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Tänases lehes:

  9. klassi eri:
  Iseloomustused
  Reisiuudised
  Omalooming
  Naljad
  Ristsõna

Ajaleht asutatud 1995. a 16. detsembril

Meie klass

Meid on klassis 16 tükki,
pooled vist lähevad VÜKK-i:
Are on meist kõige vanem,
Kevin aga kõige parem.
Pesamunaks on meil Kristel,
äkki talle meeldib Twister?
Raivo istub minu ees,
ta ei ole spordimees.
Marko alles tuli meie klassi,
tal pole palju kehamassi.
Jaanus teab hästi IT-d,
vahest küsib: „Mis teed?”
Kertu, Klaarika ja Maarja Liis
ei kasuta POP-i,
vaid tantsivad HipHop-i.
Kristiina, Riivo ja Janar LÕK-id, 
aga nad ei ole põkid.
Madis, Marek tagareas,
neil pole valemid peas.
Klassis on meil veel üks Kevin,
tal pidi olema igal pool levi.
Mina laulan, õpin, tantsin
ning mul ei ole kodus krantsi.
Egon klassijuhataja,
loodan, et homme ei saja.

Merilin Karv  9. kl

50. lend

1. Aasa, Kristel
2. Brutus, Are
3. Golovin, Marko
4. Juus, Maarja Liis 
5. Kala, Raivo
6. Kaljula, Klaarika
7. Kallaste, Jaanus
8. Karv, Merilin

9. Kolpakov, Kevin
10. Ott, Kevin
11. Pissarev, Janar
12. Rang, Kertu
13. Rang, Marek
14. Rüütel, Riivo
15. Susi, Kristiina
16. Valdlo, Madis

Klassijuhataja: Egon Edo



Õpetaja Tiiu Edo koos tüdrukutega tutipäeval
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Klaarika Kaljula - lühike tüdruk, kõigi sõber, 
armas, pisike, ilus, rõõmus, lõbus, sõbralik, 
laulab hästi, kogu aeg haige, tore, üks 
normaalsemaid klassis, sõidab kollase bemmi 
kõrvalistmel, ei suhtle enam nii palju kui varem, 
väike, laulukoori tibi, käib koolis nagu 
kuuvarjutus – vahest on teda, vahest mitte, 
usaldusväärne, hea, lahke, naljakas, laenas mulle 
ükskord prille.

Kertu Rang -  tore,  naljakas,  rõõmus,  muutuva 
iseloomuga,  kaval,  lõbus  tüdruk,  tegeleb  kogu 
aeg  erinevate  üritustega,    suhtleja,  sõbralik, 
rõõmsameelne,  naerab  alati,  vahest  karjub,  kui 
närvi läheb; itsitab iga asja üle; sinuga on saanud 
palju naerda, hip-hoppi tantsib, vahel pole üldse 
sõbralik, muidu on täitsa  tore tüdruk, ilus, naerab palju, enamus ajast on ülemeelik, käib koolis kogu 
aeg; klassi emme, naerusuine, sõbralik, abivalmis, väga humoorikas, kena  tüdruk, ülemeelik ja hästi 
vahva tibi.

Maarja Liis Juus - kena, armas, sõbralik, ülitore, seksikas, kõige lahedam, parim, lõbus, hommikul 
morn, tore, mõistab nalja, naljakas, ta on suhteliselt omaette, aga väga harva muidu räägib, vaikne, 
tark, kodutütar, hästi peenike, vahel on liiga tõsine, matemaatikas jagab matsu, muidu ilus, vahel kuri, 
tujust ära, enamus ajast on tumm, viisakas, õpib, solvub kiirelt.

Raivo Kala - laisk, tore, lokilammas, lõbus, naerab alati, pole kunagi kuri ega vihane, vaikne tüüp, 
tore sõber, tibu on muhe sell, viskab nalja; talle meeldib koolist palju puududa, sõbralik, ei oska koolis 
käia, kodus pidevalt; ei õpi ja saab hullemaid hindeid, muidu vaikne ja sõbralik; teeb vähe nalja; kui 
koolis käib, siis õpib ka, meie klassi Tibu, siniste silmade ja põselohkudega, suurim puuduja koolis. 

Merilin  Karv  -  tubli,  tore  tüdruk,  sõbralik,  heasüdamlik,  ilus,  suur  õppija,  solvub  kergesti, 
rõõmsameelne,  väga tark,  kohusetundlik,  korralik,  räige tuupur on, hullult  õpib,  suhteliselt  vaikne, 
kõigi sõber, rahulik, ta on iga minut Keviniga, lühike, kõige parem õppur, uudishimulik, hea, lahke, 
lõbus, tore, teistmoodi, ta on tagasihoidlik tüdruk, klassi kõige targem ja nunnum, tantsib hip-hoppi ja 
möllu, minu oma, on klassi üks väiksemaid tüdrukuid.

