oli õhtu ning hakkas pimenema. Maria võttis oma käekoti ja sammus bussipeatuse poole. Talle tundus, et kõik loomad olid kuidagi närvilised. Koerad haukusid ja rabelesid oma peremeeste või perenaiste
keti otsas, linnud olid parvena kuhugi lendamas, kassid pugesid majade keldritesse.
Maria sellele pikemalt tähelepanu ei pööranud, sest buss tuli ja oli aeg minna bussi peale.
Bussis istus ta vabale kohale nii, et ka teised inimesed saaksid vastasolevatele istmetele
istuda. Kui tuli järgmine peatus tuli bussi peale üks väga vana mees. Ta kõndis kepi najal
ning tal olid pikad hallid sagris juuksed. Tema pikk habe ulatus puusani ja peas oli tal vana
väljanägemisega kaabu. Mees istus Maria vastu ja buss sõitis edasi. Mõne hetke pärast
tundis Maria nagu keegi jälgiks teda. See oli see sama vana mees. Ta vaatas teda väga imelikult. Ta pilk justkui puuris Maria sisse.
Õnneks õige pea tuli surnuaia peatus ja Maria läks bussist maha. Ta sammus vanaema haua
juurde. Seal oli väga kõhe, sest väljas oli juba pime. Jälle oli Marial tunne, et keegi jälgib
teda.
Ta seisis vanaema haua juures kui järsku, ei kusagilt ilmus välja zombi moodi inimene. Zombi
käed ja küüned olid väga pikad, sellel oli inimese nägu, kuid ta oli mädanenud ja haisev.
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Maria ehmus väga selle vaatepildi peale. Neid hakkas igalt poolt haudadest välja voorima.
Igale poole tekkisid soolikad ja veri. Maria lihtsalt minestas.
Kui ta meelemärkusele tuli nägi ta enda juures seda sama vana meest kes oli bussis olnud.
Ta oli Maria päästnud. Enam ei olnud zombisi.
Vanamees aitas ta püsti ja viis autoga koju. Maria ei julgenud midagi küsida. Kui nad juba ta
kodu juurde jõudsid ütles vanamees: „ Öösiti on surnuaed ohtlik koht. Ära enam sinna öösel
mine.”
Maria lahkus autost ja pidas õpetussõnu meeles. Ta ei käi enam kunagi öösiti surnuaias.
Evelin Roosaar 8a
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Kõige ilusamaks peetud laused
meie koolis
Ma armastan sind.
Eestimaa on mulle kallis.
Sa oled armas.
Elu on ilus.
Inimesed hoolivad üksteisest.
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OLEN MÕTISKLENUD
34

Kas raha on kõikvõimas?
Mida saab osta raha eest? Kas raha eest saab armastust, tervist või sõprust? Tänapäeval
saab raha eest osta peaaegu kõike. Vanasti ei saadud paljusid asju raha eest, sest neid said
osta ainult tähtsamad inimesed, näiteks kuningad. Läbi aegade on rahal olnud erinev väärtus. Kaua aega tagasi inimesed ei kasutanudki raha, vaid vahetasid omavahel tarbeasju.
Praegusel ajal on rahal tohutu suur võim. Raha nimel varastatakse, tapetakse ja tehakse
muid jubedaid asju.
Raha eest ei saa mitmeid asju, näiteks sõprust, armastust. Paljud arvavad, et raha eest on
võimalik osta armastust. Tegelikult pole see nii. Rikkad ja kuulsad vanamehed leiavad endale
ainult ilusad ja noored naised ja arvavad, et nende vahel on päris armastus. Enamus juhtudel pole neil paaridel armastust ollagi või kui on, siis pole see kindlasti raha eest saadud.
Sõprust pole ka võimalik raha eest osta, samamoodi nagu armastustki. Tihti on rikastel inimestel palju sõpru, kuid enamus neist loodavad nende rahale. On olemas ka ravimatuid haigusi, mida ei saa ravida ei miljonite ega isegi miljardite abil. Nende haiguste eest raha ei
päästa.
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Teatud raha eesti saadavate asjade ostmisel tuleb vahele seadus. Need, kellel pole relvaluba, ei saa endale osta tulirelvi. Alaealised ei tohi osta alkoholi ega tubakatooteid. Ilma kogemusteta inimesed ei saa osta mürgiseid madusid ega muid ohtlikke loomi. Alla 21. aasta
vanused inimesed ei tohi mängida kasiinodes hasartmänge. Ka üle 21. aasta vanustel inimestel on kasiinodega palju probleeme. Kui nad seal korra käivad, võivad nad kergesti sõltuvusse jääda ja lahkuda tühjade kätega. Halvemal juhul võivad nad kaotada maja, auto või isegi
perekonna.
Paljud kuulsused on jäänud sõltuvusse narkootikumidest, kuna neil on nii palju raha ja väga
pingeline elu. Narkootikumide abil mõtlevad nad ennast kasvõi natukeseks ajaks lõdvaks lasta ja lõbutseda. Kahjuks võib see saada sõltuvuseks ja lõppeda väga halvasti.
Minu jaoks pole raha kõikvõimas ja paljudel juhtudel teeb see inimeste elu raskemaks ja
vähestel juhtudel ka lühemaks. Elus kõige tähtsamaid asju raha eest ei saa ja nii tuleb oma
õnn ise luua.
Liisa Veskimäe 9b
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Põhikooli rühmatööd
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Nooruse aeg
Nooruse aeg on elu parim aeg, mille peaks võimalikult hästi ära kasutama. Gustav Suitsu
arvates on nooruse aeg antud naerda, aeg nutta ning see pole aeg paastuda. Sel ajal, mil
oleme noored, peaksime elama nii, et vanaduses oleks elu sama normaalne, nagu oli nooruses.
Selle all võib silmas pidada noorusele omaseid tegusid nagu pidutsemine, raha teenimine,
erinevate asjade äraproovimine ja nii edasi.
Kindlasti ei tasu noorust niisama maha magada, mitte midagi tegemata, vaid noorusest
peaks võtma kõike, mida võtta annab. Näiteks mina tahan palju reisida ja maailmas erinevaid kohti näha. Ma tahaks ära käia Itaalias, sest see riik on väga huvitav oma maailma vanima linna Rooma poolest. Mulle meeldib selle linna vana ajalugu.
Kui hakata mõtlema, mida nooruses veel ära teha võiks, siis on neid asju väga ohtralt ja kõike ei jõuaks kindlasti praegu ära teha. Noorena võiks ka mõne peo maha pidada, sest ega
seda vanana enam teha viitsi. Noorus kestab umbes 20 aastat ehk siis 40. eluaastani.
Allar Erik 9b
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Tulevik on minu enda teha
Iga inimene kujundab enda tuleviku ehk tulevase elu ise. Ka need kodutud, kes elavad tänavatel, on oma elu kujundanud, samamoodi, nagu kujundasid enda elu praegused ülemused ja
direktorid. Kõik oleneb sellest, kuidas inimesed enda tulevikku loovad.
Inimeste tuleviku kujunemine on nagu müüri ehitamine. Müüri kõige alumisteks kihtideks on
kogemused. Järgmisteks kihtideks on haridus, mida me omandame koolis käies. Kui müürist
on puudu osa kive, on müür nõrgem, aga kui müürist on puudu palju kive, on müür väga nõrk
ja selle tõttu on ka tulevikus vähem võimalusi.
Koolis käimine on väga oluline parema tuleviku jaoks. Sellest, mitu klassi sa oled lõpetanud,
oleneb see, kas sa saad minna edasi õppima ja kuhu. Suuresti oleneb see ka hinnetest.
Paljude inimeste tulevik sõltub sellest, millega nad on juba lapsest saati tegelenud. Mõned,
kes on lapsest saati tegelenud laulmisega, tegelevad sellega ka tulevikus ja mõned, kes on
lapsest saati tegelenud peotantsuga, tantsivad edasi ka tulevikus.
Haridusest sõltub tulevane töökoht ja sellest tulevane palk. Kui inimesel on piisavalt raha,
siis saab ta endale lubada eluks vajalikke asju ja rohkemgi. Need inimesed on näinud vaeva,
39

et nende tulevik oleks hea või väga hea. Paljudel aga pole raha ja enamus nendest õnnetutest pole ka enda tuleviku jaoks vaeva näinud.
Tulevik sõltub meist endist ja sellest, millist tulevikku me endale tahame ja kui palju me
selleks pingutada jõuame või tahame.
Liisa Veskimäe 9b

Tulevik on minu enda teha
Tulevik on ilus, sellele on hea mõelda. Sõna „tulevik“ on ilus ja salapärane. Tulevikust saab
mõelda mitut moodi. Ühelt poolt on see paratamatu, kuid loomingulisemad ja arukamad
inimesed mõtlevad tulevikust kui loometööst, võimalustest, unistustest.
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Madis Luts 12

