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Aastapäeva aktus meie koolis 

Meie kooli aastapäeva aktus 22.02.19 algas sellega, et kõik olid tol päeval pidulikult riides. 
Peale  kolmandat  tundi  said  osad  süüa,  oli  supp ja  igaüks  sai  veel  ühe  koogitükikese.  Peale  seda
suundusime  kõik  saali  aktusele,  esiteks  tõi  õpilasesindus  piduliku  lauluga  saali  lipud,  selle  puhul
pidime  kõik  päris  pikalt  püsti  seisma,  sest  laulsime  veel  hümni.  Järgmiseks  hakkasid  esinemised,
Geily laulis „Kodulaulu”, Emily, mudilaskoor ja esimene klass esinesid lauludega ja siis tuli direktor
saali ette ja luges oma kõne, kus rääkis, et see aasta on eesti keele aasta. Peale direktori kõne tuli saali
ette  omaloomingut  lugema  Ingrid,  kes  sai  4.-6.  klasside  vanuserühmas  1.  koha  Tõnissoni
esseekonkursil,  Lisell  6.-9.  klasside  vanuserühmas  2.  koha,  Lisete  luges  ka  ühe  hästi  pika
omakirjutatud luuletuse. Ja siis tuli Kadri ja laulis koolilaulu ja nii see aktus läbi saigi.
Geidy Orumets 7. klass
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Õppekäik Tartusse

22.03 läksin ma õp Sirje ja õp Ennaga ja veel
paljude  õpilastega  Tartusse.  Peale  kolmandat
tundi  läksime   sööma  ja  seejärel  startisime
Tartusse.  Sinna  jõudes  panime  õp  Enna  ja
väiksemad  õpilased  AHHAA  ees  maha,  ise
suundusime Eesti Lennuakadeemiasse.
 Sinna  jõudes  ootas  meid  üks  väga  sõbralik
meesterahvas,  kes juhatas meid garderoobi ja siis
konverentsisaali,  kus  ta  rääkis  ja  näitas  videosid
ning slaide meile lennundusest, mis erialasid peaks
õppima,  et  lennuk  sõidaks  ja  töötaks  hästi.  Kui
pooleteisetunnine loeng läbi sai, saime sealt kaasa
ühe kollase mapi, kus sees oli kollane joonlaud ja

mingi väike raamat. Edasi suundusime lennuki simulaatoriga sõitma.
 Mina ja Pauline olime esimesed julged, meid võttis seal vastu viimase kursuse piloot Kevin, kes
seletas meile kõik nupud ära. See oli nagu pooleks tehtud lennuk, kus ees oli kaks tooli ja hästi palju
nuppe, mina sain esimesena sõita. Algul pidin pedaali alla vajutama, siis pidin rooli endale lähemale
tõmbama ja  vaatama mingi  asja  pealt,  et  lennuk sõidaks  otse.  Lendamine meeldis  mulle  kõige
rohkem.
Peale seda läksime laskma, see mulle väga ei meeldinud, sest see onu rääkis seal nii vaikselt ja
mitte  midagi  ei  saanud aru,  aga kui sinna jõudsime,  siis  pidime ühe lehekese ära  täitma,  kuhu
kirjutasime kuupäeva, nime, isikukoodi ja allkirja, seejärel suundusime laskma. Enne laskmist ta
õpetas, kuidas seista ja kuidas relva õigesti käes hoida. Peale laskmist läksime McDonalds´isse ja
need, kes tahtsid, said veel minna kaubamajja, Kvartalisse ja Taskusse ning siis suundusime koju.
Ühesõnaga väga lahe päev oli.
Geidy Orumets 7. klass

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

Tudeng lennuki simulaatoris

Lennuakadeemia lennult vaadates
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Teatriskäik 12.märtsil Vanemuisesse

