
      Ajaleht asutatud 1995. a 16. detsembril

  

       53. lend

1. Ernits, Pärtel
2. Jakobson, Janno
3. Kallaste, Jüri
4. Koovit, Martin
5. Marandi, Sören
6. Põder, Jan
7. Raidmäe,

Moonika
8. Rang, Ruudi
9. Raudsepp, Mait
10. Reial, Ragne
11.  Suigusaar, Tarvo
12. Vaher, Markus 

Minu klass 20 aasta pärast

Minu klass 20 aasta pärast, kus enamus on 35 aastat vana, on osad meist Eestist ära läinud. Jüri on
läinud Aafrikasse  mustanahalisi  naisi  otsima.  Sören on ülemaailma tuntud it  spetsialist  ja  koos
temaga on Pärtel ja Martin, kolm kõige targemat arvuti teadjat. Jan on jagamises WWE meister ja
on paljud ööd hotellides naistega hullamas ja oma konkurente alistamas. Markus on Põhjamaade
kõige nõutum arhitekt.  Janno on juba Vanamuises ja on paljudes ETV saadetes esinenud ja iga
eestlane teab Janno Jakobsoni. Ruudi on juba ohvitser, kes on saanud juba Kotka risti teenetemärgi.
Tarvo on pereisa,  kellel  on oma maja,  töö ja naine. Ragnest on saanud eesti  keele õpetajaks ja
kirjutab romaane. Moonika elab maal koos Silveriga ilusat elu talus ja on perenaine. Nad on tulnud
maale  seniks  kuni  väike  põnn sünnib.  Mait  teeb  uurimus  tööd maal  loousest  ja  tegeleb  linnas
ajalooõpetajana ja bioloogia õpetajana maal. Kõigil meil on üks tore elu ja pere.
Mait Raudsepp 9. kl
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Moonika Raidmäe- vaikne tüdruk; 

tore tüdruk, tark ka; ilus; rõõmus; 

Moonika on tagasihoidlik tüdruk, 

kes on pigem oma seltskonnaga, kui 

klassiga; muidu sõbralik inimene; 

heledapäine karismaatiline heas 

mõttes; tavaline, tore. 

 

Ragne Reial- sõbralik; tore ja ilus 

tüdruk; klassist saavad kõik temaga 

hästi läbi; õppimine on tal hea ning 

ühesõnaga tore inimene; väga 

otsekohene, kui ei meeldi ütleb 

välja; lõbus, klassi kullatükk; väga 

kena neiu; hea inimene; suhteliselt 

tore tirts, aga natuke kuri ja 

närviline; kiiresti solvuv; vahel 

vinguviiul 124, aga muidu pole 

hullu midagi; väga seksikas linna 

preili; hooliv, korralik neiu. 

Ruudi Rang-  rõõmsameelne; sõbralik; Ruudi on seltsiv;  tema suureks huviks ja hobiks on sõjandus; 

kindlasti saab temast sõdur; tundub tuim inimene; pika mõtlemisega, aga kohusetundlik; tundub natukene 

sõjakas; klassi musklimees; ärritub kergesti; väga lõbus tüüp; tülli ei tahaks temaga minna; läheb tihti 

närvi; lahe tüüp, mõistab nalja ja oskab ise nalja teha, keevavereline; parim „närvar”, tegelikult oled 

heaks sõbraks saanud, edu gümnaasiumis!Muidu täitsa tore inimene, aga ärritud nii kergelt, et lausa kahju 

hakkab.  

Markus Vaher- sportlik poiss, naerupall; naljamees; Markus on lahe poiss, kes veedab aega meelsasti 

sõprade ja klassikaaslastega. Samuti meeldib talle koolis lauatennist mängida. Ühesõnaga on 

spordiinimene; abivalmis. Algklassides tundus eputrilla; tore väike jalkafänn, vahest ülbe, aus, 

kohusetundlik; parim väravavaht; tore ja hea südamega tüüp; sinuga saan meie klassis kõige paremini 

läbi. Esimestel aastatel tundusid ülbe, aga nüüd oled 

sa väga heaks sõbraks saanud. Ülihea sõber; naerab 

kõige rohkem, kõige muhedam vant, keda tean. 

Natuke ülbe; ülihea väravavaht ja väga tore väike 

laps. 

 

Pärtel Ernits- uudishimulik; tehnikaspets, kellel on 

hea parempoolne aju; jutukas, pole eriti 

kohusetundlik, meeldib robootika; krossimees; 

vihastub kergesti, halva huumorimeelega, kuid kui 

tuju hea, siis on tore ja naljakas; ei viitsi koolis käia, 

tore poiss, hea mõistusega; wannabe motosportlane ja 

muidu muhe mees; poiss, kellele meeldib paljude 

asjadega tegeleda. Õppimine pole üks neist; sõbralik. 

Sören Marandi- vahel laisk, aga muidu väga tore; 

väga lahe inimene, naljakas, hoolib oma tukast; tark, 

naljakas; abivalmis; tore ja sõbralik inimene, kellele meeldib klassikaaslastega pinksilaua ääres aega 

veeta; heledapäine pikka kasvu sinisilmne tubli tüüp; meie klassi ainus hipster, kõige naljakam, team 

player; väga tore ja hea huumorimeelega pesamuna; kõige parem inimene meie klassist, prill; sa oled 

Sõber suure algustähega; abivalmis, sõbralik, eeskujulik poiss; arvutisõltlane, muidu tore poiss. 