Mul on palju tulevikuplaane – selleks, et kõik kujuneks välja täiuslikult. Ma
tahan lõpetada gümnaasiumi selles samas koolis, kuhu ma olen tulnud. Ma vajan häid hindeid ja edu. Samuti olen ma väga ambitsioonikas ja enda suhtes
range. Peale gümnaasiumi lõppu tahan minna Viljandi Kultuuriakadeemiasse
näitlemist õppima. Näitlemine on minu minevik, olevik ja tulevik. Minu tulevik
on laval, näidates teistele erinevaid karaktereid ja luues unustamatuid etendusi. Samuti tahan ma jätkata muusikaga tegelemist, arendada oma muusikalisi oskusi ning luua võimalikult nauditavat muusikat, mis väljendaks mu põhimõtteid. Lavaelu on tõeline elu, minu elu.
Kui mul veab ja ma saan tuntuks, sooviksin avaldada oma raamatu – luulekogu
või romaani. Ma ei teeks seda kõike raha ega tuntuse pärast, vaid selle jaoks,
et jagada inimestega oma põhimõtteid, kogemusi ja arusaamu elust.
Reaalsusesse tagasi tulles on valikuvariantideks lisaks näitlejaks õppimisele ka
ülikooli minek ja psühholoogia eriala, mida olen ka iseseisvalt õppinud.
Kuna ma olen väga emotsionaalne inimene ja paljud minu otsused põhinevadki
just emotsioonidel, siis nagu paljud arvata võivad, on mu elus üks tähtsamaid
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asju armastus. Seetõttu võib juhtuda, et mu hetkeline armastus muutub püsivaks ja ei kao,
vaid tugevneb. Tahan armast meest, sõrmust sõrme, kaminaga korterit, koera ja kassi. Ma
võiksin saada ka noorelt lapse. Noorelt pere luues teeksin ma seda armastusest, hiljem võin
muutuda liialt rahaarmastavaks ning abielluda raha ja karjääri nimel. Paljud arvavad, et noorelt emaks saada on vale, kuid mina olen seda alati tahtnud ja siiski teen ma oma otsused
ise.
Lähitulevikku tagasi pöördudes on plaane samuti palju. Ma pean lõpetama 9. klassi võimalikult heade hinnetega, suve alguses kolin kodust välja, tahan käia välismaal ja bändiga peab
kontserte andma.
Kõik tulevikuplaanid on küll ilusad, kuid elus võib kõik hetkega muutuda. Kui plaanid peaksid
luhtuma, saab ka käigu pealt midagi suurepärast välja mõelda. Tulevikku ei tohi karta, aga
samas ainult tulevikule mõeldes võid oleviku hooletusse jätta. Kui elus on kõike parasjagu,
võib elu üllatavalt ilus olla.
Kelly Kittus 9b
Madis Luts 12
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Kõige ilusamaks peetud
sõnad meie koolis
Ilus
Kallis
Armas, armastus
Eesti
Ema
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KIRJUTASIN AUTOPORTREE
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Mina virtuaalmaailmas
Olin ükskord arvutis ja mõtlesin, mida teha. Äkki kutsus mu sõber mind läbi MSN ühte virtuaalmängu mängima. Tollest ajast saati olen ma seda mängu mänginud. Mulle hakkas see
mäng meeldima sellepärast, et ma sain selles mängus oma elule uue lehekülje pöörata. Ses
mängus on mul oma klann, kus saan uusi sõpru värvata, selle klanniga saan teisi klanne rünnata. Klanni nimi on Not U.
Mulle meeldib virtuaalmaailm veel sellepärast, et olen seal palju tugevam, maagilisem, võimsam ja võitmatum kui reaalsuses.
Andres Allas 7c
Mina virtuaalmaailmas
Virtuaalmaailm on suur ja lai, peaaegu piiramatu. See on üks suur maailm, nagu mingi teine
maailm või reaalsus. See on maailm, kus kõik on võimalik. Seal pole mingeid piire. Virtuaalses maailmas on nii häid kui halbu asju. Halvaks küljeks on pahatahtlikud inimesed. Hea on
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see, et saab teiste inimestega suhelda, filme vaadata, muusikat kuulata, mänge mängida. Kui kõik
see kokku võtta, siis moodustub suur maailm, kus
on palju kuritegevust, palju võimalusi ja meelelahutust.
Ma ise kasutan virtuaalmaailma meelelahutuseks,
tööks ja suhtlemiseks. Suhtlemine virtuaalmaailmas on lihtne, kuid ohtlik, sest kunagi ei tea, kes
on arvuti taga, kas mõni tavaline inimene või mõni
kurjategija. Kui virtuaalmaailmas suhelda, siis tu- Rühmatööd matemaatikanädalal
leb vaadata, kellega suhtled. Kasulik oleks, kui inimeste kohta oleks netis paju infot, muidu ei tea, kellega suhtled. Tüüpilised kasutajanimed
on KIISU, MISTER või lihtsalt eesnimi. Kokkuvõttes on see üks imeliselt suur ja mitmekülgne maailm.
Ragnar Huik 9c
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Mina ja minu suguselts
Mul on väga suur ,tore ja lõbus suguselts.
Ma olen uurinud oma sugupuud oma perekonnanime järgi.
Ma olen teinud selle järgi suuri avastusi .Näiteks palju sugulasi elab USA-s, Prantsusmaal ja
Saksamaal. Graud on pärit Lääne – Reinimaalt, Prantsusmaalt ,Saksamaalt. Eestis paiknevad Graud Ida – Virumaal. Grau nimi on Jidiši hõimu poolt välja mõeldud ning selle nime said
nad siis, kui nad töötasid seppadena ja neil olid hallid habemed või juuksed.
Isapoolses suguvõsas minuvanuseid palju ei ole.
Ainukesed noored on imikud ja inimesed vanuses 25-28. Isapoolsest lähisuguvõsast on väga
vähe teada, kuna vanemad sugulased on kõik surnud.
Isa vanematest on vähe infot.
Kuna tema isa suri 23-aastaselt, kui minu isa alles väike oli. Tema emast on natuke rohkem
teada, kuid ta ei mäleta vanaduse tõttu palju. Ta ei mäleta paljude sugulaste nimesidki.
Ema suguvõsa on minu jaoks kõige huvitavam.
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Enamus perekondi emapoolses suguvõsas on väga õnnelikud perekonnad, kes oskavad oma
elu seada.
Mu ema vennal on väga õnnelik perekond. Ma suhtlen nende poegadega väga tihti interneti
kaudu, kuna me näeme üksteist 2-3 korda aastas ainult. Ühe nimi on Ragnar, kellega ma palju suhtlen ja teine on Marcen.
Mu ema vanemad on hästi töökad. Vanaema lüpsab lehmi ,harib redisepõlde ja tegeleb muude asjadega, mida enamus vanaemad teevad.
Vanaisa künnab traktoriga põlde, parandab tavaliselt elektrilisi seadmeid ja ka sõidukeid.
Ta oskab seda väga hästi teha, kuna töötab metskonnas ,mis on viimasel ajal kõvasti tegelenud traktorite parandamisega. Mõlemad, nii vanaema ja vanaisa, tegelevad maatöödega.
Mu ema suguvõsa päritolu uurides sain ka põnevat teada.
Minu vanavanavanaema oli Setumaalt ning see tähendab, et ta oli setu.
Mu päritolu on mulle tähtis. Seepärast kavatsen oma suguseltsi kohta andmeid hankida ka
edaspidi.
Kristjan Grau 9c
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Erinevus rikastab
Mis tähendab erineda? Kui raske see olla võib? Erinevus tekitab probleeme. Maailm, ühiskond pane paika teatud reeglid, mis on nii öelda normaalne. Kõik, kes sellest kõrvale kalduvad ja erinevad on, saavad ka negatiivset tähelepanu. Kuidas muuta inimesed piisavalt tolerantseteks? Kuidas selgitada, et erineda on õige?
Meie pidevalt muutuvas ühiskonnas on palju erinevaid kultuure, stiile, mõttemaailmu. Enamus vastandeid rivaalitsevad, sõdivad omavahel. See on pidev üksteise mahategemine.
Meil on palju stiile, mis erinevad sellest niinimetatud normaalsusest ehk hallist massist.
Gooti, punk, emo, skinhead, metal, grunge ja ka kunstiinimesed on need, keda peetakse
teistsuguseks, kui on normaalne.
Kuuludes ise sellesse seltskonda, omades paljude jaoks keerukaid põhimõtteid, olen ka kannatanud palju. Kuid iga aastaga läheb negatiivne tähelepanu vähem korda. Kuigu paljud, kes
soovivad läbida seda Kolgata teed, erineda, ei suuda seda, nad murduvad poolel teel. Mina
võin öelda, et ma tõesti julgen erineda, olla mina ise. Teha, mis mulle meeldib, riietuda, nagu
mulle meeldib, hoolimata teistest. See on meeletult hea tunne.
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Jah, erinevus tõepoolest rikastab. Kõik, kes julgevad erineda, on tundma õppides palju mitmekülgsemad, huvitavamad ja enamikul juhtudes on nende mõttemaailm avatum ja nad on
palju tolerantsemad. Kui sa erined, jääd inimestele palju paremini meelde. Erinevus annab
ühiskonnale nii palju juurde. Maailm on tänu meile palju värvilisem ja huvitavam. Kui poleks
erinevust, poleks elu selline. Erinevus annab maailmale võimaluse olla sallivam, võimaluse ennast avada, teistelt õppida ning maailmapilti avardada.
Erinevus näitab julgust ja häid külgi, teeb sind säravamaks ja huvitavamaks isiksuseks. Julgege erineda, olge sallivad ka teiste suhtes. Lihtsalt olge tolerantsed, jääge oma põhimõtetele kindlaks ja sellest saabki kõik tegelikult alguse.
Kelly Kittus 9b

