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           2020. aasta 58. lend:

1. Jaskevitš, Sandra              
2. Karv, Marten
3. Lepla, Merlin
4. Lorup, Laura     
5. Mutli, Merilin

            6. Neudorf, Margus            
7. Poolakese, Taaniel
8. Raidmäe, Kalle              
9. Royster, Kalvin Thomas              
10. Soovere, Anni                
11. Teearu, Romet
12. Truu, Oliver

            13. Vaikmets, Jandra

Rahu 

Meid mõjutab reklaam 
ja hetkeemotsioon.
Siin kurval maal 
igaüks on loom.

Vaid väike valu
endast välja viib.
Näiliselt vaikses kasesalus, 
hingerahu näljas.

Arvamus kõigub, 
kui keegi ütleb halvasti.
Kaotused ja võidud,
ikka kõik halvasti.

See on hea,
hetkeline nauding.
Ei tea,
miks tehakse kauniks.

Tunded on head,
aga hingerahu pole.
Me ei tea,
kui kaugel oled.

Ehk ise tead,
see oli nali.
Mõtteid pole väga peas.
Me ei ole väga sallivad.

Mõjutatavad hetkest,
oleme kõik eluretkel.
Kõige tähsam pole võit,
vaid rahu.    Merilin Mutli 9. klass

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

Nr 88
Juuni

2020

Kalmetu Sõna
Kalmetu Põhikooli ajaleht

Ajaleht asutatud 1995. a 16. 
detsembril



           2............................................................................................................................................................

Meie viimane klassiõhtu 

Räägin teile oma viimasest klassiõhtust, mis meil koolis toimus ja lisan oma unistuste klassiõhtu
plaani. 
   Olime seda planeerinud juba päris sügise algusest saati. Panime tüdrukutega koos plaani paika,
kes mida tegema peaks. Et igaüks sai omale ülesande, oli ju vaja organiseerida muusika, kõlarid,
ruum,  söök,  jook  ja  mängud.  Minu  ülesanne  oli  olla  selle  klassiõhtu  õhtujuhiks.  Selle
ettevalmistamiseks ma otsisin põnevaid mänge, mida saame mängida. 
   Ja kui lõpuks jõudis kätte see meie kauaoodatud klassiõhtu, siis osad meie plaanitud asjadest ei
õnnestunud. Aga vaatamata kõigele mängisime palju põnevaid mänge, sõime kaasatoodud toite ja
jõime jooke ja veidi ka tantsisime. Aga toredamaks asjaks klassiõhtul oli peituse mängimine. Tore
oli see, et kõik meie klassikaaslased olid kohal ja me kõik koos tegime lõbusaid asju.
   Aga meil on suureks unistuseks, kui saaksime oma klassiõhtu veeta niimoodi, et me jääme ööseks
koolimajja. See oleks eriti põnev. Siis oleks põnev mängida pimedas peitust või rääkida õudusjutte.
Vaadata kõik koos mõnda põnevat filmi. Teha koos mingit põnevat sööki. 
Johanna Topolev 5. kl

Minu viimane väljasõit

Jutustan teile oma viimasest väljasõidust, milleks oli mul krossitrennis käimine. 
   Ettevalmistus algas juba eelmisel õhtul, kui pakkisime kärusse oma rattad ja ka tööriistad ja kanistrid
kütusega ja ka varujuppe. Toas pakkisime ära oma sõiduvarustuse, et hommikul ei peaks selle peale aega
kulutama. Õhtul läksime ka varem magama, et järgmisel päeval liiga väsinud ei oleks.
   Hommikune äratus oli meil kell 6.30, siis panin end riidesse ja pesin hambad ja panin veel viimased asjad
kaasa. Ema ja isa olid mul juba varem ärganud ja valmistanud kaasa võtmiseks ka söögipoolist. Ärevus oli
mul selle päeva pärast juba üsna suur.  Kell  7 pidime kodust ära sõitma hakkama, et õigeks ajaks jõuda
kohtumiskohta,  kus me koos teiste trennikaaslastega koos saime kaugele Võrumaale sõitma hakata.  Sõit
kestis 1,5 tundi. Sõidu ajal ma tavaliselt surfan oma telefonis või vaatan aknast välja.
   Kui kohale jõudsime, võtsime oma rattad kärust välja ja hakkasime kohe riideid vahetama. Ja kui kõik
valmis, siis hakkame oma trenniga peale. Sain hästi palju hüppeid harjutada ja see tuleb mul juba hästi välja.
Harjutasime ka kurvides sõitmist ja pidurite õiget kasutamist. Päris suurel rajal saime harjutada ülehüppeid.
Vahepeal me muidugi puhkasime ja sõime. Trenn kestis seekord meil mingi 5 tundi. 
   Kui lõpuks asjad kokku pakkisime ja kodu poole sõitma hakkasime, olime nii väsinud, et jäime autos
magama. Tegime tee peal ka väikse söögipeatuse. Siis saime ka veidi sirutada end. Ja kui me lõpuks koju
jõudsime ja asjad ilusti lahti pakkisime, viskasin ma end diivanile pikali ja vaatasin lihtsalt telekat. Väsimus
oli ikka päris suur. Aga oli äge päev.
Sten Mattias Topolev 5. kl

