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Rahu
Rahu, rahu ,rahu, rahu.
Ainult rahu.
Rahu, rahu, rahu, rahu.
Ära vihasta teiste peale.
Rahu, rahu, rahu, rahu.
Olge viisakad.
Rahu, rahu, rahu, rahu.
Ära pabista tööde ees,
tee ära ja asi klaar.
Rahu, rahu, rahu, rahu.
Märkame ja hoolime.
Rahu, rahu, rahu, rahu.
Ära tekita endale jamasid.
Rahu, rahu, rahu, rahu.
Kui on probleem, siis lahenda see.
Rahu, rahu, rahu, rahu.
Kui keegi ütleb halvasti, ära tee välja.
Rahu, rahu, rahu, rahu.
Kui tunned ärevust, rahune.
Rauno Grünberg 6. klass
Küll on hea ärgata,
kui sõda pole märgata.
Ei pea sa tundma hirmu,
et saad ründe kohta kirju.
Hommikune päike paistab,
linnulaulgi kõrvu paitab.
Saad linnas vabalt liikuda
ning külaplatsil kiikuda.
Koos sõpradega hängida
ja mänguväljakulgi mängida.
On hea, et Eestis on meil rahulik
ja keegi selle tõttu pole pahur.
Merili Kulper 6. klass

Rahuleping
Rahulepingu ees pole kartust,
Alguse sai leping Tartust.
Hulga rõõmu tõi see meile
Uhke tunde rindu meile.
Lepinguga kaasnes rahu,
Eluga nüüd kõik on rahul.
Pole hirmu sõja ees,
Inimesed pole sõtta teel.
Ning iga päike paistab iga päev,
Grandioosses paigas seda näed.
Merili Kulper 6. klass

Rahu
Sõna rahu on nii väike,
minu südames tõuseb päike.
Kui ma seda sõna kuulen,
olen ma siis väga rõõmus,
teised inimesed mõtlevad muule,
siis on tunne väga mõnus.
Meie Eestimaa on nii väike,
aga rahu annab sellele läike.
Meil kõigil on oma pere,
tahaks kuulda, et sõber ütleks:„Tere!”
Koolis saab õppida tarkust
ja see annab meile arukust,
hoida maailmas rahu!
Steffi Maarja Tiits 5. klass

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

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

Kadri, kes läks kaduma (muinasjutt)
Elas kord üks väike tüdruk, kes elas Lepiku talus. Selle väikese tüdruku nimi oli
Kadri, tal olid imearmsad põsed, pruunid juuksed. Kadri lemmikkaisukas oli
Mõmskin, kes oli pruun karu valge kõhuga ja hästi pehme. Kadril meeldis õues
käia, ta ei kartnud midagi. Üks päev kõndis ta läbi kivi, ta ehmus korraks, siis
proovis veel ja läks läbi kivi mitu korda. Ta hakkas selle peale naerma ja ütles:
„ Küll see anne on võimas,” kui ta ütles: ,, Ale hopp,” kadus ta sinna, kuhu ta momendil tahtis
minna. Esimene koht oli saiapood ja tagasi koju. Kadri jooksis kiiresti tuppa ja otsis ema, kelle nimi
oli Saara, Kadri karjus küll emme küll Saara, aga ei kedagi ei olnud kodus. Ta pobises omaette: ,,
Mida ma küll ilma emata teen?” Ta mõtles, kus ema võiks olla, aga ema oli läinud teise poodi, kui
Kadri saiapoes oli. Kadri oleks peaaegu nutma hakanud, aga samal aja koputas keegi uksele, Kadri
tegi ukse lahti ja ukse taga oli ema. Kadri karjus: ,,Emmme, emmme!” Ema ütles: ,,Mis on, Kadri?”
Kadri küsis: ,,Kus sa olid?” Ema vastas: ,,Poes olin, ostsin sulle šokolaadi.” Kadri ütles: ,,Minuga
juhtus midagi veidrat.”
Ema: ,,Mida siis?” Kadri: ,,See oli pikk lugu. Olin õues, mängisin seal kivi juures, kus alati
mängin, jooksin, kuni olin läinud kogemata läbi kivi.” Ema oli jahmund näoga ja küsis: ,,Kuidas see
võimalik on?” Kadri ütles: „Ei tea, aga igatahes see läks edasi nii, et naersin selle üle, ütlesin
korraks: ,,Ale hopp” ja kadusin. Ma mõtlesin saiapoodi ja ilmusingi sinna. Võtsin paar saia ja
ütlesin uuesti: ,,Ale hopp” ja mõtlesin kodule ja olingi hetkega kodus ja jooksin tuppa sinu juurde,
otsisin sind, aga sind polnud, hakkasin peaaegu nutma, kui sa uksele koputasid ja ukse avasid. See
oligi kogu lugu.
Ema: ,,Oi, mu kullake, sul on lahedad võimed.” Kadri: ,,On jah.”
Üheksa aastat hiljem käis Kadri koolis ja rääkis sellest loost ja pani kirja. Suurena luges ta
oma lastele ka seda unejutuks, lapsed imestasid ja ütlesid peale loo kuulamist: ,,Meie emme on
võimas.”
Ema Kadri ütles:,,Olen vist jah, nüüd ilusti magama lapsed.” Lapsed: ,,Jaa!”
JOHANNA MARIA TOPOLEV 5. klass