50

Kas on kerge olla 15-aastane?
Kas on kerge olla selles vanuses, nagu ma hetkel olen või pole? Millest see sõltub? Kas vanuse muutudes muutub palju?
Hetkel olen 15 aastat vana ja varsti saan 16. Sellel vanusel on palju plusse ja miinuseid. Mõnes mõttes on hea olla 15-aastane ja mõnes mõttes halb. Hetkel olen ma alaealine, täisealiseks saamiseni on natuke üle 2 aasta aega. Alaealiseks olemine on halb selle poolest, et mul
pole lubatud palju asju: suitsetada, alkoholi tarbida ja neid tooteid ka poest osta. Veel ei
tohi ma olla väljas nii kaua kui sooviksin, kuid täisealised võivad väljas olla nii kaua kui nad
tahavad. Alaealiseks olemise heaks küljeks on see, et karistused on mulle leebemad.
Mul on ka koolikohustus, seda 17. aastaseks saamiseni. Mõnes mõttes on väga hea, et selline
asi on, sest inimesed peavad kasvõi mingisuguse hariduse saama. Seda selleks, et neil oleks
tulevase töö saamisel väikenegi võimalus.
Minuvanustel on ka palju probleeme ja ahvatlusi. Probleemideks on kool, suhted ja pereelu.
Ahvatlused on jällegi suitsetamine, alkohol ja narkootikumid. Mina pole õnneks narkootikume proovinud ja loodan, et mul ei tule tahtmist seda teha. Paljud minuvanused noored on
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aga juba sõltuvuses tubakast ja narkootikumidest, mis ei ole tervisele head. Ka alkohol on
tervisele kahjulik, kuid enamus, kahjuks ka mina, selles mõnikord ei hooli.
Enamus 15-aastaseid elab kodus vanemate või
vanavanemate juures ja sellega on ka palju
probleeme. Tihti tundub, et vanemad ootavad
lastelt liiga palju, näiteks selliseid õpitulemusi,
milleks lapsed võimelised pole. Vanematega on
neil palju tülisid, vahel isegi vägivalda. Õnneks
mind pole vägivallaga kasvatatud ja see on hea.
Mulle meeldib olla 15-aastane, kuigi tahaks olla juba täisealine, kuigi usun, et vanuse muutudes minu isiksus ja mõtlemine muutub samuti. Alati pole kerge olla 15, kuid elus tuleb ületada raskused, mis tulevikus kujundavad sind selliseks, nagu sa olema pead.
Liisa Veskimäe 9b
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Kas on kerge olla 15-aastane?
15-aastane ei ole kerge olla. Juba alguses tekib küsimus „Miks ei ole 15- aastane kerge olla?”, sellele küsimusele saab vastata pikalt ja laialt. Kõige lühem vastus sellele on, et selles
vanuses inimestel on puberteediga, mille ajal nad üritavad oma mässumeelsust kõigele välja
elada ja see võib neil elu raskemaks teha.
Sõbrad on 15-aastasele noorele kõige tähtsamad. On ka aegu, kus sõbrad reedavad usaldust
ja ei käitu nii nagu õiged sõbrad peaksid käituma. Õiged sõbrad peaksid ikka omasid hoidma
ja neid igas asjas aitama. Sõpradega võib tekkida veel selliseid jamasid, et nad moodustavad kampasid, kuhu sa pead sisse saamiseks näiteks suitsetama, jooma ja võib-olla veelgi
hullemaid asju tarbima/tegema hakkama.
Perekond on noorele inimesele tavaliselt kas kõige tähtsam või siis järjekorralt teisel kohal.
Enamus 15-aastased, nooremad aga ka natuke vanemad soovivad endale tavaliselt vanemat
venda. Vanemat venda eelistavad nad selle pärast, et vanem vend suudab ja kaitseb neid
erinevate ohtude, inimeste eest.
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Kool on sellises vanuses inimesele enamasti tähtsuselt viimasel kohal. Kui tuleb ette koolist
puudumisis siis ei tohi seda lapse kaela ajada sest tal võivad olla koolis mured, mida ta ei
julge kodus oma vanematele ega kellelegi rääkida. Samas võib olla koolist puudumistel ka
teine tähendus, näiteks tal on sõbrad, kes ei käi koolis. Loomulikult ei taha laps, siis teistest kehvem olla ja ta ei taha ka et tema sõbrad teda heidikuks peaksid .Kool on viimasel
kohal ka sellepärast, et sellises vanuses ei mõelda eriti oma hariduse peale ega ka selle peale, et oleks endale tulevikus hea töö saada .
Suhted on 15-aastastel, muidugi ka vanematel, rasked, sest nagu koolis, kodus ja ka sõprade seas on isegi armastuses oma tõusud ja mõõnad. Selles vanuses arvavad noored, et nad
on endale leidnud eluarmastuse, aga tegelikult see ei pruugi nii olla.
Selle vanuse plussideks on sellised asjad nagu: noorus, võimalus korralikku haridust saada,
ei pea ise arveid maksma ja saad tasuta elamist ja toitu. Miinuseid mina selles vanuses eriti
ei näe .
Kaily Lok 9a
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Kas on kerge olla 15-aastane?
15-aastane ei ole kerge olla.15-aastasena ei saa teha kõike,
mida tahaks. Selles vanuses on tähtis, et sul oleks sõpru,
keda sa saad usaldada. Vahest ei viitsi üldse koolis käia ja
õppida ja vahest tuleb tuju kõigiga tülitseda.
Mõnikord tahaks välja minna, aga ei saa, sest vanematel on
midagi muud plaanis. 15-aastasena ei saa ka seaduse järgi
igal kellaajal väljas olla. Vahel tekib ka vanematega tüli, eriti siis, kui sul ei lubata kuskile minna või näiteks öeldakse
kuidas sa midagi pead tegema või mida selga panema.
15-aastasena on tähtis, et sul oleks häid sõpru keda sa
saaksid usaldada. Puberteedieas võivad vanade sõpradega
tekkida erinevad huvid ja sa ei suhtle nendega enam. Võivad
tekkida ka sellised sõbrad, kes suitsetavad ja joovad ja
Arnold Milihhin 7a
kutsuvad ka sind seda tegema.
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Vahest võib tekkida ka tunne, et sa ei viitsi üldse koolis käia. Tahaksid selle asemel hoopis
näiteks sõpradega väljas olla. Vahest on ka hästi palju õppida: mitu kontrolltööd, siis veel
inglise või vene keeles sõnad ja siis veel midagi. Sellisel päeval peabki terve õhtu õppima.
Vahest kui sul on midagi pähe õppida ja sa ei viitsi seda üldse teha, siis on su mõtted ka mujal ja see asi ei jäägi pähe.
Ma tahaks olla juba 19-aastane, sest siis olen ma 12. klassi ära lõpetanud ja ei pea enam
koolis käima. Ma võin olla igal kellaajal väljas jne. Siis olen ma ka seaduse järgi täiskasvanud
ja võin teha seda, mida ma ise tahan. 19-aastane on raske olla sellepärast, et siis sa pead
ise hakkama raha teenima ning enda ja enda tegude eest vastutama.
15-aastane ei ole kerge olla, sest siis ei saa teha kõike, mida tahad ja sa pead koolis käima.
Ka sõpradega võib probleeme tekkida. Selles vanuses on hea, et ei pea ise raha teenima.
Kristi Jõemets 9a
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Põhikooli rühmatööd matemaatikanädalal
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Kas julgen olla mina ise?
Inimesi on erinevaid, mõned on uhked, mõned tagasihoidlikud. Osad on koolis populaarsed,
mängivad bosse, kuigi kodus on nad vaiksed ja korralikud. Mõned suitsetavad ja joovad, et
teistele meeldida.
Oma endises koolis tundsin ühte tüdrukut, kes koolis oli teiste ees ülbe ja suur pidutseja,
kuid kodus oli ta vägagi korralik ning ta ema ei teadnud sellest midagi. Kas julgen olla mina
ise, on väga hea küsimus. Näiteks mina ei suuda kedagi teist mängida. Kui ma kellelegi ei
meeldi sellisena, nagu ma olen, ei hakka ma ennast ometi muutma. Ma ei hakka oma juukseid
sirgendama ega endale puudrit näkku panema, kuna keegi ütles, et nii võiks teha. Inimesed
ei julge oma tõelist Mina näidata, kuna nad kardavad, et ei meeldi enam kaaslastele. Nad
lähevad kooli ja näevad kedagi endast populaarsemat (kenamat) ja pärast tahavad olla nagu
tema või isegi temast paremad. Mõned aga käivad pidudel, et jätta muljet, nagu nad oleks
peoloomad. Minu arvates peaks inimene suutma olla tema ise!
Linna peal olen näinud tüdrukuid, kes on 14-aastased, kuid näevad välja nagu 20-aastased.
Nad arvavad, et tänu meigile on nad populaarsemad ja meeldivad poistele rohkem. Minu
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jaoks on see ebameeldiv, et nad topivad nii palju puudrit ja meiki näole, selleks, et teistele
meeldida.
Ka poisid mängivad teinekord tähtsaid pomosid, et tüdrukutele meeldida. Osad poisid on
aga iseendaks jäänud ja suhtlevad tüdrukutega.
Alkoholi tarbimine ning suitsetamine rikuvad tervist, kuid nende jaoks, kes sellega tegelevad, on tähtsam populaarsus. Ma ei saa aru, miks see nii tähtis on. Inimesed ei julge tõelist
ennast näidata ka sellepärast, et nad kardavad, et neid hakatakse kiusama või narrima.
Mina pole kunagi kedagi teist mänginud. Ma olen kannatanud kiusamist ja narrimist. Mõlemad on nõmedad, kuid sellepärast ei pea ometi muutuma. Erinevalt Elva koolist saavad siin
koolis klassikaaslased aru, et ma ei suitseta ega joo ning nad ei sunni mind ennast muutma.
Siin koolis olen jäänud iseendaks, isegi, kui keegi poistest tahab, et ma ennast muudaksin.
Minu jaoks ongi see tähtsam, kui populaarsus.
Victoria Sinjuk 9b
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Kas on kerge olla 18-aastane?
Ma arvan, et enamus teismelisi on unistanud kaheksateistkümneseks saamisest. Eks eelkõige ikka sellepärast, mis neil siis lubatud on. Mina olen täisealiine, nüüd teen, mida tahan.
Võin ööklubisse või baari minna, alkoholi osta, autot juhtida.
Olen kindel, et paljud ei tule selle pealegi, mis kohustused täisealiseks saamisega kaasnevad. Nüüd tuleb oma tegude eest ka vastutada, kuigi paljudel on ikka veel lapsemõistus
peas. Enam ei saa isa-ema selja taha pugeda.
See aeg on ka tähtsate otsuste tegemise aeg. Milline kool valida, mida edasi õppida? Need
otsused võivad mõjutada tervet sinu edasist elu. Nende valikute tegemine on väga raske.
Ausalt öeldes mina küll veel ei tea, mida oma eluga peale hakata. Raske on see veel sellepärast, et võimalusi on palju – edasi õppida, tööle minna. Haridus on tähtis, kuid oma raha
oleks ka väga tore omada.
Kas on kerge olla 18-aastane? Ma ei tea. Ma ju ei ole olnud kolmekümnene või seitsmekümnene. Võib-olla on elu siis hoopis raskem, eriti kui on lapsed, kes sõltuvad minust ja minu
otsustest. Aga eks elu näitab.
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Ma arvan, et tegelikult oskan sellele küsimusele ausalt vastata alles aastate pärast. Ja eks
igas vanuses ole kergemaid ja raskemaid hetki.
Katre Dolina 9a

