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PEALE KELLA 14 KOOLIMAJA ÜMBER 

Möödunud pühapäeval (3.veebr.) toimus Jüris Itaalia pit-
sa juures lumememmede ehitamise võistlus.  Seal osale-
sid põhiliselt lapsed, aga täiskasvanuid leidus seal ka. 
Seal võistlusel pidi ehitama vähemalt meeter viiekümne-
se lumememme. Võistkonnas oli võistlejate arv piirama-
tu (võis olla ka üksi). Kõige suurem võistkond oli nelja 
liikmeline. Võistlus algas kella kümnest ja kes%s kuni viie-
ni õhtul. Auhinnaks kõikidele osalejatele oli Itaalia pitsa 
poolt üks tasuta singipitsa. Kõige huvitavamate lume-
memmede ehitajatele oli auhinnaks 
veebruari lõpuni keh%v võimalus saa-
da Itaalia pitsast üks tasuta pitsa. Mi-
na ehitasin koos oma sõbranna Han-
naga kolmepealise lumememme, 
mille keha oli nagu UFO.  Igal peal oli 
kaks kõrva, porgandist nina, silmad ja 
naeratav suu. Ehitasime lumemem-
me umbes 2 tundi, vahepeal jõime 
teed. Meil oli väga lõbus. 
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LUMEMEMME VÕISTLUS Krislin Tuul 

Ajastend alustab oma tegevust kolmapäevi� kell 14. 

Ühel jaanuarikuu talvepäeval läksime õue ja vaatasime 

koolimaja ümber ringi. Mida me märkasime?  

Väljas oli väga ilus, aga külm ilm. Päike pais%s ja lapsed 
karjusid. Lumi sätendas päikese käes. Lund ei sadanud. 
Puhus õrn tuul ning taevas oli selge ja pilvitu. Lumemä-
gesid oli palju ja mõnda võis kerges% sisse kukkuda. Li-
saks laste karjumisele oli veel kuulda kuidas nad räägi-
vad ja kuidas tuul vaikselt puhub.  
 Inimestel oli joped ja kombekad seljas. Jalas olid 
tunkepüksid, teksad, retuusid ja sukad. Peas olid 
tu%mütsid, kõrvadega mütsid ja tavalised mütsid ning 
mõndadel polnudki mütsi. Kaelas olid riidest sallid, vil-
lased sallid ja rõngassallid. Mõndadel olid käes ka kin-
dad. Nägin õpetajat, ringikaaslasi, trennikaaslasi, klassi-
kaaslast, muid sõpru ja meie jaoks võõraid inimesi.  
Nägin, et õpilased olid väljas ja mängisid erinevaid 
mänge.  Paljud neist mängisid sõpradega ja mõned 
ootasid bussi. Nad olid kas pinkidel, lume sees, kõndisid 
või mängisid püs%. Rahvast oli meeletult palju bussi 
ootamas ja mõned ootasid, et ema või isa järgi tuleks. 
 Vähemalt pooled ootajatest trügisid bussi, et pari-
mad kohad saada. Inimesed said kokku kas enda parima 
sõbraga, lihtsalt sõpradega või isegi õpetajatega. Mõned 
poisid mängisid oma lumekindlustes. Üldiselt räägi% 
ju2u. Lapsed oleks võinud õues kelgutada või suusatada. 
Kui võimalus on,  siis teha ka koduseid ülesandeid või 
lihtsalt vaadata Stuudiumist, mida nad peaksid kodus 
tegema. Nad oleksid võinud veel lumeonni ehitada. Nad 
oleksid võinud ka lumesõda pidada või mängida sõpra-
dega.  

ÜHE RAAMATU RETSENSIOON Cärolin Hallang 

Metsatuka gümnaasiumi üheksanda klassi poisid teevad 
õpilasfirma, kus neljanda A klassi õpilased Piia ja Ma%  
hakkavad viineripirukaid küpsetama. Teenitud raha eest 
sõidavad lapsed suvevaheajal külla Šo%maal oma sõbra-
le, Paulile külla. Kuid juba Edinburghi lennujaamas varas-
tatakse ära Ma% telefon. Lõpuks kui nad tähele panid, et 
Ma% telefon on varastatud, läksid Piia, Ma% ja ka Paul, 
vargaid püüdma. Viimaks kui nad vargad kä2e said, sai 
Ma% tagasi oma telefoni ja kuna Piia, Ma% ja Paul aitasid 
vargaid püüda, said nad ka selle eest preemiad. Piia sai 
omale kullast kõrvarõngad, Ma% sai omale kella ja Paul 
sai omale samu% kella. Kui Piia ja Ma% tagasi Ees%sse 
lendasid ja koju jõudsid, vaatasid terve pere pilte, mille 
Ma% oma telefoniga reisil oli tei-
nud. Kui Piia ja Ma% magama läk-
sid, märkasid vanemad alles, et 
Piia sai omale kullast kõrvarõngad 
ja Ma% kella. Mulle meeldis selle 

raamatu juures, et seal oli palju 

kriminaalseid ja põnevaid juhtu-

meid. Selle raamatu juures ei 

meeldinud mulle, et raamatus ei 

räägitud eri( viineripirukatest kui-

gi see oli raamatu pealkirjas.   