Teisipäeval, 12. märtsil käisime Vanemuise teatris koos 5. 6. ja 7. klassiga. Kõigepealt olime
neli tundi koolis, siis sõime lõunasöögi ja läksime. Vanemuisesse sõitsime bussiga umbes ühe
tunni. 
Kohale  jõudes  ootasime  alguses  umbes  10  minutit  eesruumis  ja  siis  läksime  läbi  kahe  ruumi,
keerdtrepist üles ja läbi koridori, kus asus balletisaal. 
Seal panime toolid paika ja kui kõik vaikseks jäi, hakkas Elena Poznjak rääkima meile, kust sai
ballett alguse ja kõike muud balleti kohta. Ta seletas meile balleti positsioonidest nii palju. Esimene
jalgade positsioon on jalgade asend, milles jalad asuvad täistallad vastu maad, kannad vastamisi,
varbad  suunatud  väljapoole.  Ideaaljuhul  moodustab  jalgade  sisekülgedest  varbast  varbani  sirge
joon.  Teine  positsioon  on  jalgade  asend,  milles  varbad  on  suunatud  väljapoole  nagu  esimeses
asendis, aga kannad on teineteisest umbes ühe jala kaugusel. Kolmas positsioon on asend, milles
jalad  asuvad  täistallad  vastu  maad  paralleelselt  teineteise  taga  nii,  et  esimese  jala  kand  asub
tagumise jala tallavõlvi keskkoha kohal. Neljas positsioon on asend, milles jalad asuvad täistallad
vastu maad paralleelselt teineteise taga nii, et jalgade vahel on umbes ühe jala jagu vahet.

Meile  näidati  ka  käte  positsioone  ja  siis  hakati  tantsima.  Etenduse  nimi  oli  ,,Tants  läbi
aegade”. Meile tantsiti kaks lõiku „Uinuvast kaunitarist”, üks lõik „Tuhkatriinust”, „Carmenist” ja
„Luikede järvest”. Veel tantsiti meile „Orjade vabastamise” tants ja siis oligi õppetund tantsust läbi. 

Seejärel läksime tagasi eesruumi, kus
võtsime oma välisriided, panime need selga ja
läksime bussi. Sõitsime Lõunakeskusesse, kus
saime  olla  1h  ja  15  minutit.  Seejärel
hakkasime sõitma kodu poole.  Kooli  juurde
jõudsime 17.20. Minu arust oli see väljasõit
väga tore. Mulle meeldis see väga.
Mirtel Mutli 6. klass

Elena Poznjak koos oma noorte 
baleriinidega

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

Elena Poznjak ja Toomas Hendrik Ilves
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Sakala Malev käis külas

29.  jaanuaril  käisid  meil  külas  Sakala  Maleva  Noorte  Kotkaste
noorteinstruktor Henri Paavo ja Kodutütarde noorteinstruktor Tiina
Ott ja meie piirkonna noortejuht Lauri Topolev.
 Henri Paavo ja Tiina Ott rääkisid meile põnevaid asju, mida nad teevad.
Nad käivad metsas ööbimas, matkamas, seminaridel, laagrites, veel käivad
nad Laidoneri matkadel ja vabariigi aastapäeva aktustel.
 Lauri  Topolev  näitas  meile  sõjaväe  vormiriietust,  Noorte  Kotkaste
vormiriietust  ja  rääkis,  mis  asjad  sõjaväelastel  kotis  on.  Neil  on  vaja
toidunõusid, puhtaid riideid, kileriideid vihma jaoks, joogipudelit ja toitu,
mida lõkkel soojaks teha.
 Meie  koolist  käivad Noortes  Kotkastes  Rando Aarand ja  Mihkel  Altsaar.  Kodutütardes  käivad
Jandra Vaikmets ja Anna-Liisa Esajas.
 Sisse astumiseks on vaja täita ankeet ja kui sulle ei  meeldi seal,  siis  on vaja lahkumisavaldus
kirjutada.
 Kõik Sakala Maleva üritused on tasuta.
Oliver Lapp 7. kl

Mihkel Altsaar armastab rallit sõita

Olen sõitnud ralliautoga juba umbes aasta. Minu enda auto on 1988.a Ford Sierra 2,0 rida 4 74 kw.
Enda autoga ma pole veel kuskil võistlusel sõitmas käinud. Hoian oma autot lauda taga raja ääres.

