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I klassis õpivad 
alates 1. septembrist: 

1. Aasa, Emma
2. Angerjas, Sten Andreas
3. Arakas, Teodemar
4. Enders, Taavi
5. Esajas, Eleri
6. Grünberg, Romet
7. Jalakas, Rainer
8. Järve, Uku Martin
9. Kivisaar, Liisi
10. Käba, Hanna-Liisa
11. Rang, Lisandra
12. Rimmel, Kaido               

Käes on lumine detsember

Käes on lumine detsember,
lõpuks läbi on porine november.
Oksad on raagus raskest lumest,
talv on ärganud suveunest.

Pole enam jäänud kaua,
et saaks katta jõululaua,
et lapsed saaksid luuletusi lugeda
ja varakult teki alla pugeda.

Aeg on kiirelt lennanud,
vahel meid kukutand ja siis emmanud.
Aeg on kaitsta ja hoolida,
südamekujulisi piparkooke voolida.
Häid jõule!

Kristjan Kändla 9. klass
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1. klass ja klassijuhataja Anneli Valgre
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Tulen suvest

Minu suve kõige  põnevam hetk  oli  17.  juuni,
kui  käisin  oma  õe  Kalmetu  Põhikooli
lõpetamisel.  Seal  sain  kokku  oma  kahe  õega,
keda pole tükk aega näinud ja tuli ka minu tädi
koos  oma  väikse  tütrega.  Tegime  pilte,  sõime
torti  ja tundsime rõõmu Virge üle, kes lõpetas
kooli heade hinnete ja kunstioskusega. 
Käisime  suvel  ka  Tallinnas  laulupeol.  Sinna
läksime  bussiga  ja  tagasi  ka.  Öösel  ööbisime
Arte  Gümnaasiumis,  kus  olid  ka  teised
Viljandist  tulnud  koolid.  Tallinnas  olime  kaks
päeva  ja  Arte  koolist  saime  õhtu-ja
hommikusöögi.  Lõunat  sõime   ühes  suures
hoones,  kus  saime  nuudlisuppi,  hernesuppi  ja
seljankat.  Magustoiduks  oli  kohuke või  jäätis.
Iga päev tegime palju proove, et olla valmis oma positsioonidel, et hiljem lavale minna. Esinema
pidime  valgetes  sukkades,  pärjaga  ja  rahvarõivastes.  Kaasas  oli  ka  rahvariide  juurde  käiv  kott.
Rongkäigus  oli  vaja  väga  palju  kõndida.  Läksime  lavale  lava  tagant  ja  nägime palju  kuulsusi.
Nägime Dagmar  Oja,  Ivo  Linnat,  Priit  ja  Märt  Piusi,  „Kättemaksukontorist”  Kaur  Moxi,  Argo
Aadlit ja Getter Jaanit. Laulsime nii hästi kui saime, ühesõnaga andsime oma parima. Tagasi sõites
anti meile juustusaia, pirni ja kõrrejooki. Kui jõudsime Viljandisse, juhtus midagi väga kurba. Meile
kõigile tuli meelde, et see on viimane kord, kui me Anete Sammlerit oma muusikaõpetajana näeme.
Jätsime õpetajaga hüvasti ja ta lubas tulla meid külastama. Läksin siis kohe koju ja magama, kuna
kell oli pool kaks. Mulle laulupidu meeldis, see oli lõbus.
Enne laulupidu oli mul sünnipäev, kus sain 12. Kuigi ma ei pidanud oma sünnipäeva,  kingitusi sain
ikka. Emalt sain endale kingituseks pandakaru ja hunnikuga jäätist. See oli vaid unistus, tegelikult
sain ainult mingi küpsisepaki ja pealinna tordi. Aga vanaema ja vanaisa kinkisid mulle viis roosi ja
ühe kommi. Ma ei saa aru, et miks ainult üks komm? Oleks võinud mingi suure paki tuua, aga EI!
Vähemalt sain käia külas oma õel, kes elab Elvas. Saime peaaegu minna Aura Veekeskusesse, aga
pidin õe last hoidma jääma.
Olin  ka  osaline  kooli  aiatööpäevadel.  Pidime  käima
kaks päeva aiatööl, kus Tiiu kogu aeg kamandas, et tee
seda või tee toda.  Rohisime õunapuu ümbruse ja seal
lähedal  olevad  lillepeenrad  ka.  Nägin  palju  oma
klassikaaslasi seal.
Mulle meeldis kõige rohkem suve juures, et sain teada
meie klassi tuleva lapse nime. Ta nimi on Geidy ja ta on
väga lahke ja sõbralik. Temaga saab vabalt suhelda, et ei
pea midagi salatsema ega taga rääkima. Mulle meeldib,
et  klassi  tuli  tüdruk  juurde,  kes  on  väga  hea  ja  tore
inimene.  Kui  saime teada,  et  Geidy tuleb meie kooli,
hakkasime  temaga  netis  suhtlema.  Saime  teada,  kui
vana ta on ja kus elab, millega tegeleb.
Värvisin suvel oma juuksed natukene blondiks ja pruuniks, lõikasin ka natukene oma juukseid.
Mulle  meeldis  väga  minu  suvi,  sest  sain  tegeleda  mitme  asjaga,  arendasin  oma  suhtlemist
inimestega ja nägin palju sõpru. Mirle – Merlin Järs  6. kl 

