
Ajaleht asutatud 1995. a 16. detsembril

Käisime õuduste õhtul Puiatus

7. novembril toimus Puiatu rahvamajas õuduste õhtu teemal „Tegelasi teisest ilmast”. See algas kell 
17.00, esinesime seal etendusega „Koll Kalli”.  Peale tunde saime vahepeal koju minna, et riided 
võtta ja natuke süüa ja siis pidi minema bussipeatusse. Sander, Kristjan, Mariann ja Liisbeth sõitsid 
õpetaja Sirjega; mina, Marta Poolakese ja Hendrik sõitsime õpetaja Enega.

Läksime  kohe  riideid  vahetama,  tegime 
näomaalingud, mis tulid väga lahedad. Siis 
algas üritus. Kogu saal oli täiesti pime ja 
ürituse  korraldaja  rääkis  toimuvast. 
Kollimaskiga  näitleja  rääkis  meile 
õudusjutte.
Läksime  lavale  ja  esinesime  esimestena. 
See tuli väga lahe, sest esinesime pimedas. 
Peale seda istusime enda kohale tagasi ja 
vaatasime Viljandi Waldorfkooli esinejaid. 
Nende  koletise  lossiks  oli  võetud  roosa 
lossi  moodi võrgust  majake,  kus hoitakse 
laste  mänguasju.  Nende  näidend  oli  küll 
väga  lahe,  nad  olid  selle  ise  koolis 
kirjutanud  nii,  et  üks  laps  kirjutas  kolm 
rida ja kaks rida murti kinni, nii et ainult 
viimane rida jäi näha. Järgmine kirjutas samamoodi ja nii see tekst valmis. Rohkem esinejaid ei olnud, siis  
näidati slaide loomadest, keda tavaliselt kardetakse ja kuulasime tarka juttu hiirtest, ussidest, ämblikest. 
Varsti toodi suur must kott, seal kotis oli saepuru ja saepuru seest tuli asju otsida, need said mälestuseks 
endale. Mina sain roosa markeri. 
Varsti oli jälle üks mäng, kõik, kes kohal olid, läksid ringi ja viis või kuus last läksid ringi sisse ja teised 
hoidsid kätest kinni ja tõstsid käed üles. Siis hakkas muusika mängima ja need, kes olid ringi sees, pidid 
teiste käte vahelt läbi jooksma. Varsti vaikis muusika ja need, kes jäid ringi sisse, läksid ringi sees käsi  
hoidma. Need aga, kes jäid ringist välja, said edasi joosta. See mäng oli lahe ja meeldis meile.
Peale seda hakkasime sööma. Söögid nägid välja väga erilised. Seal olid küpsised, mis nägid välja nagu 
sõrmed, ämblikuvõrguga muffinid, viinerid, limonaad, mille sees olid kalakujulised kummikommid, siis 
oli  veel  kurki,  porgandit  ja  paprikat.  See  söök  oli  super  hea,  siis  hakkaski  see  üritus  lõppema.  Me 
vahetasime riided uuesti ära ja võtsime näomaalingud maha ja sõitsime koju. 
Kokkuvõtteks oli see üritus väga lahe ja meile meeldis see väga.
Merilyn Vandrecht 6. kl
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 Toimus tegevusrohke mihklilaat

29. septembril oli mihklipäev. Toimus sügislaat, mängiti erinevaid mänge ja iga klass pidi tegema 
sügispildi ja kompositsiooni. Sündmus toimus saalis teise tunni ajal ning tunnid olid 
lühendatud.

Meie klass pidi tassima laada jaoks toole ja laudu.
Esimesed ostjad tulid saali ja ostmine läks lahti. Saal 
oli  rahvast  täis.  Mina  müüsin  kaneelirulle,  soola-
kange,  kooki,  õunu  ja  porgandiviile.  Meie  klassist 
müüsid vähesed.
Saali tagaotsas sai mängida erinevaid mänge, mida 

korraldasid meie klassi poisid. Mängudeks olid 
lambale saba taha panemine, nii et silmad olid 
kinni, veest õuna kätte saamine ja vähikõnd, nii 
et pall oli kõhu peal. Mina mängima ei läinud, 
kuna pidin müüma.