Kevin Kolpakov - rõõmus, tore, musklis, ilus ja kallis, lahke, teistmoodi, hea, sõbralik, normaalne, 
väga  sportlik  ja  sõbralik  klassivend,  siilipea,  hea  jutuga,  suur  mees,  vaikne,  on  õppima  hakanud 
kõvasti, alati sõbralik, viisakas, kunagi oli räme pullivend, nüüd korralik, pikk poiss, vaikne koolis, 
aga  muidu  väga  jutukas,  kena ja  tark,  hea õppija,  hästi  mängib  pallimänge,  ei  suhtle  väga  enam, 
sportlikum poiss meie klassis.

Marko Golovin- naljakas, tore, sõbralik, vahepeal ülemeelik, ta on kõige hullem lebotaja klassis, tal 
on kogu aeg suhtlemisvajadus, kogu aeg vaidleb õpetajale vastu, tunnis ainult magaks, õppida ei viitsi,  
põhiteema  on  jalgpall  ja  pinks,  üks  muhedamaid  vendi  siin  klassis,  väike,  nalja  teeb,  kontjalg, 
kõiketeadja, peenike, naljakas poiss, vahest kuri, suhteliselt imelik vend, aga oskab ka vahel tore olla, 
pisike, normaalne, kaval.

Jaanus Kallaste – tunnis üks suuremaid jutustajaid, aga muidu normaalne tüüp; vahel päris tüütu, 
kuna ta valetab kogu aeg; arvutifriik, omamoodi, tore, lõbus, paljud asjad jäävad talle arusaamatuks, 
sõbralik;  teeb  palju  nalja;  vähe  sportlik;  tõmbleb  tunni  aeg,  vahel  viskab nalja,  muidu  tore  kuju; 
vingub, arvutispetsialist, tark; väikene, vahel laulab tunnis, vaidleb ka; väga hüperaktiivne, nurub alati 
süüa; talle meeldivad hamstrid, vahel läheb päris närvi, kui midagi ei meeldi.



Klassijuhataja sünnipäeval

Kertu ja Maarja Liis spordipäeval
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Marek  Rang –  sõbralik,  naljakas; 
naljavend;  motokrossi  hull,  tunnis 
ainult möliseks; naerab naljakalt, pole 
kunagi  mossis  näinud  teda; 
tähelepandamatu, 
tähelepanuvajatusega;  vahel  vähe 
ülbe;  tore,  eriti  ei  tea  teda;  nalja 
mõistab.

Are Brutus –  tore  poiss;  vanamees, 
õppida  ei  viitsi,  pinksimees, 
heasüdamlik,  lahke,  abivalmis; 
vaikne, peenike; oskab hästi suhelda; 
rahulik;  kõvasti  istuma  jäänud,  ei 
jaksa koolis  käia;  räägib vähe; väga 
vaikne;  normaalne,  teeb  mõnikord 
head nalja; ütleb alati, et ei tea midagi, vahest õpib, vahest ei õpi.

Kevin Ott-väga jutukas, naljakas, pikk nagu latt,  rahutu, ülienergiline,  suht laisk, sõbralik, vahel 
käib närvidele, tore, vahest abivalmis, tohman, segav, kole, jopski, tähelepanematu, naljavend, vahel 
paneb segast, peenike, õppida ei viitsi,  tore, tunnis üks suurimaid segajaid ja ülbikuid, viripill,  ei 
julge midagi teha, mõtleb, et ta on suur mees, proovib tarka panna kogu aeg, segab tunde ja räägib 
väga palju, vahepeal on liiga ülemeelik

Kristel  Aasa-matemaatik,  osav,  pikkade  juustega,  ta  on  kalkulaator,  ilus,  väga  tark,  abivalmis, 
brünetist Rapuntsel,  tore, lahe, naljakas, lõbus, hea rääkida,  stiilne, armas, sõbralik, vahetundides 
ajab head juttu, väga imelik tüdruk, peab end liiga palju täiskasvanuks, vahest arusaamatu, klassi 
pesamuna, ülbitseb poistega, tundub olevat omaette tüdruk, ei ole eriline suhtleja

Madis Valdlo- motomees ja tore on, klassis nagu isa, kui tema korraks häält tõstab, on kõik vait, 
mahe vana, lõbumees, ainult möliseks, tore, sõbralik, vahest karjub ja lõugab, muidu täitsa vinks ja 
vonks, jõumees, naljavend, vaidleja, vahel ülbe ja vahel viskab nalja, lõbus, tahab alati kõigest teada 
saada, hea sõber, naerab imelikult, seletab kogu aeg seal klassi taga ja segab kõiki

Kristiina  Susi –  sõbralik  inimene, 
käitumine korras, kõik asjad ajab joonde, 
vahel räägib palju, ta on ilus ja käib väga 
kenasti  riides;  on  väga  abivalmis,  tore 
inimene, ka sportlik, teab taimedest väga 
palju, lahke ja vaimukas.

