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MINU JÕULUVAHEAEG 
 

Viimasel koolipäeval soovisin, et jõuludel võiksid tulla meile külla vanemad õed ja vennad. Me 

aitasime emal teha toite ja piparkooke. Kui toidud valmis olid, siis oli käes juba õhtu. 

Hakkasime perega sööma ja kui lõpetasime, siis vaatasime veidi telekat ja seejärel läksime 

magama. Nii möödus mitu õhtut, kuni kätte jõudis uus aasta. Tegime nii nagu varem toidud 

valmis. Kui kätte jõudis õhtu, sõime kõik koos, ja kui kell oli täpselt kaksteist, siis läksime välja 

rakette vaatama. Nii mööduski minu jõuluvaheaeg. 

Janely Miadzielec 
 

 

KAKSTEIST KUUD 

 

Elas kord üks naine, kellel oli kaks tütart. Üks oli ilus ja virk, teine inetu ja laisk. Naine armastas 

inetut, aga virk tegi kõik kodutööd ära. Ükskord saatis naine tütre lumelilli korjama. Tüdruk 

puhkes nutma ja mässis  end räbala rätiku sisse. Siis läks ta uksest välja ja läks metsa. Ja lõpuks 

nägi ta tuld ja läks selle juurde. Seal nägi ta kahtteist kuud: üks oli jaanuar, teine veebruar, 

kolmas märts, edasi aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november ja 

detsember. Siis tuli jaanuar ja küsis:“ Mis sa siin teed?“ Tüdruk vastas: “Otsin lumelilli.“ 

Jaanuar  hakkas naerma ja siis laulma. Siis tuli veebruar, siis märts ja lumelilled õitsesid. Tüdruk 

jooksis korjama, läks koju sellest jutustama. Siis saatis ema ka teise tütre sinna, aga teine tütar ei 

tulnud enam tagasi ega saanud lumelilli. Ema läks teda otsima ja külmus ära. Ja teine tütar elas 

õnnelikult elupäevade lõpuni. 

 

Kristi Arumäe 
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ÜHE KÄEGA MEES 
  
Elas kord üks ühe käega mees. Ta otsustas enne pensionile minekut nalja teha. Aga selle nalja eest 

pandi ta vangi ühte vanasse puumajja ja talle öeldi: „Sa saad süüa ainult üks kord päevas ja sa pead 

siin ootama 12 aastat.“ Mees mõtles: „Ma pean siit kuidagi välja saama.“ Ta proovis seina 

lõhkuda, aga ei saanud. Ta oli ühes pimedas ruumis, kus ei olnud aknaid. Seal ei olnud ühtegi asja 

peale voodi ja poti. Ühe nädala pärast saabus sinna suur torm, mis kukutas suure raske tammepuu 

selle maja peale, maja sein ja katus läksid katki ning mees põgenes. 

Ta sõitis laevaga Soome ja elas seal oma elupäevade lõpuni. 

 

Kaarel-Andres Kelgo 
 

 

PAJATUS 

 
Eelmisel aastal, kui ma Taimaal olin, oleksin peaaegu ära uppunud.  

Sõitsime Taisse lennukiga, mis mulle väga ei meeldinud, sest kõrvad läksid lukku. Päevad 

möödusid puhkusel kiiresti ja üks eredamaid mäelestusi on mul jäänud ujumisest. Nautisin 

mõnusat merd ja otsustasin surfilauda mängida. Triivisin julgelt avamerele, kui järsku tuli suur 

laine ja ma arvasin muretult, et jõuan lainest üle ujuda. Aga ei suutnud. Jõudsin laine keskele ja 

laine murdus ning mina jäin laine alla. Me ei tundnud midagi ega ka seda, et olin vastu liiva. 

Õnneks tõmbas isa mu veest välja, pärast seda ma ei julgenud ma enam merre tagasi minna. See oli 

üks ebameeldiv kogemus, mida ma ei taha enam kunagi kogeda, aga samas ka väga meeldejääv. 
 

Merette Möldre 

 

KUI MA OLEKSIN JUUKSUR 

 

Kui ma oleksin juuksur, siis ma arvan, et oleksin ühe oma elu eesmärgi saavutanud.  

Küsimus on selles, miks ma tahan just nimelt juuksuriks saada.  

Ma tahan palju tegeleda iluga ning juuksur on minu arvates selle jaoks sobiv amet. Mulle meeldib 

ennast ilusaks ning loomulikult teisi ka. Muidugi peab ikka asja vastu huvi ka olema, pole üldse 

mõtet õppida mingit sellist elukutset, mis inimest ei huvita. Minul on tahet ja loodetavasti ka 

kutsumust selle ameti peale.  

Kui ma oleksin juuksur, siis ma töötaksin kusagil salongis, võtaksin kliente vastu ja mis peamine: 

suhtleksin erinevate inimestega. Juuksur peab kindlasti väga palju suhtlema erinevate inimestega, 

kindlasti peab oskama ka võõrkeeli. Ma olen tähele pannud, et juuksuritel endil on väga 

omapärased soengud ja üleüldse on nad minu arvates tavainimestest erinevad, mis teeb nad minu 

jaoks eriliseks.  