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

Meisterdamise ring käis viimati väljasõidul 
Tallinnas martsipane meisterdamas

Sten koos õe ja vennaga teeb trenni koroonaajal 
kruusateel oma koduõues
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MAJANDUSLIK ELU NÕUKOGUDE AJAL 
Intervjuu vanaema Virvega

Millist ja kui palju prügi tekkis majapidamises?
Prügi oli palju vähem kui tänapäeval. Võimalikult kõik püüti ära kasutada. Meie kodus oli prügiks
peamiselt  ainult  kartulikoored  ja  tuhk.  Pakendeid  polnud.  Taara  (klaasist)  viidi  poodi  tagasi.
Plasttaarat sellel ajal üldse polnud. Kõik paber põletati ahjus. 
Kuidas pakiti poes kaup?
Poes pakiti kogu kaup paberisse, ka kaalukaup. Vorstilatt näiteks mähiti poes paberilehe sisse. 
Milline oli kaubavalik toidupoes? (riidepoes)?
Toidukaupa oli poes vähe ja valikut peaaegu polnudki. Tihti polnud vajalikke toidukaupu saada.
Poes  käidi  iga  päev,  et  näha,  kas  midagi  uut  on  poodi  toodud.   Kui  teati,  et  kaubaauto  tuleb,
kogunesid inimesed juba varakult poe juurde valvesse. Toitu osteti ka turult või saadi tuttavatelt, kes
ise kasvatasid. Riideasju oli poes väga vähe. Palju õmmeldi ise. 
Missugust kodutehnikat oli majapidamises?
Oli televiisor,  telefon, gaasipliit,  raadio, grammofon, külmkapp, vahvlimasin ja mulksuja kohvi-
kann.
Kas kodus oli veevärk?
Oli külm vesi, soojendati vanniahjuga. Ennast pesti vannis või saunas. Pesu pesti nühkides lainelise
pesulaua peal. Kui oli riie väga must, kuumutati seda pliidil kausis.
Kuidas käis suhtlemine kaugemal elavate tuttavatega? 
Sõpradega suheldi kirja teel. Mõnes väheses kodus oli telefon. Saadeti telegramme. Käidi külas.
Kas perel oli auto? Kuidas auto saadi? 
Auto osteti 1985. aastal peetide kasvatamisest saadud raha eest. Auto ostmiseks oli vaja luba. Auto
oli vähestel peredel. 
Küsitles Laura-Liisa Laur 6. kl

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

Nõukogude aja lapsed mänguhoos

Jalutamas Viljandi rippsillal
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Noppeid koroonakarantiini päevikutest