Olen peamiselt käinud sõitmas Raassillas üritusel Noorelt Autokoolis, mida juhendab Mikk
Maaten. Seal sõidan ma kahe Toyota Yarisega, ühega rajal, teisega platsil. Mul on endal lauda taga
rada, kus sõitmas käin. Ma ise tahan ka oma autoga Raassilda sõitma minna, kuna sama rada ei
viitsi kogu aeg sõita. Uuendused, mis ma olen teinud, on niisugused: sportrool, kere kergendus ehk
tagaistmed  on  välja  visatud  ja  plaanis  on  ka  rooste  parandus,  mis  tähendab  uute  plekkide
keevitamist.  Auto  sain  ma  vanavanaemalt.  Tulevikuplaanid  on  sellised:  külge  panna  sportiste,
ülelaadimine mootoris ja teine summuti. 

Selline on ülevaade minu rallisõidu arengust.
Mihkel Altsaar 6. kl

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

Noored Kotkad metsas ööbimas
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Play-Back meie koolis

22. veebruaril toimus meie koolis maakonna väikekoolide Play-Back ja disko.
See päev algas nagu tavaline koolihommik, aga sellel päeval oli ka koolis vabariigi aastapäeva aktus. Meil oli
ainult 3 tundi ja peale seda ma koju ei läinud, kuna pidin koos Kadriga (5. klass) seda Play-Backi juhtima.
Kuna me ei olnud seda ühtegi korda läbi teinud ega tekste jaotanud, oli meil terve ülejäänud aeg sisustatud. 

Kell  16:30  hakkas  juba  koolidest  inimesi  tulema.  Seal  osalesid  Holstre  Põhikool,  Kolga-Jaani
Põhikool,  Leie  Põhikool,  Paistu  Põhikool  ja  muidugi  Kalmetu  Põhikool.  Seal  oli  õpilasi  1.-9.  klassist.
Kohtunikeks olid meie kooli endine inglise- ja ajalooõpetaja Gerda Neito, Face Moe- ja Tantsukooli treener
Maarja Kukumägi ja Uusna külamaja juhataja Ulve Kannimäe. 

Kui kell sai viis, hakkas üritus pihta. Tõime endale mõlemad vett, et meil kurk kuivama ei hakkaks.
Alguses oli närv sees, aga peale poolt tundi ma ei kartnud midagi ja kui mul sassi läks, parandasin selle ära ja
läksin edasi. Seal olid ka külalisesinejad Face Moe- ja Tantsukoolist ja Holstre Põhikooli pisikesed tantsijad.
Siis kui kõik olid esinenud, läksid kohtunikud huvijuhi ruumi. Neil läks umbes tund aega aega, senikaua
panime kokku toolid ja ootasime võitjate väljaselgitamist. Tegelikult said vist kõik auhinnad. Siis tuli disko,
mis lõppes 21:00. seda üritust oli väga tore juhtida. Loodan, et mul tuleb veel kunagi selliseid kogemusi.
Samuti oli seda üritust väga lahe vaadata ja kõik osavõtjad olid väga tublid.
Emily Andra Angerjas 7. kl

Osalesime maakondlikul inglise keele viktoriinil

1.  veebruaril  käisime mina,  Emily,  Herman ja Oliver Jakobsoni  koolis  maakondlikul  inglise  keele
viktoriinil.  Kokku osales  10  võistkonda,  meie  pidime esinema teisena.  Tegime ettekande võidu-  ja
tänupühast.

 Enne viktoriinile minemist tegime slaidid, õppisime tekstid pähe ja õppisime soravalt inglise keeles
lugema. 

Oli meie kord esinema minna, meie jutt oli pilgrammidest, kes põgenesid Inglismaalt usu pärast. Nad
jõudsid uuele maale, aga pooled olid pika laevasõiduga ära surnud. Pilgramid said sõbraks ühe Ameerika
rühma liikme Squantoga, kes õpetas, mida võib süüa, kuidas püüda kala ja kuidas vilja kasvatada. Tänutäheks
tegid pilgramid kolmepäevase söögiürituse, et näidata Ameerika rühmale oma tänu. 