Vahepeal käisin ise ka vaatamas, mida keegi müüs. 
Lõpuks  oli  35  minutit  läbi  ja  pidi  minema  tundi. 

Peale tundi läksid väiksed sööma ja meie saime 
edasi müüa. Vahepeal osteti  palju, aga vahepeal 
ei  ostetud  üldse.  Kui  vahetund  lõppes,  pidi 
minema tundi.

Järgmises vahetunnis said väiksed edasi müüa,  aga 
suured  läksid  sööma.  Vahepeal  tehti  ka 
hinnaalandust,  et  rohkem ostetaks  ning mõned 
andsid üldse tasuta. Kui enam müüa ei saanud, siis meie klass hakkas koristama. Kui koristatud, siis 
läksid tunnid edasi.

Selline oli siis mihklipäev, mis oli tore ja väga lõbus. Mulle meeldib alati müüa ja teen seda ka järgmisel  
aastal.

Marta Poolakese 6. kl

Vargus koolis
Omalooming

Kert oli 7. klassi poiss. Oli oktoobri algus ja kooli tuli uus õpetaja, õpetaja 
Tammik. Oli arvutitund ja kõik jätsid koolikotid garderoobi. 
Õpetaja Tammikul polnud sel hetkel tundi ja läks garderoobi ja soris kõigi 
koolikotid läbi. Igagi väärt eseme võttis kaasa, telefonid, rahakotid jt. Peale 
arvutitundi  läksid  kõik  koolikotte  võtma  ja  nägid,  et  garderoob  oli 
segamini. Õpilased kontrollisid ega midagi kadunud pole, aga oli.
Kert  mõtles,  et  enne  õpetaja  Tammikut  selliseid  asju  ei  juhtunud.  Kert 
ütles, et ta kahtlustab õpetaja Tammikut, kes muidu on nii lahke. Teised 
teda ei uskunud, ta ütles, et paneme rahad kokku ja ostame kaamera. Kui ta 
seda tõestada ei suuda, et õpetaja Tammik on selle taga, siis maksab raha 
tagasi. 
Järgmisel nädalal oli jälle arvutitund. Enne tundi panid nad kaamera varjatud kohta ja läksid tundi. Peale 
seda tundi oli jälle garderoob segamini. Poisid võtsid kaamera ja vaatasid linti. Seal oli tõepoolest õpetaja 
Tammik ja soris teiste koolikotte.  Nad näitasid videot direktorile.  Tammik lasti lahti  ja direktor ütles  
politseile, et Tammik varastas koolis ja teda ei saa lasta teistesse koolidesse tööle minna. 
Tammikule tehti rahatrahv ja ta pidi asjad tagasi andma. Nüüd pani direktor koridoridesse ja garderoobi 
videokaamerad, et vargusi enam ei juhtuks.
Margo Mikk 8. kl

Lambale saba taha panemine.
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Meie koolis on sel aastal uus sotsiaalpedagoog  Maili Nälk

Kuidas Te sattusite Kalmetu kooli?
Minu esimesed mälestused Kalmetu koolist on aastast 1997, kui ma käisin Uusna lasteaiaga Kalmetu 

kooli võimla avamisel. 1998 muutus minu ja Kalmetu kooli vaheline suhe tugevamaks ja 
lähedasemaks: alustasin õppimist Kalmetu kooli esimeses 
klassis.