Rühmatööd matemaatikanädalal
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Autoportreed abiturientidelt
Ma olen särtsu täis kui lembetuul,
kui mõõk, millel pole tera.
Ma olen kui suukorviga nähvits,
kelle vabadus on varastatud.
Ma olen vulkaan, mis enam ei purska
vee tõttu, mis ta tahkeks on teinud
Ma olen depressiooni kloun,
kelle nali keerleb vaid ümber ta nina
Ma tahan olla elus kui jõgi,
mis voolab aegade lõpuni.
Allar Möll 12
Madis Luts 12
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Ma olen kosmoselaev, mis sõidab
läbi multifilmi.
Ma olen liikumatu ese, mis rändab
läbi fantaasia.
Ma olen ukselink, mis kannab
kaasas ringikujulist kolmnurka.
Ma olen loogiline abstraktsus, mis käib
traktoriga sügiseses metsas.
Ma olen hambavahe küünlavalgel jõulupeol.
Ma olen kuubikujuline vari päikesel
Ma olen terrorist, kes kaebab nööbile,
kui lahe on viibida niidiserval.
Martin Looman 12
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Mu mõtted kui tuisu käes keerdunud lumi,
mis endas nii vähe seoseid loob.
Mu käed on kui valus piinlevad maod,
kes helgemat homset näha ei looda.
Mu silmades eksleb siiski lootus,
mis nagu sillerdav vesi kärnkonna jalgade
all.
Mu kuulmekäigud on kui solgivee toru,

millest voolab läbi palju tahtmatut sodi.
Mu unistused on kui mustvalge film,
mis ühtäkki muutunud nõmedaks märuliks.
Olen justnagu tundmatu haigus, millele
rohtu ei ole.
Ja lõppude lõpuks ju vahet ei ole - milline
olen.
Helen Enno 12
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Ma olen kiire kui hirv,
ma olen mustvalge film,
ma olen pikk kui torn
mul seljas mustjas vorm.

Tulen ülesse varsti,
ilmselt vajan ka arsti.
Kuid alla ei anna,
seljas koormat ma kannan.

Ma olen sündinud siin,
ma seal käinud, kus liiv,
tundsin kaotuse lõhna,
see vedas mu põhja.

Nüüd seisan püsti ma,
lõpuks leidsin end – jaa!
Erik Vink 12
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Kes tundnud mu viha,
teab, et see maitseb kui roiskunud liha.
Imestunud olles mu silmad on üüratud,
kuid samas ka põhjatud.

Mure mul maailma pärast on suur –
need sõnad kahvatavad mu suul.
Ent sõpradele soovin kuhjaga head,
ehk liigagi kergesti andestan vead.

Ma olen tujukas, kuid üldse mitte sõjakas.
Nimigi kõlab mul kui susisev salakas.
Keha võib olla mul omajagu kõhn,
selt sageli levib laiskuse lõhn.

Silver Salo 12

Mõni võib arvata, et olen ükskõikse moega,
tegelikult märkan asju keeruka koega.
Raske on arvata ette mu käike,
mu silmaring polegi ehk nõnda väike.
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Kõige naljakamaks peetud
sõnad meie koolis
Muna
Kõrvik
Hobune
Vorst
Sitasitikas
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LUGESIN JA VAATASIN
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Lugesin Aino Perviku raamatut „Presidendilood”.
Sain teada palju asju president Pontuse kohta:
Presidendile kukkus kastanimuna pähe, kui ta pargis jalutas.
President pidas saladuses, et tal on lossi aias koer Polla.
Presidendi uue auto varastas tema ise.
President oskas peale eesti keele hästi hiina ja prantsuse keelt, natuke vene ja inglise
keelt.
Ühe suure koera nimi oli ka Pontus.
Hommikusöögiks sõi president pehmeid keedetud hästi kollase rebuga mune.
President ei olnud nõus ühte koolimaja avama ja tuligi välja, et maja oli praak.
Ühe Aafrika riigi kuningas tahtis presidendi riigiga sõprust sõlmida, aga õnneks see nii ei
läinud.
Üks väike poiss Kaur pillas mustikakoogi presidendi heleda ülikonna peale ja president hakkas naerma.
Presidendi mobiili peale võis helistada ainult tema lapselaps.
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Kontserdil ütles president poisile laulusõnu ette.
Uusaasta kõnes pöördus president loomade, lindude, kalade ja inimeste poole. Aga seda kõnet televiisoris ei näidatud.
Presidendil on ka nohu.
Presidendi lapselaps kinkis talle triibulise mütsi.
Erlend Kivi 2a
Lugesin Iko Marani raamatut „Londiste, õige nimega Vant”.
Siim sai nelja aastaseks. Siimule kingiti Londiste, raamat, auto, vibu ja helikopter.
Siim ja Londiste sõitsid maale. Vanaema nägi esimest korda Londistet. Vanaema saatis Siimu ja Londiste aeda ploome sööma. Nad tegid huvitavaid ja ohtlikke tegusid.
Londiste kuulis, et Siim läheb kooli. Londiste tahtis ka kooli minna, aga Siimu ema ja isa ei
lubanud. Aga Londiste hiilis salaja Siimule järele. Ta ronis aknast välja. Tänaval oli palu vurinat. Londiste oli mures.
Ats Mägi 2a
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Kaupo Sööt 1b

Magnus Elder – Võsu 1b

Magnus Elder – Võsu 1b

Angelica Ülper 1b
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Vaatasin filmi „Vennad Lõvisüdamed“
Vaatasime filmi „Vennad Lõvisüdamed“. Minu esmamulje filmist oli hea, sest arvasin, et see
film tõotab tulla tore. Film oligi üsna tore ja üldiselt mulle see meeldis.
Filmi tegelased olid Karl Lõvisüda, Joonatan Lõvisüda, kes oli ta vanem vend, siis veel
Mattias, Tengil, Katla, Jussi jpt.
Mu lemmiktegelane filmis oli Karl, sest ta oli küll väike, aga see-eest vapper ja ta soovis
olla oma vanema venna moodi.
Film rääkiski kahest vennast, kes peale tuleõnnetust sattusid Kirsiorgu ja avastasid, et
Kirsioru elu polegi nii tore ja nad on ohus. Nii asuvad nad võitlema, et kaitsta Kirsiorgu. Karl
küll kartis, kuid ta tahtis olla vapper, ta ei tahtnud olla tühine prügi.
Mehiseid tegusid tegid nad palju. Joonatan päästis oma venna põlevast majast, alustas Kirsioru kaitsmiseks võitlust. Joonatan võitles Tengili meestega. Karl päästis oma venna üksinda ära ja ta ei kartnud. Koos päästsid nad pantvangi Katla koopast.
Mulle meeldis film.
Raigo Kotkas 7c
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Vaatasin filmi „Vennad Lõvisüdamed“
Vaatasime klassiga filmi „Vennad Lõvisüdamed“ . See oli vahva film.
Film jutustas sellest, kuidas kaks venda ära surid ja sattusid Kirsiorgu. Kirsioru kõrval oli
Kibuvitsaorg, kus oli haaranud võimu Tengil. Ta orjastas ja sundis tööle Kibuvitsaoru rahvast. Karlile ja Joonatanile see ei meeldinud ja nad hakkasid õiglust jalule seadma.
Kirsiorus oli ka üks reetur, kuid rahvas ei teadnud seda. Karl ja Joonatan asusid teda otsima. Vangs olles Karl nägigi teda- see oli Jussi. Põgenemisel Jussi hukkus. Nii võitlesid Karl
ja Joonatan vapralt ja julgelt Tengili võimu vastu, uuristades käike ja luurates. Kui käes oli
lõpplahing, siis Tengili mehed taganesid, kuid Tengil kutsus välja Katla ja lohe pani kõik põlema. Seda momenti kasutas ära Joonatan. Ta võitis pasuna enda kätte. Kui pasun tema käes
oli, ei juhtunud tema meestega midagi. Kuid nad kaotasid pasuna.
Ikkagi suutsid nad ühiselt Tengili võimu maha suruda. Eesotsa seisid Karl ja Joonatan Lõvisüda.
Headus võitis.
Taavi Haus 8c
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KÄISIN ÜHEKSA KUUD KOOLIS
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Klassiõhtu
Reedel toimus meil klassiõhtu. Klassiõhtul mängisime erinevaid mänge. Mina loosisin välja
kohtade vahetuse mängu. Peale selle tegime toidupause. Laual oli küpsetisi, puuvilju ja kooke. Sellist lauda nimetatakse Rootsi lauaks. Pidu oleks võinud kesta kauem, sest ta oli nii
tore.
Janar Saksing 2a
Minu sõbrad
Minu sõbrad on Rednar, Lauri ja Erki. Meil on vahel päris lõbus. Lauriga ajame ka äriasju.
Teistega käime niisama väljas. Rednariga kakleme ka vahel. Pärast ostame teineteisele midagi lepituseks. Klassi ülejäänud poisid ei ole minu sõbrad, sest käivad minuga kaasas ainult
suitsu pärast.
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Kui tunnid läbi saavad, saadan Rednari bussi peale, aga Lauri läheb koos oma vennaga. Vahel
teeme kõik koos tunnitöid, sest siis on lõbus. Kui tööd tehtud, saame koju. Vahel lollitame.
Arvan, et sellised sõbrad on head, nagu Rednar, Lauri ja Erki.
Kristjan Rosin 7b