................................................................................................................................................................

Vaade lauluväljakule
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Perereis Hispaaniasse

Minu selle suve kõige meeldejäävam nädal oli nädal, kus käisime ema ja vennaga Hispaania kõige
lõunapoolsemas  otsas  La  Lineas.  Reisisime sinna  juuni  lõpus.  Lendasime  kõigepealt  lennukiga
Soome Vantasse. Ootasime Malaga lennukit, millega Hispaaniasse lennata mitu tundi. Kusagil kella
21-22 vahel saime lõpuks lennukisse, et Malagasse sõita. Kell 2 öösel jõudsime Malagasse ja sealt
edasi sõitsime 2 tundi autoga La Lineasse.  Lennujaamast  välja astudes tundsin kohe seda head
Hispaania lõhna, millest ma alati puudust olen tundnud. 
 Käisime peaaegu iga päev ujumas. Õhutemperatuur oli meie sealoleku ajal umbes 35-40 kraadi
päeval ja kui õhtuti langes temperatuur 25 peale, oli õues nii külm, et ilma dressipluusita oleks ma
ilmselt ära külmunud. 
 Meie  majast  umbes  15-minutilise  jalutuskäigu  kaugusel  asus  üks  mägi  Gibraltar,  mis  kuulub
tegelikult Inglismaa alla. Seega ma läksin Hispaaniasse ja külastasin seal Inglismaad. Tänavatel on
isegi  Inglismaale  iseloomulikud  punased  telefoniputkad.  Üleval  mäe  otsas  elavad  ahvid,  keda
inimesed iga päev külastada saavad. Nad elavad seal täiesti vabalt, teevad seda, mida ise tahavad ja
lähevad sinna, kuhu ise tahavad. Mind üllatas aga see, et nad kunagi alla linna ei tule.
Hispaania reisi viimasel kahel päeval istusin enamasti toas. Ma ei saanud välja minna, sest kui iga
päev 40 kraadise palavusega väljas olla, võib saada päikesepõletuse ja just selle ma sain. Õnneks
Eestisse jõudes läks põletus paari päevaga üle. 
 Ma ei tahtnud Hispaaniast üldse lahkuda, autoga Malaga lennujaama sõites hakkasin isegi nutma.  
Anabel Kilp 9. klass

Juulis käisin koos teiste meie valla noortega külas Viljandi valla sõprusvallas Bippenis, Saksamaal.
Seal  olime  kaks  nädalat.  Sai  ka  proovitud  erinevaid  viinasid  viinakojas,  mida  meile  tutvustati.
Hoopis teistsugused kui Eesti omad.
Kõige põnevam oli filtreerida muda ja sealt leida haikala hambaid. Kunagi ammu oli selle koha
asemel veekogu.
Saksamaal oli ka väga palju puuke ning ka ma sain endale kaks "armsakest".
Kristjan Kändla  9. klass

Suvel  veetsin  kõige  rohkem aega  perega.  Käisime igal  pool:  Tartus,  Pärnus,  Valgas,  Tallinnas,
Rakveres, Türil, Jänedal, Lottemaal, Kohilas ja Lätis. Mulle meeldib seigelda ja käia igal pool ringi.
Tallinnas käisin sellepärast, et ma saatsin ema laeva peale, ta läks laeva peale tööle. Türil ja Jänedal
oli laat, kus me käisime. Lottemaal veetsin aega perega ja sugulastega. Kohilas käisin isapoolsel
tädil külas. Lätis käisime poodlemas. Tartus ja Pärnus sai ka käidud asju ostmas.
Liisbeth Kärmas 9. klass

................................................................................................................................................................