Käisin Egiptuses reisimas (reisikiri)
Lendasime neljapäeval, 23. jaanuaril ja tulime tagasi 30. jaanuaril. Lendasime umbes 4-5 h, lennu
kiirus oli 1000-1004 km/h. Kui jõudsime Hurghadasse, läksime bussiga hotelli, kus sõime kohe
lõunasööki. Sel päeval istusime niisama hotellis ja vaatasime ringi, mina jäin peale lõunat kohe
magama.
Järgmised kaks päeva veetsime põhiliselt hotellis ja basseinides, teisel päeval läksid mu ema ja
isa Kairosse, nii et meie (vend, õde) jäime vanaemaga hotelli. Vanaemaga me hotellist väljas ei
käinud, aga käisime teise hotelli restoranis (me saime käia ka teises hotellis, sest „Titanic Palace“ ja
„Titanic Beach“ on ühendadud), muidu olime basseinides ja niisama hotellis.
Pühapäeval külastasime „Senzo Malli“ (suur kaubanduskeskus), hommikul olime hotellis.
Esmaspäeval käisime Hurghada linnareisil, mis koosnes: mošees (naistel pidid pead kaetud olema,
jalanõud pidid kõik ära võtma), Kopti ristiusukiriks, puuviljaturul, õlide poes ja maiustuste poes.
Mošees ei tohi olla ühtegi ikooni, maali ega vitraaži. Linnareis kestis peaaegu terve päeva, nii et
millegi jaoks rohkem aega ei jäänud.
Teisipäeval olime jälle hotellis ja selle ümber olevates poodides, kus ostsime suveniire, riideid.
Seal leidus kõike, isegi arstirohtusid, aga ma neid sealt küll ei ostaks, sest ei või iial teada, mis seal
sees on, parem oleks pöörduda oma perearsti või giidi poole. Käisime ujumas Punases meres, vesi
on nii soolane, et oled kogu aeg pinnal, ei pea ujuda eriti oskama. Anni Oja 5. klass
................................................................................................................................................................
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Minu reis Taisse
See päev, kui me koos sugulastega Riiga sõitsime, oli
kolmapäev. Esimene lend oli Riiast Moskvasse, mis
kestis kaks tundi, teine lend oli Moskvast Taisse, mis oli
peaaegu üheksa tundi.
Kui me Tais kohal olime, oli kliimaga raske harjuda, kuna
seal oli väga palav. Tai ajavahe Eestiga on viis tundi.
Lennujaamast pidime üks tund Patongi sõitma, seal asus
meie hotell. Kui olime kohal, läksime kohe basseini ujuma
ja nii ka enamus päevad.
Õhtuti käisime söömas, jalutamas ja sugulased poisid olid
meil hotelli toas külas. Osadel päevadel nautisime erinevaid
randu.
Ühel ilusal päeval läksime kiirpaadiga kahele erinevale
saarele, nimed olid neil Racha Island ja Coral Island . Need
saared olid väga kaunid, eriti just rannad ja vesi oli
Buddha kuju
läbipaistev, seal me ka snorgeldasime ning nägime lahedaid
värvilisi kalu. Kohtasime seal ka suuri varaane, kes
tundusid natuke kurjad olevat. Ühel saarel nägime ka väikeseid värvilisi krabisid kivide vahel.
Saartelt tagasi sõites põikasime kokku looduses elavate ahvidega-makaakidega. Me saime neid
banaanidega sööta, nad olid väga julged ahvid. Veel käisime ka elevantidega sõitmas, mis oli väga
lahe ja samas ka õudne ning suure Buddha kuju (fotol) juures, see asus kõrgel mäe otsas ja vaade oli
lummav.
Külastasime ka loomaparki, kus nägime palju loomi ja erinevaid looma-showsid. Põikasime läbi
ka mesilaste kasvatusest, seal silmasime erinevaid mesilaste liike ja saime proovida meest ja
mesilaspiimast tehtud tooteid.
Käisime veel rannas, kus lendasid lennukid üle pea,
see oli Phuketi lennujaam. Enne seda päeva, kui koju
hakkasime lendama, külastasime veeparki. Ühe korra
käisime väikese paadiga, mida nimetati Long Tale
Boat ühes vägagi ilusas rannas, nimeks oli Freedom
Beach. Seal olevad rannad on väga ilusad, kuna seal
on ilus liiv ja helesinine vesi ja muidugi vesi on väga
soe.
Üks õhtu läksime ööturule, seal oli igasuguseid
põnevaid asju ja toitusid. Ja veel mõnel õhtul käisime
kaubanduskeskuses, õhtul oli väga mõnus soe seal
olla.
Kui jõudis kätte see päev, millal koju hakkasime
tulema, kestis lend Taist Moskvasse 10 tundi, olime
sama päeva õhtuks Moskvas. Lennukilt välja minnes
oli külm. Järgmist lendu pidime ootama 4 tundi, aga
see läks õnneks kähku. Moskvast Riiga kestis lend üks
tund ja 30 minutit. Riiast koju oli neli tundi sõita, nii
et jõudsime koju pool neli öösel.
Reis kestis kokku 18 päeva, oli põnev ja lahe.
Laura- Liisa päikeseloojangul (erakogu)
Laura-Liisa Laur 6. klass
................................................................................................................................................................
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Tants viis maanoored Kalmetule
Muinasjutulise süžeega publikut lummanud Kalmetu
noored. (Fotod 1ja 2 Karin Mägi)