Kenno Polli 2a
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Tarkus tarviline vara
Koolis käimine võib olla tüütu ja igav, kuid elus ei saa hakkama ilma tarkuseta. Võib tunduda,
et õpetajad nõuavad sult palju, aga see kõik on selleks, et sul oleks edaspidi kergem.
Kui sul on teadmisi, siis saad oma ideid ja mõtteid välja käia. Saad luua oma firma või rajada
hotelliketi. Kui koolis õpid, siis suureks saades võid olla ise oma töö ja aja peremees. Kui
oled tark ja õpid, võid saada sisse kõige paremasse ülikooli. Saad palju parema töö ja palga
kui need, kes ei õppinud. Sa võid küll põhikooli ja ülikooli ära lõpetada, kuid inimene õpib kogu elu.
Tarkus on sinu valikuvõimalus. Kui oled haritud, saad ise valida, millist tööd sa teha tahaksid. Sa võid saada isegi välismaa ülikoolidesse, kui oled väga tark. Tarkust vajab iga inimene
maa peal, isegi need, kes on rikkad ja ära hellitatud.
Rikkad inimesed arvavad, et haridust pole vaja, sest neil on raha. Nende arvates on raha
üks ja ainus asi, mis loeb.
Ülikoolid täiendavad su haridust ja eluteed. Mida rohkem õpid, seda kergem sul pärast põhikooli on. Kutsekoolid ja paljud muud head koolid kutsuvad sind.
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Mida rohkem õpid, seda kergem sul endal on koolis, eraelus ja veel pikal eluteel. Tarkus
avardab sinu maailmavaadet. Tarkus on elus tarviline vara.
Martti Orav 9b

Probleemid tänapäeva koolielus
Probleemid oleksid kindlalt alkohol, suits kui ka narkootikumid. Koolilastel on põhiprobleem
väsimus, kuna koolis antakse liiga palju kodutööd. Samas ollakse ka koolipäeval kaua üleval.
Üks probleemidest on paljudes peres vabakasvatus, see tähendab, et lapsed tulevad hilja
väljast, tarbivad narkootikume, joovad alkoholi ja suitsetavad. Tihti vanemad ei teagi, kus
nende laps hetkel on ja nad ei tea, mida ta teeb. Paljudes peredes antakse lapsele liiga palju taskuraha ja laps ei tea, mida sellega teha. Ja nii satubki halvale teele!
Koolis on tihtipeale probleemiks jõukate vanemate lapsed. Neil on paremad riided, telefonid, koolikotid jne. Need lapsed leiavad, et neile ei sobi suhelda nende, kellel ei ole võimalusi
selliseid asju hankida. Neid lapsi hakatakse mõnitama, kiusama, narrima.
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Neil lastel on koolis raskem ja õpetaja ei suuda kiusamist ära hoida. Sellest tekivad pinged
ja probleemid õppetöös. Rikastest peredest lapsed on ülbed ka õpetajatega ning käituvad
nendega väga vastikult. Nad arvavad, et nad ei pea alluma õpetajale ega koolikorrale.
On ka selliseid lapsi, kes pole rikkad, aga kellel on koduprobleemid. Nende laste vanemad on
kas joodikud või on üks vanematest kasuvanem. Nendele lastele tehakse kodus liiga, tihtipeale neid pekstakse ja solvatakse. Need lapsed on kibestunud ja nad valavad oma viha välja
kaasõpilaste ja õpetajate peale. Need lapsed ei pruugi olla halvad, vaid nad on lihtsalt kibestunud.
Seega on tänapäeval koolielus väga palju probleeme. Kuidas õpetajad sellega toime tulevad?
Seda ma kahjuks ei tea.
Victoria Sinjuk 9b
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Mitte ühtegi sigaretti mitte kunagi
Tahan kirjutada sellisest halvast harjumusest, nagu seda on suitsetamine.
Mina olen endale seadnud eesmärgiks mitte kunagi selle harjumusega liituda ja soovin, et
teised ka seda teeks.
Ühel päeval oli meil vene keele tunni ajal huvitav loeng „Ära suitseta. Kopsuvähk tapab“.
Loengut pidas üks tore noormees, kes töötab Eesti Vähiliidus, kuid kes ei olnud arst. Loengul oli palju poisse, kuid ka tüdrukuid.
Noormees näitas arvutist meile huvitavat materjali ja rääkis suitsetamise tagajärgedest.
Kui ta küsis, kui paljude vanemad kodus suitsetavad, tõstis peaaegu terve ruum käed püsti.
Noormees oli šokeeritud.
Koolituse läbiviija näitas ka pilte, kuidas suitsetamine kahjustab naise tervist. Naisel tekivad varem kortsud ja ta vananeb kiiremini.
Peale selle näidati seal loengul teisigi pilte, mis olid mulle õõvastavad. Näidati meile ka üht
purki, kus sees oli kogu tõrv, mis jõuab suitsetaja organismi ühe aastaga.
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Lõpuks tutvusime suitsukoni koostisosadega, mida nägime pildi peal. Sain suitsetamise kahjulikkusest veel rohkem teada kui varem teadsin. Suitsetamine on halb harjumus.
Mitte ühtegi sigaretti mitte kunagi!
Raigo Kotkas 7c