Fotod Hispaaniast Anabeli erakogust
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Intervjuu meie kooli uue huvijuhi Karin Mägi`ga

1. Kus Te töötasite enne meie kooli tulemist?
Töötasin  Keila-Joa Sanatoorses  Internaatkoolis,  kus  õppisid lapsed 1.-12.  klassini.  Kuigi  koolis
õppis  üle  saja  õpilase,  on  see  tänaseks  suletud.  Pidasin  seal  mitmeid  ameteid:  huvijuht,
klassijuhataja,  kergejõustiku  ja  näiteringi  juhendaja,  kasvataja  ja  osaliselt  ka kehalise  kasvatuse
õpetajana.
2. Mis on esimesed muljed meie koolist?
On  väga  vahva  olla  tagasi  oma  koolis.  Olen  Kalmetu  Põhikooli  vilistlane  ning  pean  seda
kodukooliks. 
3. Kellega Te meie kooli õpetajatest paremini läbi saate?
Püüan ikka kõigiga hästi läbi saada, kuid iga suhe eeldab ka teise poole avatust /vastuvõtlikkust/
eelarvamuste pagasit  jne.  Mitmed tänased õpetajad on olnud ka minu õpetajateks,  eks  nendega
tunnen  end  lähedasemana.  Paljudest  õpetajatest  on  jäänud  eredaid  mälestusi.  Näiteks  õpetaja
Marika on olnud alati kooli säde ja hingehoidja, temale võisime tunnis oma saladusigi usaldada -
kasuema. Õpetaja Sirje tuli meile matemaatikaõpetajaks, kui koolis olid selles osas keerulised lood.
Sirje  oskab matemaatikat  õpetada,  õpetada  nii,  et  kahelistest  saavad  viielised  -  võlur  Einstein!
Õpetaja Ene tunnid olid vahvad, saime ise näidendeid, luuletusi ja muinasjutte koostada. Palju naeru
ja  loovust,  mida  ei  piiratud.  Ene  on  oluliseks  võtmeteguriks  minu  isikuomaduste  kujunemisel.
Õpetaja Viigi tunnid olid   väga huvitavad ja rahulikud, peale põhikooli lõppu ootasin huviga bio-
loogia ja geograafia tunde. Viigi oskab istutada seemne, mis läheb kasvama. Olen tänulik, et õpetaja
Viigi on meie kõigi jaoks olemas. 
4. Milliseid klasse Teile meeldib rohkem õpetada? Miks?
Mulle meeldib töötada koolinoortega. Arvan, et siinkohal piisab järgnevast lausest: lõppude lõpuks
algab kõik sellest, kuidas sa kohtled väikeseid inimesi. 
5. Kuidas Teile meie kooli välimus meeldib?
Super! Mulle meeldivad värvid, neid siin jagub.
6. Mis on Teie lemmikkoolitoit?
Lemmikkoolitoitu ei ole, on vaid lemmikkokad – ikka meie omad! Mõtlesin, et peaks uurima, mis
loitsuga nad toidud nii maitsvaks muudavad...

7. Mis koolides Te olete käinud?
Ülemõisa Algkool, Halliste Põhikool, Kalmetu Põhikool, 
Audentese Erakool, CRJG, Tallinna Ülikool.

8. Mis on Teie lemmikfilm ja miks?
Mulle meeldivad head komöödiad ja huvitavad 
dokumentaalfilmid.

9. Mis on Teie hobid?
Matkamine, ujumine, lugemine, kardisõit ja vahest 
kirjutan mõnuga ka luuletusi.

Intervjueerisid: Ragnar Jalakas, Herman Ernits ja 
Oliver Lapp 6. klass

................................................................................................................................................................
Õpetaja Karin oma pulmapäeval
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Intervjuu meie arvutiõpetajaga Heino Kaljuve`ga

1. Mis Teile selle kooli juures meeldib?
Ei oskagi midagi kindlat välja tuua, kuid kuna ma olen ise
selles koolis 9 aastat õppinud, siis on see südamelähedane.

2. Kas kavatsete ka kunagi siit koolist lahkuda? Miks?
Ära iial ütle iial, kuid ma olen nagu harakas, kes lendab sinna,
kus miski vastu läigib.