Janar Pissarev – tegeleb palju autode ja 
rollerite  putitamisega;  kuulab  palju 
igasugust  muusikat;  vahest  normaalne, 
vahest  imelik;  temaga  saab  suhteliselt 
palju nalja; väga sportlik.

Riivo  Rüütel –  sportlik,  tugeva 
kehaehitusega;  tunnis  viitsib  kaasa 

mõelda; pikka kasvu, talle meeldib ujuda, võrkpalli mängida, jalgpalli mängida; oskab nalja teha; 
kooli  parim võrkpallur;  saab  koolis  kõikidega  hästi  läbi;  laulab  palju;  naljamees;  jutustab  palju 
igasugustest asjadest. 
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        Isamaa

Kui kaunis on meie maa pind,
vabaks jääb meie karmide meeste rind.
Kõrgustesse lendab meie pääsulind,
isamaad kaitstes igatsema jääme sind!

Meie maid kaitseb tugev piir,
ilus on meie eesti keel.
Maale langeb ilus päikesekiir,
eestlastel on selle üle hea meel.

Marko Golovin  9. kl

    

  Kevad

Kevad minu akna taga
kutsub õue jalutama.
Mööda viimast lumerada,
mis veel jäänud siia maha.

Lumi sulab vaikselt ära,
vesi voolab mööda rada.
Päike nägu soojendab,
möödund sooja meenutab.

Kõige selle ilusa
rikuvad ära meil 
eksamid, mis tulevad
ja õppimist nüüd nõuavad.
Jooksen tuppa tagasi 
mööda lumeradasid
eksamiteks õppima,
mis varsti kätte jõuavad.
 
Maarja Liis Juus 9. kl

Tahan lennata, aga mitte eriti kõrgelt!

Ma tahaksin olla vaba, ma ei ütle muidugi ära ka hästitasuvast paiksest tööst, aga ma tahaks ka 
reisida, kuigi mitte väga soojadesse kohtadesse. Mul on päris mitu kohta, mida ma tahaksin enne oma 
surma külastada ja kui ma saan, ilma et ma peaks mingi suure varanduse selle eest välja käima, siis  
oleksin ma väga õnnelik. 

Mulle meeldiks olla “vaba”, teha nii nagu tahan ja millal tahan. Tahaksin lähiajal läbi lugeda paksu 
raamatu nimega “1001 kohta, mida enne oma surma külastada” ja siis proovida kõiki neid kohti  
külastada, ma muidugi ei suuda arvatavasti kõiki neid kohti külastada, aga annan oma parima. 
Selle suure “ümbermaailmareisi” ajal proovin leida omale koha maailmas, kus mul meeldib olla üle kõige 
ja vanemas eas võib-olla asun sinna elama ning teen endale äkki aialapikese, ostan koera või muud 
seesugust.

Muidugi oleks tore, kui ma sama aja sees leiaksin endale samasuguse seiklushimulise naise, kes oleks 
nõus koos minuga mööda maid reisima ja minuga pärast kokku jääma.
See on üks minu vähestest unistustest, mida ma saan endale lubada ja sooviksin kunagi täide viia.

Jaanus Kallaste  9. kl
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Iga inimene on eriline