Ameeriklased mängivad tavaliselt tänupühadel jalgpalli, vaatavad tseremooniat telekast, korraldavad
paraade, saavad perega kokku, valmistavad söögiks kalkuni oma pere erilise retseptiga. 

Tegime ettekandele juurde ka liikumisharjutuse,
see oli video, mille järgi pidi tantsima. Kui kõik olid ära
esinenud, anti meile koolis süüa, milleks oli kartulipuder,
kaste ja tee. Toit oli hea ja kõhud said täis. 

Läksime  tagasi  saali  ja  algas  viktoriin  nende
teemade  kohta,  mida  kõik  olid  ette  kandnud.  Õpetaja
Heljo  ütles,  et  ärge  tühjaks  vastust  jätke,  üritage  olla
nutikad. Viktoriinil oli palju küsimusi. Osad olid rasked,
osad  olid  kerged.  Üritasime  leida  ja  mõelda,  mis
kuulsime ja mis tundus loogiline. 

Viktoriin  sai  peagi  läbi  ja  kohtunikud  läksid
punkte kokku arvutama. Meie aga vaatasime samal ajal
mr Beani filmi. Tulemused olid teada ning topp kolmes
me polnud.
Mirle-Merlin Järs 7. klass

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

 Inglise keele viktoriinil Jakobsoni koolis



6.....................................................................................................................................................................

Meie uus muusikaõpetaja – Tiiu Kivilaan

1. Teie lemmiklaul?
 Ilusaid laule on loodud nii palju, et ühte kindlat välja tuua on väga keeruline. Ma kuulan väga palju 
erinevat muusikat, kuid üks lugu siiski on, mida viimati mitmeid kordi kuulasin ja see on Lady Gaga
ja Bradley Cooperi poolt esitatud „Shallow“.
2. Teie lemmiktoit?
Ma armastan väga Aasia kööki ja vürtsikaid toite ning samuti on sealt
raske midagi konkreetset välja tuua. Ma üldiselt ei ole inimene, kes
on  ainult  mingile  ühele  kindlale  toidule  kindlaks  jäänud,  mulle
meeldib proovida uusi ja põnevaid maitseid. Kui rääkida lihast, siis
eelistan alati kana. Lisaks meeldib mulle ise valmistada Aasia toite,
sest alati pole aega ja tahtmist välja sööma minna.
3. Missugustes koolides olete õppinud?
Olen lõpetanud Tartu Ülikooli ja ka Abja Lastemuusikakooli.
4. Missugustes koolides olete õpetanud laulmist?
Kahjuks  ei  ole  ma  üheski  koolis  otseselt  laulmist  õpetanud,  sest
muusikaõpetus hõlmab palju enamat kui lihtsalt laulmise õpetamist.
Õpetan veel ka Leie Põhikoolis.
5. Kuidas leidsite meie kooli, et siia õpetajaks tulla?
Viljandis elades sõitsin Kalmetu koolist pidevalt mööda ja päris tihti mõtlesin, et oleks tore siin
koolis töötada. Kui eelmisel kevadel Leie kooli õpilastega siin Playbackil käisime, siis sain kinnitust
sellele, et tegu on armsa väikese kooliga.
6. Millised muljed on meie koolist?
Kalmetu kool meeldib mulle väga. Siin on väga hea ja soe õhkkond töötamiseks. Kolleegid on kõik
väga sõbralikud ja toetavad. Õpilased on hästi aktiivsed ja teotahtelised, see on äärmiselt positiivne.
Kuna olen ise vaid kahel päeval majas, siis kahjuks ei ole mul endal alati kõigiks tegemisteks nii
palju aega, kui tegelikult sooviksin. See olukord laheneb ehk järgmisel aastal. Ja nii palju kallistusi,
kui ma siin koolis õpilastelt saan, pole ma kunagi elus varem saanud. Tore on olla õpetaja.
7. Kas Teil on koduloomi?
Ma armastan väga loodust enda ümber ja loomad on üks osa sellest. Olen üles kasvanud pisikeses
maakohas metsade keskel ja juba siis olid mulle mängukaaslasteks loomad. Hetkel on mul kodus
kaks koera, kass, kaks kakaduud ja akvaarium Aafrika kaladega.
8. Millega Te tegelete vabal ajal?
Vaba aega on mul väga vähe, aga kevadel ja suvel tegelen iluaiandusega. See on minu kõige suurem
hobi, mida tehes unustan kõik muu. Lisaks meeldib mulle tegeleda sisekujundusega, kui ei pea seda
parasjagu kellelegi teisele tegema, siis kujundan enda kodu ja minu kodus on remont pidev nähtus,
sest tüdinen ühest ja samast päris kiiresti. Mulle meeldib ise seinu värvida ja tapeetida.
Peale selle meeldib mulle tohutult matkata looduses ja eriti mägedes. Kui reisimas käin, siis valin
kindlasti  sellise  reisi,  kus  saab  matkamas  käia  ja  põnevaid  paiku  avastada,  ma  ei  ole  kindlasti
rannapuhkuse inimene.
 Lisaks  meeldib  mulle  tegelda  joogaga,  see  on  vajalik,  et  oma keha  ja  vaim tasakaalus  hoida.
Loomulikult ei saa üle ega ümber muusikast. Muusikaga tegelemine on tohutult teraapiline ja kodus
mängin  klaverit  enamjaolt  just  siis,  kui  olen  üksi.  Kuna muusika  on ka  minu töö,  siis  on  mul
vedanud, et minu töö ja hobi käivad käsikäes. Seda kombinatsiooni soovitan ma kõigile.