Peavõidu napsanud Paistu Põhikooli noormehed
Rammsteini looga "Du Hast"
Kalmetu noortegrupi Nopi Üles projekt “Tantsides play-backile” on tänasega lõppenud. Projekti
raames rikastati maanoortele vaba aja sisustamise võimalusi tasuta show-tantsutundidega ja
piirkonna noori ühendava staarijäljenduse võistlusega. Ettevõtmist vedasid Kalmetu kooli 6. klassi
neiud eesotsas Kadi Rimmel, Kadri Lorup ja Liis Saarepera. Piigasid juhendas huvijuht Karin Mägi.
Projektist sai osa vähemalt 200 inimest. Mitme kuu jooksul said noored võimaluse osaleda 18 tasuta showtantsutunnis, mida viis läbi tuntud ja mitmeid auhindu võitnud treener Rita Muttel.
Lõpuürituseks oli sõbrapäeval toimunud play-back, kus pandi omandatud oskused proovile. Võistlemas oli
81 Holstre, Kalmetu, Kolga-Jaani ja Paistu piirkonna noort. Osalejaid oli hindamas ja vajalikku tagasisidet
jagamas 3 žüriiliiget: Uusna külamaja juhataja Ulve Kannimäe, Tallinnas tegutsev meie endine muusikaõpetaja Anete Samler ning Face Moe- ja Tantsukooli õpetaja Veronika Sadkevitš. Üritusele lisasid meeldivat
lisapinget hulgaliselt kohaletulnud pealtvaatajaid.
DJ puldis toimetas Kalmetu Põhikooli 7. klassi noormees Mihkel Altsaar, valguslahendusega abistas noori
Toomas All ning õhtut juhtisid projektimeeskonna liikmed Kadri Lorup ja Emily Andra Angerjas.
Võistluse pinget maandati vahele seatud seltskonnamängude ja väikese hingetõmbepausiga.
Nooremate võistusastmes kuulutati esimese koha vääriliseks üksi suure publiku ette astunud 2. klassi neiu
Kedi Soolo, kes jäljendas Airi Ojametsa looga „Lõunamaa öö”. Tunnustati rohkete lavadekoratsioonidega
silmapaistnud Holstre Kooli 3.-4. klassi lapsi, kes jäljendasid ansambel Kruuvi looga „Tiiu talutütrekene”.
Noorema vanuseastme 3. koht määrati Suukooli “Hambapesulaulu” jäljendanud Kalmetu võistkonnale.
Vanemas vanuseastmes läks peaauhind Paistu piirkonna 8. klassi noortele, kes esitasid Rammsteini loo „Du
Hast”. Lisaks premeeriti Rammsteini solisti meisterlikkuse ja oskusliku rolli sisseelamise eest. Auhinnad
viisid koju ka Kalmetu noored Ruja loo „Inimene õpib kogu elu” esitamise eest ja Paistu õpilased Grease´i
tantsulise ettastega „You Are The One That I Want”.
Eriauhind Parim Tantsuoskus läks tasuta show-tantsutundides käinud pisemate piigade rühmale, mis
koosnes 12-st rõõmsast tüdrukutirtsust. Vanemas vanuseastmes näitasid silmapaistvaid tantsuoskusi Kalmetu
põhikooli 5. klassi õpilased Pätrik Ignatenko, Viktoria Jaskevitš ja Anni Oja.
Oli väga meeleolukas päev. Projektitegevusi rahastasid mitmed sponsorid: Kalmetu põhikool, projektifond
Nopi Üles. Viimast rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt
elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse
parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames. Lisainfo programmi kodulehelt: www.facebook.com/nopiules