3. Kes on Teie lemmikõpilane?
Mul ei ole lemmikõpilast – tähtis on minu jaoks see, et õpilane
suudaks minuga suheldes ennast tunda lõdvana. Ma ei salli
liigselt kontrollitud juttu.

4. Kui saaksite kellegi asemel õpetaja olla, siis kes Te
oleksite?
Arvatavasti sobiksin ma kõige paremini õpetaja Viigi
asenduseks, kuna keemia/ bioloogia/ geograafia on minu jaoks
alati kerged ja huvitavad ained olnud.
5. Mis on Teie lemmikriideese?
Triiksärk, kuna see toob mu kaunilt ümara kõhu kuju ilusti esile.

6. Kui saaksite olla üks päev mingi kuulsus, kes Te siis oleksite?
Carlos Santana – see mees alles oskab kitarri mängida.
7. Mis on Teie lemmikkoolitoit?
Praetud maks.

8. Kas Teil on tätoveeringuid? Kui jah, siis millised?
Mul ei ole tätoveeringud, kuigi võiks, sest minu silmis annab
õige tätoveering õigel inimesel justkui midagi talle juurde.

9. Mis on Teie lemmikfilm?
"5 days of war" ehk "Augustikuumus"
10. Mis on Teie lemmiktelefonifirma?
Ei ole lemmikut, kuna igal neist on omad head ja vead.

11. Kas Te olete ennast kunagi needistanud või tahaksite
ennast needistada tulevikus?
Jah, mul on vasakus kõrvas kõrvaauk. Rohkem pole tarvis.

12. Kas Te tahaksite tulevikus isaks saada?
Eks see plaan ole jah, kuid millal, kes seda teab.

13. Millist pere Te tulevikus enda ümber näha tahaksite?
Imal vastus oleks, et hoolitsev toetav rõõmus ja armastav, kuid tegelik vastus oleks, et pere võib olla
milline tahes, kuid tähtis on, et iga pereliige annaks endastoleneva teiste pereliikmete heaks.
Intervjueerisid: Emily Andra Angerjas ja Geidy Orumets 6. klass

................................................................................................................................................................
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Jntervjuu uue kehalise kasvatuse õpetaja Keiti Takkel´iga

1.    Mis on Teie lemmikmagustoit?
 Ma magustoitude sõber üldiselt ei ole, aga kui midagi valida, siis
šokolaad maitseb täitsa hästi.
2.    Kui vana Teie olete, kus varem õppinud? 
Hetkel olen 29-aastane. Nii põhikoolis kui gümnaasiumis käisin oma
kodulinnas Võrus, seejärel õppisin viis aastat Tartu Ülikooli
kehakultuuriteaduskonnas.
3.    Mis Teie arvate meie kooli õpetajatest? 
Meie kooli õpetajaid läbi ja lõhki ma veel ei tunne, kuid üldmulje on
sõbralik ja toetav.
4.     Kuidas Teie saate läbi teiste õpetajatega?
 Hetkel veel on kõik hästi ja loodan, et nii jääbki.
5.    Kas Teie olete varem ka õpetaja olnud, kui jah, siis kus? 
Koolis ma õpetajana töötanud ei ole. Olen töötanud Tartu Spordiklubis DUO tütarlaste võrkpalli-
treenerina.
6.    Mis Teile meie koolis kõige rohkem meeldib? 
Meeldib see, et olen saanud palju uusi tuttavaid ja ka mõne hea sõbranna, kellega ka pärast kooli-
tunde suhelda.
7.     Mis on Teie lemmikfilm, -raamat? 
Meeldivad dokumentaalfilmid ja komöödiad. Dokumentaalfilmid eriti tervise teemadel. Raamatute 
jaoks leian hetkel vähem aega ja põhilisteks on lasteraamatud, mida oma lapsele loen. Pigem loen 
erialast kirjandust ja üritan enda teadmisi täiendada toitumise ja tervise teemadel nii palju kui 
võimalik.
8.    Mis Teie arvate enda klassist, mida juhatate? Minu klass on väga sõbralik ja kõik õpilased
on väga heasüdamlikud, kuid võiksid olla koostööaldimad ja usinamad oma koolitöödes ja kooliüri-
tustest osavõtmisel.
9.    Kus Te elate?
Mina elan Viljandimaal Uusnas.
Intervjueerisid Raimo Lellep , Jaanis Pissarev, Raiko Lellep 6. klass
................................................................................................................................................................