Intervjuu koostasid 7. klassi õpilased

.......................................................................................................................................................................
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Maakondlik põhikooliõpilaste luulepäev toimus jälle Viljandis

Meie koolis õppis kunagi Liivi Luik, kes on praegu kuulus kirjanik ja luuletaja. Meie kooli
eesti  keele  õpetaja  Ene Toomsalu korraldab tema auks iga aasta maakondliku luulepäeva.  Viivi
Luige nimelisse luulekogusse kirjutavad Viljandimaa põhikoolide lapsed luuletusi. Praeguseks on
antud 21 luulekogu välja, mis on täitsa suur arv juba.

 Iga aasta valib õpetaja Ene meie koolist paar õpilast, kes kannavad ette luulekogust omal
valikul luuletused. Sellel aastal esitasid luuletusi Geily Orumets, Oliver Truu, Laura Lorup, Mirle-
Merlin Järs ja Emily Andra. 

Vahepaladeks esinesid kaks noort muusikut Kultuuriakadeemiast, Madis Orr saatis kitarril ja
Liine  Palu  laulis  oma  laule,  oma  luuletustele  oli  ta  viisid  kirjutanud,  need  olid  tõesti  ilusate
sõnadega laulud. Teiseks jagas õpetaja Ene kingitusi. Iga noor, kes on kogusse kirjutanud luuletusi,
sai kingituseks luulekogu. Kolmandaks esinejaks oli Mari Karilaid, kes esitles oma uut luulekogu
ning luges oma vanadest vihikutest esimesi luuletusi, mis ta oli juba väiksena kirjutanud. 

Kui esinemise osa oli lõppenud, sai pista hamba alla head ja paremat tänu õpetaja Marikale.
Kõik said oma kohale tagasi istuda ja hakata luuletama uude luulekogusse, mis ilmub järgmine
aasta. Kõik luuletasid usinasti, isegi mina sain kuus luuletust kirja, tavaliselt ideed ei lenda küll nii
kiiresti. Kui on aga mõnus keskkond, siis tuleb ideesid kui linnulennult. Mulle on need päevad alati
väga meeldinud ja väga hea meelga olen nendest osa võtnud. Aitäh õpetaja Enele!
Geily Orumets 9. klass

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

Laura, Geily ja Oliver loevad luuletusi

Mirle-Merlin ja Emily loevad luuletusi

Mari Karilaid 
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5. klassi nimetäheluuletused

Kunst mul meeldib
Ananass mul kõhus seedib
Disaineriks võiks ma saada
Isegi sõidukiks võiks mul saada Lada.

Riukalik ma ei ole 
Iiris mu lemmik pole
Matemaatika ja eesti keel, nendel pole viga
Mina õpin neid, sest neis on tarkuse iva
Eestimaa ei ole kole 
Lohakas ma pole.