Kas Teile meeldib siin koolis?
Mulle meeldib väga Kalmetu kool, selleks on mitmeid erinevaid 

positiivseid põhjuseid ja eeldusi: kool asub maal ning loodus-
lähedus on minule kui terve elu maal elanud inimesele kodune

ja rahustav. Kalmetu koolis on alati õpilastele soovitud head ning 
õpetajad koos õpilastega on olnud ja ma loodan, et 

on ka siiani üksteise suhtes kokkuhoidvad.

Mis koolis olete veel õppinud?
2007. aastal lõpetasin Kalmetu kooli, edasi suundusin õppima 

Viljandi Maagümnaasiumisse, mille lõpetasin 2010. aastal. 
Pä- rast seda asusin õppima sotsiaaltöö erialale Tallinna 
Pedagoo-gilises seminaris.

Mis on Teie huvitavamad mälestused Kalmetult?

Kevadised matkad, sest mitte kunagi ei teadnud matka marsruuti ega pikkust.

Kus olete elanud? Ja kus praegu elate?
Olen elanud kolm aastat Tallinnas, kui omandasin kõrgharidust. Ülejäänud 20 aastat olen elanud Kalmetu 

koolist jalavisketee kaugusel. 

Kes on Teie pere liikmed?
Elan koos vanemate, venna ja õpetaja Viigi poolt õpilastele tutvustatud kaerasoriga.

Kas Teil on koduloomi?
Kaerasori, sügisel ja talvel on sahvris ja keldris hiiri ka, nad mulle nii väga ei meeldi, aga kodus nad 

elavad, ju siis on koduloomad ka nemad. 

Mis on Teie hobid?
Aasta pimedamatel  aegadel  otsin üles  kudumisvardad ning asun midagi  sooja ja  mõnusat  varraste  ja 

lõngaga valmistama. Kevade tulekul leian ennast askeldamas aias ja kasvuhoones. Suveõhtud viivad 
mind külateede ja viljapõldude vahele, sügisesed seenevihmad seenemetsa. 

Kas Te olete teinud midagi ekstreemset, kui ei, kas Te unistate millestki?
Inimesed  on  erinevad  ning  arusaam  ekstreemsuse  olemusest  on  inimestel  erinev:  mõne  jaoks  on 

ekstreemne laskuda kõrgest mäest suuskadel teisele piisab juba kelgutamisest. Minu jaoks on päris 
ekstreemne Tallinnas tramm number kahega sõitmine Koplist kesklinna. 

Mis on Teie lemmikfilm/lemmikraamat/lemmiknäidend?
Ma ei ole endale veel midagi lemmikut leidnud või ma teadlikult ei olegi midagi lemmikut valinud. 

Intervjueerinud Enri Takk (8. kl)

Õpetaja Maili Nälk
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Meie kooli uus õpetaja Airi Jegorov

