
Esimese asjana pidime kilekottidest 
riided tegema. Päris ägedad tulid. 
Esimesel vahetunnil läksime 

ruumi nr 322, kus meile tehti näod 
pähe (natuke pingutati üle). Järgmisel 
vahetunnil pidime teiste õpilaste ees 
laulma „Tartu marssi“. Peale seda 
pidime sibulat ja küüslauku suust suhu 
andma (päris rõve oli). Rait Seppel 
hammustas Rauno Andreas Lillele 
huulde. JUBE! Kolmandal vahetunnil 
pidime marssima ümber kooliesise 
pargi ja valjult karjuma: Masingust 
me oleme, viitele me õpime! Siim 
Lääne pingutas natuke üle ja minul 
läks hääl ära. JULM! Kõige hullem oli 
see, et pärast pidime sööma kinnisilmi 
Jumal teab mida. Olime täielikult XII 
klassi võimuses. Enamus rebastest 
arvas õigesti ära enamuse sellest, 
mida suhu topiti. Pakuti viinereid, 
küüslauku, sibulat, toorest kartulit, 
porgandit, kapsast ja lähedal (esimese 
korruse fuajees) asuva potitaime lehti. 
Viimasena pidime andma rebaste 
vanded. Seda tegime samuti esimesel 
korrusel, välisukse ees. Lubasime 
austada XII klassi ja seda, et kui meie 
rebaseid ristime, ei tunne nemad seda, 
mis meie pidime tundma (neile teeme 
muidugi palju hullemat). Selline oli 
meie päev rebastena.

REBASTE RISTIMINE

postikana

Tõnu Kolju

Järgmisel päeval:

Mul on ikka veel küüslaugu 
maitse suus. 

– Siim Lääne

Õhtul oli ikka halb olla, aga 
muidu äge. 

– Terje Teder

Päris lõbus, ei põhjustanud 
pettumust. 

– Mario Raitar

Tasus ootamist. 
– Tõnu Kolju

Ma parem ei ütle. 
– Britta Bergmann



Pilte rebaste ristimisest





Katkendeid meie õpilaste kirjanditest
Minu maailm

Minu maailmas on palju eri tahke. Nende seas on 
õppimine, lemmikained, minu unistused ja mind 
ümbritsevad inimesed. Minu maailm on kirev ja huvitav.
Olulisel kohal on lemmikõppeained inglise keel ja 
kehaline kasvatus. Need meeldivad mulle sellepärast, et 
mul läheb neis hästi.
Minu maailmas on huvitav elada. Tänu õppimisele ja 
ümbritsevatele inimestele olen ma eluga väga rahul.

Rainer 9b 
Minu jaoks väga olulised inimesed on vanemad, 
vanavanemad ning mõned lähedased sugulased, 
kellega tihedamalt suhtlen. Väga oluliseks inimeseks 
oma elus pean ma oma vanaisa, kelle juures veedan 
kõik oma suved, vaheajad ja nädalavahetused.
Minu unistusteks on saada oma kodu, hakata korralikult 
kõndima, omandada hea haridus ja saada hea töökoht. 
Olen oma eluga üldiselt rahul.

Jaanus 9b 
Oluliseks kohaks on mulle kindlasti mu enda kodu, kuhu 
ma võin alati minna ja jääda. Oluline on mulle linn, kus 
ma elan. Oluline koht on mulle kindlasti kool, kuna koolis 
omandan ma palju tarkust ja seda kõike on mul eluks 
vaja, et hakkama saada. Hetkel käin ma ka autokoolis, 
mis on mulle ka väga tähtis, kuna mulle meeldib väga 
autoga sõita. Kindlasti hakkan tulevikus autoga hästi 
palju sõitma.

Kristo 9b 
Mul on suur huvi ajaloo vastu. Tahaksin teada, mis oli 
enne meid, mida inimesed sellel ajal tegid, mida nad 
teadsid, mida oskasid. On ka huvi, mis oli enne inimesi, 
kuidas tekkis Maa ja kuidas tekkisid teised planeedid. 
Kuidas elu üleüldse Maale ilmus.