****
Lahke olen ma
Ahju kütma panen
Uudised edastan
Rahulikult koristan
Aias suvel kiigun

Lõunat sööma lähen
Igas päevas midagi toredat
Igale midagi lõbusat
Süda rõkkab lauluga                                                    
Alla mäest kelguga

Lai on minu silmaring
Aasta ringi tuksub rind
Unistused on mul suured
Rahu saate, nüüd ma lõpetan

***
Lumi on mu lemmikasi
Und mul öösel ei ole
Mu lemmikaastaaeg on talv
Minu nimi on ilus
Ema on mul lahke

Mulle ta toidu valmistab
Aga ta on vahel minu peale kuri
Rihanna minu sõber on
Isa mul on tark
Ema on mulle kallis

Janek on mul krossiga fänn
Uurib, mis ma teen
Hendrik kiusab mind
Kurr on mu kallis kass
Aga mulle meeldib, et saan vennaga koos olla
Marek põllumees on

Sõda mulle meeldib teha vennaga
Ootan, millal näen enda vanaema ja vanaisa  
Ostan endale liiga palju asju

****
Ilus olen ma
Ning väärin seda ka
Gloobuselt ma otsin maid
Ristmikult ma otsin teid
Inka tunnis tukkusin
Diivanilt ma kukkusin

Kodus sokki kudusin
Agaralt ma punusin
Lusti, tralli sai meil õues
Lumi varsti oli põues
Aasta uus sai vastu võetud
Sassis pea sai korda tehtud

................................................................................................................................................................
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5. klassi nimetäheluuletused

Rihanna on mu nimi
Ilus on mu hing
Haridust mul korralikku pole
Aga varsti selle saan, ma luban
Nihnannaks kutsub mind mu õde
Näha tahaks väga jälle känguru
Aga usun seda mina, et oma klassist ainsana käinud olen Austraalias

Medi on mu ema, aga Mele minu tädi
Eile alles märkasin, et
Ilves on lemmikloom mul
Kardan pimedust ma natukene
Aga pole hullu
Raha meie perel piisavalt, et saaks riideid ja ka süüa

***
Laske mul nüüd luuletada
Ikka segatakse mind
See ei aita, kui karjun:”Minge taimi istutama!”
Ega nad ju ei kuula mind
Tegelikult on mul plaan
Ei saa ma vastu panna

Ei ma hakka karjuma
Nüüd see enam ei aita
Diivanil ma nüüd istun
Ega see kerge ei ole
Raamatut vaikselt loen
Sest muud mul teha pole

Ma ei ole kuri
Ei nimeks ole mul Muri
Rõõmsana mind näed
Iga kord kui on päikeseline päev
Laule meeldib mul kuulata
Isegi halva ilmaga 

Kurb ma vahel olen ka
Ulun kodus patja ma
Lõbusamaks tuju läeb, kui
Pere rõõmsana ma näen
Ei ole kurb ka siis, kui
Rõõmsad on mu sõbrad head

****

................................................................................................................................................................
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Käes on ilmeline talv

Talv on olnud külm ja lumerikas Eesti talve kohta, lumi on paks, aga
varsti  on  sula  ja  lumi  kaob.  Sellel  talvel  olen  saanud suusatada  paar
korda ja see on olnud hea. Uisutanud ma pole.

Kui  lund sajab,  siis  on  sadanud terve  päeva  ja  see  on toonud
paksu lumevaiba. Olen ka kelgutanud, mis oli väga lahe. Kindlasti tahaks
veel, aga kui ilm ära keerab, siis ei saa.

Nädalavahetuseti ei käi ma väga õues, sest ma ei suuda endale
tegevust välja mõelda. Olen lihtsalt suurema osa ajast arvutis. Kuid ma
olen käinud ühe korra Võrtsjärve jääl kalal, aga suuremat kala ma ei saanud, ainult paar väikest ahvenat.

Osadel  päevadel,  kui  paistab  päike,  on õues  väga  ilus.  Kui  ilm on selline,  olen  proovinud seda
jäädvustada paari pildiga.