     Igaüks on täpselt selline, kelleks ta on loodud ja ta peaks sellega rahul olema, sest teised sind 
nagunii muuta ei saa ja ei tohiks ka lasta, sest elad oma elu ju ikka nii, nagu õigeks pead.
     Inimesi on igasuguseid nii väljastpoolt vaadates kui ka seestpoolt. On pakse ja peenikesi,  
väikeseid ja suuri, pikki ja lühikesi, noori ja vanu ning igaüks siiski on täpselt nii eriline, kui ta 
endal olla laseb. Ei tohiks võtta iga halba sõna südamesse ja  mõelda, et küllap nii ongi. Nii ei  
pea olema ja inimene, kes sulle halvasti ütleb ilmselgelt oma ninaesisest kaugemale ei näegi.
      Samuti ei tohi arvata, et sind pole kellelegi vaja ja keegi sind kusagil ei oota. Pole võimalik,  
et sul ei ole ühtegi sõpra ega pereliiget, kellele sa korda ei läheks, alati on kusagil keegi.
     Tegelikult tuleb elu üldse kergemalt ja positiivsemalt võtta, näha enda ümber hoolivaid ja 
ilusaid inimesi,  armastada ja tunda ennast jällegi erilisemana, sest kõigil  on vabadus ennast 
õnnelikuna tunda. 
      Kui sa ise arvad, et sa ei ole küllalt hea ja ilus, siis inimesed su ümber näevad sind ka  
kurvana, aga kui sa ise endasse usud, siis kiirgad endast positiivsust.
Maarja Liis Juus 9. kl

Minu tulevik?

    Kes saab minust, kas ärinaine või asotsiaal? Loogiliselt võttes oleksin ärinaine, aga kunagi ei 
tea, mis juhtuda võib. Kui oleksingi ärinaine, siis ilmselt elaksin kallis majas ja sõidaksin uhke 
autoga ringi, mul oleks oma firma ning palju töölisi on mu käsutuses. Karjäär on siis tähtis, nii 
et ma arvan, et mul lapsi pole ja meeste jaoks pole aega.
   Kui aga olen asotsiaal, siis pole mul kohta, kus elada, peaksin ühe prügikasti juurest teiste 
juurde minema. Ilmselt oleksid mul lapsed, aga nemad on mu ammu hüljanud, sest keegi ei taha 
kerjusest ema ning kui jutt läheb meeste peale, siis neid ma ilmselt lihtsalt ei saaks. Pesen end 
ostukeskustes, kerjan raha, et süüa osta, kuid ma arvan, et inimesed on kitsid ja ma olen lihtsalt 
näljas ja paljas.
   Kokkuvõttes oleksin ma tavaline inimene, normaalse kodu, laste ja mehega.
Kristel Aasa 9. kl

Meie

Ma mäletan, ma mäletan,
kui me kõndisime mööda seda teed,
ainult meie, kahekesi,
käsikäes me jalutasime...
See oli öö, mil leidsin endale sõbra,
tõelise sõbra.
Temast sai minu tüdruk,
minu üks ja ainus,
temast sai midagi veel enamat,
temast sai terve mu maailm.

Kevin Kolpakov 9. kl
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Meie reis Poola

16.  jaanuaril  kell  8.00  hommikul  hakkasime 
kolmekesi  sõitma  Poola  comenius-projekti 
reisile. Osalesid õpetaja Ene Toomsalu, direktor 
Andres Savi ja 7. klassi õpilane Karl Mehis Utt. 
Istusime  Viljandis  direktori  autosse  ja 
hakkasime Riia poole sõitma.
 
Riia lennujaamas registreerisime end lennuki peale. 
Kui  olime  oma  värava  üles  otsinud,  kust  lennuk 
lendab Varssavisse, läksime sööma, sest hommikust 
oli  palju  aega  möödas.  Peale  seda  oli  aeg  minna 
värava juurde, kust buss meid lennuki peale viis. 

Lennuk oli väike. Sellel oli propelleritega mootor. 
Seal oli ka ainult 50 kohta. Mina sain õnneks akna 
alla istuda, sest kedagi ei olnud minu kõrval. Õhku 
tõusmise ajal närisin nätsu, aga see ei aidanud eriti 
ja ma panin  kõrvad kinni.  Õhus olles  nägime üle 
pika aja päikest. Lend kestis üle tunni. 

Varssavi  lennujaamas  oli  meil  peaaegu tund aega 
ootamist.  Käisime  poodides,  et  aega  viita.  Paar 
minutit  enne  meie  lennu  väljumist  tuli  värava 
juurde ekraanile kiri, et meie lend Katowicesse on 
tühistatud,  siis  läksime  kähku  infopunkti  küsima, 
mida teha. Infopunktis öeldi, et tehniline viga, meile 
anti teised piletid Krakovi lennuki peale. Krakovis 
ootas  meid  buss,  mis  viis  meid  Katowice 
lennujaama.  Lennujaamas  ootas  meid  minu 
vastuvõtja pereisa Damian ja tema õde.
 
Katowice lennujaamast sõitsime hotelli juurde, kus 
direktor ja õpetaja Ene pidid ööbima. Mina sõitsin 
edasi oma uude koju, seal ootas meid Kamil, tema 
väike vend Adam ja pereema. Neil oli söök valmis 
tehtud  ja  võisin  sööma  hakata.  Peale  sööki  sain 
mängida PlayStation 3-ga. Mul oli oma tuba ja suur 
voodi.
 