   On neljapäev, 2. aprill ja kell on 10.40. Täna läks mul päris vara uni ära, kuigi jäin alles kell 2 öösel
magama. Praegu lähen ma koeraga välja. Hommikusöögiks teen ma endale võileiba vorsti, salati ja kurgiga
ning kõrvale joon arvatavasti teed. Hommikusöök sai mul söödud ja nüüd ma pean hakkama õppima.
Kell on 13.00 ja mul sai õpitud ning nüüd lähen jälle koeraga välja. Koeraga on väljas käidud ja nüüd ma
hakkan  sööma  lõunat.  Ema  tegi  lõunaks  kana,  riisi  ja  karrikastet.  See  on  mu  üks  lemmiktoitudest.
Magustoiduks söön ma ühe jäätise. 
    Söök oli väga maitsev ning nüüd ma harjutan veel klaverit, kuna kell 16. 00 hakkab mul klaveritund.
Õnneks see aasta mul muusikakoolis eksameid ei toimugi. 
    Kell on 15.45 ning kohe, kohe hakkab mul klaveritund. Klaveritund on lõppenud ning ma sain isegi ühe 4
ja ühe 5. Varsti lähme jälle jalutama.
    Jalutamas on käidud ning nüüd ma kavatsen koerale selgeks õpetada lamamise, sest istuda ta juba oskab.
Arvasin, et sellega läheb kauem, aga ta sai selle umbes 10 minutiga selgeks. Nüüd mu kolmekuune kutsikas
oskab juba istuda ja ka lamada.
     Kell on saanud 21.50 ja ma pole rohkem midagi teinud. Ma arvan, et hakkan jälle vaatama videosid ning
kirjutan homme edasi.
Emily Andra Angerjas 8. kl
28. märts. Äratuskell  hakkas häält tegema kell üheksa, kuid jäin kogemata edasi magama. Õnneks ema
äratas mind pool tundi hiljem. Ta tegi mulle putru ning ise jõin samal ajal kohvi ning vaatasin kalapüügi-
videoid. Peale söömist tegin endale termosesse teed, panin asjad kokku ning kasuisa viis mind Kalmetule
mu vanaisa juurde, kus saime Oliveriga kokku. Läksime kalale ning terve päeva oli vaikus, ei ühtegi haugi,
kuid lõpuks tuli Oliverile üks suur haug otsa, kuid kahjuks läks peale pikka võitlust paadi ees otsast. Oliver
läks endast meeletult välja, kuid hakkas uuesti püüdma. Umbes 100 meetrit edasi tuli talle jälle üks suur
haug otsa ning seekord tegutsesime kiiremalt ning võtsime kala esimesel võimalusel kahva. Meil mõlemal
olid emotsioonid nii laes kui võimalik, see oli meeletult suur haug, umbes neljakilone, kui mitte viiene. Oli
tore näha Tänassilma jõest sellist kala üle pika aja. Tegime kalast pildid ning lasime ta tagasi vette. Jälle oli
väljas järsku pimedaks läinud ning parkisime paadid ja kutsusime vanemad järele ning läksime koju. Kodus
mängisin arvutis ning läksin magama. Marten Karv 9. kl

8. aprill. Täna oli huvitavam päev. Ma aitasin ema kanade  õrre tegemisega. Läksin metsa ja otsisin  õige
diameetriga puud, millest teha. Õrred pidime oma uute kanade jaoks tegema, kelle me just võtsime. Õhtul
tegime ahjus lambapraaadi. Kõrval oli ka kartulipuder. Vaatasin ka veel filme. Ma vaatan Chernobyl seriaali,
mis on väga huvitav.
9. aprill.Täna käisin ma kalal, läksin alles õhtul
Pedja jõe  äärde. Tuul oli jällegi tugev ja väga
raske oli püüda. Kahjuks ma ei saanud midagi.
Õhtul  tegin  ka  natuke  trenni.  Jooksin  järve
äärde  ja  tagasi  ning  tegin  jõuharjutusi.  Õhtul
sõin ahjuliha. See oli haudunud juba päris kaua
ja  see  oli  väga  hea.  Lõpetasin  ka  Chernobyl
seriaali. Oliver Truu 9. kl
11.  aprill. Aitasin  emal  ja  isal  murutraktoriga
oksi vedada. Ja saime päeva lõpuks kõik ilusti
tehtud. Tegime õhtul väljas grillliha. 
12.  aprill.  Käisime  isaga  ühel  metsarajal
krossikatega  trenni  tegemas.  Oli  vastikult
vihmane  ilm.  Kui  koju  tagasi  jõudsime,  olid
meil riided läbimärjad ja rattad porised, aga sõitmisest saime mõnusa elamuse. Koju tagasi jõudes oli ema
mune värvinud. Värvis mune mustikatega, tilli, sambla, sinililledega, naadiga. Tulemuseks olid päris vahvat
värvi munad. Munakoksimisvõistluses võitis mu õde Johanna Maria, kelle muna osutus kõige tugevamaks.
Sten Mattias Topolev 5. kl

Sten ja Johanna oma kodus distantsõppel
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9. klassi looming
Minu rahu

Värske õhk metsasalus, vaikus,
väärtustan aega, mis iseendale kuulub,
õrna tuuleiili paitus,
mure eemale suubub.