Kalmetu põhikooli huvijuht Karin Mägi
...............................................................................................................................................................
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Käisin presidendi vastuvõtul
Jaanuari alguses tabas mind meeldiv üllatus, kui
minuni jõudis kutse Eesti Vabariigi aastapäeva
pidulikule vastuvõtule Ugala teatris.
Miks mind sellele vastuvõtule üldse kutsuti? Kindlasti
mäletate, et sügisel külastas meie kooli president Kersti
Kaljulaid, sest Kalmetu kool valiti aasta Kiusuennetaja
Kooliks 2019 ja kuna mina vastutan meie koolis KiVa
programmi koordineerimise eest, siis läksingi sinna kooli
esindajana. Selle tiitli pälvimise taga on meie hoolivate
õpetajate ja õpilaste ühine panustamine kiusamise
märka-misse ja sellega tegelemisesse.
Kuna tegemist oli väärika ja väga piduliku üritusega,
alustasin juba kutse saamise päeval ettevalmistustega.
Koheselt panin aja juuksuri ja jumestaja juurde. Seejärel
hakkasin lugema, millised on etiketireeglid. Vaatasin
varasemate vastuvõttude pilte, et leida ideid, millist
kleiti, ridiküli ja ehteid valida. Näiteks polnud ma
varasemalt tähelepanu pööranud naisterahvaste ridikülidele, mille valimine ja leidmine osutus parajaks
Õpetaja Hestia Mirka pidulikul
proovikiviks.
Õnneks laabusid ettevalmistused muretult ja paari vastuvõtul Ugala teatris
nädalaga olid mul asjad olemas ja plaanid paigas.
24. veebruaril oli väljas imeilus kevadilm, mis oli just kui kingitus Eesti Vabariigi sünnipäevaks.
Kui muidu suhtusin sellele peole minemisse rahulikult, siis sellel päeval pani ärevus südame
kiiremini põksuma küll.
Ugala teatrisse jõudmine oli väärikas, autoukse avas mundris mees ja ümbritsetud mitmetest
kaameratest, sammusin mööda punast vaipa uhkelt teatrihoonesse.
Minu jaoks oli kõige härdam hetk, kui presidendi saabudes lauldi ühiselt hümni. Sellele järgnes
presidendi kõne, mis oli aus, otsekohene ja kriitiline. Kontsertetendus meeldis mulle väga. Kõik
muusikud, kes seal esinesid, olid mulle varasemalt tuttavad Viljandi folgilt. Samuti oli elamusi
pakkuv linnutemaatiline lavastus. Kõike seda oli mul võimalik jälgida teisest reast, lavale väga
lähedalt. Peale kätlemist, kuhu pääsesin väga kiiresti, toimus pildistamine ning peale seda juba
maitsvate suupistete proovimine ja ansambel Apelsin kontserdi nautimine. Tore üllatus oli kuulda
lauset: “Tere, õpetaja Hestia!”, nii tervitas mind meie kooli endine õpilane Meeri, kes pakkus seal
suupisteid.
Mulle meeldis väga, et vastuvõtt toimus Viljandis, meile kõigile armsaks saanud teatrimajas, mis
oli hubane, väärikas ja pidulik, nii mitmedki külalised kiitsid peopaika ja lubasid kindlasti
Viljandisse tagasi tulla.
Tunnen suurt uhkust ja au, et mulle on selline kogemus osaks saanud!
Hestia Mirka
Kalmetu Põhikooli õpetaja
................................................................................................................................................................
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Päevik seitsmest päevast distantsõppel olles koroonaviiruse ajal
Pärtel Võsu 5. kl
25.03 Tegin koolitöid, mida oli enam-vähem normaalses koguses. Kõige kauem läks mul aega
matemaatikaga. Sõime hommikueineks muna peekoniga, lõunaks oli kartuli-hakklihavorm. Sõime
seda ka õhtul. Toidud teeb ema. Käisime ka õues ja mängisin arvutis.
26.03 Koolitöid oli väga väga palju, mul läks väga kaua aega, tegin õhtuni. Sõime hommikuks
kuumad juustusaiad ahjus tehtult, lõunkas olid makaronid viineriga ja õhtuks oli frikadellisupp.
Olime tund aega õues. Vaatasin "Kättemaksukontorit".
27.03 Täna oli palju koduseid töid, kus pidid teksti kirjutama. Hommikul sõime hommikuhelbeid,
lõunaks oli supp ja õhtul on praekartulid Kiievi kotletiga. Täna on õnneks reede ja saab peale
õppimist hakata puhkama. Lugesin täna raamatust 5 lehekülge.
28.03 Olime hästi palju õues koos perega. Grillisime ja mängisime sulgpalli ja discolf-i. Väga hea
oli see, et koolitöid sel päeval tegema ei pidanud. Vaatasin õhtul kaua telekat ja mängisin
arvutimänge.
29.03 Tegin täna kunstiõpetuse töö valmis. Joonistasin kiige ja mõtlesin, milline see võiks olla.
Pidin tegema ka muusikaõpetuse töö esmaspäevaks ära. Ema tegi väga head kanapastat ja
kohupiimaküpsiseid. Käisime õhtul veel koos perega Tusti metsapargis jalutamas. Jõe juures
ronisime kõrgest kallakust üles. Lugesin ka raamatust 5 lehekülge.
30.03 Hommikusöögiks oli muna peekoniga, mis mulle väga maitseb. Koolitöid oli päris palju ja
täna ma õue ei jõudnudki. Lõunasöögiks olid meil pelmeenid ja õhtusöögiks ahjukartulid kanaga.
Lugesin raamatust 10 lehekülge.
31.03 Täna oli väga pikk koolipäev, tegin kaua matemaatikat. Sõin hommikul kuumi juustusaiu,
lõunaks olid viineripirukad ja õhtuks spagetid hakklihakastmega. Kui sain õpituid, siis mängisin
arvutimängu. Täna kavatsen lugeda veel raamatust 10 lehekülge.