Las veesõda algab 

Veesõda käib täiel jõul 
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Janno Jakobson- alati abivalmis; tore ja alati hea tujuga; rõõmsameelne poisu, kellele meeldib palju 

rääkida; kogu aeg heatujuline, ilusa lauluhäälega, hea sõber; lahke, väga seltsiv poiss, kes tegeleb paljude 

asjadega; meeldib lobiseda ja ühiskondlikest asjadest rääkida; ülbe kunstisõber, võtab kõike naljaga, 

kohusetundlik; hea laulja ja tantsija; 

väga tore ja lõbus inimene; väga 

jutukas, käitub normaalselt. 

 

Tarvo Suigusaar- Tarvo on vaikne, 

kuid seltsiv poiss, saame hästi läbi ja 

saab vahest ka nalja; vaikne, hea 

käekirjaga, tark, tundub usaldusväärne 

ja tore klassikaaslane; uus poiss, 

meeldib inglise keel ja on sõbralik; 

vaikne ja salapärane; muidu muhe 

vana, aga natuke kinnine inimene; ei 

tea eriti, aga tundud hulljulge; klassi 

kõige värskem poiss, vaikne ja 

rahaboss; Minecrafti fänn; õpib hästi; 

inglise keeles tugev, väga lahke poiss; 

tundub sõbralik, käitub hästi, tore 

poiss. 

 

Martin Koovit- tehnikahuviline; tark 

arvutite alal; meeldib elektroonika; tehnikamees; tore kaksik-klassivend oled, vahel oled kuri minuga; 

väga nutikas; IT teadlane ja tore ka; tark prill, kes tegeleb paljude asjadega; tarkpea, räägib palju; 

abivalmis; hea ja lahke sõber, kes vahest keerab vindi                                    

üle, üldiselt väga seltsiv ja teguderohke inimene; teab mootorratastest palju.  

  

Jan Põder- tubli ja sõbralik spordipoiss; sportlik põder; peoloom ja väga lahe inimene; matemaatik-

spordipoiss; naljakas; pikka kasvu spordipoiss, kes veedab aega meelsasti klassikaaslastega pinksilaua 

ääres; meeldiv inimene, tundub nagu alfaisane meie klassis; korralik; võrkpalli pro, ego, naistemees, 

hoiab saladusi hästi, tantsib hästi. 

 

Jüri Kallaste-  kõva spordimees, väga energiline, 24/7 telefonis, muidu tore; sa oled muutunud ülbeks, 

aga kunagi olid vinge sell; meie klassi lahe poiss, sekspomm; inimene, kes ei suuda kunagi telefoni käest 

panna, ego; jutustab palju; tundub selline ego tüüpi inimene, omakasu otsiv, väga enesekindel ja mida 

tahab, seda ka saab tavaliselt; omamoodi sell. 

 

Mait Raudsepp-  vaikne, meeldib õppida, 

kohusetundlik, muidu tubli poiss; natuke 

aeglane, aga tubli õppija; tore ja vaikne, 

vahel ajad kahtlast juttu; liiga tark meie 

klassi jaoks, sõbralik; aeglase taibuga 

tüüp; väga tark ja sõbralik poiss, kes on 

meie tulevane arst; tark kuningas, kes saab 

asjadest hoopis teistmoodi aru, mis ei ole 

alati halb omadus; tark; meeldib palju 

õppida, eeskujulik; tark poiss, kes on 

vaikne ja tagasihoidlik, väga sõbralik. 

Oleme koos tutipäeva aktusel 

Parim õpetaja oma autoga 
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Mälestused kooliajast 

 

Kõige erksam mälestus on teletornis käik, kus tegime palju füüsikalisi katseid ning vaatasime videot 

kosmose kohta. Otepää seikluspark oli üks parimaid ekskursioone, sest mulle meeldib turnida ning eriti 

kuues rada, kus lihtsalt lased kõrgelt alla. Soomaast mäletan erinevaid piknikke, ristsõnu ja küsimusi ning 

Tallinna lähistel olevat seiklusparki. Laagrites ma käinud ei ole, kuid koos paari klassikaaslasega oleme 

palju metsas käinud ja sõda mänginud.  

Tarvo Suigusaar 9. kl 
 

Teine hea mälestus koolist oli neljandas klassis. Koolile tehti juurdeehitus ning pidime õppima ühe aasta 

rahvamajas. Klassid eraldati kardinatega ning õpetaja õpetamist oli väga halvasti kuulda. Õpetaja 

Annikaga õppisime inglise keelt tagaruumis, kus vaatasime telekast ingliskeelseid õpetusvideosid. 

Nendega õppis kõik väga kiirelt selgeks. Talvel lükati seal õue peal traktoriga suured lumehunnikud. Igal 

klassil oli oma mägi ja kõik tegid selle seest tühjaks ja tegid onni. Meie lõbu rikuti ruttu, sest õpetajad 

kartsid, et see kukub kokku, kui keegi seal sees on. Mälestusi on olnud põhikooli jooksul väga palju. 

Enamasti ikka häid mitte halbu. 

Sören Marandi 9. kl 
 

Kooli ajal tegelesin palju spordiga. Olen saanud häid kohti võistlustel ja ise ühe võistluse korraldanud ka. 

Ise korraldatud võistluse nimi oli  „ Jalad murule“ ja see oli koolidevaheline jalgpalliturniir. Väga palju 

tegelesin võrkpalliga. Eestis olime eelmine aasta kolmandad ja käisime ka Läti rahvusvahelistel 

võistlustel Eestit esindamas. Kahjuks nüüd on mu põlved haiged ja spordiga ei saa vist enam kunagi 

tegeleda. Igal aastal oli palju ekskursioone, mis ei pruukinud olla just kõige huvitavamad, aga nalja sai 

ikkagi. Ekskursioonidega rändasime läbi terve Eesti. Käisime nii Hiiumaal kui ka Kohtla- Järve 

kaevandustes. Väga lahedad olid õpilasesinduse laagrid. Öösiti olime üleval ja alati toimus midagi. 