17. jaanuaril, teisipäeval oli mul äratus umbes kell 
8.15  hommikul,  meil  oli  nii  palju  aega,  et  saime 
veel  hommikul  PS  3-ga  mängida.  Kooli  läksime 
autoga. 
Kool oli vana. Seal oli ainult  6 klassi ja lasteaed. 
Koolis  olid meil  erinevates  klassides tunnid.  Meil 
oli  ajalootund  ja  kunstitund.  Kool  lõppes  kell  2 
päeval. Peale kooli tuli meile autoga vastu Kamil` i 
ema.
Õhtul läksime bowlingusse. Ma polnud üle pika aja 
bowlingut  mänginud,  aga  võitsin  esimese  ringi, 
teise ringi võitis Damian, mängisime ka kolmanda 
ringi,  aga siis  sai  aeg otsa.  Kodus  jälle  sõime ja 

mängisime PS 3-ga. Mängisin Grand Turismo 5 ja 
Damian ütles mulle, et ma olen väga osav. 

Poola õpilased esinevad näidendiga

Poola kooli akrobaadid

Karl Poola  kooli  tunnis
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18.  jaanuaril,  kolmapäeval  oli  hommikune 
äratus  kell  6.15,  sest  pidime  minema 
Krakovisse.  Sinna  läksime  kooli  juurest 
bussiga.  Buss  väljus  natuke  peale  kella  7. 
Krakovisse sõitsime umbes tund aega, linnas 
käisime  kõigepealt  kirikutes.  Kirikud  olid 
väga  suured  ja  üle  kullatud.  Peale  kirikutes 
käimist oli vaba aeg. Mina õp Ene ja direktor 
läksime kõigepealt sööma. Kui vaba aeg läbi 
oli,  läksime  bussi  tagasi  ja  sõitsime 
soolakaevandustesse,  sinna  jõudmiseks 
pidime kõndima 360 trepiastet maa alla. Maa 
all  oli  väga palav.  Meil  lubati  seinade pealt 
soola  võtta.  Mina  ja  direktor  võtsime  ühe 
toestuslaua  pealt,  sest  sealt  sai  hästi  soola 
kätte.  Soolakaevanduses  oli  üks  suur  kirik. 
See kirik oli 100 meetri sügavusel ja seal käis 
kirikutegevus:  laulatused,  teenistused, 
kontserdid.  Soolakaevanduses  olime  üle  2 
tunni,  nägime  veel  poode,  söögikohti, 
peosaale.  Tagasi  koju  jõudsime  umbes  kell 
pool üheksa õhtul. 

19. jaanuaril, neljapäeval oli meil koolis kaks 
tundi.  Esimeses  tunnis  rääkisime  Euroopa 
Liidust. Teises tunnis tegime taignast ingleid. 
Tunnid  lõppesid  kell  kaksteist.  Kodus 
mängisime PS 3-ga ja piljardit. Õhtul läksime 
suurde  kinno,  aga  seal  sai  ka  muud  teha. 
Õhtul mängisin ma viimast korda PS3-ga. 

20.  jaanuaril,  reedel  oli  mul  äratus  kell  6 
hommikul,  sest  pidime  veel  lennujaama 
sõitma.  Kodus  jätsin  perega  hüvasti  ja 
läksime õp Enele ja direktorile hotelli järele. 
Lennujaama  sõitsime  umbes  40  minutit, 
jätsime  Damianiga  hüvasti.  Kui  oli  aeg, 
võtsime piletid ja läksime läbi turvaväravate. 
Katowitce lennujaamast sõitsime Varssavi ja 
sealt Riiga. Riias sõime, läksime auto juurde 
ja hakkasime kodu poole sõitma. 
 
See  reis  Poola  oli  väga  muljeterohke,  sain 
uusi sõpru juurde, nägin Poola kooli ja teiste 
maade noori, kes meie ühisprojektis osalevad. 
Tundsin  heameelt,  et  oskan  suhelda  inglise 
keeles.
 
Karl Mehis Utt 7. kl

Algab tagasisõit lennukiga

Tahaksin minna

Tahaksin minna Saksamaale,
kunagi ka Iirimaale.
Euroopas igale poole.
Kunagi ehk taas kord ka Soome.

Saksamaal minna Münchenisse,
Iirimaal tahan Dublinisse,
planeedil Maa tahan minna kõikjale,
ka Antarktika jääväljale.

