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Valentinisümboolika 

(14 veebruar) 

 
Üle maailma tuntud armastussümbolid on armastuse jumalanna 

Venuse poeg Cupido  ja südamesümboolika. Südant 
peeti emotsioonide, hinge ja armastuse asupaigaks. Suurte 
tunnete sümboliks on peetud Venuse lemmiklilli punaseid roose. 
Pitsilise äärega taskurätte kasutati kirglike tunnete 

väljendamiseks. Armastajate sümboliks peetakse veel tuvisid  
ning alates keskajast on X kui suudluse sümbol. Tänapäeval 
kasutatakse kirjades sümbolit XOXO, mille tähendus inglise keeles 
on „hugs and kisses“. 
 

 

MEIE SÕNA 
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PILDIGALERII 

 

 
VASTLAD Karl-Silver Kööp 7.klass 
 

 

                                  
SÕBRALE Lauri Pent 2.klass                     VASTLAKOMBED Kadri Reimann 7.klass 

 
 

                         
                                                SÕBRAPÄEVAKS Rander Möldre 2.klass 
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Minu retk Eestimaal 

MMaa  mmäälleettaann  sseeddaa  nnaagguu  eeiillsseett  ppääeevvaa,,  kkuuii  33  aaaassttaatt  ttaaggaassii  iissaa  jjaa  õõeeggaa  EEeessttiimmaaaallee  vvääiikkeessee  ttiiiirruu  

ppeeaallee  tteeggiimmee..  SSiiiiss  mmaa  aavvaassttaassiinn,,  eett  EEeessttii  oonn  vvääggaa  kkaauunniiss  mmaaaa!!  

MMeeiiee  rreettkk  aallggaass  rreeeeddee  vvaarraahhoommmmiikkuull  TTaammssaalluusstt,,  uummbbeess  kkeellllaa  88  ppaaiikkuu,,  kkuuii  ppaanniimmee  aauuttoo  

ppaaggaassiirruuuummii  vviiiimmaasseedd  vvaajjaalliikkuudd  aassjjaadd,,  aajjaassiimmee  aauuttoollee  hhäääälleedd  ssiissssee  jjaa  vvõõttssiimmee  eettttee  vvääiikkeessee  

rriinnggrreeiissii,,  ssiihhttppuunnkkttiikkss  VVaallggeerraannnnaa..  MMee  ssuuuunndduussiimmee  PPaallddiisskkii,,  sseesstt  mmiinnaa  jjaa  mmuu  õõddee  ppoollnnuudd  sseeaall  

kkuunnaaggii  kkääiinnuudd  jjaa  sseeaall  ppiiddii  oolleemmaa  mmiiddaaggii  eerriilliisstt..  KKoohhaallee  jjõõuuddeess  oollii  mmuull  ttuunnnnee,,  eett  oolleenn  jjõõuuddnnuudd  

kkuuhhuuggii  tteeiissee  rriiiikkii,,  kkõõiikk  oollii  üümmbbeerrrriinnggii  vveenneekkeeeellnnee  jjaa  vvõõõõrraass..  LLääkkssiimmee  mmeerree  äääärrddee  jjaa  tteeggiimmee  

sseeaall  vvääiikkeessee  ppiikknniikkuu,,  sseesstt  eeeess  oooottaass  vveeeell  ppiikkkk  tteeee..  KKuuii  mmee  aauuttooggaa  mmeerree  äääärreesstt  äärraa  hhaakkkkaassiimmee  

ssõõiittmmaa,,  ssiiiiss  iissaa  ppaakkkkuuss  vväälljjaa,,  eett  mmaa  vvõõiikkss  aauuttoossõõiittuu  pprroooovviiddaa,,  mmuuiidduuggii  oolliinn  mmaa  nnõõuuss..  RRoooollii  

ttaaggaa  iissttuuddeess  oolliinn  mmaa  nniiii  eelleevviill  aaggaa  sseeee  llõõppppeess  ssiiiiss,,  kkuuii  mmaa  oolleekkssiinn  aauuttooggaa  ppaannggaalltt  aallllaa  ssõõiittnnuudd,,  

sseesstt  sseeee  tteeee,,  mmiiddaa  kkaauudduu  mmee  vväälljjaa  ssõõiittssiimmee  rraannnnaasstt,,  oollii  vvääggaa  kküünnkklliikk  jjaa  mmee  eeii  nnääiinnuudd  kküünnggaassttee  

ttaaggaanntt  vväälljjaa,,  sseeeeggaa  mmee  eeii  tteeaaddnnuudd  mmiiss  mmeeiidd  eeeess  oooottaabb..  KKuuiidd  õõnnnneekkss  jjääiimmee  mmee  kkõõiikk  eelllluu  jjaa  rreettkk  

vvõõiiss  jjäättkkuuddaa..    

EEddaassii  ssuuuunndduussiimmee  mmee  PPäärrnnuu,,  mmööööddaa  EEeessttii  lläääänneerraannnniikkuutt,,  kkuuss  nnääggiinn  mmaa  kkaa  eessiimmeesstt  kkoorrddaa  

NNooaarroooottssiitt..  MMaa  oolliinn  vvaaiimmuussttuusseess  sseellllee  ppaaiiggaa  lloooodduusseesstt  jjaa  nneennddeesstt  RRoooottssiippäärraasstteesstt  mmaajjaaddeesstt..  