Laagrid olid alati üliägedad ja väga väsitavad. Kool on olnud lahe ja loodan, et edasine koolitee on sama 

lahe kõigil. 

Markus Vaher  9. kl 
 

Tulin siia kooli teise klassi. Kool oli võrreldes endisega väiksem ja inimesed tundusid sõbralikumad. Siis 

olid minu klassivennad 

veel Kevin, Tõnis ja 

Hanno. Esimene klassi-

juhataja oli mul õpetaja 

Anneli Valgre. Järgmi-

ne mälestus pärineb 

mul 4. klassi ajast. 

Õppisime rahvamajas, 

sest kool oli remondis. 

Minu klassijuhatajaks 

oli õpetaja Annika 

Lond. Rahva-majas oli 

omamoodi lahe, sest 

iga vahetund võis õue 

minna. Talvel kelguta-

sime seal ja ehitasime 

suuri onne. 

Pärtel Ernits  9. kl 

Oleme mänguhoos peale aktust 
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Mäletame hästi oma kooliaega 

 

 

Ekskursioonidel oleme käinud paljudes kohtades. 

Kihnu saarel käsime päris ammu, kuid see oli väga 

vahva. Praamiga oli lahe sõita, sest see loksus väga 

palju. Kihnu saarel sõitsime ringi veoautode 

kastides, käisime majaka juures ja hiljem otsisime 

auguga kive. Lõpetuseks kinnitasime keha. Valma 

seikluspargis meeldis mulle väga. Käisime seal 

seitsmendas klassis ja meiega oli kaasas kaheksas 

klass. Pärast käisime ka ujumas. See oli super päev. 

Klassiga käisime hiljuti vaatamas operetti „ Savoy 

ball“. Ma ei uskunud, et mulle võiks operett nii 

meeldima hakata. Kõige parem esinemine opereti 

kogemus, mis mul on olnud. Õpilasesinduslaagrid 

on koolis olnud parimad. Sõpradega on alati väga 

lõbus ja toimub palju huvitavaid tegevusi. Eelmise 

aasta laager oli väga lahe. Õues toimus orienteerumine ja hiljem mängiti arvutimängu nimega 

Counter Strike. Mõned vaatasid ka õudukaid, kuid see polnud minu arvates üldse õudne. Õhtul 

anti meile söögiks makarone lihatükkidega, mis oli väga hea. Hommikul anti meile putru ja 

võileibu.Ragne Reial 9. kl  

Ragne Reial 9. kl  
Kooliajast on mul meeles kõige paremini, kuidas ma esitasin 8. klassis üheksandale klaassile ettekannet 

Ervin Rommeli elust. Ma olin palju ette valmistanud ja esitlemine läks hästi. Mulle meenub, kuidas ma 

seal huumorit tegin, püüdes neile seletada Rommeli liikumist Aafrikas, tehes Aafrika mandri kaarti, mis 

oli nagu ruut väljanägemiselt.  

Mulle meenub veel, kuidas ma seitsmendas klassis käisin preemiaekskursioonil Kassinurmel larpimas. 

Seal oli hästi põnev, larpisime mõõkadega ja vallutasime kindluse, ka saime süüa ja loodusest rõõmu 

tunda, külastades sealseid hiide.  

Mait Raudsepp 9. kl 
Käisime klassiga Kihnus, Kohtla-Nõmmel, Soomaal, Rakvere linnuses. Need nimetatud ekskursioonid on 

olnud kõige meeldejäävamad. Kihnus käisime tutvumas selle rahvaga, kes seal elab. Nägime sadama 

ääres olevat torni ja nelja vanaprouat, kes laulsid meile. Kohtla-Nõmmel käisime vaatamas kaevandust, 

mis enam ei tööta. Seal saime sõita ka veel kaevandusrongiga. Soomaal oleme käinud tavaliseld 

matkamas. Seal oleme klassiga käinud mitmeid kordi. Tavaliselt kõndisime seal umbes neli kilomeetrit ja 

peale kõndimist sõime. Rakveres käisime paar aastat tagasi. Minu ja mõne teiste Kalmetu kooli õpilase 

giidiks oli meie enda kooli õpetaja Gerda. 

Veel olen palju laulnud viimasel ajal. Olen koos Ragnega laulnud nii lauluvõistlusel, kus saavutasime 

teise koha kui ka vabariigi aastapäeva aktusel. Lauluvõistlusel laulsime Ott Leplandi laulu ,,Sinuni“ ja 

vabariigi aastapäeval laulu ,,Eesti muld ja Eesti süda. Veel laulsin jõulukirikus B. Õigemeele laulu „Laps 

peab sündima“. Jõulukirikus lauldud laul tuli mul kõige paremini välja. 

Janno Jakobson 9. kl 
Kõige suurem mälestus minu jaoks oli teatrietendus „Musta pori näkku“. Seal oli nii lahe ja see, kuidas 

Mihkel Raud laulis, oli minu jaokshämmastav. Käisime seda tükki vaatamas Tartus Vanemuise teatris. 

Suur asi oli minu jaoks, kui käisin Viimsis Laidoneri sünnipäeval. Mul oli kutse minna pärast ausamba 

avamist Laidoneri mõisa peole. Seal oli palju kindraleid ja suuri ninasid. Olin peaaegu ainuke noorkotkas 

seal. See koht oli minu jaoks nii peen, et ma ei teadnudki, kuidas seal olla. 