Kindlasti kui ma olen selle ala peal kauem töötanud, tahan avada kunagi omaenda juuksurisalongi. 

Selle nimel tuleb mul muidugi palju õppida ja pingutada, mitte ükski asi ei tule niisama kergelt 

kätte. Ega juuksuriamet ole ei ole üldse tegelikult nii kerge, kui ma arvasin. Olen lugenud 

internetist ja ka mujalt juuksuriameti kohta palju uurinud ning selleks on tõesti vaja rohkem oskusi. 

Ega ükski amet ei ole niisama kerge ning ma olen selle juba endale selgeks teinud. Ma tõesti 

loodan, et saavutan tulevikus oma eesmärgi ja et ma tegin ikka õige otsuse. Selleks, et midagi 

osata, tuleb õppida, ütleb alati minu vanaisa.  

 

Margot Kõbu 
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MIKS POOLED KASSID 

MAAILMAS HIIRI EI SÖÖ ? 
 

Peaaegu igal inimesel on küsimus, miks pooled 

kassid maailmas hiiri ei söö. Sellel põhjusel on 

kaugele ulatuvad tagamaad.  

See kõik algas umbes 10 miljon aastat tagasi, 

mil kassid ja hiired elasid veel koos, ei ajanud 

üksteist taga ega söönud üksteist ära. Kassid ja 

hiired olid sellel ajal üksteisega ühesuurused ja 

nägid peaaegu samasugused välja, ainult 

kassidel olid pikkemad vurrud kui hiirtel.  

Kõik see muutus umbes 5 miljonit aastat tagasi, 

kui maailmas oli suur nälg ja loomad hakkasid 

üksteist sööma. Hiired muutusid näljaga 

viletsaks ja väikseks. Neid oli kerge püüda. Kui 

viletsatel hiirtel sundisid pojad, siis need pojad 

olid väiksed ja viletsad, aga imekombel jäid nad 

ellu. Kassid hakkasid suure näljaga viletsaid 

hiiri sööma. Mõne ajaga eraldusid hiired 

kassidest. Kasside pärast surid välja mõned 

hiire- liigid, näiteks: hiidhiir ja hobuhiir. Kuna 

sel ajal oli hiirtes palju valku, siis kassid läksid 

paksuks ja nad ei jõudnud joosta. Inimesteni oli 

ka suur nälg jõudnud ning ainuke loom, keda 

inimesed kätte said, oli kass.  

Kasse söödi. Kui suur nälg mööda läks, siis 

inimesed hakkasid neid hoopis kodustama ja 

neist uusi tõuge looma. Inimesed armastasid 

kasse väga, aga hiiri nad vihkasid, sest nad sõid 

ära inimeste leiva ja tatra, aga kusagilt pidi ju 

süüa saama… 

 

järgneb 

 

Merette Möldre 

 
 

 SUVEIGATSUS 
 

Kord talvel ma aknast välja passisin 

Ja mõtteid enda peast välja tassisin. 

Oh suvi, kuis mina igatsen sind 

Ja kurbusest pakatab mu väike rind. 

 

Mu hinges meenub suviseline paik 

Ja nii võtab mind vastu mahlane maik. 

Kuis kummitab teid see pehme mahe pind 

Ja üsna pea kõik see asi nakatab mind. 

 

Murul pikutades tuli jalast mu king 

Ja sellist puudutust pole tundnud mu hing. 

 

Ja nii ma neid kauneid ridasid loen 

Nii ma suurde unne veenvalt poen. 

 

Eneli Mägi 

 

 

 

13 HEAD PÕHJUST, MIKS 

OLLA AKTIIVNE ÕPILANE 

 
1. Suhtlemisoskus paraneb 

2. Aeg on hästi sisustatud 

3. Sinust räägitakse head 

4. Saad uusi kogemusi 

5. Saad uusi oskusi 

6. Sind tunnustatakse kooli ees 

7. Õpid end tundma 

8. Saad motivatsiooni uuteks tegudeks 

9. Saad häid ideid 

10. Saad uusi tutvusi 

11. Inimesed suhtuvad sinusse paremini 

12. Saad reisida 

13. Elu on huvitavam 

 

Minna Joor ja Reelika Vinogradov 
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JAANUARI SÜNNIPÄEVAD 

 
 

 
14.02 tähistame sõbrapäeva! 

 
Avatud sõbrapäeva postkastid. 

 
Valitakse kõige sõbralikum 

poiss, tüdruk ja õpetaja 
 
 

Jälgi infot stendil! 

 

 

Siim Hiielaid  

Kaarel-Andres Kelgo  

Birgit Miadzielec   

Lilli-Ly Hiielaid  

Robin Baiduža 

 

 

 

 

 

VEEBRUARIKUU ÜRITUSED 

 
13.02 esinevad Rain Simmul ja Jaan Sööt 

 

14.02 Sõbrapäeva tähistamine 

 

21.02 Iseseisvuspäeva aktus 

 

25.02 Sünnipäevalaste õnnitlemine 

 

 

 

 

 

AINEVÕISTLUSED JA OLÜMPIAADID 

 
06.02 Lääne-Virumaa etluskonkurss 

 

08.02 Keemia olümpiaad 

 

15.02 Ajaloo olümpiaad 

 

 

 

 


