
RAHU

Rahu meil on Eestis,
siis kui keegi jama kokku keetis ???
Rahulik meil kodus,
ei ole me seal ohus.

Rahu valitseb meil koolis,
kõik lapsed mängivad hoovis.
Looduses rahulik on elu,
ei käi seal suurt melu.

Rahu, loodan, et sa jääd,
no küll siis seda veel näeb.
Ma loodan seda tõesti,
sest ükskord see juba võeti.

Kadi Rimmel 6. kl

Rahu

Minu jaoks tähendab rahu erinevaid asju. 
Rahu on see, kui sa saad olla vaikuses.
 Rahu on ka see, et sa ei pea tundma 

hirmu sõja või väikese tüli pärast. Ma olen 
õnnelik, et saan olla koos ja veeta toredat aega 
kõikide inimestega, kellega ma soovin. 

Rahu on kodus. Oma soe ja hubane kodu
ning unustamata ei saa jätta ka pere. Perega 
veedame mõnusat aega. 

Rahu on see, kui ma saan kõndida vabas 
looduses ja kuulata linnulaulu. Minu jaoks on 
kõige rahulikum aeg jõulud, sest siis ma võtan 
enda jaoks aja maha ja veedan palju aega pere ja
sugulastega. 

Rahu on see, mida ma ei taha mitte 
kunagi kaotada.

Kadri Lorup 6. kl

Eestimaa rahu

Eestimaal on rahu,
pole looduskatastroofe, pole sõdu.
Eestis ei ole maavärinaid ei tornaadosid,
meil on kaitsvaid mägesid.
Rahu, ainult rahu,
Eestimaal on puhas vihmasadu.

Eestis elada on rahulik,
ja see on ka vahel kasulik.
Vaheaega koolis ootavad kõik,
ja see ongi rahu võit.
Laura-Liisa Laur 6. kl

Rahu

Praegu on rahu Eestimaal,
rahu paikneb ikka mujal ka.
Sõda ma üldse ei taha,
seda oleks valus näha,
kaugele kostaks sõja kaja,
isegi sinna, kus metsa sees maja.

Kui tülid lahendatud ja vaikus majas,
kuuled jälle vaikset rahu kaja.
Seda heli sa ikka tead,
ei vaeva miski enam su pead.
Rahu kaja teeb su tuju heaks,
see heli teeb maailma paremaks.
Lisete Enders 6. klass

Ma sooviks klassis rahu.
Kas  palun saaks ma seda!?
Kas oleks kontrolltööle 
keskenduda võimalik?

Hirm mul juba tekib: 
töö kahe ma saan, ütleb tunne.
Õpetaja hüüab juba:
„Viis minutit on veel!”
Proovin keskenduda, siis.

Oh, ma hirmul olen,
täna saan hinde teada ma.
Täna hästi läks mul ikka, 
viie sain ma ikka.
Nüüd on rõõmus meel ja
tuju hea on ikka.
Rihanna Meikar, 6. klass



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

Rahu

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

Rahu on suur mõiste, mida saab seletada 
mitut moodi. Rahu on miski, mida me kõik 
vajame ning saame seda erinevalt.

Mina saan rahu näiteks kalal käies. 
Muidugi ainult siis, kui üksi olen. Ja 
vastupidiselt rahulikus keskkonnas viibimisel 
rahu saamisel, saan ma rahu ka näiteks arvutis 
mängides. See võimaldab kõik muu unustada 
ning ongi hea ja rahulik olla.

Marten Karv 9. klass

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 üllatavad rõõmu
kõik kohad meeldivust on pungil.

Laura Lorup 9. klass



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.

Mõjutavad hetkest,
oleme kõik eluretkel.
Kõige tähsam pole võit,
vaid rahu.

Merilin Mutli, 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

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

Rahu

Rahu. Mis see on? Kas vaikus enne tormi või 
hoopis see, kui lähed metsa ja kuulad vaikset 
linnulaulu? Kas rahu on see, kui öösel kõik 
magavad ja kui keegi ei lärma? Või on see 
hoopis õhtul vaikselt oma lemmikasjadega 
tegelemine? Kas rahu on see, kui ei pea kartma 
elu pärast või see, kui saab lõpuks puhata? Kas 
rahu on kõigi jaoks erinev või on see tegelikult 
sama, aga lihtsalt kõik mõistavad seda 
erinevalt? 

Teate! Mina arvan, et rahu on kõigile 
erinev, kuid ainult inimene ise teab, mis see 
tema jaoks täpselt on. Ma arvan, et rahu kui 
mõiste muutub ajaga ja muutub ka selle tähen-
dus olenevalt sellest, mis ümberringi toimub. 
Minu jaoks on rahu see, kui ma saan õhtul vaik-
selt raamatut lugeda ja keegi mind ei sega. Kuid
ma tean, et rahu pole teistele sama mis mulle, 
seega jätan oma arvamused teiste kohta enda 
teada, kuna ma ei või kunagi teada, mida teised 
oma sügavaimates mõttesoppides mõtlevad.

Mirtel Mutli
7. klass



Rahu

Meil on kodurahu,
Iraanis paugub kahur.
Meie sõber Vahur, 
on nüüd väga pahur.

4 eestlast sõjaväes,
neil käes on surmapäev. 
Meestel tuju on halb, 
sest terroristid tulevad.

Meie, eestlased ei karda,
ei anna alla, kui on vaja.
Meie vastu võitleme 
ja neile vastu põikleme.
 
Alar Ant, 7. klass