Kooli ekskursioonidest jäi mulle kõige rohkem meelde Kihnus käik. Kui sinna sõitsime, siis merel olid nii 

suured lained ja see praam, kus me peal olime, oli ka suhteliselt kiire. Praamil istusid Kihnu inimesed, 

neil olid rahvariided seljas. Lauri Hollo laulis Kihnu Virve laule. 

Ruudi ruulib rattaga 
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Me hoidsime ühiselt kokku 

 

 

Kui algklassid läbi said, saime kandideerida 

õpilasesindusse, sinna ma ka sain. Olen olnud 

õpilasesinduses järjest kolm aastat, viimane aasta olin 

asepresident. Õpilasesindusest mäletan palju laagreid nii 

koolis kui ka väljaspool kooli. Õpilasesinduses olles 

sain palju üritusi korraldada. Loovtööna 8. klassis 

korraldasin koos Jüriga isegi ÕE laagri.Kalmetule tulles 

lõpetasin jalgpalliga ja läksin võrkpalli.Tänu Egon 

Edole tegelesin sellega viis aastat, nüüdseks olen 

lõpetanud. Võrkpalliga saavutasin palju, lisaks paljudele 

väikestele tiitlitele tulime kahel korral ka Eesti 

meistriks. Kalmetu kooli olen ma esindanud jalg-, korv-

, võrkpallis ja kergejõustikus. Ühel aastal võitsin 

aastapäeva jooksu. 

Olümpiaadidel käisin ka, enamus olid neist matemaatikas, aga käisin ka ajaloos. Matemaatika võistlustelt 

on mul palju häid saavutusi nii meeskondlikke kui ka individuaalseid, näiteks Känguru. Olen esindanud 

meie kooli ka väga paljudel viktoriinidel. 

Jan Põder 9. kl 
Lapsepõlves meeldis mulle alati puu otsas ronida. Ühel korral läks nii, et ma jäin puu külge peaalaspidi 

rippuma. Sellel hetkel kartsin väga. See ongi minu põhjus, miks kardan kõrgust ja kõrgeid kohti.  

Saades seitsmeaastaseks, ootas mind ees kooliaeg. Aeg, mis muutis mu elu. Juba esimeses klassis algas 

kiusamine. Ma ei tahtnud koolis käia ja ei pingutanud õppimises. Oli ka häid aegu, kui klassikaaslased 

kokku hoidsid ja üksteist kaitsesid. Tasapisi pürgisin klassi võrra edasi. Saada hinded korda, see oli mu 

kõige suurem soov. Muidugi tahtsin kiusamisest lahti saada. Koolikiusamine kestis seitse aastat. 

Kiusamine lõppes, kui läksin kaheksandasse klassi.   

Moonika Raidmäe 9. kl 
Ühel kolmapäeval panin ma ülikonna 

selga ja kikilipsu kaela. Läksin uhkel 

sammul kooli, kus olid sama uhked 

semud sama uhketes ülikondades. 

Kõndisime mööda kooli ringi ja 

nautisime armunud tüdrukute pilke. 

Pärast kolmandat tundi sai see kahjuks 

läbi. Astusin väiksesse autobussi ja 

loksusin Tallinna poole. Poole tee peal 

tegi bussijuht peatuse ja bussis olnud 

inimesed läksid värsket õhku hingama 

ja juua ostma. Jälgisin nende eeskuju ja 

ostsin kõrremahla, mida luristasin 

vaikselt bussis. Kui olin juba bussiga 

Tallinnas, siis kukkus kuum 

plastmassitükk ventilaatorist ühe mu 

kaasreisija rinna peale ja põletas ta 

pluusi väikse augu. Edasi läks sõit täitsa 

rahulikult. Olin bussiga jõudnud Solarise keskuse juurde ja astusin uhkel sammul bussist maha. Mulle 

puhus näkku külm Tallinna tuul. Läksin tagasi bussi ja võtsin oma mantli. Läksin oma sõpradega Estonia 

ooperimajja. Tänu meie kooli õpetajatele saime teha väikse ekskursiooni ja minna ruumidesse, kuhu 

"Eero veerib juba..." A. Kivi "Setise venda" 

Jüri laseb heal maitsta 
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Vabatahtlik töö MTÜ-s Kaleselts 

 

Käisime Valmas MTÜ Kaleselts paadiehituskuuris vabatahtlikku tööd tegemas 27. novembril. 

Meid võtsid vastu muhedad vanad Marko Vaher ja Ants Leiaru, kelle jaoks kalamehejutud ja -

naljad ja paadid ja Võrtsjärv ongi 

kogu elu. Nad on ihust ja hingest 

järvemehed.  
 

Kaleseltsi mehed on varem valmis-

tanud 3 kalepurjekat. Üks neist seilab 

suviti Viljandi järvel ja kaks Võrts-

järvel. Hetkel oli töökojas üks remonti 

ootav suurem paat, mille põhi on nii 

viletsas seisus, et paistab läbi. Ühe 

tuttuue  paadi ehitamise alguses  saime 

meiegi olla. Selle peale hakatakse 

ehitama.  

Alustuseks kütsime ruumi soojaks. 

Niikaua kui ruum sai tegutsemiseks 

talutavaks, vedasime kuuri paadikaarte 

puid. Neid ei painutata. Mehed otsivad 

metsast just sellised kõveras 

männijuuri, millest saavad edasise töö käigus paadikaared.  