See talv on siiamaani üks lumerikkamaid ja külmemaid üle pika aja.
Oliver Truu 8. kl

Tänane ilm on perfektne. Meil, kolmandal kooliastmel pole sellel talvel ühtegi külmapüha olnud.
 Ilm siin Eestis on talvisel ajal kõige ilusam. Teist talve järjest on paks lumi maas. Mitte ei ole porine. 
 Minu talvised tegemised õues on sellised, et vabal  ajal suusatan, kelgutan ja käin Viljandi järve peal
uisutamas.  Siiamaani  olen  kodus  kaks  korda  suusatanud,  kuna mu suusad  on koolis  ja  ma  ei  ole  neid
vahepeal koju viinud. Kehalise tunnis olen palju suusatanud. Iga nädal kaks tundi. Muidugi tahaks kodus ka
suusatada. Selleks tegelikult pole palju aega. Kindlasti lähen ka ööuisutamisele.
 Minu  nädalavahetused  lõpevad  tavaliselt  sellega,  et  ma  ei  jõua  õue.  Sellepärast,  et  peaaegu  iga
nädalavahetus  on  Viljandi  sümfooniaorkestri  proov,  kuna  laulupidu  on
tulemas ja paljudel pole lood selged ja sellepärast  istub kogu orkester iga
nädalavahetus muusikakoolis. Muidugi ma ei ütle, et see halb on, kuna igas
proovis saab alati nalja. Dirigent on alati see, kes teeb nalja. Näiteks läheb ja
näitab, kuidas ta oma pilli saaks tugevamalt mängida. Iseenesest on see tore,
et meie dirigent Riivo Jõgi oskab nii palju pille mängida.
 Siiani on olnud väga põnev talv. Tahaks ainult rohkem väljas olla ja
talverõõmusid tunda. Ma pole väga kurb, et ei saa õues aega veeta, sest seltskonnas on alati parem olla kui
üksinda õues aega veeta.
Merilin Mutli 8. klass

Meie klassi jõulud

Meie 5. klass tähistasime oma jõule nii, et lõikasime paberist lumehelbed ja panime need klassi akendele. 
Meil olid ka sussid klassi aknalaual ning meil käis ka peaaegu iga päev päkapikk, võib-olla isegi kaks päka-
pikku. Meie jõuluvideo rääkis sellest, et teiste vastu tuleb olla abivalmis ja hooliv. Meie klassi jaoks oli 
kõige toredam see, et kui tavaliselt tehakse klassides jõulupaki loosi, siis meie läksime selle asemel loomade 
varjupaika. 

Viisime sinna arsti kinkekaarte, koristustarbeid ja süüa. Mul oli nii kahju nendest loomadest, kes seal 
olid, aga samas oli ka hea meel, et nad olid seal mitte kuskil mujal hulkumas. Kassidel oli palju võimalusi 
ronida ja mängida ja neil oli ilus tuba. Enamus koerad olid koerte majas, kuid kaks koera olid puurides. 
Koerte majas oli selline lugu, et seal oli 12 kutsikat, kes ainult sõid ja tegid väljaheiteid. Saime teada, et 
koerte eest tuleb suurt hoolt kanda ja pidevalt puure puhastada.

 Mina arvan, et meie klassile meeldisid meie klassi jõulud.  
Kadri Lorup 5. kl
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Ajaleht nr 83 arvustus 
 

Mulle meeldisid ajalehe tagaküljel asetsevad anekdoodid, ristsõnad. Intervjuusi oli hea
lugeda, aga loodan, et kunagi tuleb ka minuga intervjuu. Loodan, et te ei jäta ajalehte 
unarusse ja et tulevikus ilmub ka ajaleht nr 100. Palju jaksu!
Rasmus Oja 6. kl

Anekdoodid

"Ema, kas sa armastad mind väga?" uurib Juku.
"Muidugi, pojake!" vastab ema.
"Siis abiellu palun selle onuga, kes jäätist müüb!" 
*       *       *       *    
"Lapsed, kes teab kust tuleb elekter?" küsib õpetaja.
"Mina tean," tõstab Juku käe. "Elektri saame loomaaiast!"
"Miks sa, Juku, nii arvad?" uurib õpetaja."Seepärast, et iga kord, kui elekter ära läheb, hüüab isa, et 
jälle need ahvid mängivad vooluga!" vastab juku.