Lumine hommik                

Üks detsembri hommik, lumine
soojad kindad tuleb otsida välja.
Külm pakane akna peal kumiseb,
pole siin enam mingit nalja.

Villased sokid on ka kohustus juba,
sest ilm läheb aina külmemaks.
Soojaks tuleb kütta tuba,
et külm ninaotsa ei näpistaks.

Laura Lorup 7. klass

Jõulud taas

Jõulud on varsti jälle käes,
lähemale see aeg tuleb iga päev.
Toas on kuusk ja kingitused,
ümber maja jõulutulekesed.

Laud on piparkooke täis,
jõuluvanagi külas käib.
Jõulud on üks ilus aeg,
igal pool on laste naer.

Merilyn Vandrecht 9. klass

................................................................................................................................................................
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Kuidas teha piparkooke?

Piparkoogitaigna koostisosad:

250 g heledat või tumedat suhkrusiirupit

170 g suhkrut
1 sl jahvatatud kaneeli
2 tl jahvatatud nelki
1 sl jahvatatud kardemoni
1 tl ingveripulbrit 
250 g võid 
2 muna 
600 g nisujahu
2 tl söögisoodat

Valmistamine

Kuumuta potis siirup koos suhkru ja jahvatatud maitseainetega keemiseni. Tõsta pott tulelt ning
sega juurde tükeldatud või, sega, kuni või on sulanud, siis lase veidi jahtuda.
Lisa  kloppides  ükshaaval  munad.  Sega  söögisooda  jahuga  ja  lisa  vähehaaval  siirupi-või
munasegule. Sega ja sõtku tainas hoolega läbi ja paki kilesse (tainas on sel hetkel üsna pehme,
jahedas see muutub kõvemaks). Hoia vähemalt järgmise päevani külmikus.
Rulli tainas jahusel laual hästi õhukeseks ja lõika vormidega soovitud kujundid. Tõsta ahjuplaadile.
Küpseta  200kraadise  ahju  keskosas  6-9  minutit.  Soovi  korral  kaunista  jahtunud  piparkoogid
glasuuriga. 

..............................................................................................................................................................
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Kalevipoeg tänapäeval

Kalevipoeg läks meistrivõistlustele ja ta oli odaviskaja. Kõige
kõvem mees viskas 120 m. Aga Kalevipoeg 300 m, sest
Kalevipoeg on nii tugev ja temast hakati tegema thug life
videosid.

Kalevipoeg saab Trumpilt suure arve

Töömeestel oli vaja üks maja ära lammutada, aga neil polnud ühtegi masinat. Siis ehitaja helistas 
Kalevipojale. Kalevipoeg oli seal ja lõi maja kogemata Valgesse Majja. Kalevipoeg sai suure võlakirja 
ja Trump oli ka vihane.
Daniel Enders 5. klass

 Kalevipoeg suvitab

Kalevipoeg reisis mööda oma riiki ja avastas Pärnu ranna, kuhu ta mõtles päevitama minna. Seal ta
päevitas, kuni lapsed tulid talle nutitelefoni tutvustama. Kalevipoeg arvas, et see on lutsukivi ja viskas
kakskümmend  seitse  lutsu.  Siis  tänas  ta  lapsi  hea  lutsukivi  eest.  Lapsed  hakkasid  aga  nutma.
Kalevipoeg arvas, et need on rõõmupisarad ja päevitas edasi.
Siis tuli talle üks mees telekat tutvustama. Kalevipoeg arvas, et talle toodi päikesepeegelduse peegel, et
ta pruuniks saaks. Natukese aja pärast võttis Kalevipoeg teleka mehelt endale. Selle peale hakkas mees
trampima ja asju lõhkuma. Kalevipoeg arvas, et mees tegi seda suurest rõõmust.
Lõpuks oli Kalevipoeg pruuniks saanud ja läks kodu poole.
Rasmus Oja 5. klass