Kui majas oli juba veidi soojem, hakkasime šablooni abil männijuurtele õiget kaarte kuju peale kandma. 

Iseenesest  töö pole üldse konti murdev, aga võtab jube kaua aega. Ja kummargil oli täitsa tüütu olla. 

 

Samal ajal rääkisid Ants ja Marko meile palju 

põnevat paatide ehitamisest ja ka kale-

purjekatest. Natuke ka kalurite igapäevasest 

elust. Siis saime kordamööda katsetada ka 

saega kaarte väljalõikamist. Kuna meist keegi 

polnud varem suure saega töötanud, oli see 

üsna põnev, aga ka veidike hirmutav.  Täpsus 

on selle töö juures väga vajalik.  

Ja oh mis õudus - lõpuks pidime oma järelt ka 

kõik ära koristama. Kui nüüd päris aus olla, 

koristasime natuke rohkemgi segadust kui ise 

tekitanud olime. Tegelikult valitseb kalekuuris 

ikka paras loominguline segadus. Ega me seda 

kõike ära koristada jõudnud.  

Preemiaks saime sõita  paar tiiru kalamehe 

talvise abilise - mootorsaaniga. Kuna järv polnud veel 

külmunud, siis pidime neid kalameherõõme maitsma 

kahjuks põllu peal.   

Meil oli üks lahe koolipäevajärgne pärastlõuna. Ja töö 

ei tapnudki. Meid võtsid lahkelt vastu ja kostitasid 

mõnusate kalamehejuttudega MTÜ Kaleselts juhatuse 

liige Marko Vaher ja MTÜ Kaleselts juhatuse liige 

Ants  Leiaru. 

kaleselts@gmail.com 

Jan ja Jüri märgistavad männijuurtele kaare kuju 

Kalaseltsi juhatuse liikmed Ants ja Marko 

Markus teeb tööd suure saega 

mailto:kaleselts@gmail.com
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KEAT-i Kalmetu võit 

 

Reedel, 15. mai kell pool üheksa ootas kooli 

juures buss, mis viis minu, Virge, Anne-Ly, 

Martini, Marta, Kristjani ja Ivari Keati 

võistlusele. KEAT tähendab Kaitse End ja 

Aita Teisi. Alguses, kui kõik võistkonnad oli 

kokku tulnud, tegime soojendusi.  
Meie esimene punkt oli  küsimustik raudtee 

ohutuse kohta. Kui hakkasime seda lõpetama, siis 

hakkasime vaidlema, mitu meetrit peatub 

reisirong, kui ta sõidab 90 km/h. Seal oli meil 2 

vale vastust. 

 Peale seda läksime demineerijate punkti. Seal 

pidime otsima üles üheksa pommi ja tuvastama, 

mis pommiga on tegu. Lisaks mõned pidid 

kirjutama, mis teha, kui  leiad pommi. Leidsime 

kaheksa pommi ja pomm, mida me ei leidnud, oli 

puu otsas.  

Peale seda oli meil esimene maanteeohutuse 

punkt, seal näidati, kui kõrgel peab olema peapadi 

autos ja kuidas peab olema turvavöö kinnitatud. 

Mis juhtub avarii korral ning kuidas autost välja 

saada. Meile näidati, mida tuleb teha siis, kui auto 

on kummuli (katusel) ja saime seda ka ise 

proovida. Teises maanteeameti ohutuse punktis 

sõitsime rattaga vigursõidurajal. Seal saime 

kingituseks võtta, kas kaks rattatuld või kaelaräti. 

Kõik võtsid kaelaräti.  

Viies punkt oli kaitseameti rada, mille läbisime 

paaridena ehk üks juhatas ja teisel olid silmad 

kinni seotud ja siis vastupidi. Rajal olid koonused 

ja siilid (koera mänguasjad), millele ei tohtinud 

pihta minna. 

Kuues punkt oli tuletõrje. Meile tutvustati 

erinevaid kustuteid, andureid ja kuidas neid 

võrrelda ning kõige parem leida. Koha peal saime 

proovida tule kustutamist pulberkustutiga ja 

tuletekiga. 

Seitsmes punkt oli politseipunkt. Seal saime 

küsimused narkootikumide ja uimastite kohta. Me 

saime seal peaaegu maksimumpunktid, ainult üks 

punkt jäi puudu. 

Kaheksas oli esmaabipunkt, mis asus mõisa taga. 

Seal meil paluti oodata. Järsku tuli suur kisa ja 

läksime ruttu õnnetuspaiga juurde. Seal oli kuur, 

kus oli umbes kuus inimest. Ühel oli nael läbi käe 

läinud, teisel pea katki, kolmas oli puuriida pealt 

maha kukkunud. Kohe, kui ma seda nägin, ütlesin 

112, siis päästja, kes oli minu kõrval, vastas 

mulle. Tõime kõik välja peale ühe, kes oli 

teadvuseta. Ta oli laual all ja tal oli pea katki. 

Temaga tegelesid Anne-Ly ja Martin. Kui kõik 

olid väljas, andsime neile tekid, et neil külm ei 

hakkaks. Ivar sidus tüdrukut, kellel oli nael läbi 

käe läinud. Lõpuks, kui aeg sai otsa, saime teada, 

et tegime kõike väga hästi.  