Tegelikud ja näilised väärtused
Elus on tegelikke väärtusi, on ka näilisi väärtusi.
Elamiseks on oluline hea ja korras tervis. Kui tervis on korras, siis on eeldused, et on sõbrad. Tervis on inimese kõige suurem väärtus.
Kui inimese tervis on korras, siis on hea omandada korralik haridus. Haridus on inimese suur
väärtus. Kui inimesel on hea ja korralik haridus, siis on ta edukas ja elab hästi.
Haritud ja edukal inimesel on korralik peavari. Kui pole peavarju ja haridust, siis pole ka
õiget elu. Seega väga olulised on ka peavari ja haridus.
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Oluline väärtus on kodumaa Eestimaal. Siin võid kindel olla, et mingi maavärin su elamist ja
peavarju minema ei pühi. Eestis pole maavärinaid ega hiiglaslikke torme.
Info on inimese elus oluline. Kui pole infot, siis elad nagu kotis ja ei tea, mis maailmas toimub.
Perekond ja sõbrad on inimese elus tähtsad. Kui pole perekonda ega sõpru, siis pole kellelegi
toetuda rasketel hetkedel.
Noortele tunduvad kõik uhked ja säravad asjad väärtustena, aga need kõik pole kõige olulisemad ja vajalikumad väärtused.
Paljud arvavad, et uhke auto ja uhked riided on kõige olulisemad elus. Auto pole jääv väärtus. Auto on habras väärtus. Minu ema tuttav läks oma autoga maanteele uhkeldama ja ta
oli minutiga oma autost ilma, sest kihutas kurvist välja ning oligi oma autoga kraavis.
Paljud inimesed arvavad, et vajalikud ja tähtsad asjad on uhke mööbel, kõrge positsiooniga
töökoht, suur raha, aga see pole nii. Need on tühised väärtused.
Tegelikud väärtused on tervis, peavari, perekond ja sõbrad.
Ragnar Huik 9c
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Unistus tervest ja tugevast lapsest
Kõik naised unistavad rasedaks jäädes tervest ja tugevast lapsest. Kahjuks pole kõik tulevased lapsevanemad võimelised muutma enda eluviise. Raseduse ajal suitsetavatest emadest ei suuda 9% sellest loobuda. Võib-olla minu jutt ja nõuanded aitavad mõelda reaalsemalt ja loobuda suitsetamisest. Suitsetamine raseduse ajal on lapsele eluohtlik. Isegi enne
rasedust mõjutab suitsetamine tulevase ilmakodaniku tervist. Kuidas suitsetamine mõjub
sündimata lapsele?
Raseduse ajal jagab ema lootega kõike, kaasa arvatud tubakasuitsu. Selle tõttu võib laps
olla juba sündides nikotiinisõltlane. Minu arvates räägitakse liiga vähe ka sellest, et tubakatootes olevad mürgid kahjustavad naise munarakke kogu suitsetamise aja. Nii et ka minevikus suitsetanute lastel võivad esineda kahjustused, kasvõi vähe märgatavad.
Juhul, kui te ei loobu raseduse ajal suitsetamisest, siis peate arvestama paljude tõsiasjadega, mis võivad aset leida lapse sündides. Raseduse ajal suitsetavate naiste beebidel on
tunduvalt kõrgem oht lapse kaasasündinud arenguhäiretele. Need lapsed võivad kannatada
hüperaktiivsuse all või olla kohanemisraskustega. Suitsetavad rasedad peaksid arvestama
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ka sellega, et nende laps sünnib maailma nutuse ja närvilisena, kuna on sündinud nikotiinisõltlasena. Tervet last suitsetades ei saa, kuna laps, kelle ema on raseduse ajal suitsetanud,
on tunduvalt nõrgema immuunsussüsteemiga ehk haigustele vastuvõtlikum, eriti väiksena.
Suitsetavatel naistel on ka rinnapiima vähem, aga rinnapiim on beebile väga vajalik. Suitsetamise kahjustav toime on seotud suitsetamise intensiivsusega, see tähendab sigarettide
arvu ja suitsetamise staažiga. Suitsetamisest loobunud raseda naise tervis paraneb tasapisi. Loobumine võib olla piinarikas, aga tasub end ära.
Suitsetamisest loobumise kohta saab küsida nõu oma perearstilt. On olemas ka suitsetamisest loobumise nõustajad, kelle juurde tasub minna koos oma lähedase pereliikme või partneriga. Peale suitsetamisest loobumist paraneb tervis märgatavalt. Näiteks juba ühe tunni
pärast väheneb rasedusaegsete komplikatsioonide oht. Ühe päeva pärast paraneb kopsude
tööl. Kahe päeva pärast eraldub organismist nikotiin. Kuue kuu pärast on vähenenud beebi
oht kannatada hingamishäirete ja teiste sellelaadsete haiguste all. Ühe aasta pärast väheneb tulevase lapse oht alustada suitsetamist varases eas.
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Suitsetamine on kohutav ja mõjutab nii mehe kui naise lapsesaamise võimalusi, aga ema õlgadel seisneb eriline vastutus. Suitsetamisest loobumise nõustamine on tasuta ja see on
igas linnas kättesaadav. Kindlasti saab abi ka oma lähedastelt
Kelly Kittus 9b
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Kõige koledamaks peetud
sõnad meie koolis
Kole
Loll
Kurat
Korsten
Laisk
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KUI DON QUIJOTE KÕNNIKS
TARTU TÄNAVAIL…
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Kui don Quijote kõnniks Tartu tänavail…
Tartus Tiigi pargis ajas üks koer oma koeraasja. Koer oli pruunikas taksi ning üldsuse huvidest hoolimata tegi oma häda sinna kus juhtus. Tiigi ääres nuuskides märkas koer ühte
veidrat kuju pingil istumas. Arglikult lähemale minnes haistis koer tugevat hobuse higi ja
kange alkoholi lõhna. Uudishimulikku peni hakkas asi huvitama ning ta tuli, sabaots pendlina
vonklemas, mehele lähemale. Mees vaatas taevasse ja ta kulm oli kortsus. Aeg-ajalt judistas ta end, sest väljas oli veel külmavõitu, ikkagi aprillikuu.
Koer liikus päikeselaigu sisse ning seega mehele lähemale. Nüüd keeras mees pead ja märkas koera.
„Tere,“ ütles mees rahulikul häälel.
„Hea meel on näha siin äraneetud ilmas ka sõbralikke olevusi, kes kohe haukuma ei pista,“
jätkas kummaline võõras. „Kõikjal siin linnas on aina käratsevad, hoolimatud, oma mõtetes
ringi tormavad inimesed, kel pole isegi aega vaese ränduriga juttu ajada,“ kurtis mees. „Eile
juhtus minuga väga julm lugu. Püüdsin päästa ühe daami au, kui üks nurjatu tolgus teda keset tänavat suudles. Kui ma sellele matsile õpetust tahtsin jagada, virutas ta mulle pudeliga
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vastu pead, nii et killud taga ja pea lõhki. Ja nüüd ma siis istun ja haisen siin selle solgi järele, pea valutamas kui lahinguratsanikul.“
Koer oli hea kuulaja. Ta istus rahulikult ja vaikselt ning mõtles oma tühja kõhu peale, nautides soojendavat päikest ja inimhäält.
„Sina, ma armas sõber, mõistad mu meeleheidet ja pettumust kõige paremini,“ heietas mees
edasi. „Inimesed on nii harimatud ja matslikud, autud pealegi. Küllastunud tõprakari, kes
pole väärt kuulsa rüütli piigiotsagi. Aga ma õpetan teid!"
Samal ajal kui ta seda kõike rääkis, soris ta oma mantli loendamatutes taskutes. Koer muutus valvsaks. Ehk on lootust mõnele palukesele? Koera vaist tõepoolest ei petnud. Taskusügavusest ilmus nähtavale priske pekine võileib.
Mees vaatas võileiba ja seletas siis koerale: „Selle suurepärase suupiste võtsin ma oma truu
kannupoisi Sancho paunast. Loodetavasti ta ei pahanda ja kuidas ta saakski. Sest ilma minuta ei teaks ta midagi ei õilsusest ega headusest.“
Koer sõi isukalt talle antud sinki, pidades meest pidevalt silmas. lootuses, et mees annab
talle veel süüa, jäi ta pingi kõrvale istuma.
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„Sina, kaunishing, minu ustav kuulaja,“ pöördus mees koera poole, „pajatan sulle edaspidi
veel lugusid. Aga nüüd lähme ja otsime üles mu hobuse. Jätsin selle eile tasulisse parklasse.“
Alexandra-Marie Mihhailova 10
Kui don Quijote kõnniks Tartu tänavail…
Kui don Quijote kõnniks tänapäeva Tartu tänavail, sattudes siia omast ajastust justkui kogemata, arvaks ta vist, et mängus on maagia või üleinimlikud jõud.
Jõudes kaubamaja ette, saaks ta suureks naerualuseks. Enamasti näeb seal vaid seltskondi,
kes ei mõista inimeste erinevusi ja nad hakkaks seda kummalist meest juba välimuse pärast
nöökama. Vaese rüütli pihta lendaks nii teravaid ja vulgaarseid sõnu kui ka kättejuhtuvaid
asju. Arvatavasti oleks don Quijote üsna ehmunud ja põgeneks, pealegi häiriksid teda kaamerate sähvatused.
Kui ta oma hobusekronul Rosinante ratsutaks edasi Raekoja platsi poole, tunneks ta ära
sarnasuse tallegi tuttava renessansiaegse linna keskväljakuga: raekoja kell ja munakivisillu90

tis oleksid hobuselegi tuttavad märgid. Kuid ka seal vaataks inimesed teda imelikult ja vaid
naeraksid tema üle. Õhus lendleksid sõnad, nagu „hull“, „imelik“, „friik“, „mardisant“ ja teised. Don Quijote võiks kogunisti arvata, et need inimesed on mingid saatana käsilased, kes
on saadetud teda hävitama. Rüütliks olemine on raske igal ajastul.
Liikudes Raekoja platsilt üles Pirogovi parki, leiaks ta sealt isegi mõne endasuguse hinge,
siit võiks leida isegi teatavat huvi ja poolehoidu, mida väljendaksid sõnad, nagu „omapärane“, „ainulaadne“, „kahtlane“. Pirogovi pargis oleks kuulsal hidalgol kõige ohutum. ometi ei
jääks ta sinna, vaid suunduks edasi täitma oma missiooni - päästma Toomemäe keskaegsesse
katedraali vangistatud südamedaami Dulcineald.
Kardan, et vapper rüütel lõpetaks oma rännakud Raja tänava psühhiaatriakliinikus, kui tal
just ei ole ajamasinat, millega 17. sajandisse tagasi põrutada.
Getter Kartau 10
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Kui don Quijote kõnniks Tartu tänavail…
Huvitav – elus on nii palju narre ja veidrikke, et ei oskagi öelda, kas nemad elavad omas
maailmas või maailm elab neis.
Vastust otsides kujutleme endale ette kuulsat Kurva Kuju rüütlit, kes on sattunud ekslema
tänapäeva Tartusse. Kas ta suudaks selles 21. sajandi linnakeskkonnas ellu jääda?
Võiks arvata, et Tartu linna oma ajaloolise väljanägemise ja iidsete traditsioonidega oleks
don Quijotele mõistetav paik. Ilmselt Toomemäel tunneks ta end küll koduselt. Toomemäe
varemetes kujutleks ta end olevat justkui rüütlilossis, kus võib kohata kauneid daame ja
uhkeid rüütleid. Dulcinea, oma südamedaami leiaks ta ilmsesti Püssirohukeldrist veini trimpamast. Tähetorn köidaks kindlasti don Quijote tähelepanu: ta peaks seda ehitist võimsaks
hiiglaseks, kellega tuleb ilmtingimata võidelda, et seista oma põhimõtete, ennekõike aga au
eest.
Linnas valitsevate ohtude eest hoiataks teda kindlasti Sancho Panza, sõnakuulelik kaaslane
ja teener, kes alati kuulab oma isanda pööraseid mõtteid.
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Tartlased suhtuksid temasse kui erilisse veidrikusse, kes vana kronu seljas ringi ratsutab,
raudrüü seljas ja piik käes. See tekitaks linnakodanikes isegi aukartust või mõnes ka hirmu.
Eesli seljas liikuv Sancho oleks lihtsalt naljakas vaatepilt. Küllap arvatakse, et mõlemad
mehed on mõnelt Vanemuise teatri etenduselt jalga lasknud või on linnas toimumas Hansalinnade päevad.
Kuid Tartu on linn, kus hoitakse veidrikke – neid on siin ennegi nähtud, küll maailmaparandajaid ja moraalseid pühakuid. Mõned konfliktid linnakodanike ja minevikust sisserännanud
uustulnukate vahel on kindlast paratamatud, kuid harjugem elu veidrustega.
Richard Ainla 10
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PILTE LOODUSEST
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Lõbus talv
Praegu on talv. Linna lähedal on tiik. Tiigijää peal on lapsed. Mõned lapsed uisutavad. Mõned
lapsed harjutavad uisutamist. Üks laps ei oskagi uisutada. Tema alles õpib. Robin, Erlend ja
Romet mängivad lumesõda. Keith suusatab ja Kenno kelgutab. Klaarika pühib teepealt lund
ära. Eero ja Ats koristavad jääd. Janar, Sandra ja Oliver meisterdavad lumememme. Lastele meeldib maailmas kõige rohkem talv.
Romet Holter 2a
Orav
Ma jalutasin pargis. Pargis oli palju oravaid. Üks orav oli väga julge. Ta hüppas minu õlale ja
võttis minu käest pähkli. Orav ronis puu otsa ja sõi pähkli ära. Mina vaatasin, kuidas ta
pähklit sõi.
Sandra Mõtsar 2a
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Kevad

Kevad

Taevas on päike,
karu on väike.
Kevadel ta ärkab,
siis kui rohi tärkab.

Kevadel on ilus ilm,
kõrgelt paistab
päikese silm.
Lumi sulab, vesi voolab,
väike ussikene roomab.