Tähistasime koolis Tartu rahu 100. aastapäeva
Meie tähistasime Tartu rahu aastapäeva mitut moodi. Esiteks
õppisime klassiga näideni ning esinesime sellega ja veel käisime Tartus
koos giidiga Tartu rahuga seotud kohti vaatlemas.
Näidendi õppisime koos õpetaja Tuuliga. Tema tegi teksti, koos
parandasime ning jaotasime rollid. Mina olin Jaan Poska. Esimest korda
esinesime Tänassilma rahvamajas ning teist korda Eesti Vabariigi sünnipäeva
aktusel koolis. Minu arust oli koolis esinemine veidi mõttetu, sest väikesed
niikuinii seda teemat ei tea nii hästi.
Tartusse õppekäigule läksime koos 8. klassiga. Meiega tuli kaasa veel huvijuht Karin.
Giidiga saime kokku Tartu linnamuuseumi ukse ees. Giidiks oli meil üks toreda jutuga
noormees. Alustasime teekonda üle jalakäijate kaarsilla minnes ning lõpetasime Jaan Poska
nimelises gümnaasiumis Tartu rahu lepingu sõlmimise ruumis.
Tee peal käisime paljudest kohtadest läbi, kus giid oskas alati kõigest rääkida, nii nagu oleks
ta ise lepingu sõlmimise ajal elanud. Käisime ka Jaan Poska korteri juures, Jaan Tõnissoni kuju
juures ja raekoja platsil.
Tuuri lõpus oli meil aega veel lepinguruumis ringi vaadata, erinevaid tekste ning pilte uurida
ning saada kujutlus, kuidas sõlmiti omal ajal Tartu rahuleping.
Marten Karv 9. klass
...............................................................................................................................................................
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Minu seitsme päeva tegevused kodus distantsõppel olles
Päevik
Esmaspäev ( Päev 1 ) Ärkasin vara ning panin selga riided. Tulin kööki ja panin vee keema. Tegin
endale paar saia ning tõmbasin köögis eest ruloo, kus paistis kööki kohe ilus päike. Sai söödud ja
joodud, siis panin selga jope ning läksin oma väikse koeraga õue. Sealt tagasi saabudes võtsin ette
koolitööd ja hakkasin nendega tegelema. Peale tehtud tööde tegin natukene trenni. Kell oli juba
sealmaal, et koju saabusid mu vanemad ning siis liikusime juba metsa jalutama. Nii see päev
möödus.
Teisipäev ( Päev 2 ) Hommikul tegin mõned harjutused ning vaatasin natukene telefonis. Siis
haarasin riided ja suundusin kööki. Pesin mõned nõud, mis emast hommikul kraanikaussi olid
jäänud. Sõin omletti ja jõin sidrunivett. Pärast koristasin laua ja läksin oma koeraga õue. Tagasi
tulles hakkasin raamatut lugema. Mõned lehed lugesin raamatut ning siis oli mu õde oma
koolitöödega lõpetanud ja mina sain seda head arvutit kasutada ja koolitöödega alustada. Kell oli
sealmaal, kus vanemad tulid juba koju ning hakkasime süüa tegema. Seekord siis tegime
ühepajatoitu. Pärast vaatasime koolitööd üle ning siis juba olime telekat vaatamas. Kell oli juba
hiline ning läksime magama.
Kolmapäev ( Päev 3 ) Uus alanud hommik, samad toimetused, kuid seekord oli tore vaadata
hommikul aknast olevat linnumajakest, mis on meie akna külge riputatud. Linnud sõid seemneid ja
päike oli särav. Kodus on igav ja linn näib tühi olema. Hakkan jälle õppima. Vaikselt, kuid teen.
Pärast aitan ema, et toad oleks puhtad. Tõmbasin tolmuimejaga toad puhtaks. Nii igav on muidu.
Telekast ka, midagi eriti ei tule. Teen pigem trenni ning siis haaran raamatu, loen natukene ja siis
vaatan, mida süüa lõunaks. Mängin koeraga palliga ja päev läheb ruttu. Lähme õhtul vanematega
metsa. Hea, saab õuegi. Looduses on vaikne.
Neljapäev ( Päev 4 ) Nädal hakkab läbi saama. Uus päev ja uued tegemised. Koearaga õue ja siis
väiksed harjutused kehale. Söön hommikust ja käin pesus. Hakkan oma õppimistega tegelema ning
kui need kunagi tehtud saavad, siis võtan pesud kuivamast ja panen oma riided kappi. Päev liigub ja
nii see neljas päev ongi otsa saanud. Vaatame perega õhtul telekat ning ajame juttu. Uni on täna
kuidagi väga peal. Lähen varemgi magama kui muidu.
Reede ( Päev 5 ) Ärkasin täna palju varem ning tulin kohe kööki sööki haarama. Kõht väga tühi.
Vaatan, mis head on ning siis nagu ikka koeraga õue. Väga tore on temaga hommikuti õue minna.
Natukenegi liikuda ja värskes õhus olla. Pärast teen trenni. Õpin ja meeleolu on hea. Homme juba
laupäev. Teeme emaga salatit ja toitume tervislikult. Kõik puu- ja juurviljad on peres lemmikud.
„Tervist peab hoidma,” ütleb ema. Hiljem vaatame need koolitööd üle ja parandame mõned asjad,
mis valesti. Vahest ikka läheb valesti, kuna üksi õppida on ikka raske. Koolis parem.
Laupäev ( Päev 6 ) Ärkan lõunal. Magasin väga kaua. Vähemalt sai kaua magada. Koristame tube
ja riideid. Võtame elamisest tolmu ja üks tõsine koristuspäev. Siis lähme õue jooksma pikemat rada.
Ilm on väga ilus. Pärast tulime koju ja ema tegi ruttu makarone hakklihaga. Küll kõht oli väga tühi.
Siis puhkasime, vaatasime telekat. Mingit naljakat filmi. Tore oli.
Pühapäev ( Päev 7 ) Ärkasin heade lõhnade peale üles. Ema oli midagi head valmistanud, kuid ma
ei teadnud, mida ta tegi. Panin ruttu riided selga ja läksin kööki. Kõik laud olid kaetud ja oi, kui tore
hommik. Polegi üksinda kodus hommikust söömas. Värske salat, omlett, peekon. Uskumatult hea.
Siis palus ema mul sorteerida oma väikseks jäänud riided ära, et siis saab minema visata, mis neid
hoida. Saigi tehtud, kapis ruumi kui palju, aga uusi osta ei saagi hetkel, selle koroona pärast. Hiljem