Peale seda läksime teise esmaabipunkti. Seal 

pidime elustama kaks inimest (nukud, üks 

täiskasvanud ja teine kümneaastane laps), kes olid 

veest päästetud. Nendega tegelesid Anne- Ly, 

Martin, Ivar ja mina. Kristjan, Kersti, Virge ja 

Marta läksid tiigi äärde, kus tuli päästa inimene 

uppumast. Inimese pea asemel kasutati palli, 

mille juurde tuli visata päästerõngas. Kohtunikud 

kiitsid meid ja  saime maksimumpunktid.  

Peale seda läksime jälle samasse majja, kus meil 

oli enne raudteeohutus. Seal küsiti meilt 

küsimusi, mis olid seotud noore inimese 

tervisega, selle eest punkte ei saanud. Meil oli 

natuke vaba aega ja  mängisime korvpalli. 

Siis algas autasustamine, kus arvasime, et saame 

III või II koha, aga saime hoopis I koha. Saime 

auhindadeks kõige suuremad karikad ja lisaks ka 

KEAT -i koolikoti, kus sees oli kaks Sportlandi 

kinkekaarti 7€ ja 10€ väärtuses, saunalina, millel 

oli kiri "Puhas rõõm" ja Eesti politsei vapp (seda 

oli igat värvi). 

Tagasi kooli sõites olid kõik liigagi õnnelikud ja 

kui kooli tagasi jõudsime, alustasime õpilas-

esinduse laagriga. Ühesõnaga, meil läks paremini 

kui arvasime. 

 

alati kinnitage turvavöö 
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      Miss ja mister Kalmetul 

 

 
9. aprillil toimusid meie koolis missivõistlused. 

Seda üritust korraldas Aleksandra Kavak 

loovtööna. 
See toimus teise tunni ajal. Saalis oli 

pealtvaatajaid väga vähe, sest üritus toimus väga 

äkki, kõik õpetajad polnud sellest ka teadlikud.  

Sissejuhatuse rääkis Ragne, samuti ka tutvus-

tusvooru teksti. Osalejad olid Raahel, Janno, 

Janar ja 1. klassist väikesed tüdrukud.  

Järgmisena tuli talendivoor. Raahel ja Janno 

laulsid, Janar tegi jalgpalliga trikke, osad väike-

sed tüdrukud lugesid luuletust, üks esitles oma 

joonistatud pilti ja Ingrid ei teadnud, mida teha.  

Kolmandana tuli üllatusvoor: seal pidid osalejad 

loosiratast keerutama ja vastavalt numbritele 

midagi tegema: nr 1: osalejale lasti kõrva-

klappidest muusikat, mida ta pidi järgi laulma; 

nr 2: osaleja pidi vastama imelikkudele küsi-

mustele; nr 3: tuli mingi laulu järgi tantsida; 

nr 4: osaleja sai ise valida, kas ta tahab tantsida, 

laulda või küsimustele vastata. 

Žüriis olid arvutiõpetaja Raigo, Remi ja Martin 8. 

klassist. Suurtest võitsid Raahel ja Janno, 

väikestest Kadi. Lõpuks said kõik osalejad 

väikese auhinna ja ka pealtvaatajad olid üritusega 

rahul. Mina aga poleks soovinud ise osaleda, võib 

olla aga järgmine aasta.  Marta Siirus 6. klass 
 

Terve nädal ägedaid kostüüme 

 
Esmaspäevast, 11. maist kuni reedeni 15. 

maini toimus stiilinädal. Koolilapsed pidid 

riietuma erinevateks inimesteks. 
Esmaspäeval, 11. mail pidi olema korrektne 

riietus, sest meil oli pildistamine. 

Teisipäeval, 12. mail pidi riietuma õpetajaks. 

9. klassi Jan riietus õpetaja Dagmariks ja 

Kersti ka. Rasmus riietus direktoriks. 

Aleksandra riietus õpetaja Eneks ja Marta, 

Merilyn riietusid õpetaja Maarikaks. Kõik 

olid väga ägedad. Kolmanda vahetunni ajal 

toimus ka viktoriin, kus küsiti küsimusi 

õpetajate kohta.  

Kolmapäeval, 13. mail pidi riietuma 

punkariks. Väga hästi riietusid Ivar, 

Aleksandra, Kersti. Ivar mängis ka 

võimendiga kitarri. Terve 1. klass tegi väga 

ägedad soengud. Kolmanda vahetunni ajal 

anti igale klassile juuksesprei ja nad pidid ühe 

õpilase valima, kellele teha äge soeng. Samal 

ajal, kui tehti soenguid, oli teatevõistlus, kes 

jõuab teha kõige kiiremini kirjaklambritest 

kaelakee. Meie tegime Markusele soengu.  

Neljapäeval, 14. mail pidi riietuma kuulsaks 

inimeseks. Väga ägedad olid kõik. Janar oli 

strippar Marko, ta oli väga naljakas. Martin ja 

Villu olid räppijad, Kersti ka. Kolmanda 

vahetunni ajal näitasid saalis koos lauluga, 

kes nad olid. Janar tegi postitantsu ja Martin, 

Villu räppisid. 

 Reedel, 15. mail pidi riietuma multi-

kategelaseks. 1. klassis oli üks Rapuntsel ja 

Jan oli nõid. 
Oli väga äge nädal, ägedad kostüümid. Kõige 

ägedam oli 9. klassi Jan, kui ta jäljendas 

õpetaja Dagmarit. Tal olid lühikesed püksid ja 

väga täpne soeng. 1. klass sai autasu, sest nad 

Markus saab endale uue soengu 

Ivar kitarri, Kersti ja 
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Emadepäev Tänassilma rahvamajas 

 

Reedel 8. mail toimus Tänassilma rahavamajas emadepäev, kus toimus laulu- ja luulevõistlus. 