USA-sse tahaksin minna.
Virginia, igal ajal läheksin sinna.
Salt Lake City, siit ma tulen,
Las Vegas, seal ma kindlasti kaua olen.

Phoenix, see on tulelinnu linn.
Päikseline koht on Jacksonville.
Washingtoni külastan samuti.
Miamis lõbus on igati.

Evelin Jõemaa 8.kl



Käisin Comenius-projektiga Tšehhimaal

Kalmetu  Põhikool  osaleb  Comenius-pro-
jektis,  sel  kevadel  käisid  õpetajad  Ene 
Toomsalu, Gerda Neito ja 7.  klassi  õpilane 
Kristin  Põder  märtsikuus Tšehhis.  Kristini 
reisipäevik:

5. märtsil  ärkasin kell  3.00 öösel ja kell  4.00 
hakkasime  emaga   Viljandi  poole  sõitma,  et 
sealt  õpetaja  Ene  peale  võtta.  Lennujaama 
jõudsime natuke peale kuut. Tegime check in- i 
ning  andsime  kohvrid  ära.  Siis  läksime  läbi 
turvaväravate ja ootasime seal õpetaja Gerdat. 
Ta jõudis varsti  kohale ja lennuk väljus  8.25. 
Esimene  lend  oli  Helsingisse,  teine  lend  oli 
Prahasse  ning  viimane  Ostravasse.  Sinna  tuli 
meile  vastu  kohalik  õpetaja  Darius  ja  ta  viis 
mind peresse ning õpetajaid hotelli.

Pere oli õnneks väga tore, seal oli ema, isa ja 
tütar Adela,  tegelikult  oli  neil kaks poega ka, 
aga nad olid juba suured ega elanud koos ema, 
isaga.  Neil  oli  koer   ja  papagoi  ka.  Ema  ja 
Adela rääkisid väga hästi inglise keelt, aga isa 
eriti ei rääkinud. Tema isa töötas hambaarstina 
ja emal oli oma pood ning ta töötas seal. Algul 
sõin väheke, sättisin end oma tuppa sisse ning 
nad  tutvustasid  mulle  maja.  Pärast  läksime 
mägedesse  nende  koeraga  jalutama.  Tegime 
päris  pika  ringi,  kuid  loodus  oli  väga  ilus  ja 
lund ka ei olnud. Õhtul mängisime veel kaarte. 

Kristin oma uue perega jalutamas

Teisel päeval ärkasime kell 6.30 ning läksime 
kooli, mis oli ilus ja suur: 9 klassi nagu meie 
kooliski  ja  lasteaed.  Adela  klassis  oli  14 
õpilast. Siis ma olin seal nende tundides, mis ei 
erinenud  meie  omadest,  kuigi  võiks  öelda,  et 
õpilased olid korralikumad. Kell 15.00 läksime 
Hukvaldy lossimägedesse. See oli kõrgel mäe 

otsas ja pidime sinna kõndima.  Loss oli  päris 
huvitav ja sealt mäe otsast oli väga ilus vaade 
linnale. Õhtu poole, kui koju jõudsime, läksime 
veekeskusesse. Ta vend Honza tuli kaasa ning 
enne läksime  tema  kodust  läbi,  seal  oli  hästi 
armas  suur  kass,  neli  ämblikku  ning 
kameeleon.  Veekeskuses oli  tore:  see oli  küll 
väiksem kui meil näiteks Pärnus, aga väga tore 
oli.

Meid  võeti  vastu  tervitustega  erinevates  
keeltes

Oleme kolmekesi kohalikus pargis

Kolmandal  päeval  läksime  natukeseks  kooli, 
kuid juba kell 8.00 tuli buss meile järele ja viis 
Ostravasse  ning  seal  läksime  kaevandus-
muuseumisse.  See  muuseum  oli  kahes  osas. 
Üks pool näitas rohkem kaevurite varustusi ja 
kõike sellega seonduvat,  aga kahjuks oli  meil 
tšehhikeelne giid, nii et ma ei mõistnud midagi. 
Teine pool oli kivisöekaevandus ning läksime 
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maa alla. Seal näidati, kuidas kivisütt  kaevati 
ja kuidas seda maa peale transporditi. 
Pärast  läksime  kesklinna,  seal  oli  aega  20 
minutit,  et  linnas  ringi  vaadata  ning  siis 
läksime  ühte  torni  nimega  New  Town  Hall. 
Sealt nägime, ma arvan, et tervet Ostravat ning 
giid  rääkis,  mis  hooned seal  kõik ümberringi 
olid.