*           *              *             *
Miks ei kasuta blondiin arvutit? Ta kardab hiiri.
*          *                *             *   
Küsimus: "Kuidas kutsutakse inglast, kellel pole vasakut jalga, vasakut kätt,
vasakut kopsu, vasakut poolaju, vasakut kõrva ja vasakut silma?"
Vastus: "His alright!" 
*          *                *               *
Paintballi mängija sõbrale: "... siis said mul aga padrunid otsa, haarasin pintsli ja tormasin 
käsikähmlusse!" 
*          *                   *            *
Kokutaja läheb poodi peenleiba ostma ja küsib:" Pa Pa Pa palun Pe Pe Pe..., ma võtan parem saia."
*          *                    *           *
Küsimus: "Kuidas ära tunda kalamehe naist?" 
Vastus: "Kalamehe naisel on ussid!" 
*         *                      *           *

Vene uusrikas tahab astuda klubisse. Klubil on omad reeglid ja küsitakse:
"Kas sul E-klassi Mercedes on?"
Mees mõtleb: "Ei ole."
Küsitakse: "Kas sul kolmekorruseline suvila on Malibus?"
Mees mõtleb: "Ei ole."
Küsitakse: "Kas sul on pöidlajämedune kuldkett?"
Mees mõtleb: "Ei ole."
"Järelikult sa klubisse ei kõlba."
Mees tahab hirmsasti klubiliikmeks ja helistab oma
naisele: "Müü meie kaks Ferrarit ja kaater maha ning osta
Mercedes. Siis lase suvilal võtta maha kaks korrust ja
vaata, et sa ei unusta koera maha laskmast - ketti hakkan
ise kandma." 

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

klubi omanik
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* * * *

Küsimus: "Mida teeb günekoloog puhkusel?"
Vastus: "Vaatab inimestele näkku".  
*         *                         *                *
Kaks tigu tahtsid minna üle autotee, kuid üks tigu ütles teisele: "Me ei saa praegu minna, kuna kahe 
tunni pärast tuleb buss!" 

*         *                           *                *  
Kallel on laubal jõhker arm. Sõbrad küsivad: "Kust sa selle said?"
Kalle: "Ma hakkasin just käega naela seina taguma, kui isa ütles: 'Pojake, kasuta oma pead ka ikka 
natuke!'" 

*           *                          *              *
Küsimus: "Mis on brünett kahe blondi vahel?"
Vastus: "Tõlk."
*                   *                                    *     
Vaesele mehele tuleb vastu rikas mees eesliga. 
"Kuhu sa selle seaga lähed?" küsib vaene. 
"Kas sa siis ei näe, et see on eesel, mitte siga!" vihastab rikas. 
"Ega ma sinuga räägi? 

Ajalehe Kalmetu
Sõna toimetuse
liikmed:
Ene Toomsalu, Heino
Kaljuve, Emily Andra Angerjas,
Mirle-Merlin Järs, Rasmus Oja,
Herman Ernits, Oliver Lapp,
Mirtel Mutli, Geidy Orumets,
Mihkel Altsaar, Oliver Truu,
Merilin Mutli, Geily Orumets,
Kadi Rimmel, Laura-Liisa Laur,
Lumme-Marie Juhkamsoo,
Ingrid Kallas, Rihanna Meikar,
Lisete Enders, Merili Kulper,
Kadri Lorup 
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1. Magus vormiroog?
2. Poodlema, ostlema?
3. Nõusolekut andma?
4. € ehk...?
5.  Muusikastiil?
6. Iidne Jaapani võitluskunst?
7. Lisatasu; ostule lisatav kingitus?
8. Ümmargune sünnipäev?
9. Ilus blondi peaga nukk?
10. Kreekakatoliku pühapilt?
Vatussõnaks saad: inimene, kellele meeldib väga šokolaad?
Ristsõna koostas Emily Andra Angerjas 7. klass