Üritus algas kell 18.00 ja sinna oli tulnud palju lapsevanemaid. Žüriis oli neli lapsevanemat. 
Kogunenud oli üllatavalt palju pealtvaatajaid. Esimesena luges Raahel väga ilusa luuletuse ,,Laulule“. 

Pärast seda laulsid 3 algklassi õpilast: Merili 1. klassist, Mirtel 2. klassist ja Rihanna 1. klassist ning  

järgmisena luges Kristiina luuletuse ,,Üks suu“. Kohe järgmisena laulis Lisete 1. klassist nind peale seda 

luges Sander Bergmann luuletust. Pärast Sandrit tuli ,,Võilille laul“ Ingridilt 1. klassist. Järgmiseks oli 

Merilyni luuletus ,,Selged maikuuilmad“. Peale seda laulsid kaks esimese klassi last Marko ja Liis. Peale 

seda olin mina, ma lugesin luuletust ,, Kevad“. Kohe järgmisena laulsid jälle kaks esimese klassi last Kadi 

ja Rauno ning siis luges Kristjan luuletuse ,,Kevad Õisus“. Pärast Kristjanit laulis Heleriin  ja Nathan ning 

siis luges Merilin Jolkin luuletuse ,,Parim nõu on emalt“. Peale seda tuli jälle kaks laulu Laura-Liisalt ja 

Emilylt. Nüüd luges Christer luuletust ,,Vana tõde“. Järgmisena laulsid Marten ja Anni ning siis luges 

Pauline luuletuse ,,Suvi“. Pärast seda laulis Anne-Ly laulu ,,Olematu laul“ ja siis luges Johanna luuletuse 

,,Lachesis net“, kahjuks läks see natukene sassi, sest üks väike laps nuttis. Viimased lauljad olid Mait ja 

Janno Jakobson koos Ragnega ning siis luges Janno veel luuletuse ,,Õhtuvalgus“, mis oli viimane 

luuletus. Pärast seda läksid kohtunikud otsustama, kes võidab. Lauale pandi ka kast ja paber ja sa said 

valida, kes su lemmik on. Vahepeal sai ka küpsist süüa ja morssi juua. Sai ka väljas käia ja vahepeal tuli 

ka inimesi juurde. Varsti tulid kohtunikud tagasi ja teatasid, kes on võitjad. Kõige pealt öeldi laulu võitjad 

ja neid öeldi erinevates vanuseklassides. 1.-3. klassist sai esimese koha Mirtel. Teise koha Heleriin, kelle 

laul oli väga armas ning kolmanda koha sai Rihanna. 4.-6. klassist oli vaid kaks lauljat: Marten ja Anni. 

Marten sai esimese koha ja Anni teise koha. Viimaseks vanuseklassideks oli 7.-9. klass. Seal sai esimese 

koha Anne-Ly Mutli, teise koha Janno Jakobson ja Ragne Reial  ja kolmanda koha Mait Raudsepp . 

Auhinnaks oli lill, šokolaad ja ka pastapliiats. Pärast lauludevõitjate ütlemist hakati autasustama 

luuletuste lugejaid. Esimese koha sai Merilyn, teise Kristjan ja kolmanda sain mina. Anti ka eripreemiaid. 

Merilin Jolkin sai julge esituse eest eripreemia ja Pauline selle eest, et ta luges Viivi Luige luuletust. 

Hääletuste põhjal oli rahva lemmik Emily. Luuletuste lugejad said auhinnaks šokolaadi, raamatu ja 

diplomi. Peale seda läksime kõik bussile. See üritus oli väga lahe. Loodan, et see ka järgmine aasta 

toimub! 
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Emadepäev Tänassilma rahvamajas 

 

Reedel, 8. mail toimus Tänassilma rahava-

majas emadepäev, kus toimus laulu- ja luule-

võistlus. Üritus algas kell 18.00 ja sinna oli 

tulnud palju pealtvaatajaid. Žüriis oli neli 

lapsevanemat. 
 

Esimesena luges Raahel väga 

ilusa luuletuse ,,Laulule“. 

Pärast seda laulsid kolm 

algklassi õpilast: Merili 1. kl, 

Mirtel 2. kl ja Rihanna 1. kl 

ning  järgmisena luges Kristii-

na luuletuse ,,Üks suu“. Kohe 

järgmisena laulis Lisete 1. kl 

ning peale seda luges Sander 

Bergmann luuletust, pärast  tuli 

,,Võilille laul“ Ingridilt 1. kl. 

Järgmiseks oli Merilyni luule-

tus ,,Selged maikuuilmad“. 

Peale seda laulsid kaks 

esimese klassi last Marko ja 

Liis. Järgmisena lugesin luule-

tust ,, Kevad“. Kohe  laulsid 

jälle kaks esimese klassi last 

Kadi ja Rauno ning siis luges Kristjan luuletuse 

,,Kevad Õisus“. Pärast laulis Heleriin  ja Nathan 

ning siis luges Merilin Jolkin luuletuse ,,Parim 

nõu on emalt“. Jälle kaks laulu Laura-Liisalt ja 

Emilylt. Nüüd luges Christer luuletust ,,Vana 

tõde“. Järgmisena laulsid Marten ja Anni ning siis 

luges Pauline luuletuse ,,Suvi“. Pärast seda laulis 

Anne-Ly laulu ,,Olematu laul“ ja Johanna luges 

luuletuse ,,Lachesis net“. Viimased lauljad olid 

Mait ja Janno koos Ragnega ning siis luges Janno 

veel luuletuse ,,Õhtuvalgus“, mis oli viimane 

luuletus. Pärast seda läksid kohtunikud otsustama, 

kes võidab. Lauale pandi ka kast ja paber ja sa 

said valida, kes su lemmik on.  