mängisime perega Monopoly. Lausa kolm tundi järjest. Koos perega on tore olla!
Kevin Visla 5. klass
................................................................................................................................................................
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Intervjuu Heili Roosipuuga Austraaliast, kes oli meie koolis külas terve nädal
1. Jutusta meile oma koolist.
Ma õpin koolis nimega Riverside Girls High School ja lähen
üheksandasse klassi. Koolis on 7.-12. klassid ja õpivad ainult
tüdrukud. Koolis õpib 1500 õpilast. Klassides on 25-30 õpilast.
Kool asub Sidneys, mis on Austraalia suurim ja vanim linn.
Pealinn on hoopis Canberra. Meie koolis õpivad lapsed
paljudest riikidest. Austraalias on koolivorm kohustuslik. Meie
koolivorm on valge särk, sinine lühike seelik, valged sokid ja
mustad kinnised jalanõud. Kui tuled kooli ilma vormita,
saadetakse tagasi seda selga panema. Kui koolivorm on seljas,
ei lubata suhelda võõraste inimestega. Klassis ei ole eriti häid Õpilased koolivormis
suhteid tüdrukutel omavahel, minu sõbratariks on aborigeen. Aborigeenid on Austraalia põlisrahvas.
Kakeldakse omavahel poiste pärast. Meil on koolis kolm pikka vaheaega, mis kõik kestavad kaks
nädalat. Enamasti käiakse koolis 5.eluaastast kuni 16. aastani, mõned ka 18. eluaastani. Kool on
kohalikele tasuta. Tööviisaga pered peavad maksma päris kopsakat aastamaksu. Austraalias on 3
tüüpi koole: põhikool, keskkool ja kolmanda astme kool. Igal kooliastmel on kindel vanusekool.
Meie mõistes keskkool algab 8. klassist ja kestab kuni 12. klassi lõpuni. Koolitunni pikkuseks on 75
minutit ning vahetunde meie mõistes praktiliselt pole. Pikim vahetund kestab pool tundi ja see on
söögivahetund. Tunnid algavad 8.45 ja kestavad kuni kella kolmeni.
Hinded märgitakse A-st E-ni, kus A on siis parim hinne ning E märgib läbikukkumist. Kes on
standardi saavutanud, seda hinnatakse C-ga.
Nagu meiegi koolides ei lubata Austraaliaski tunni ajal kasutada mobiiltelefone.
Elan Austraalias alates neljandast eluaastast, väga tahaksin tulla Eestisse tagasi elama. Mulle
meeldib, et teil pole koolivormi ja teil on tunnid lühemad kui meil. Ka on õpetajad väga abivalmid.
Eelmistel aastatel olen siin käinud suviti, nüüd on esimene kord, kui tulin detsembris, seetõttu saan
Rihannaga koos koolis käia. Koolis meeldivad mulle tööõpetuse tunnid, teeme seal linnumaja ja
erinevaid sööke.
2. Mis sind hirmutab?
Mind hirmutab see suur tulekahju, mis on kestnud juba üle kuu aja. Iga päev on suur suitsupilv
taevas ja on raske hingata.
3. Millised on sinu hobid?
Minu hobid on jalgpall, joonistmine ja naiste võrkpall.
4. Kuidas sulle Eesti kliima meeldib?
Mulle meeldib, et Eestis on lund talvel rohkem kui Austraalias.
Eestis on palju puhtam kui Austraalias.
5. Mida huvitavat on rääkida meile veel Austraaliast?
Seal on palju selliseid loomi, keda Eestis ei ole. Näiteks
kängurud, koaalad, maod ja tarantlid. Austraalias on palju rotte
ja tänaval on teede ääred prügi täis. Igal pool on tuhk.
Mürgiämblikud tavaliselt püüan kinni ja viskan õue, me neid ei
tapa.
Metsatulekahju
7. Mida teete kirjanduse tundides oma koolis?
Me loeme ka raamatuid ja vaatame filme ning hiljem jutustame, mis filmis toimus või kirjutame
kirjandeid või kokkuvõtteid nagu teiegi. Tunnis loeme 15 minutit raamatut. Oleme kirjanduse tunnis
ka vaadanud filmi „Helisev muusika” nagu teiegi täna.
Intervjueerisid: Rihanna Meikar ja Merili Kulper 6. klassist
................................................................................................................................................................
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Intervjuu õpetaja Anne Freimuth' iga
1. Mitu aastat olete õpetajana töötanud?
Kokku olen õpetajana umbes 15 aastat töötanud.
2. Millist liikumismängu oleksite nõus kõige meelsamini
koos õpilastega mängima, miks?
Pesapalli, sest see on emotsionaalne, vajab täpsust, kiirust ja
see ei ole eriti tappev mäng.
3. Kuidas olete rahul kooli toiduga?
Kooli kokad on juba ammused sõbrad, nad teevad oma tööd
südamega ja nende valmistatud toit maitseb koduselt.
4. Mida arvate sellest, et paljud õpilased suunduvad
peale tunde Viljandisse Hesburgerisse?
Teienekord on see üks seltsielu vorm, sest noored käivad
seal mitmekesi ja eks need ole ka toitumis harjumused.
Vahel käin ise Objektis kanaburgerit söömas.
5. Miks hakkasite õpetajaks?
Natuke läbi juhuse, tundsin, et treeneri tööd teha ei saa, siis sain teada, et Kalmetu Põhikoolis on
kehalise kasvatuse õpetaja koht vaba ja tulin tollase kooli direktori Enna Londi juurde töövestlusele.
6. Avalikustage üks koerus, mida olete teinud.
Olen koos lastega igasugu koerusi teinud, vahel on lõbus ise lapseks muutuda.
7. Kas Te mängite mõnda pilli, kui jah, siis millist?
Kahjuks ei mängi ma ühtegi pilli.
8. Kui te saaksite olla ühe päeva ükskõik kes, siis kes Te oleks?
Ma ei tahagi keegi teine olla, minu arust on selles töös piisavalt rõõmu ja õnnestumisi, mis teevad
elust elu.
9. Mis on tagasi mõeldes kõige veidram asi, mida olete teinud?
Kooli ajal olin kunstis kolmeline, nüüd kolm aastat tagasi otsustasin minna maalikursustele ja sain
teada, et oskan maalida.
Intervjueerisid: Liis Saarepera ja Ingrid Kallas 6. klass