Kalevipoeg jõule pidamas

Kui kätte olid jõudnud jõulud, siis tahtis ka Kalevipoeg seda tähistada. Kalevipoeg läks kutsus oma
sõbrad Olevipoja, Alevipoja ja oma vennad. Ta ratsutas oma hobusega nii kaua, kui kõigile oli teada
antud. Aga kuna oli talv ja suured lumehanged, läks tal kaua aega. 
Kui Kalevipoeg oli koju jõudnud, hakkas kinke mõtlema... ja ta mõtles, et ta kingib Olevipojale laudu,
Alevipojale mõõga, oma kahele vennale kinkis ta süüa. Aga lauale oli ka süüa vaja. Nüüd ta võttis jälle
hobuse ja ratsutas ühte tallu, kust ta sai palju süüa. Ta jõudis tagasi koju. Mitu tundi hiljem jõudsid ka
Olevipoeg, Alevipoeg ja ta vennad. Kalevipoeg, ta sõbrad ja vennad pidutsesid kaua. 
Aga Kalevipojale  tuli  meelde,  et  kingid on ka.  Nii  nad jagasid kingid ära:  Kalevipoeg sai mõõga,
hobuse ja varustuse. Ja nad pidutsesid edasi. Kui hommik jõudis, siis ta läks vaatas veel oma kinke ja
imestas: "Hea, et ma ikka jõule pidasin."
  Elevi Lääts 5. klass

................................................................................................................................................................
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Maagiline põrsas

Elas kord üks maagiline tüdruk, kelle nimi oli Peppa. Ta oli täiesti tavaline tüdruk, kes elas koos
oma isa, ema ja väikevend Georgiga. 
Ta ärkas hommikul vara, kuna oli teisipäev ja ta pidi minema kooli. Ta pani selga oma punase kleidi
ja  läks  kööki  hommikuhelbeid  sööma.  Peale  söömist  pesi  ta  oma  hambad  ning  hakkas  kooli
minema. Kuid enne seda pidi ta Georgi lasteaeda viima. Kui Georg oli lasteaias, läks Peppa kooli,
sest  tunnini  oli  ainult  viis  minutit  aega.  Peppa  esimene  tund  oli  matemaatika.  Kuna  Peppale
matemaatika ei meeldi, ei tahtnud ta seda väga kaasa teha. Nende matemaatikaõpetaja nimi oli Juta.
Juta on kooli  karmim õpetaja.  Järsku tuli  Peppal üks eriti  raske tehe ja ta hakkas selle vastust
mõtlema. Kuid siis nägi Peppa õpetaja pea kohal teksti: "Issand, see tund võiks juba läbi saada."
Peppa küll ehmus, kuid siis sai aru, et ta oskab mõtteid lugeda. Peppa luges ka teiste mõtteid ning
sai väga palju ülesannete vastuseid teada. 
Kui kõik tunnid läbi said, läks ta oma parima sõbra juurde ja rääkis,  mis juhtus, kuid sõber ei
uskunud teda. Peppa hakkas kodu poole kõndima ja pani käed taskusse. Ta leidis sealt kaks eurot
ning läks poodi. Poes tahtis Peppa ühte kommipakki, kuid see oli liiga
kõrgel ja ta ei saanud seda kätte. Kuid järsku tõusis Peppa õhku. Ta
mõistis, et peale mõtete lugemise oskab ta ka lennata. Ta võttis kommi-
paki, maksis raha ära ja lendas koju. 
Jõudis kätte õhtu ning Peppa ja Georg pidid minema magama. Järsku
hakkas äratuskell tirisema. Peppa ärkas üles ja avastas, et see kõik oli
uni.
Emily Andra Angerjas 6. klass

Puhhi diabeet
Põnevusjutt

Ühes metsa servas elas karu, kelle nimi oli Puhh. Kui Puhh hommikul üles ärkas, siis pani ta end
riidesse ja sõi hommikuputru. Kui puder söödud, siis suundus ta oma kodust välja.
Puhh läks oma väga hea sõbra Notsu juurde. Kui ta oli kohale jõudnud, siis koputas ta uksele. Notsu
tuli uksele ja ütles: "Aa, sina Puhh. Tule aga sisse, ma teen meile teed." Notsu tegi teed, Puhh istus
laua taha ja küsis Notsu käest, kuidas tal läheb. Notsu ohkas ja ütles, et nii nagu tavaliselt. Puhh aga
märkas peale ühte lonksu teed Notsu riiulil ühte suurt meepurki ja jäi seda vaatama. Notsu küsis,
mida ta vaatab seal riiulil. "Seda meepurki," ütles notsu. "Ma võin ühe purgi sulle anda, kuna mul
endal on keldris mitu purki veel," ütles notsu.
Notsu ulatas Puhhile purgi meega ja see tormas kohe koju mett sööma. Kui Puhh oli kodus, läks ta
kööki ja võttis purgist suure ampsu mett. Puhh neelas selle mee alla ja minestas. Kümne minuti
pärast tõusis Puhh minestusest ärkvele ja ei saanud aru, miks ta minestas. Puhh läks arsti juurde ja
seal tuvastati tal diabeet ehk Puhh ei saa enam mitte kunagi nii palju mett süüa, kuna muidu see
rikuks tema tervise ära. 
Ragnar Jalakas 6. klass

................................................................................................................................................................
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                                                      Osalesin tervisepäeval

26. septembril, teisipäeval oli tervisepäev, et tervist arendada. See oli tervele koolile. Alustasime 
katlamaja juurest ja lõpetasime ümber Tusti järve jooksuga. Teel sinna pidime erinevaid 
ülesandeid täima.