Varsti tulid kohtunikud ja teatasid laulude võitjad. 

1.-3. klassist sai esimese koha Mirtel. Teise koha 

Heleriin ning kolmanda koha sai Rihanna. 4.-6. 

klassist sai Marten esimese koha ja Anni teise 

koha. Viimaseks vanuseklassideks oli 7.-9. klass. 

Seal sai esimese koha Anne-Ly Mutli, teise koha 

Janno Jakobson ja Ragne Reial  ja kolmanda koha 

Mait Raudsepp . Auhinnaks oli lill, šokolaad ja ka 

pastapliiats. Pärast autasustati luuletuste lugejaid. 

Esimese koha sai Merilyn, teise Kristjan ja 

kolmanda sain mina. Anti ka eripreemiaid. 

Merilin Jolkin sai julge luuletuse esituse eest 

eripreemia ja Pauline selle eest, et ta luges Viivi 

Luige luuletust. Hääletuste põhjal oli rahva 

lemmik Emily. Luuletuste lugejad said auhinnaks 

šokolaadi, raamatu ja diplomi. 

See üritus oli väga lahe. Loodan, et see ka 

järgmine aasta toimub! 

Merilyn Vandrecht ja Marta Poolakese 6. kl 
 

Osaluskohvikus Viljandi gümnaasiumis  

 

27. novembril läksin Viljandisse ja sealt jalgsi 

Gümnaasiumi. Minuga olid kaasas veel 

Markus Vaher ja Jüri Kallaste.  Vahetasime 

riided ja läksime registeerima. Siis juhatati 

meid auditooriumi, kus oli  tuba inimesi täis. 
  Ootasime siis seal ukse taga 

natuke aega. Siis kõlas 

plaksutamine ja saime kiiresti 

sisse minna.  Seal räägiti meile, 

kui tähtis on helkuri kandmine ja 

oli veel üks mees, kes rääkis oma 

kogemustest, kuidas ta 

noortekeskuse tegemisega tõi 

külanoori kokku. Siis tutvustas 

see sama mees oma raamatut 

nimega MEN ehk (Meie Eesti 

Noored).   

   Osaluskohvik oli nagu tavalises 

kohvikus, kus räägitakse ja 

arutatakse ühe teema üle. Mina 

olin kahes teemalauas ja üks 

teemalaud kestis kakskümmend 

minutit. Mu esimene teemalaud oli ''Noorte 

võimalused'', kus mu õnneks istus veel meie kooli 

vilistlane Mari. Seal oli ka see sama mees, kes 

kirjutas üles teemasid, mis õpilasi vaevavasid ja 

koos siis arutlesime selle üle. Teise laua teema oli 

''Nutiajastu probleemid''. Seal juba andsin oma 

sõna ja tundsin selle üle head meelt. See oli 

kergem teema ka muidugi, sest sellega puutub iga 

päev kokku. Tundsin seal juba seda halba mõju 

lastele, kes on iga päev seal nutitelefoni taga, kes 

on tunni ajal kogu aeg laua all oma telefonis ja 

räägivad seal. 

Jõudsin kiirkõndides bussi peale ja läksin koju. 

Mulle meeldis see üritus, sain uue helkuri, uue 

pliiatsi ja mis peamine - uue kogemuse ja julgust 

mõelda kaugemale. 
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Üheksandikud 

()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()() 

Ajalehetoimetuse Kalmetu Sõna liikmed: Ene Toomsalu, Sander Lääts, terve 9. klass, Steven 

Roosimaa, Marta Siirus, Marta Poolakese, Meeri Tultsev, Reniita Jugomäe, Hestia Mirka, Anneli Valgre 

 

 

 

 

 

Palju rõõmu 

Äge ja tore 

Rahulik ja  

Teadlik 

ETV ajaloost 

Loodusest ja emakeelest 

 

Mõnus ja 

Arukas 

Rõõmus ja  

Tark 

Innukas ja  

Naljakas 

 

Meeldiv ja 

Oma loominguline  

Organisatsiooniline 

Naljaks ja 

Iseseisev 

Kaunis ja 

Armas 

 

Ja temast saab   

Ajalugu temast räägib 

Ninakas ja 

Naljakas 

On tema tulevik näitlejana 

 

Mees oma parimates aastates, 

Aastaid palju kaelas tal, 

Rõõm ja ülbus käsikäes, 

Kurdab oma vanuse üle, 

Ustav oma naisele 

Sõpru tal pole 

 

Sööb ja joob 

Öösel ja päeval 

Reedel ja laupäeval 

Enam ei jaksa 

Nüüd on kõik 

 

 

 

 

 

Rahu ja vaikust 

Uhkust ja ülbust 

Urisev koer 

Dinosaurus tal sõber 

Isamaal, emakeeles 

 

Juut ta vist on 

Ülbe ja uhke 

Rikkus ja vaesus 

Ikka ta ülbe 

 

Jaemüük 

Arvud tal ees  

Nõudlik. 

 

Mõtlik ja 

Arukas 

Isekus ja 

Tarkus 

 

Rõõmus, 

Arukas                                                       

Good tüdruk, 

                                                      Ninatark 

                     Enesekindel 

 

                                   Tore ja 

Arukas, 

Rõõmus,  

Vapper 

On ta! 

Janno Jakobson 

9. kl 

Lahkume bemmiga Kalmetu koolist 

Pärtel Ernitsa kunstiteos 