Pärast  läksime  suurde  ostukeskusesse 
Futurumasse,  seal  vaatasime  Adelaga  ringi, 
kuigi  päris  paljud  poed  olid  need,  mis  ka 
Eestis.  Seal  oli  meil  umbes  kaks  tundi  aega 
šopata. Õhtul olime kodus ja mängisime kaarte 
ja teisi mänge.

Õpetaja Gerda koosolekul 

Neljandal  päeval  ehk  siis  8.  märtsil  läksime 
hommikul  jälle  kooli  ja  olime  koos  kuuenda 
klassiga,  sest  nende  klass  oli  läinud 
olümpiaadile. Seal mängisime sõnamängu: pidi 
täringuid  veeretama,  mille  kõikidel  külgedel 
olid  numbrite  asemel  tähed  ning  siis  neist 
inglisekeelse  sõna  moodustama.  Päris  lõbus 
oli.  Kell  8.15 tuli  meile  buss järele  ning viis 
meid ning kõiki õpetajaid Koprivnicesse Tatra 
tehnika  muuseumisse.  See  oli  päris  huvitav, 
näidati igasuguseid vanu autosid ning üleüldse 
masinaid ning kõike sellega seonduvat, seal oli 
isegi üks esimene auto, mis Tšehhis toodeti. 

Peale seda viidi meid tagasi kooli ning meil oli 
seal lõuna, mis oli ka päris maitsev. Kell 13.00 
sõidutati meid vabaõhumuuseumisse Rožnova. 
See oli üks hästi vana väike külake, kus kõik 
oli puust ning isegi kõik suveniirid, mis osta 

Õpetaja Ene koos Tšehhi kooli direktoriga

sai,  olid  tehtud  puust.  Seal  oli  tavaline  elumaja, 
kirik, postkontor, pood ning kohvik ka, aga 
kõik oli selline nagu vanasti. Nägime lund, sest see 
linn  asus  suurte  mägede  vahel  ja  kõrgemal  oli 
külmem ning mängisime  natuke  lumesõda.  Pärast 
läksime veel kohvikusse kuuma šokolaadi jooma. 
Õhtul  oli  meil  pidulik  õhtusöök,  kuna  järgmisel 
päeval  pidin  lahkuma.  Sinna  tulid  ka  tema  vend 
Honza, kahjuks teine vend ei saanud tulla, sest tal 
oli pikk tööpäev. Läksime ühte kohvikusse, oli väga 
tore õhtusöök ja söögid olid üldse väga maitsvad.
Viimasel  päeval  hakkasime  juba  8.00  lennujaama 
poole  sõitma,  lennud  olid  jälle  samamoodi  ning 
koju jõudsime kuue paiku.
Mulle  meeldis  väga  see  reis,  sain  jälle  uue 
kogemuse ja sain tuttavaks teise kultuuriga ning kui 
saaks, läheks veel, sest mulle väga meeldis see pere, 
kus ma olin.
Kristin Põder 7. klass

                         Õpetaja Gerda automuuseumis
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Kohanime luuletused

Soomes käinud olen ma
ja samuti Lätis ka.
Tallinn Eesti pealinn,
Viljandi mu kodulinn.

Tartus ma sündisin,
Viiratsisse kõndisin.
Siin Viiratsis nüüd elan ma,
koos oma Tartu sõbraga.

Hiiumaale läheb üle mere,
Tapal käidakse üle vere.
Otepääl on suured mäed,
Eestil on tugevad sõjaväed.

Eesti, Läti, Leedu on Baltiriigid,
Tallinnas on erinevad loomaliigid.
See ongi minu luuletus Euroopast,
eile tuli Viljandisse kuri karu koopast.

Jan- Villem Jamnes 5. kl  

Eestimaa on ilus paik,
Tartus puu peal mõnuleb vaik.
Viljandi ei ole kole 
Tartus pätte üldse pole.

Tallinn on mu sünnikoht,
Pärnus kevadel kasvab roht.
Tondi on hirmus paik
Saaremaal on kaatri laik.

Tänassilmas elan ma,
Viljandi on kodulinn.
Viiratsis elab Villu, 
Uusnas sõber nimega Killu.

Hiiumaal on suured lestad,
Ruhnu saarel suured kestad.
Saaremaal on Sõrve poolsaar,
Muhus elab armund paar.

Martin Karv 5. kl   

Eesti on nii tore paik,
Pärnus on hea männivaik.
Võru pool on Munamägi,
Türist läheb suur rong läbi.

Tartu on hiigla imeline koht,
Liivi tänaval on roheline roht.
Saaremaal on ilus Kärla,
Hiiumaal on võimas Kärdla.