Hommikul kell 8.30 pidime katlamaja juurde kogunema, seal tegime hommikuvõimlemist ja pidime
oma klassiga moodustama sõna „start”, siis kõndisime Kalmetule. Silla peal pidime väikeseid palle
torudes  teise  kasti  veeretama,  meile  oli  see  lihtne,  aga  väikestel  läks  kaua  aega,  siis  läksime
järgmisesse punkti,  seal  pidime palli  veeretama aukudega kangal,  see  oli   väga  raske aga  põnev.
Järgmises punktis pidime liivakotikestega täpsust viskama, meie klassi parim oli Marko, minul läks
üks ringi ja teise viskasin mööda ja peale seda punkti oli „miiniväli”, kus kaeti silmad kinni ja pidi
niimoodi liikuma, et teised juhendasid, kuhupoole astuda, meie klassist tegid seda Marko ja Oliver,
see oli väga põnev. Peale seda läksime järgmisesse punkti, kus pidime võidu jooksma, nii et jalad on
kinni  seotud,  see oli  väga  lõbus  ja  suhteliselt  raske.  Viimases  punktis  mängisime  memory'  t,  see

polnud väga põnev, pidime lihtsalt piltidele paare leidma, siis läksime
Tusti  järve  juurde,  kus  pidime  umbes  pool  tundi  ootama  ja  siis
hakkasime jooksma.
Rada polnud eriti pikk ja jooksu lõpus saime mingi kleepsu, mis ma
endale silma peale panin ja teised andsid mulle veel kleepse ja mu nägu
oli kleepse täis. 

Jooksus esimese koha sai Sander Bergman.
Ilm oli hea, vihma ei sadanud, aga väga palav oli, söök oli normaalne, mulle vähemalt meeldis see
päev.
Romet Teearu 7. klass

                                       Meie koolis peeti talendikonkurssi

6. oktoobril toimus meie Kalmetu Põhikoolis talendivõistlus. Igaüks, kes soovis osaleda, leidis 
endale talendioskuse, mis talle sobis ning lihtsalt harjutas ja osales.

Võistlejaid ja publikut polnud just ülearu. Võistlemine oli jaotatud kolme vanusegruppi: 1. - 3. kl,
4. - 6. kl,  7. - 9. kl.  Külalisesinejateks oli Face moe- ja tantsukool.  Osalesin ka talendikonkursis,
nimelt laulsin Liisi Koiksoni laulu "Ettepoole". Võistlus algas kell 16.30. Esimesena võistlesid 4. - 6.
klass. Teisena 7. - 9. klass. Kolmandana 1. - 3. klass. Vahepeal esines Face grupp, kus tantsisime ka
mina, Lisell ja Kätriin. Pärast esinemisi läksid kohtunikud otsuseid tegema. Senikaua said kõik ennast
mugavalt tunda. Võistluse õhtujuhtideks olid 4. klassi õpilased Liis Saarepera ja Ingrid Kallas.
Siis jõudiski kätte autasustamine. 1. - 3. klassi vanuserühmast sai esimese koha Pätrik, teise Raido,
kolmanda Anni ja Johanna, kes kõik esinesid tantsudega.
4. - 6. klassi vanusegrupist sai esimese koha Lisete, kes mängis trumme, teine koht läks Emilyle ja
Geidile, kes laulsid laulu "Torm". Kolmanda koha vääriline oli Kadi, kes näitas oma kunstitöid.
7. - 9. klassi arvustuses sain esimese koha mina, teise koha saavutas Geily, kes samuti laulis laulu
"Vanas Vaksalis" ja kolmanda koha sai Christer rulatrikkidega.
 Auhinnad olid Kalmetu Põhikooli,  Mulgimadina ja Jakobsoni Mängumaa poolt.  Õhtul toimus ka
disko. DJ- deks olid Hendrik ja Christer.
Laura Lorup 7. klass

