
Viiendal novembril toimus 
Roosapäev. Iseenesest vä-
ga tore ettevõtmine, sest 

paljudele meeldib roosa värv. 
Kahjuks ei olnud kooli peal näha 
väga palju roosat ja tundus, et 
inimesi ei huvitagi. 
Nagu varem, valiti ka seekord 
parimad. Muidugi lahe, et hinnatak-
se sellist asja mingi autasuga, 
aga tegelikult polegi seda vaja. 
Neid üritusi korraldatakse ju meie 
enda  jaoks, et meil endil koolis 
huvitavam käia oleks. Kindlasti 
olete nõus, et juba see, kui tunned 
end erilisena, on omaette auhind. 
Nende päevade eesmärgiks ongi  
tuua muidu igavasse koolipäeva 
rõõmsat värvi. 
Innustame kõiki usinalt järgnevatest 
mingiasjapäevadest osa võtma. 
Need on suunatud kogu kooliperele, 
õpetajad ja koolijuhtkond kaasa 
arvatud. Muidugi ei sunnita kedagi 
sellel osalema, kuid see on tore ja 
kõiki lähendav üritus. 
Kuulake siis tähelepanelikult ko-
gunemisel, misasjapäev on selle 
nädala neljapäeval.
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KAHE NÄDALA NALI
ÜRO korraldas globaalse uurimuse ja 

üle kogu maailma paluti inimestel öelda 
oma arvamus mujal maailmas esinevast 

toidupuudusest.
Kogu ettevõtmine kukkus läbi, sest:

•	 Venemaal ei teadnud keegi, mis on 
oma arvamus

•	 Ameerikas ei teadnud keegi, mis on 
mujal maailmas

•	 Aafrikas ei teadnud keegi, mis on 
toit

•	 Euroopas ei teadnud keegi, mis on 
puudus

TOIMETAJA TARK JUTT
Nagu võib-olla juba märkasite on 

Postikana kolme lehe võrra kaalus 
alla võtnud. Nagu ütleb tark 

raamat, "tööd on palju, aga vähe 
töötegijaid." Muidugi on toimetaja 

ka laisk olnud ja pole mõistnud 
aja pakilisust ning kirjutajaid 

piisavalt tagant utsitanud.  Upton 
Sinclair ütles, et  mehele on raske 

midagi selgeks teha, kui ta palk 
sõltub selle mittemõistmisest. Seda 

enam, kui ta palka ei saagi.  Ning 
on tükk tegemist ennast tööle saada. 
Ja ärge tulge rääkima, et see tsitaat 

ei sobi hästi antud olukorraga. 
Tegemist on naljarubriigiga ja siin 

ei peagi mingit loogikat olema.

Mario Raitar

PeeEss
Kui selle nädala nali tundub terav, 

siis vaadake wikist, mis satiir 
on (soovitatavalt inglise keeles, 

rikkalikum selgitus). 
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