Hingates igat võimalikku sõõmu,
meeldiv rahu sisse tungib,
toob imelikult üllatavat rõõmu,
kõik kohad meeldivust on pungil.

Laura Lorup 9. klass

Rahu

Rahu on eriline,
erinev teistest,
rahu on rahustav.

Rahuta on raske,
raske kui kivi.
Rahu on vaja,
muidu põled läbi.

Oliver Truu 9. klass

Kunstitööd vasakult ülevalt: Oliver Truu: Kits (papitrükk), Taaniel Poolakese: popkunst, Laura 
Lorup: Karje; vasakult alt: Laura Lorup: Rebane, Merilin Mutli: Karje, Marten Karv papitrükk.
                                          

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



Lk 6   Luule koroonaajal

Kodu
Sten Mattias Topolev 5. kl

Elan väikses maamajas,
kus on olemas ka aed.
Aias teha saan ma kõike,
näiteks sõita krossikal.

Aitan suvel niita muru.
Traktor on meil alles uus.
Niita meeldib mulle väga, 
kuigi tasu pole suur.

Karud kevadel

Üles ärkasid karumõmmid,
kaasa võtsid kaalupommid.
Läksid linna kõndima,
limonaadi kaanima.
Kuulsid sõna COVID-19
ja plehku nad panid kõik.
Läksid koju ruttu,
oma koopasse tuttu.
Steffi-Maarja Tiits 5. kl

Kevadel kasvab üks sinilill,
üks väike sinine lill.
Ta kasvab paksu muru sees,
niiskes kui ka kuivas.
Küll on ilus sinilill,
väike sinilill.
Pätrik Ignatenko 5. kl

Koroonahirm
Koroona on üks tüütu asi,
kodus olla kõigil käsib.
Kooli tahaks juba minna,
et saaks sõpru näha.

Koroonahirmus linnad tühjad,
tänavatel laiub vaikuse tund.
Inimesed kõik pagend maale,
et rohelusest leida oma aare.

Selline kord kevad on,
õnneks varsti suve toob.
Koroonahirm see varsti kaob,
rõõmsamaks teeb kõigil näod.
Laura-Liisa Laur 6. kl

Kevadel muutuvad soojemaks ilmad
ja sulanud lumest on pool.
Särama löövad laste silmad,
sest varsti on lõppemas kool.
Linnud, liblikad ja lilled
nähtavale ilmunud on.
Õues Jukud, Malled, Pilled.
Mööda rohtu hüppab konn.

Pärtel Võsu 5. kl

Kevad

Kevad jällegi on käes.
Pakatavad täies väes
pungad põõsastel ja puul.
Tantsib aasal lõunatuul.
Lepik sinililli täis,
särab õie kõrval õis.
Lõhnab värske rohutukk,
ülane ja nurmenukk.

Mirtel Mutli 7. kl

Koroona

Koroona, miks tulid Eestisse?
Kooorona, hea et mul veel wc paberit on.
Koorona, sinu tõtttu pean istuma kodus.
Koroona, sina lõpetad minu eest klasssi. 
Kooorona, tee siis ise minu vennnale süüa.
Korooona, mine meie eest tööle,
et vanemad saaaksid meid aidata. 
Koorona, kao ära!
Rauno Grünberg 6. kl

Viirus
Koroonaviirus teinud palju paha,
ei kodu istuda ma enam taha.
Tahaks juba välja mängima, 
sõpradega linna peale hängima.
Koduõppel raske on lastel,
vahest raske ka vanematel.
Pole õpetajat head,
kes teeks selgeks mul need read.