Lörts ja lumi
Lörtsimemmed keset õue
on kui kurvad kujud.
Poritaadil läinud lumest
rikutud on tuju.
Tuli taevast alla lund
õige natukene:
sadas alla, sulas ära,
oh, sa patukene!
Vaja külma, tarvis pakast
lausa kümme miinust see teeks lumememmed priskeks,
päästaks poritriibust.

Õpetaja Margit Kaarmäe
Talveootus
Kui hanged kasvaks kaelani
ja taevas oleks lumepilvi täis,
siis lastel rõõmu taevani
ja ainult lumemöll meil käiks.
Võiks olla õues päevad läbinii mõnus oleks see,
on õhtul päris-päris häbi
meil nutividinate ees...
Mis sest, sest tuba meid ei hoia,
talv kõiki hõikab õue.
Soe jope selga, müts veel pähe
ja rõõmu rohkelt põue.
Las luud seal nurgas ohib-ähib
ja lumelabidas on väsind tööst.
Kes terve päeva õues rühib,
võib rahus puhata nüüd öös.

Õpetaja Margit Kaarmäe

................................................................................................................................................................
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22. maakondlik luulepäev
19. veebruaril toimus Viljandi raamatukogus 22. korda Viivi Luige nimeline põhikooliõpilaste
luulepäev. Esindatud oli 10 kooli, täpsemalt 54 õpilast. Alguses rääkis õpetaja Ene Toomsalu
luulepäeva korraldusest. Üritus toimub sellepärast, et kuulus luuletaja Viivi Luik õppis Kalmetu
Põhikoolis ning maakondlikud luulepäevad on talle pühendatud.
Peale seda laulsime koos Kadriga laulu Curly Strings „Vähemalt täna’’. Siis lugesime mina,
Laura, Mirle, Kadri, Kadi, Rihanna ja Lisette ette mõned 2019. aasta luulekogust õpilaste kirjutatud
luuletused. Peale seda jagas õpetaja Ene kätte selle aasta luulekogud kingitusteks kirjutajatele ja
nende õpetajatele.
Selle aasta külaline oli Jan Kaus, ta on kirjanik, tõlkija,
esseist ja kriitik. Ta on avaldanud ka 12 raamatut. Jan Kaus
luges meile ette mõned luuletused. Asja tegi huvitavamaks see,
kui omamoodi ja kui ilmekalt ta seda ette kandis.
Siis oli väike paus, kus kõik said süüa ja juua ning
niisama juttu ajada. Ja tuligi aeg kirjutada luuletusi uude
luulekogusse. Seekord kirjutasin ainult ühe luuletuse, kuid
mulle väga meeldis Mirle ja Lauraga koostöö.
Emily Andra Angerjas 8. klass
Luuletuse autor: Birgit Takk 7. kl Viljandi Paalalinna Kool