Tauri 9b 
Mulle meeldib ujuda. Õppisin ujuma juba 5-aastaselt. 
Isa viskas mind pukilt vette ja ma pidin ujuma hakkama. 
Õnneks oli mul rõngas ümber.
Samamoodi õppisin rattaga sõitma, ainult vee asemel 
oli muru ja rõnga asemel olid abirattad.
Minu unistuseks on saada arvutite parandajaks, kuna 
kõige meeldivam aine koolis on informaatika. Mulle 
meeldib arvutitega möllata. Sain oma esimese arvuti 
6-aastaselt. Isa õpetas mulle, kuidas arvutit kasutada ja 
sugulane õpetas, millest arvuti koosneb, mis seal sees 
on ja muud.

Edgar  9b 
Kui rääkida endast, siis olen teistest inimestest vahel 
väga erinev. Mul on elus eesmärgid, mida sooviksin 
teostada. Mulle ei meeldi reede õhtuti kuskil sõpradega 
joomas käia, vaid selle asemel naudin kinos mõnd head 
filmi. Elu on mind juba nii noorelt õpetanud ning ma 
usun, et olen enda vigadest õppinud. Elu tuleb elada 
armastuse, hoolivuse ja mõistmisega.

Marleen 9b 
Minu lemmikõppeaine on kunstiõpetus, sest mulle 
meeldib joonistada. Mulle meeldiksid veel paljud 
teisedki õppeained, aga need ained on sellised, kus 
peab kogu aeg õppima ja töid tegema. Kunstiõpetus 
on selles mõttes lihtne, et seal pole tegelikult muud 
vaja, ainult pead oskama joonistada  ja pead oskama 
süveneda sellesse teemasse,  mille õpetaja ette annab.
Mulle ei meeldi eriti raamatuid lugeda, kuna lugemine 
võtab nii palju aega. Kuna ma olen nii laisk inimene, siis 
ma seda eriti teha ei viitsi.

Sigrid 9a 
Minu maailma tähtsaim osa on meelelahutus. Mulle 
meeldivad asjad, mis on väga huvitavad ning millega 
saab aega veeta. Näiteks mõni telesaade, arvutimäng 
või reis kodust kaugemale, kuhugi teise riiki oleks küll 
väga huvitav. Mu lemmikajaviited on  kohtades nagu 
Otepää seikluspark, Tartu Spaakeskus, ujumiskeskus 
Aura ning muud sellised lõbustuskohad.
Filmikunstis meeldivad mulle õudselt vanad klassikalised 
filmisarjad, nagu „A-rühm“, „Tähevärav“. (SG-1 ruulib!!! 
- Toimetaja) Neid filme ma jääksingi vaatama, kui mul 
ainult aega oleks. Vanadest filmidest on mu lemmik 
„Terminaator“.

Meelik 9a     
Mul on väga palju hobisid, kuid tähtsaimad on 
orienteerumine, rattasõit, ujumine. Orienteerumisega 
olen väiksest peale tegelenud. Minu vanim õde ning 
vend on oma vanuseklassi rekordiomanikud. Kuna 
mul oli lahtine jalaluumurd, ei ole ma enam saanud 
orienteerumisega tegelda ja sellest on väga kahju.
 Huvisid on mul veel rohkem. Üks toredamaid on väikeste 
laste hoidmine. Ka loomad om armsad ja toredad, eriti 
hobused. Ma jumaldan hobuseid. Süüa on tore teha ja 
veel toredam, kui minu tehtud toit hästi maitseb.

Annaliisa 9a 
Olen palju unistanud erinevatest asjadest. On asju, 
mida ma väga tahaks, aga ma tean, et ma neid ei saa. 
Hetkel on mu ainuke unistus ja mu kindel eesmärk suvel 
kõik kolm jubedat eksamit ära teha. Ma väga loodan, 
et ma teen need ära. See on mu ainus unistus, lootus 
ning eesmärk, muid asju ning unistusi hakkan otsima ja 
vaatama hiljem.

Rebekka 9a 

Suured tänuavaldused eesti keele õpetajale Evi-
Anne Ustavile, kes aitas sellesse numbrisse tuua 
mõtteid meie kooli õpilaste kirjanditest.
Selles numbris seame sisse ka väikese võistluse: 
igaüks, kes leiab kusagilt mõne kirja- või 
keelevea, andku sellest teada X klassi õpilasele 
Mario Raitarile, kes juhtumisi on ka Postikana 
toimetaja. Esimeste teatajate nimed ilmuvad 
järgmises Postikanas. Head vigade otsimist!

Mario Raitar