1. Kuidas Te sattusite Kalmetu kooli?

Kalmetu Põhikooli sattusin ma esimest korda 12 aastat tagasi ema käekõrval. Nimelt tulin ma 2002. aastal
siia kooli 5. klassi õppima. Peale seda ei ole Kalmetu kool mulle kunagi väga kaugeks jäänud. Käisin nii
gümnaasiumi kui ka ülikooli ajal oma õpetajatel ja koolimajal vähemalt kord aastas külas. 2010. aastal
käisin „Tagasi kooli” programmi raames ka ajalootundi
andmas.  Päris  tööle  sattusin  siia  läbi  tutvuste  natuke
rohkem kui aasta tagasi.
2. Kas Teile meeldib siin koolis?
Mulle  meeldib  Kalmetu  koolis  väga.  Meil  on  toredad
õpilased, osavad kokad, sõbralikud abitöölised ja soojad
õpetajad.  Umbes  pooled  praegustest  õpetajatest  on  ka
mulle omal ajal tunde andnud ning sain siin koolis oma
teadmistele  tugeva põhja.  Ma poleks  eales  arvanud,  et
hakkan oma kunagiste õpetajatega koos töötama ning see
kogemus on siiamaani olnud super.
3. Mis koolis olete veel õppinud?
Keskhariduse  omandasin  Viljandi  Maagümnaasiumis
ning peale seda suundusin Tartu Ülikooli filosoofia-teaduskonda arheoloogiat ja uusimat ajalugu õppima.
Tulevikus tahaks väga oma õpinguid jätkata.
4. Mis on Teie huvitavamad mälestused Kalmetult?
Kõik huvitavad mälestused on ikka seotud enda kooliajaga. Hetkel tundub, et kõik mu endised õpetajad
on mulle mu pättused andeks andnud ja parem ei tuletaks neid meelde. Samas on mul tekkinud mõned
rõõmsad mälestused seoses oma tööga. Näiteks eelmise aasta jõulupidu ja teised tunnivälised üritused,
kus õpilased saavad oma loovust näidata.
5. Kus olete elanud? Ja kus praegu elate?
Kuni 10. eluaastani elasin Viljandis Männimäel, peale seda natuke aega Suure-Jaani vallas ning seejärel
kolisin Uusnasse, kus elasin suurema osa oma teadlikust elust. Ülikooli õpingute ajal elasin vahelduva
eduga nii Tartus kui ka Viljandis. Praegu elan Viljandis Paalalinnas.
6. Kes on Teie pere liikmed?
Minu perre kuuluvad isa, vend ja 3 õde ning õdede lapsed ja mehed.
7. Kas Teil on koduloomi?
Hetkel mul koduloomi ei ole, aga ma väga tahaksin endale kassi. Looma võtmise juures takistab mind
enim see, et ma viibin palju kodust eemal ja seetõttu ei saa ma kassile tagada vajalikku hoolt. Varasemalt
on mul olnud mitmeid lemmikuid: koer, rott,  kass. Kõige teistsugusem koduloom oli Aafrika hiidtigu
nimega Carrie.
8. Mis on Teie hobid?
Tegelen hobikorras käsitööga, seda peamiselt sügisel ja talvel. Samuti loen meeleldi häid raamatuid.
9. Kas Te olete teinud midagi ekstreemset, kui ei, kas Te unistate millestki?
Ausalt öeldes olen alati olnud väga ettevaatlik ja kahe jalaga maa peal inimene. Ma ei unista langevarju-
ega benjihüppest, aga ühel päeval tahaksin lihtsalt oma asjad kokku pakkida ja natuke maailmas seigelda.
10. Mis on Teie eluunistus?
Kui natukene luuleline olla, siis unistan õnnest ja maailmarahust.
11. Mis on Teie lemmikfilm/lemmikraamat/lemmiknäidend?
Lemmikfilm: mulle meeldivad igasugused ajaloolised ja mütoloogilised filmid. Tõeliselt hinge on läinud
näiteks  „The  Boy  in  the  Striped  Pyjamas”  ning  viimase  aja  lemmik  on  „Dallas  Buyers  Club”.
Lemmikraamat: enim meeldivad mulle biograafiad. Viimase aja lemmik on Corey Taylori „Seven Deadly
Sins”. Nooruspõlves avaldas sügavat muljet J. D. Salingeri romaan „Kuristik rukkis”. Väiksena 
meeldisid mulle hirmsasti Härra Lapsti lasteteatri telelavastused.
Intervjueeris Enri Takk (8. kl)

Õpetaja Airi Jegorov
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Möödunud suvi