Kaimar Lohk 6. kl

........................................................................................................................................................................
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Kalmetu kooli fotokonkurss "Nutikas ja traksikas koduõpe" on lõppenud
 
Täname  kõiki  osalejaid  vahvate  piltide  eest.  Selgus,  et  meie  noored  on  nutikate  lahenduste
väljamõtlemises päris  loovad.  Nii  laekus põnevaid,  üllatavaid kui  ka humoorikaid töid,  millede
seast valiti välja parimad.
Huvijuht Karin Mägi

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

Jandra Vaikmets: koduõpe paneb 
proovile kõik koduse tehnika, lisaks 
akutoitele saab kasutada ka 
vahukommitoidet.

Liis Saarepera: koduõpe paradiisis

Pärtel Võsu: ainult kõrvaklapid 
päästavad veel õppimisel

Rauno Grünberg: õppimine käib 
nagu eelmise aasta vastlaliug
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Fotod nooremast kooliajast

Õp Evija, Mariita Jugomäe, Merilin Mutli, 
Anni Soovere ja Merlin Lepla
poisid: Heiko Maasikas, Marten Karv, Romet 
Teearu, Kalle Raidmäe, Taaniel Poolakese
2012. a 2. klass

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

Karjäärinädalal 2012

       2014 klassifoto

Sõbrad sõbrapäeval Kalle ja Taaniel

Marten koos klassikaaslastega Suurel Munamäel

Vasakult Oliver ja Laura esimesel 
koolipäeval
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9. klass iseloomustab üksteist selliste sõnadega

Sandra Jaskevitš- tark, tore, tagasihoidlik, linnapreili,
lahke, sõbralik, heasüdamlik, vaikne, lahe sõber ja väga
ilus, tumedate pikkade juustega, töökas.

Marten Karv- naljamees, kalamees, muhe vana, väga
lahke poiss, abivalmis, tark, jutukas,  sõbralik,
heasüdamlik, heas mõttes kiuslik ja naljaks, vaidleja,
enda arust ajugeenius, matetark, õpetaja Viive lemmik,
poliitik, viisakas.
Merlin Lepla- õpib hästi, ilus, tark, tore, sõbralik, aus,
natuke vaikne, hea kuulaja, oskab kududa, stiilne,
töökas.
Laura Lorup- ilus, sõbralik, väga otsekohene, tark,
heasüdamlik, aus, toetav, tore ja abivalmis, pikkade ja
heledate juustega, pikka kasvu, positiivne, avatud suhtleja, alati stiilne, kohusetundlik, klassi 
ideeallikas, talle meeldib tantsida ja filme vaadata.

Meilin Mutli- ilus, sõbralik, vaikne, tark, kena,  meeldib viiuliga mängida, pikkade ilusate 
tumedate juustega, rõõmsameelne, toetav, jagab toitu, kõige musikaalsem inimene meie klassis, 
energiline.
Margus Neudorf- salapärane, omakasu otsiv, ei viitsi koolis käia, vaikne ja tark, mate geenius,  
Taanieli sõber, inimkalkulaator.
Taaniel Poolakese- salapärane, uudisimulik, tehnikamees, tore, kiire, rõõmsameele, tal on punased 
ja lühikesed juuksed, arvutiteadlane, huupi pakkuja, naerupall, punapõsk, teeb sohki, 
paljulapselisest perest, oskab saksofoni mängida.
Kalvin Thomas Royster- meeldib lobiseda, uus poiss, ei viitsi koolis käia, ei suuda kunagi telefoni 
käest panna, kalamees, tark, sõbralik, abivalmis, toetav, vaikne, heasüdamlik, tore, lahke, naljakas ja
heas mõttes kiuslik, Viljandi paadimees, kalade sõber, autohull, mehhaanik.
Anni Soovere- vaikne, kuid seltsiv tüdruk, ilus,
tagasihoidlik, sõbralik, tore, heasüdamlik, vaikne, tark,
vaikse häälega, käsitööhuviline, vana rahu ise.
Romet Teearu- mängur, jutustab palju, ei viitsi õppida,
IT teadlane, vaikne ja sõbralik, arg, meeldib tunnis
lollitada, omas mullis.
Oliver Truu- kalamees, meeldib lobiseda, otsekohene, ei
suuda kunagi telefoni käest panna, tark, sõbralik,
abivalmis, heasüdamlik, heas mõttes kiuslik ja naljakas,
kuuleb asju valesti, egoist, pikka kasvu, aktiivne,
närviline, enesekindel, ülemeelik, sportlik, suudab alati
teemaga kaasa rääkida.
Jandra Vaikmets-  meeldib õppida, sõbralik,
kohusetundlik, tark, tore inimene, kena, natuke vaikne,
heasüdamlik, abivalmis, toetav, alati aus ja kogu aeg ilus, hobusearmastaja, klassi rammunaine, 
stiilne maakas, sportlik.
Kalle Raidmäe - tark, vaikne, rahulik, heasüdamlik ja sõbralik, põllumees, töökas, sportlik, oskab 
sõita suurte põllumasinatega.