Puujutud
Minu sõber puu on tammepuu. Ta on mu lemmik, sest ta on väga võimas ja suur. Ta annab mulle
suvel varju päikese ja vihma eest. Tamme viljad on tõrud. Tõrudest saab meisterdada vahvaid
tõrusid.
Dagmar Toom 2. kl
Minu sõber puu on kask, sest kase otsa on hea ronida. Me saame kasest mahla, kasetohust saab
hästi kütet ja sooja. Kasepuust saab häid maju ehitada.
Emil Vainoja 2. kl
Linnast maale kolides jäi meie aeda suur tammepuu. See puu on väga vana. Selle puu küljes on
kiik ja köis. See puu on mulle väga hea sõber ja selle puu all oleme kogu aeg grillinud. Ma saan
selle puu otsa ronida.
Indrek Joann Voit 2. kl
Minu sõber on õunapuu. Tal on suured ja jämedad oksad. Minu puu kasvas aastaid, enne kui saime
talt vilju. Väikesed ja suured puud vajavad hoolt ja kastmist. Minu puu nimi on õunapuu.
Isabella Abdalla 2. kl
Kasvatasin väikse puu. Üks aasta möödus ja mu puu kasvas suuremaks. Ma käin kogu aeg enda
puu juures. Minu puu on pirnipuu. Need pirnid on väga maitsvad. Mu puu on väga tugev ja ma saan
tema otsa ronida. Ta on juba väga suur. Mulle meeldib puud istutada. Puude eest peab sama moodi
hoolitsema nagu inimeste eest, sest puudel on ka hing. Puud on väga ilusad igal aastaajal. Minu puu
on väga ilus, suur ja tugev.
Brigite Oja 2. kl
Ühel päeval me istutasime perega kirsipuu. Iga päev käisime puud vaatamas. Kevadel oli meie
puul väga palju ilusaid valgeid õisi. Suvel valmisid kirsid ja ma sain neid süüa. Hiljem tegime
kirssidest kirsimahla.
Siim Land 2. kl
................................................................................................................................................................
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Meie koolis on üks salajane isik
Üks päev oli arenguvestlus. Me läksime Johannaga õpetaja Viigi klassi. Hakkasime koduseid töid tegema ja
panime tahvlituled põlema. Paar minutit läks mööda ja järsku läks parempoolne tahvlituli kustu. Me
ehmusime väga.
Umbes viis minutit läks mööda ja läks uuesti põlema ja
kustu ja põlema. Lõpuks kutsusime ka Steni meie seltsi.
Kui Sten klassi tuli, hakkasid tuled jälle vilkuma ja siis
läksid tuled täiesti kustu. Me olime väga ehmunud ja
otsustasime klassist lahkuda.
Kõndisime trepist alla ja läksime fuajeesse, kus mängisid
Marten ja Laura pinksi. Istusime tumbadele, et vaadata,
kuidas nad mängivad. Järsku aga hakkas Marten rääkima,
et meil on koolis kummitus, kes tuli muusikaklassi
klaveriga. Ta rääkis veel, et tema kasuisa kõndis ükskord koolist mööda, vaatas aknast sisse ja mis ta nägi!
Ta nägi valget tüdrukut, kellel olid kuklas musta värvi
juuksed ja ülejäänud pea oli kiilakas. Selle tüdruku nimi on
Pille-Riin. Ta kõnnib alati muusikaklassist fuajeeni ja
fuajeest õpetajate toani. Vahepeal mängib Pille-Riin
klaverit. Ta käib ka veel õpetajate toa juures suhkru- ja
soolatoose vahetamas. Seal, kus sa pead väiksest trepist
üles minema ja jõuad esimesele korrusele, kui sa seal
hüüad: „ Rii- Rii- Riin” ja õpetajate toa juures: „ Pi- PiPille”, siis sa hakkad teda nägema. Suviti Pille- Riin liigub
kõige sagedamini ringi. Talviti aga mitte eriti.
Kui ta sulle kommi pakub, siis see vajub läbi käe. Kui ma laulsin: „Pi-Pi-Pille”, siis me hakkasime nägema
teda. Samuti ka kuulsime õrnu samme ja kuulsin, kuidas ta ütles: „Ära laula!”
Vaatasin klaasust ja mis ma nägin! Seal oli Pille-Riin. Aga kui ma trepi peale vaatasin, siis teda ei olnud seal.
Lõpuks läksime tagasi õp Viigi klassi ja toimetasime oma asju. Pille-Riin ongi meie kooli salapärane isik.
Steffi Maarja Tiits 5. klass
Rahu
Sõna rahu on nii väike,
minu südames tõuseb päike.
Kui ma seda sõna kuulen,
olen ma siis väga rõõmus,
teised inimesed mõtlevad muule,
siis on tunne väga mõnus.
Meie Eestimaa on nii väike,
aga rahu annab sellele läike.
Meil kõigil on oma pere,
tahaks kuulda, et sõber ütleks:„Tere!”
Koolis saab õppida tarkust
ja see annab meile arukust,
hoida maailmas rahu!
Steffi Maarja Tiits 5. klass
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5.
3.

6.
4.

2.
1.
→

1. Enamasti klassikalise muusika saatel
tantsitav lavatantsuteos?
2. Lühikesed püksid?
3. Õhkkond?
4. Väljamõeldis, kujutlusvõime ?
5. Maakera mudel?
6. Korratus, täielik segadus?
Vastus: lisatasu, hüvitis?
Koostas: Elevi Lääts 7. klass

↓
1

1)Mis peab olema igas koolis?
2)Mis sul on, kui sa oled haige?
3)Mis on pruun ja magus?
4)Söök, mida saab Hesburgerist?
5)Kooli pea?
6)Selle saad jõuludel?
7)Sajab talvel alla?

2
3
4
5
6
7

Valmistas: Joosep Poolakese 7.kl
6.
2.

7.
3.

1.

4. 5.

8.

→

1. Alkohoolne jook , mida pidudel juuakse?
2. Sõiduk?
3. Ülikooli õppejõud?
4. Punakas-kollane värv?
5. Õnnemäng?
6. Filmide vahepeal olevad klipid (ainsus)?
7. Kolmnurgakujuline löökpill?
8. Viga võõrsõnana?
Vastus: pruun, enamasti tahvlikujuline maiustus?
Ristsõna koostas: Mirtel Mutli 7. kl

Head lugemist!

Head lugemist!
...............................................................................................................................................................
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