Suvevaheaja alguses olin ma paar päeva kodus ja
veetsin  aega  sõpradega.  Käisin  Viljandi  laulu-ja
tantsupeol.  Enne  seda  läksin  linna  sõbranna
juurde-  seal  veetsin  kogu Hansa-päevade  aja  ja
paar päeva peale ka. Peale seda läksin maakoju-
isa juurde. Seal olles käisin palju ujumas, sõitsin
rattaga,  veetsin  aega  koos  koera,  kassi  ja  õega.
Paar päeva olin maakodus ja siis läksin koos õe ja
koeraga  koju  -  Uusnasse.  Koera  võtsime
sellepärast  kaasa,  et  tahtsime  teada,  kuidas  ta
välismaailmale  reageerib.  (Maakodust  ta
kaugemale  ei  saagi.)  Uusnas  veetis  ta  ainult
päevase aja. Hommikul enne maakodust Uusnasse
sõitu kammisin ma koera, kuna tal on ikka päris-
päris  pikad  karvad.  (Ta  on  pikakarvaline  Saksa
lambakoer, nimeks Roki-Roi.) Jõudsime Uusnasse
natuke  peale  7  varahommikul.  Veetsime  kogu
päeva põhiliselt ühes ja samas kohas - Uusna tiigi
ääres.  Seal  sai  Roki  ujuda  ja  seal  oli  üleüldse
lõbus.  Rokile  oli  lõbus  visata  pulka  vette,  kuna
alati,  kui ta pulga ära tõi, hakkas ta meid (mind,
õde ja mu parimat sõbrannat - Jessicat) taga ajama
ja  kuna  me  kilkasime,  tegi  see  Roki  tuju  veel
lõbusamaks.  Tutvustasin  Rokit  ka  oma  teistele
sõpradele,  ka neile  hakkas  Roki kohe meeldima.
Päev möödus lõbusalt ja siis oli kahjuks Rokil aeg
koju  minna,  kuna  isa  tuli  järele.  
Augustikuu  lõpu  poole  käisin  Eesti
Õpilasesinduste  Liidu  laagris.  Kalmetu  koolist

tulid sinna peale minu veel Jan ja Jüri. Laagris oli
väga  äge.  Sain  sealt  palju  uusi  sõpru  juurde.
Järgmine  aasta  saan  uuesti  loodetavasti  sinna
minna,  kuna  seal  on  nii  lõbus  ja  inimesed  on
ägedad.  
Reniita Jugomäe 7.kl

Käisin suvel reisimas mööda Eestimaad ja Lätis.
Lätis käisin lõbustuspargis, seal oli väga tore.
Mere  ääres  Pärnumaal  oli  mõnus  päevitada  ja
ujuda, seal oli ka mõnus seltskond, mis tegi päeva
veel mõnusamaks.
Suvel  veetsin  veel  oma  aega  kodus
lemmikloomadega,  mul  on  kaks  koera  Jossu  ja
Leedi ja neli kassi: Jonxu, Sussu, Sassu ja Kusti.
Mulle  meeldib  oma  koera  väga  vannitada  ja
temaga mängida.
Mul oli suvel ka väike projekt mu kassist Jonxust,
ma tegin temast pilte eri kohtades ja sellest kokku
tegin video. Ma tegin seda sellepärast, et kui teda
enam pole, on mida mäletada.
Ma käisin  suvel  ka  palju  oma sõprade  juures  ja
nemad  minu  juures.  Väga  tihti  käisime  ujumas,
kuna väga palav oli. Kord kui ma sõbranna juures
olin,  siis  viskasime  kroksi,  aga  kui  ma  viskama
hakkasin, siis jäi mul kroks jala külge kinni.
Suvel käisin veel oma klassiõega kontserdil. Seal
esinesid paljud head lauljad.
Minu suvi möödus väga lõbusalt!
Lisell Valgre 5. kl 

Roki-Roi koos minuga

Eesti Õpilasesinduse Liidu Laager 2014
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Möödunud suvi

Minu suvi oli nii kurb kui ka tore. Käisin Poolas autoga
ja pidasime perega minu sünnipäeva.
Kohe peale kooli läksime perega ja isa tuttava perega
Poola.  Me  pidime  autoga  sõitma  1100  kilomeetrit.
Sõitsime läbi Läti  ja Leedu. Kui me Poola jõudsime,
läksime  Poola  tippu.  Seal  oli  ilus  rand  ja  palju
kämpinguid.  Päev otsa  otsisime,  kus  ööbida.  Lõpuks
leidsime korraliku kämpingu. Kui me olime asjad lahti
pakkinud,  läksime  vaatasime  randa.  Alguses  oli  vesi
külm, aga ühe päeva pärast oli juba soojem, sest terve
päev päike paistis ja õues oli 30 kraadi sooja. 