ÜKS TAVALINE KOLMAPÄEV KOOLIS (võimalikult detailne kirjeldus) Doris Aasa 

Täna ärkasin 6:45. Pärast seda hakkasin mõtlema mis raja ma täna teen, kuna mulle eile öeldi, et ma pean homme ta-

kistusraja tegema noh ja ma ei tahtnud huupi hakata seal rada tegema seega ma mõtlesin selle ennem välja siis läk-

sin ma ülesse, sest ma tahtsin sööma minna. Ma sõin täna mandariini ja saia. Siis läksin  ma oma emaga kooli. esime-

ne tund oli muusika aga mul oli vaja see rada teha aga kuna mul oli ainult 5 minu%t aega tunni alguseni ja ma pidin 

veel klassis käima seega ma ei teinud. Muusika tunnis õppisime me kaks uut laul mis olid suht rasked, pärast seda te-

gime mingi noodi joones%ku või midagi sellist. Pärast muusika tundi küsisin Üllarilt, et ma tahaks Ida Isabelli kabi-

ne;, et sealt takkistus raja asju võ2a. võtsin sealt ühe palli, hularõnga ja nööri. Siis tegin raja ära ja läksin inglise 

keelde, ma oleks peaaegu hilinenud, sest ma arvasin, et meil on klassijuhatajaga tund, tema oleks aru saanud kui ma 

seletaksin miks hiljaks jäin. Inglise keeles tegime töövihikust kaks lehte, mina jõudsin valmis aga teised mi2e kuna ei-

le olin vaja 1 ülesanne teha ja mina tegin selle ära aga enamus ei teinud. Pärast inglise keelt oli meil mata, me aruta-

sime koolivormi üle, sest meil tuleb kooli uus koolivorm, minule meeldis kõige rohkem sinine kuna see oli ilus ja nor-

maalne. Pärast seda me tegime ülesandesi seal oli 7 ülesannet aga ma jõudsin 1 valmis nagu enamus kuna see esi-

mene oli väga raske. Neljas tund oli veel üks mata ehk matemaa%ka seal tegime neid ülesandeid edasi mida oli vaja 

teha ja kontrollisime need ära, pärast tundi pidime viima vihikud õpetaja käte aga mina ei viinud kuna ma ei olnud 

seda tööd teinud mida õpetaja kontrollida tah%s. Edasi oli söögi vahetund ja ma läksin sööklasse. Ma otsisin oma 

sõpra, alguses ma ei leidnud aga siis leidsin, tema sõi, mina ei tahtnud süüa kuna mul oli kõht täis ma võtsin ainult 

moosisaia. Söögivahetunnis mängisin ma oma sõbraga bowlingut mis meil klassis oli, aga siis tulid meie klassiõed ja 

üks klassivend ka mängu seega oli meid rohkem ja mäng oli lõbusam. Viies tund oli ajalugu ja me vaatasime filmi 

„Viimne reliikvia“ ja meil oli ajaloo töövihikus tehtud selle kohta harjutus ja seal olid küsimused selle kohta millele 

me vastasime. Kuues ehk viimane tund oli ka ajalugu milles jätkasime filmi vaatamist ja tegelikult jätsime vahetunni 

vahele, et varem ära saada aga ei saanud. Tunni lõpus vastasime ja vaatasime need küsimused üle mille sain vastatud 

ja millele mi2e. Tunnist sain ära 11:55,  aga kuna mina eelmine nädal puudusin, siis polnud ma ühte kirjanduse töö-

lehte saanud ja küsisin seda õpetajalt. Alguses läks aega, aga siis ma sain selle. Ma panin kooliko% kokku ja läksin 

puhve% juurde kuna mul oli kõht tühi ja tahtsin midagi süüa. Tahtsin osta mambat ja mingit saia,  aga ma ei teadnud 

millist. Läksin puhve%sse ja ostsin omale ühe kaneeliglasuuri saia ja läksin ajalehe klassi poole ja sõin seda, see oli nii 

maitsev kuna kõht oli nii tühi. Ma panin saia ko; ja läksin klassi ja vabandasin kuna olin hilinenud. 
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