Sergo Vaher 1a

Janar Pellenen 1a
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Tuisk
Väljas möllab tuisk
nagu oleks seal suisk.
Tuisk muudkui möllab,
Et lausa puu maha tallab.
Tuisk, ära murra puid!
Kärt Kuusik 2b

Keith Reinmägi 2a
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Aprill
Tigu roomab, uss ripub,
Mina jooksen üle silla.
Lamp põleb majas,
lipp lehvib,
kass sööb oma toitu hilja.

Magnus Elder – Võsu 1b

Pill teeb tirilill,
Vaasist vaatab välja lillOhhoo- käes
Ongi aprill!
Richard Rasmus Raam 2b

Angelica Ülper 1b

Taaniel Tasuja 1b
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Sügis
Ilmad on jahedad. Väljas puhub tugev tuul. Mõned puud
on juba raagus. Õues sajab vihma ja lörtsi. Linnud lendavad lõunasse. Karud ja siilid lähevad talveks magama.
Minul on sall kaelas ja kindad käes. Mulle meeldib sügis.
Kenno Polli 2a

Renno Pääbus 3a

Särg ja hall-haigur
Särg ujus laisalt veepinna lähedal. Oli ilus ilm. Talle meeldis see, kuidas päikesevalgus läbi
veepinna helkis. Talle meeldis läbi vee paistev sinine kuma. Kõht oli täis. Oli soe ja mõnus.
Veetaimed paitasid pehmelt särje külgi. See järv oli tema kodu. Ta tundis igat järvesoppi ja
teadis selle järve elanikke. Teise särjed ujusid siin samas lähedal ringi.
Uni tuli peale ja niimoodi uneledes oli särjel väga mõnus olla. Aga siis haaras miski temast
kinni ja rebis läbi veepinna kuhugi, kus särg ei olnud kunagi olnud. Ta ei saanud hingata. Ere
valgus pimestas ta silmi. Särg siples nii kõvasti kui jaksas, aga varsti tundis ta, kuidas jõud
otsa saama hakkab.
Hall-haigur sirutas tiivad laiali ja tõusis lendu. Oli ilus ilm ja jahiõnne oli ka olnud. Ta lendas
päikesest kuldse metsa kohal. Varsti jõudis ta suure puuni, mille ladvas oli ta pesa. Ta
maandus pesasse. Seal ootasid teda kaks udusulgedes poega. Pojad olid alati näljased ja
väga armsad. Toidu üle oli neil väga hea meel. Nad lausa kugistasid selle alla.
Ramon Tegova 6b
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Nahkhiireöö
Neljas klass oli just lõppenud ning hing oli vaba ja muretu. Ühel päeval lugesime lehest, et
zooloogiamuuseumis toimub loeng nahkhiirtest. Põnevaks tegi see, et loeng toimus hilja õhtul ja ning sellele pidi järgnema nahkhiirte vaatlus. Saabus oodatud õhtu, muuseumisse läksin koos perega. Õhtu oli tuulevaikne ja soe. Muuseumisse jõudes saime teada, et loeng on
tasuta. Saali jõudes nägime, et oli kogunenud palju rahvast, üllatuseks oli ka palju lapsi.
Loeng oli huvitav küll, aga veidi pikk. Kuna rahvahulga tõttu ei olnud võimalik ekraanile hästi
näha, hakkas igav ja tuli mõte eksponaate vaatama minna. Kõige rohkem meeldisid mulle
eksponaatidest putukad, mereelukad ja huvitavad olid veel erinevad konnaliigid. Peagi selgus, et tuli oodata nii kaua kui pimedaks läks. Alles siis sai nahkhiiri vaatama minna. See oli
väga äge, sest mööda öist linna liikuda oli väga põnev. Sumisedes valgus saalis olnud rahvahulk õue, kus oli parajalt pime. Mati Masingu juhtimisel sammusime öösse. Peatusime mitmetes pimedates parkides, kus hr Masing püüdis erilise detektoriga tabada nahkhiirte häälitsusi ning me kuulsimegi piiksatusi ja naksatusi, aga kedagi esialgu ei näinud. Lõpuks jõudsime emajõe äärde, seal nägimegi nahkhiiri. Seda sellepärast, et vee kohal lendas palju pu101

tukaid, kes on meie nahkhiirte toiduks. Nii vist ongi, et loomi võib kohata seal, kus nende
toitumispaik. Tänu sellele ööle oskan ma märgata nahkhiiri. Suviti on põnev öösel nahkhiiri
jälgida. Saime teada, et nahkhiire pesitsuspaiku nimetatakse varjupaikadeks.
Lauri Võsu 6b
Jänese ja hiire sõprus
Jänes elas metsa ääres. Hiir elas põllul. Nad olid väga suured sõbrad. Nad tegid koos kõiki
asju. Kevadeti käisid nad porilompides sulistamas. Suviti nad käivad koos päevitamas ja
maasikal. Sügiseti käivad nad marjul ja seenil. Talviti käisid jänes ja hiir uisutamas, kelgutamas ja suusatamas. Äkitselt jäi hiir haigeks, sest õues oli külm ja urus jahe. Hiir otsustas
oma sõbra jänese käest abi paluda. Hiir palus jäneselt, kas nad võiksid koos elada. Jänes oli
nõus.
Kaur Koort 2c
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Jänese ja hiire sõprus
Ühel külmal veebruarikuu päeval otsustas hiir jänesele külla minna. Varsti on sõbrapäev.
Peaks jänesele midagi kinkima. Aga mida? Külm on. Porgandeid pole kusagilt võtta, kapsast
ka mitte. Kingin talle ühe toreda päeva sõbra seltsis. Ja nii nad läksidki koos kelgutama. Ja
kui nad pole ära väsinud, kelgutavad nad praegugi.
Rene Parveots 2c

Jõulud metsas
Loomadel on jõulupidu. Jänesed tantsivad ja rebased laulavad. Maa on lumine ja põder on
unine. Karud, siilid unised, puud on väga lumised. Jõuluvana kingi annab, hunt talle käppa annab. Kingikotis pakke, öökull hüppab rõõmust lakke. Kõigile meeldisid kingid, jõuluvanal laual
kringlid.
Robin Raidmaa 2a
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Jõuluootus
Jõuluootus – see on vahva
Mis veel mõnusamat tahta
Igal pool on küünlasära
Kostab rõõmsat kisa-kära.

Päkapikud hiilivad
Suuri-väikseid piiluvad
Ja kui käes on jõuluöö
Jõuluvanal algab töö.
Taavi Haus 8c
Magnus Elder – Võsu 1b
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Loomade jõulud
Jõuluvana tõi jänestele balletikleidid. Rebastele tõi laulikud. Põdrale tõi ta sarve külge jõuluehte. Hunt sai omale täispuhutava kelgu. Öökull sai jõuluvanalt kampsuni.
Kaur Koort 2c
Loomade jõulud
Metsas on kätte jõudnud talv ja jõulud. Kohale jõudis ka kauaoodatud jõuluvana. Jõulumees
tõi kinke ja metsloomad esinesid talle. Jänesed tantsivad, rebased laulavad, hunt loeb luuletust, põder näitab enda ehitud sarve ja öökull näitab, et oskab põdra seljas ratsutada.
Metsaloomad ootavad teisi jõule ja said kinke.
Rene Parveots 2c
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EESTI MAAILMAKAARDIL
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Eestimaa

Eestimaa

Eestimaa on väike,
aga siin paistab alati päike.
Eestimaa, see minu kodu,
inimesi terve rodu.
Eestimaal on väike oht,
et võib kunagi see olla mitte-eestlaste
koht.

Paksud metsad, suured sood,
igasugu vanad lood.
Suvel ja talvelgi ilm on soe,
mürgiseid madusid tuppa ei poe.
Õhk on puhas ja palju on lilli,
tantsupeol tantsime jalad villi.
Sinine meri ja mõnus päikeselline ongi Eestimaa väike.

Kalju Tennosaar 3a

Triinu Pukk 3a
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Naljakas eurolugu
Mina ja mu sõbranna jalutasime niisama pargis. Järsku vaatas ta maha ja kükitas. Mina nägin ainult pudelikorki. Küsisin, miks ta seda teeb. Ta vastas, et kes teab, äkki on maas üks
euro. Hiljem läksime me Maximasse, kõikjal maas olid õllepudelikorgid. Sõbranna vaatas
maha, kükitas. Ainult kontrollis, natuke aega hiljem, kui tal oli umbes 20 pudelikorki läbi
kontrollitud, otsustasin talle appi minna. Loomulikult leidis ta maast 1 euro, aga see oli lombi
sees. Ta kõndis selle juurde ja kükitas. Hetk hiljem oli ta selili lombis, lombi ääred olid kaetud libeda jääga. Sõbranna võttis lombi seest 1 euro välja ja tuli sealt ära. Me ei saanud
minna poodi, kuna sõbranna oli läbimärg ja ta kartis, et ta võib haigeks jääda.
Mina aga naersin kõvasti, sõbranna naeris natuke kaasa.
Elina Jõgi 5a
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Eurojutt
Tuli euro, läksin poodi arvasin, et 20 eurot on 20 krooni, sest olin unine. Siis ostsin 15 euro
eest asju ja ei taibanud midagi, alles paari päeva hiljem sain eurost aru. Aga praeguseni ütleb mu ema vahepeal, et annan sulle 10 krooni, tegelikult mõtleb ta 10 eurot.
Ott-Rando Sisask 5a
Juhtum rahaautomaadi juures
Ühel päeval läks mu ema rahaautomaadi juurde, et raha välja võtta. Ta vaatas, et 29 eurot
on kontol ja mõtles, mhm, kui ümar summa ja tahtis seda välja võtta. Aga 4 eurost pole
olemas.
Kristjan Kadak 5a
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Emakeel
Eesti keel mu emakeel,
ilus oled sa.
Sind õpin terve elu,
sa pole mingi lelu.
Sind õppida on raske,
aga mulle meeldid sa.
Joosep Toots 5a