Tagasi  Eestisse  sõites  läksime  läbi  Subbota.  Seal  oli
tagurpidi  maja.  See  maja  oli  äge  ja  hirmus.  Kui
jõudsime Leedu piirini, oli väljas 32 kraadi sooja. See
reis oli täis vahvaid seiklusi.
Suve keskel  ei  olnud mul kodus midagi  teha.  Läksin siis  onu töökohta raha teenima.  Ma pidin puid
laduma metsas. Sain kuu aega käia seal tööl. Raha sain 200 €. Ma olin väga õnnelik. Kodus pidin iga
nädalavahetus muru niitma.
Kui juba hakkas suvi lõppema, suri mu vanaisa Ado. Kõige halvem oli see, et päev enne sünnipäeva olid
matused. Aga sünnipäev oli ikkagi tore, sest mul tuli sõjaväest venna koju.
Mul oli tore ja kurb suvi. Suvi oli täis seiklusi ja palju päikest.
Steven Roosimaa 7. kl

Juunikuu lõpu poole ehk enne minu sünnipäeva kinkis isa mulle 110cc krossiratta. Ka sellega sai palju
sõidetud ja seda ka natuke remonditud.
Juulikuus käisin koos perega Soomes. Sõitsime sinna kella seitsmese laevaga Viking Line XPRS. Sõit
kestis kaua. Selle aja sees sõime laevas kõhu täis, kuna hommikusöök oli piletihinnas. Kui lõpuks Soomes
olime, siis hakkasime koheselt lõbustuspargi poole liikuma. Seal käisime Helsinki merimaailmas, inglise
keeles Sea Lifes, nägime palju haruldasi kalu ja muid põnevaid mereelukaid.  Peale Sea Lifes käimist
läksime tivolisse, sõitsime kartidega ja tegime muud lõbusat. Hiljem, kui lõbustuspargis käidud, läksime
paadireisile Soome saarte vahele. Peale seda aga sai ka käidud Soome loomaaias. Soome loomaaed on
lahe koht, kuna see on tehtud ühele saarele, kus ongi terve saare peal loomaaed. Tagasi Eestisse tulime
poole kümnese laevaga. Tallinnasse jõudsime öösel hilja. 
Pärtel Ernits 9. kl

Tagurpidi maja Poolas Szymbarkis

Kõver maja Poolas Sopotis
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VILJANDIMAA KOOLIDE 6.-9. KLASSIDE POISTE JALGPALL
                           Viljandi kunstmurul 22. september kell 9.00

Steven Roosimaa             7. klass
Markus Mälk                   7. klass
Janar Bergmann               8. klass
Remi Joosep Jürgens       8. klass
Martin Karv                     8. klass
Jüri Kallaste                     9. klass
Jan Põder                         9. klass
Ruudi Rang                      9. klass
Markus Vaher                  9. klass
Sören Marandi                 9. klass
Saavutasime 4. koha ja saime kutse 7. oktoobril Raplamaal toimuvatele rahvajalgpalli võistlustele, kuhu
valiti maakonnast üks kool. Raplamaal saime tunda hoopis teist taset ja nautida kõrgema klassiga mängu.
Poisid  olid  ääretult  tublid,  nüüd  kindlasti  suure  kogemuse  võrra  rikkamad,  saavutasime  12.  koha.
Osalemine Rapla võistlusel tagas pääsu EJL-i poolt korraldatud Triobet Aastalõputurniirile 26. detsembril
Kalevi spordihallis. 