Heimtali, Ramsi Viljandi,
Kõpu, Halliste ja ongi riim.
Otepää, Põlva, Räpina,
Antsla, Valga juba räpin ma.

Paide, Türi ja Võhma ka.
Saaremaale saab ainult Muhumaalt.
Rapla, Tamsalu, Lihula,
nii tore on elada Tänassilmas.

Erik Ivar Haav 5. kl    



Kartuliriivkook

1 kg kartulit
3 muna
100 g soolapekki
150 g suitsusinki
2 sibulat
2 spl jahu
soola, pipart
hapukoor
pohlamoos
peterselli

Kõigepealt tuleb kartul riivida ja peale seda  vesi välja pigistada. Seejärel pannil praadida tükeldatud 
soolapeki, suitsusingi ja sibulakuubikud. Lisada need riivitud kartulile. Nüüd lisada munad, maitsestada 
soola ja pipraga, segada puulusika või käega.
Vormida lusikaga koogid, praadida kuldpruuniks. Kõrvallisandiks eelnevalt ahjus soojendatud verivorst 
ja kergelt praetud peekonilõigud. Süüa hapukoore, pohlamoosiga, kaunistuseks petersell.

Porgandi-juustusalat

100 g juustu
4 suurt porgandit
1 küüslauguküüs
majoneesi

Riivida  juust  ja  porgandid,  purustada  küüslauk 
küüslaugupressiga  ja  lisada  majonees  või  hapukoor. 
See toit on põhiroa lisandiks. Sellest kogusest jätkub 6 
inimesele.

Ahjuõun 

Valida  ühesuurused  õunad,  pesta,  eraldada  õunasüdamik.  Õunad  asetada  küpsetuspaberiga  kaetud 
ahjuplaadile. Südamik täita ühe teelusikatäie võiga, lisada teelusikatäis suhkrut ja kaneeli.
Küpsetada  ahjus  20  minutit  200  kraadises  temperatuuris.  Süüa  kamavahukoorega  või  jäätisega. 
Kaunistuseks melissileht.

Riivleivamaius

Riivitud leib
moos
rõõsk koor 35%
natuke suhkrut
võid
1 spl kamajahu

Tahke  leib  riivida,  kuumutada  pannil  võiga  kergelt  läbi, 
lisades  suhkrut.  Rõõsk  koor  vahustada,  lisada  natuke 
suhkrut ja kamajahu. Riivleivasegu jahutada, panna pokaali 
põhja, peale moos ja selle peale vahukoor. Soovi korral kihte korrata. Kaunistuseks jõhvikad.
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Politsei mõtleb, et teeks nalja ja ja peatab auto ning ütleb:
"Palju õnne, te olete võitnud 150 000 krooni, mida te sellega 
peale hakkate?"
Juht siis selle pale: "Kõigepealt ikka teeks endale juhiload."
Naine kõrvalistmelt: "Ah, ärge pange tähele, ta on purjus."
Tagaistmelt ütleb keegi: "Ma ju ütlesin, et me selle varastatud 
autoga kaugele ei jõua."
Siis kostab pagasnikust hääl: "Kas me oleme juba üle piiri?" 

Mees on psühhiaatri juures.
"Mul on mure. Mu vend peab end mandariiniks."
"Lugu on tõsine. Kus ta praegu on?"
"Siin, minu kotis." 

Kalmetu Põhikool
Viljandi mk
Tänassilma 70 103
Telefon 50 440 72
ene@kalmetu.vil.ee

Vastutav väljaandja : Ene Toomsalu
Toimetajad:  Kristin Põder, Martin Karv, Kertu 
Rang, Maarja Liis Juus, Karl Mehis Utt, Evelin 
Jõemaa,Jaanus Kallaste, Merilin Karv  

             * * * * *
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5
4

2
1 3

1. Hobuse sarnane loom, aga on väiksem ja hallikat värvi?
2. Lähedal antonüüm?
3. Roomaja, kes jätab oma saba ohu korral maha?
4. Hiirest suurem näriline?
5. Putukas, kes toodab mett?
Vastussõna: üks väike riik
Ristsõna koostas Karl Mehis Utt 7. kl

1
2

3
4

5
6

1.Karude lemmiksöök?
2.Veoloom?
3.Riik, kus me elame?
4.Viimane kuu?
5.Koduloom, keda sa vihkad?
6.Iluasi, mis riputatakse seinale?
Vastus: mis on massiteabevahendid?
Ristsõna koostas: Henrik Veermäe 7. kl