KKõõiikk  sseeee  aaeegg,,  mmiill’’  mmee  PPäärrnnuu  ssõõiittssiimmee,,  oolliinn  mmaa  vvaaiimmuussttuusseess..  MMaa  eeii  uusskkuunnuudd,,  eett  EEeessttii  nniiii  iilluuss  

vvõõiibb  oollllaa..  PPäärrnnuu  jjõõuuddeess  oollii  mmeeiiee  eessiimmeennee  ppeeaattuussppaaiikk  rraanndd--  kküüllll  sseeee  oollii  mmõõnnuuss  jjaahhuuttuuss,,  mmäälleettaann  

ssiiiiaannii,,  kkuuiiddaass  ppääiikkee  hhaakkkkaass  lloooojjuummaa,,  aaggaa  rraanndd  oollii  iikkkkaa  rraahhvvaasstt  ppuunnggiill..  MMee  jjooookkssiimmee  õõeeggaa  

vveettttee,,  iissaa  mmeeiiee  jjäärreell  jjaa  oollii  ttuunnnnee,,  eett  oolleekkssiimmee  kkuusskkiill  ssoooojjaall  mmaaaall..  SSeellllee  öööö  vveeeettssiimmeeggii  mmee  

PPäärrnnuuss,,  iissaa  ssõõpprraaddee  jjuuuurreess..  JJäärrggmmiinnee  hhoommmmiikk  aalluussttaassiimmee  mmee  ttaaaass  oommaa  rreeiissii,,  sseeeekkoorrdd  

sseeaaddssiimmee  eeeessmmäärrggiikkss  jjõõuuddaa  ssiihhttkkoohhttaa  jjaa  nniiii  mmee  kkaa  tteeggiimmee..  SSiihhttkkoohhttaa  jjõõuuddmmiinnee  ttäähheennddaass  

ttaaggaassiippöööörreett,,  aaggaa  llõõppuukkss  mmee  ssiinnnnaa  jjõõuuddssiimmee  nniinngg  sseeee  ppiikkkk  aauuttoossõõiitt,,  mmiiss  kkeessttiiss  kkaakkss  ppääeevvaa,,  oollii  

sseeddaa  vväääärrtt..  VVaallggeerraannnnaa  oonn  EEeessttiimmaaaa  üükkss  ppaarriimm  ppuuhhkkeeppaaiikk--  sseeee  oonn  üükkss  ppiikkkk  vvaallggee  rraannnnaarriibbaa,,  

kkuuss  oonn  hheeaa  ppeeeessiittaaddaa  jjaa  oommaa  ppuuhhkkuusseeppääeevvii  vveeeettaa..  RRaannnnaass  vveeddeelleessiimmee  jjaa  tteellkkiissiimmee  kkoollmm  ppääeevvaa,,  

sseeee  oollii  vvääggaa  mmõõnnuuss,,  sseelllleellee  ttaaggaassii  mmõõeellddeess  lläähheebb  ssiiiiaannii  ssüüddaa  ssoooojjaakkss..  MMeeiiee  ttoorree  rreeiiss  kkeessttiiss  

nnääddaall  aaeeggaa  jjaa  mmaa  kkoorrddaakkss  sseelllliisstt  rriinnggrreeiissii  oommaa  iissaa  jjaa  õõee  sseellttssiiss  iiggaa  kkeellll..  

AAnnuu  RReeiimmaannnn,,  99..  kkllaassss                                                                                                                                                                       
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Üritused ja võistlused 
 
04.03 Reaalainetepäev 
06.03 Maakondlik kirjandivõistlus 
12.03 EtEndus „tEEd juuaksE kEll viis“ tallinnas 
12.03 Veerandilõpupidu 
13.03 Emakeelepäev ja ilukirjavõistlus 
13.03 Ülevallaline algklasside luulekonkurss 
25.03 Sünnipäevalaste õnnitlemine 
26.03 Matemaatikavõistlus Känguru    
 
 

Sünnipäevalapsed veebruaris 
 
Rando Seimar 
Helis Manninen 
Rene Põllumaa 
Tanel Kümnik 
Janely Miadzielec 
Marleen Hummal 
Martti Luik 
Söögitädi Irina 
 

PALJU ÕNNE! 
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Tähtpäevade ristsõna 
 

Paremale 
2. Mis lipupäev on 14. märts? 

4. Mis päeva peetakse õunte valmimise päevaks? 
7. Mis päev on lambapüha? 

8. Mis tähtpäeval algab (tavaliselt) talv? 
9. Tulepatroon Laurentsiusele pühendatud päev 

11. Ainuke riigipüha jaanuaris 
12. Püha Markuse auks pühendatud päev 

Alla 
1. Päev, millal kõiki toite kutsutakse tuhatoitudeks 

3. Riigipüha juunikuus (mitte jaanipäev) 
4. Sellel pühal arvati, et öökülmade aeg on nüüd lõppenud 
5. Mis päeval oodatakse koju surnud esivanemate hingi? 

6. Paavst Gregorius Suure surmapäev 
10. Mis päeva tähistatakse novembrikuu teisel pühapäeval? 

 
 
 

 
Lahenduse, mille paned postkasti, saad vastuste 1, 7, 5, 3, 2 ja 9 
esimestest tähtedest. 
 
Ära pane ristsõna postkasti! 
 
Loosimine toimub peale vaheaega. Jaanuarikuu auhinnamängu 
võitjad olid Aime-Pille Luik, Brigitta Luik ja Maria Meidla. 
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