................................................................................................................................................................
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                                                         Spordiuudised

Võtsime osa üle-eestilisest jooksusarjast 
"100 järve jooks",  mis on Eesti Vabariigi
 100 ürituse raames. Meie Tusti järve jooksu 
võitjad:
1.-4. klassi tüdrukud
1. Lumme Marie Juhkamsoo (4. kl)
2. Geilin Evart (3. kl)
3. Pille Suvi (lasteaia koolirühm)

1.-4. klassi poisid
1. Avo Suvi (2. kl)
2. Romet Grünberg (1. kl)
3. Rauno Grünberg (4. kl)

5.-9. klassi tüdrukud
1. Marta Poolakese (9. kl)
2. Mari-Liis Karu (9. kl)
3. Jandra Vaikmets (7. kl)

5.-9. klassi poisid
1. Sander Bergmann (üldvõitja) (9. kl)
2. Marko Evart (7. kl)
3. Joosep Poolakese (5. kl)

31. oktoobril toimus Kalmetu Põhikooli
sünnipäeva raames traditsiooniline 
aastapäeva jooks ning tulemused olid
 järgmised:

1.-3. klass tüdrukud
1.  Maria Poolakese (2. kl)
2.  Johanna Maria Topolev (3. kl)
3.  Geilin Evart (3. kl)

1.-3. klass poisid
1.  Marko Lellep (3. kl)
2.  Avo Suvi (2. kl)
3.  Romet Grünberg (1. kl)

4.-6. klass tüdrukud
1.  Lumme Marie Juhkamsoo (4. kl)
2.  Ingrid Kallas (4. kl)
3.  Mirtel Mutli (5. kl)

4.-6. klass poisid
1. Joosep Poolakese (5. kl)
2.  Oliver Lapp (6. kl)
3. Jaanis Pissarev (6. kl)

7.-9. klass tüdrukud
1.  Marta Poolakese (9. kl)
2.  Merilyn Vandrecht (9. kl)
3.  Lisell Valgre (8. kl)
7.-9. klass poisid
1. koht Kristjan Kändla (9. kl jooksu üldvõitja)
2. Marko Evart (7. kl)
3. Margus Neudorf (7. kl)

................................................................................................................................................................

Söömine Tusti järve ääres

Jooks Tusti järve ümber

Alustasime matka Tusti järve äärde
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Anekdoodid:

Blondiin sõidab autoteenindusse:
„Mu auto bensiinipaak paisub!“
„Misasja?! Kuidas paisub?!“
„Ma ei tea, kuidas. Aga enne mahtus paaki bensiini 60 euro eest, nüüd aga juba
72 euro eest!“

...................................................................................................................................................

Õpetaja: „Millist sõna tarvitavad õpilased koolis kõige enam?”
Juku: „Ei tea.”
Õpetaja: „Väga õige!” 
.............................................................................................

Koolis on emakeeletund.
Õpetaja: "Sõna "piisk" kääname niimoodi: "piisk", "piisa", "piiska". Juku,
moodusta mitmus sõnast "piisk"!"
Juku: "Vihm!" 
................................................................................................................................................................

Juku: “Issi, kas sääskedel on aju?”
Isa: “Ei! Mu sääsekene!” 

.............................................................................................................................................................

Kalmetu Sõna toimetajad: Heino Kaljuve, Keiti Takkel, Marta Siirus,
Anabel Kilp, Kristjan Kändla, Kätriin Meerits, Romet Teearu, Laura Lorup,
Emily Andra Angerjas, Mirle- Merlin Järs, Geidy Orumets, Jaanis Pissarev,
Oliver Lapp, Herman Ernits, Ragnar Jalakas, Rasmus Oja, Elevi Lääts,
Daniel Enders

................................................................................................................................................................

2.
10. 1. Hasartmäng?

6. 2. Pane tähele ladina keeles?
1. 9. 3. Maakera väike mudel?

3. 4. Autokuur?
. 5. 7. 5. Põllutöömasin?

4. 8. 6. Suur ja pehme asi, millel istutakse?

7. Kindel tõend?
8. Kaameraga tehtud pilt?
9. Vanaaegne väärisese?
10. Maiustus?

Vastussõnaks saad: tunni, kus õpitakse näiteks maailmakaarte.
Ristsõna koostas: Kätriin Meerits 8. klass

  →