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

Margus ja Taaniel juhemdavad 
maastikumängul väiksemaid 

Jandra ja Sandra juhendamas nooremaid 
maastikumängul
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 Minu kalssikaaslased kahekümne aasta pärast

 Osad meist on välismaale ära kolinud. Marten on üle maailma tuntud arvutimängude meister ja
koos temaga on Kalvin Thomas, Romet ja Oliver,  neli  kõige tugevamat mängurit.  Merilin elab
linnas koos Kalviniga toredat elu. Laurast on saanud kuulus tantsija. Sandrast on saanud eesti keele
õpetaja. Jandrast on saanud lasteaiakasvataja. Margus on pereisa, kellel on oma maja, töö ja naine.
Merlin  ja  Anni  reisivad  igal  pool  välismaal  ringi.  Taanielist  on  saanud  kõige  targem arvutite
parandaja. Minul on oma kodu, lapsed ja naine. Kõigil meil on üks tore pere ja elu!
Kalle Raidmäe, 9. kl
  Ma arvan, et kahekümne aasta jooksul võib kõike juhtuda ning klassikaaslastel võib olla huvitav
elu. Mina enda arvates arvan, et klassikaaslastel on põnevad ametid. Minu arvates  võiksid need
ametid  olla  näiteks  sellised:  Taaniel  võiks  olla  arvutiõpetaja,  Marten  keevitaja,  Kalle  traktorist,
Romet võiks olla poemüüja, Kalvin võidusõitja, Merilin võiks olla muusik, Jandra võiks tegeleda
loomadega, Laura võiks töötada mingis laboris keemia kallal,  Oliver võiks olla loomakasvataja,
Sandra lasteaiakasvataja, Anni võiks olla kokk ja Merlin võiks olla hambaarst.
   Ma arvan, et kui kahekümne aasta pärast oleks meil klassikokkutulek, siis ma arvan, et mõned
läksid mul siiski täppi ja teised olid niisama pakkumised. Tahaks juba teada, millise ameti keegi
omandab, seda oleks huvitav teada. 
Margus Neudorf, 9. kl
   20 aasta pärast on mu klassikaaslased väga tegusad. Ma tean oma klassikaaslastest vähe, aga nii
palju, kui ma neid tean, siis neil on tulevikus suured ning head plaanid. Ma arvan, et minu klassiõde
Merlin on 20 aasta pärast hea psühholoog, kes aitab kõiki, kellel on suured probleemid. Sandra on
ehitusviimistleja ja tal on enda isiklik firma, mis tegeleb ehitusega. Merilin on lasteaiakasvataja, kes
töötab enda rajatud lasteaias. Laura on tulevikus füüsik, keemik või siis midagi muud, aga ta on
kõrgharidusega  ja ta saab igale poole tööle. Jandra on noorsootöötaja või politseinik ja omab oma
juuksurifirmat. Minu klassivend Kalvin on laevakapten ja tegeleb paatide, kanuude ning laevade
parandusega.  Martenil   ja  Oliveril  on  oma  firma,  mis  tegeleb  kanuumatkadega  ja  kalastusega.
Romet on tulevikus  täiskohaga IT alal  tööl.  Kalle  tegeleb põllumajandusega.  Taaniel  on IT ala
spetsialist  ja  parandab  arvuteid.  Margus  on  üldehitaja  ning  tal  on  oma ehitusfirma.  Mina  olen
tulevikus ehitusviimistleja ja restorani omanik. 
Ma loodan, et ma olen 20 aasta pärast veel elus, et näha, kas see kõik ka tõeks saab, sest elu on nagu
küünal, mis võib iga hetk kustuda. Nagunii on meil 20 aasta pärast ka lapsed, isegi, kui me neid ei
ole praegu oma tulevikku planeerinud. Minul endal on kindlasti 2 või 3 last, sest ma armastan lapsi.
Ma loodan, et näen oma klassikaaslasi ka tulevikus.
Anni Soovere 9. kl
 Natuke raske on ette kujutada, aga eks ma proovin. Ma arvan, et Romet lõpetab põhikooli ära ja
elab oma vanemate juures kaua. Taaniel on asjalik poiss ja temast võiks saada arvutite parandaja.
Margusest võiks saada matemaatik või füüsik. Kalle saab põllumeheks, selles ma isegi ei kahtle.
Oliverist  võiks  saada  taluperemees,  kes  kasvatab  loomi.  Martenist  võiks  saada  keevitaja  või
elektrik. Kalvinist saab arvatavasti treener. Merlin, vot see on paras pähkel, aga tema gümnaasiumi
suuna järgi võttes võiks temast saada advokaat või jurist. Anni on minu arust väiksest peale tahtnud
saada õpetajaks ja ma arvan, et temast saab ka õpetaja. Sandra, kuna talle meeldivad loomad, siis
äkki saab temast loomaarst või loomapoe pidaja. Jandra, nagu ma kuulnud olen, siis ta tahab saada
politseinikuks. Ma olen suhteliselt kindel, et temast saabki politseinik. Ma arvan millegipärast, et
Laurast  saab teadlane või  bioloog või  siis  hoopis  geoloog,  kuna talle  meeldib igasuguseid asju
katsetada ja need tööd sobiksid talle nii hästi. Minust saab 20 aasta pärast muusikaõpetaja või siis
lasteaiaõpetaja. 
Merilin Mutli 9. kl