1a klassi õpilased
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Mulle meeldib Eestis elada
Eestis meeldib mulle kõige rohkem loodus ja tuttavad, kes
siin on. Mulle meeldib loodus, sest on palju ilusaid matkaradu, kus saab käia ja loodust nautida. Veel on palju metsamaju ehk kämpinguid, kus saab sõpradega toredasti aega
viita ja loodus ainult kaunistab neid hetki.
Looduses on palju parem füüsilist tööd teha ja jõuab minu
arust ka rohkem. Minu arvates on väga ilusad järved ja
jõed, kus saab kanuudega sõita ja kus peegeldus, mis tekib
veepinnale, on väga ilus. Olen ainult üks kord käinud kaasas
sõitmas, aga tulevikus lähen kindlasti veel. Kindlasti on
väiksemad saared ilusad, aga pole jõudnud veel minna.
Mulle meeldivad värvid, mis mängivad omavahel looduses.
Metsas on hea värske õhk, mis annab mulle väga palju energiat ja jõudu oma elus edasi minna. Mets on hea rahulik

Põhikooli rühmatööd
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koht, kus saab oma mõtteid mõelda. Isegi meeldib vahest loomade häält kuulata ja ise arvata, mis loom see võis olla.
Öösiti on loodus väga kaunis, kui seda mõista. Taevas on ilusad tähed, mis helendavad üleval.
Lõke ähmane valgus annab omatoalise ilme, kui ümberringi on pime. Ma ei oska väga kirjeldata, aga pole nii kauneid sõnu olemaski, mis iseloomustaksid Eesti loodust ja selle olemust.
Mind paneb küll imestama, et sellel väiksel pinnal pakub loodus palju kaunid kohti, kus on
veel käimata.
Muidugi on Eestis omad inimesed ja sõbrad. Seoses sellega on mälestused just oma kodukohast ja sõpradest, kes on teinud need väga erilisteks. Kui läheks kuskile mujale elama, siis
on alguses kõik võõrad ja kohad ka. Mulle meeldib käia nendes kohtades, kus olen juba käinud ja meenutada häid aegu. Oma kodumaal on neid väga palju ja olen selle üle õnnelik. Ma ei
suudaks väga kaua eemal olla oma parimatest sõpradest ja muidugi oma perekonnast.
Jah, ma ei suudaks kuskile välismaale elama minna, aga reisida oleks tore. See mulle meeldib
ka, kui näen oma sõpru, siis tuleb mulle tuttav tunne ja mälestused silme ette. Aga välismaal
võtaks see aega, kui kohaneda seal ja leida inimestega ühine keel ja huvid. Arvan et, seda
sama tunnet ei teki, kui kodumaal oma sõpradega. Mina näen Eestit kui üht suurt õnnelikku
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perekonda, kus on oma sõbrad ja mälestused oma elust, mis on mulle kõige tähtsamad ja
annavad mulle jõudu elus edasi minna.
Eesti on parim ja seda ei muuda midagi. Seda ei saa miski võtta ja Eestimaa on alati südames kaasas, kus iganes olen.
Reino Pihlak 9a
Maailm valla – minna või mitte?
Viimase aastasaja jooksul on Eesti väljarändes toimunud suured muudatused. kui Nõukogude ajal viidi inimesi sunniviisiliselt Siberisse või kui paljud võtsid ette raske põgenemisteekonna läände, siis need oled paradoksaalsel kombel kõige suuremad kodumaalt väljaliikumise
juhtumid. Nõukogude okupatsiooni tingimustes oli reisimine impeeriumi piirides küll võimalik, kuid läänemaailma piire said ületada vaid vähesed, sedagi karmi kontrolli järgselt. Alates raudse eesriide langemisest on riikide vahelised piirid muutunud järjest vabamaks ja
liikumine Eestist välja – nii reisimine kui ka mujale elama asumine – on selgelt suurenenud.
Taasiseseisvumise järgselt on väljaränne Eestist hoogustunud, inimestel on raha- ja ajares113

sursi korral võimalus vabalt külastada mitte ainult läänemaailma, vaid ka Aafrikat, Aasiat ja
teisi kaugeid maailmanurki. Sealhulgas on kasvanud Eestist mujale tööle ja õppima asujate
hulk, seda just viimastel aastatel.
Kodumaalt lahkuvate eestlaste arv on nüüdses Eestis tähelepanuväärselt suur. Sellel on
mitmesugused põhjused. Üks peamisi põhjusi on paremate töötingimuste otsimine. Töökohtadest on Eestis nappus, seda näitab kas või see, et teadaolevalt on Eestis töötute arv ligikaudu kümme protsenti, kurvastavalt on töötuse määr eriti kõrge noorte seas. Samuti pole
eestlased sageli rahul kohalike palkadega, mis on tunduvalt madalamad kui näiteks Norras
või Soomes. Muide, lõviosa Eestist lahkujatest asub elama just nimelt Soome, sageli eesmärgiga seal korralikku raha teenida. Üks hõivatumaid valdkondi on sealjuures ehitus, kuid
Eestis on ehitussektoris praegu väga raske tööd leida, sest majandussurutise ajal vähenes
ehitustegevus märgatavalt. Soomes, kuid Skandinaavias laiemaltki, leidub ehitajatele aga
tööd rohkem. Nii või teisiti, madalad palgad ning töökohtade puudus paneb eestlasi vaatama
välismaailma poole.
Loomulikult pole paremate töötingimuste otsimine eestlaste kodumaalt lahkumise ainus põhjus. Väga olulise tegurina saab välja tuua ka inimeste soovi hankida uusi kogemusi ning tut114

vuda välismaailmaga, samuti soovi elada soojema kliimaga riigis. Ma pooldan inimeste mõtet
minna ajutiselt välismaale elama, sest elu on kordumatu ja väärib intensiivset elamist. Olles
terve oma elu ühes ja samas riigis või suisa ühes ja samas linnas, laseme käest võimaluse
kogeda midagi täiesti uudset ning huvitavat. Juhul kui inimene on väga suur kodumaa armastaja, nii et tal tekib koduigatsus väga kiiresti, võiks ta siiski ju katsetada kodumaalt lahkumist näiteks paariks nädalaks. Välismaal nähtu ja kogetu tuleks kindlasti tulevases elus kasuks, pealegi oleks kõrges eas hea meenutada oma välismaakogemusi. Niisiis tuleb elada nii,
nagu tänapäeva noorus manifesteerib: elult tuleb võtta kõik, mis võtta annab.
Kodumaalt lahkumise kasuks räägib ka see, et riigipiirid on muutunud vabamateks, reisimisvõimalused paremateks. Järjest rohkem pakutakse ka soodsaid reisipakette ja sooduslende. Hea näide riigipiiride vabamaks muutumise kohta on Schengeni viisaruum, kuhu kuulub
25 Euroopa riiki, sealhulgas ka Eesti. Schengeni lepingu alusel on kaotatud riikidevaheline
piirikontroll. Kui NSV Liidu ajal oli tsenseeritud ajakirjanduse ning raudse eesriide tõttu
raske ette kujutada elu väljaspool idablokki (meenutagem, et isegi Saaremaale pääsemiseks
kehtis passi ettenäitamise kohustus), siis nüüdisajal saab eestlane raha olemasolu korral
vabalt reisida nii Egiptusse, Jaapanisse, Ladina-Ameerikasse kui ka mujale. Peetakse suisa
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häbiasjaks, kui keegi pole oma elus Eestimaast kaugemale jõudnud. Välismaal käimine on kujunenud omaette elustiiliks, millega oma rikkust näidata ning millega uhkustada. Maailm on
meie ees valla, meie oma teha on, kas kasutame seda võimalust.
Kodumaalt lahkumisel on muidugi ka omad miinused. Eestist mujale minnes jäävad maha meie
sõbrad, perekond ja kodukoht. Välismaal uute tutvuste leidmine võib osutuda raskeks, eriti
kehvema suhtlemisoskuse või puise keeleoskusega inimestele. Paratamatult hakkame igatsema oma vanu häid sõpru ja tuttavaid. Samuti tekib enamikul kodumaalt lahkujatest ka
koduigatsus, igatsus oma kodukandi, Eestimaa looduse, kohalike paikade, kultuuritraditsioonide ja ehk isegi toidu järele. Probleemiks on kujunenud lõhutud pered: olukord, kus üks
vanematest töötab välismaal ja jõuab koju harva või ei jõua sinna koguni kuid. Sellises situatsioonis kaugeneb välismaal olev vanem oma lastest, lasteski omakorda suureneb igatsustunne ema või isa järele. Pere identiteedile pole hea, kui ühiselt saab aega veeta vaid
paar korda kuus või veelgi harvem. Lapsed vajavad oma vanemate regulaarset hoolt, ühe
vanema pidev eemalolek kodust võib põhjustada suurenenud tähelepanuvajadust, protestimeelsust ja muudki.
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Välismaailmas peituvad ka erinevad ohud. Nende hulka kuuluvad näiteks terrorism, haigused, kuritegevus, teistsugune kultuuriruum. Aafrikasse reisides tasub meil end seal leiduvate haiguste tõttu vaktsineerida, näiteks on oht haigestuda malaariasse, mida põhjustab
emase hallasääse hammustus. Samuti tuleb arvestada suure kuumusega, mida kõik eestlased
ühtviisi hästi ei talu. Islamiriikidesse reisides peame olema ettevaatlikud, kuna sealsed inimesed on täiesti teisest kultuuriruumist kui meie, mistõttu nad ei pruugi välismaalasi hästi
vastu võtta. Islamimaades ohustavad uste seonduvad välismaale siirdumisega ka omad ohud
ja negatiivsed küljed. Sellest hoolimata soovitaksin kõigil, kelle rahaline seis lubab, elus vähemalt korra ära proovida elamise välismaal, kas või nädalaks. Elame ju vaid korra, seega
tasuks meil elus võimalikult palju katsetada ja järele proovida.
Silver Salo 12
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