VILJANDIMAA KOOLIDE 6.-9. KLASSIDE TÜTARLASTE JALGPALL
Viljandi kunstmurul 23. septembril kell 9.00

Liisa- Maria Aasa             6. klass
Marta Poolakese               6. klass
Kristiina  Sagevus             6. klass
Virge Järs                          7. klass
Anne-Ly Mutli                  7. klass
Meeri Tultsev                    7. klass
Hanna Poolakese               8. klass
Kersti Telkinen                 8. klass
Moonika Raidmäe             9. klass

Saime  2.  koha,  millega  kaasnes  pääse  vabariiklikule  võistlusele  8.  oktoobril  Viljandis.  Vabariiklik
võistlus oli kõigile suur rõõm, kuigi vastasteks olid võistkonnad, mis koosnesid suuresti litsentseeritud
mängijatest.  Seetõttu  oli  turniir  raske,  aga  siiski  jällegi  väga,  väga  kogemusterikas.  Tüdrukud  olid
äärmiselt visad, saime 10. koha.

VILJANDIMAA VÄIKESTE KOOLIDE 1.-5. KLASSI MURDMAATEATEJOOKS
Viljandi Jakobsoni Kool  24. september kell 13.00.  Saime 6. koha

Lumme-Marie Juhkamsoo   1. klass
Emily-Andra Angerjas        3. klass
Mirle-Merlin Järs                3. klass
Mariita Jugomäe                 4. klass
Lisell Valgre                       5. klass
Nathan- Dane Joakit           2. klass
Joosep Poolakese                2. klass
Oliver Lapp                         3. klass
Marten Karv                        4. klass
Kalle Raidmäe                     4. klass
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1. Valetama sünonüüm.
2. Vana antonüüm.
3. Vana ajaga tegelev õppeaine.
4. Usin, virk antonüüm.
5. Liikumisvahed merel liikumiseks.
6. Varas teise sõnaga.
7. Mis ei seisa kunagi paigal?
8. Hele teise sõnaga.
9. Sinise ja punase segamisel tekkinud

värv.
10. Kehaosa, millega haistatakse.
11. Seda looma kasutatakse veoloomana.
Vastussõnaks saab üks talispordiala.
Ristsõna koostas: Martin Karv 8. kl

                                    Naljad

Blondiin lülitab sisse autoraadio ja sealt

kostub: "Te kuulate Sky Plusi"

Seepeale hakkab blondiin närveerima ja imestab: "Kus nemad teavad, mida mina kuulan?"

                                                     *

Õpetaja: "Milline loom hüppab kõrgemale kui Eiffeli torn?

Juku: "Seda suudab iga loom, sest Eiffeli torn ei oska hüpata."

                                                     *

Juku tuleb viimasel koolipäeval enne suvevaheaega koolist koju.

ISA: "Juku, su tunnistus on nii halb, et lausa kerjab keretäit."

JUKU: "Ma arvan ka nii. Ma uurisin õpetaja koduse aadressi juba välja."

                                                     *

Õpetaja küsib: "Mis te arvate, lapsed, kas Kuu peal on elu?". Juku tõstab käe: 

"Kuu peal käib kindla peale väga elav seltsielu, sest nii palju kui mina olen

vaadanud, põleb seal igal öösel tuli!" 

                                                     *

Juku tuleb klassi, käed räpased.

Õpetaja: "Mida sa ütleksid, kui ma sedasi kasimatult sulle külla tuleksin?"

Juku: "Ma oleksin nii viisakas, et ei teeks sellest numbrit."

_____________________________________________________________________________________

Ajalehetoimetuse Kalmetu Sõna liikmed: Ene Toomsalu, Enri Takk, Margo Mikk, Dagmar Hekki, 
Steven Roosimaa, Reniita Jugomäe, Lisell Valgre, Marta Poolakese, Merilyn Vandrecht 
Ajaleht on erinumber, sest valmis Margo Mikku ja Enri Takki loovtööna.