................................................................................................................................................................
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Viimase kooliaasta tegemised fotodel

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

9. klass korraldas sügisel maastikumängu 
meie kooli õpilastele

9. klass esines Tartu Rahu teemalise näidendiga

Kooliajalehe sünnipäeval on toimetuse seltskond koos
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Kalmetu kooli lõpetajatele 2020

Tavai, teeme ära!
Tulete vä? Ära jama!
Mis passid?! Ära veni!
Võta end kokku, möödas, hinne neli!
Nüüd lõpetab klass covid 9,
kes lõikas koolitee lühema.
Eksameid siin enam ei tehta,
lõpetuseks tuleb käsi hindele pesta.
Higista, näe vaeva, küüri, mis sa küürid,
kogutud teadmisi maha ei müügi.
Tähelepanu, start! Siit tulevad tüübid,
kel varasalv on kindlam kui vanalinna müürid.
Oskavad soravalt lugeda ja liita 2+2,
cocale eelistada H2O-d ja joosta kõhnemaks.
Oskavad kaotada, võita ja võidelda,
meistritena indiacapalli suudelda.
Oskavad unistada, andestada ja paluda,
paati Tänassilma rannast lahti rebida.
Oskavad vastutuult lanti loopida,
tulevikku soovida ja scoorida.
Tuult püüda,
 „Lõpuks tehtud!”, hüüda.

Huvijuht Karin Mägi

Toidupakid (ligi 7 kg), said kõik Kalmetu Põhikooli õpilased 8. ja 9. juunil kätte kooli söökla 
aknast. Nende pakkide koostamisel kaasas õpetaja Marika Riitmuru ka õpilasi. Kodutööna said nad 
käsitöötunnis esitada oma idee toidupakist, arvutasid välja kulu ja kaalu. Võimaluste piires said 
laste ideed ka rakendatud. Pakist võis leida tervislikke kama- ja leivaampse, spagette, juustu ja 
kõike muud tarvilikku lõunalaua katmiseks.
...............................................................................................................................................................
Kalmetu Sõna toimetus: Ene Toomsalu, Karin Mägi, Helina Matusorg, Johanna Topolev, Sten 
Topolev, Laura-Liisa Laur, Laura Lorup, Merilin Mutli, Marten Karv, Oliver Truu
ene@kalmetu.vil.ee

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

Palju õnne, kallid lõpetajad! 
Soovib klassijuhataja Ene


