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KOOLIKAJA
    Koolilõpp on käes

Üks tegus kooliaasta on  läbi
saanud. I–VIII klass võib juba
rahuliku südamega suvele
mõelda. IX klassil tuleb vee
lõpueksameid sooritada. Sel
õppeaastal on koolis 77 õpilast.
 Kõige tublimad õppimises on
Grete Roos, Karmen Tihane,
Kristiine Kiisküla, Õnnela
Rodendau, Mehis Udam,
Anna Maria Praks, Kaarin
Rannu, Chris Oscar Sommer,
Maria Kraav, Ingeri-Helena
Kakko ja Brigitta Krasavin.
Neid, kelle aastahinded on
“4 ja 5”, on veel 35 õpilast. See-
ga on üle poole meie lastest tei-
nud oma tööd hästi. Ingeri-
Helena Kakko ja Brigitta Krasa-
vini esitas kool Järvamaa maa-
koolide 9. klasside eduka õpi-
lase preemia kandidaatideks.
Tublisti esinesid meie kooli õpi-
lased aineolümpiaadidel, võist-
lustel ja konkurssidel. Parimad tulemused aineolümpiaadidel olid Ade Pärna 3. koht ja Maria Kraavi 4. koht 
inimeseõpetuse, Ingeri-Helena Kakko 5. koht bioloogia ja Brigitta Krasavini 5. koht emakeeleolümpiaadil. 
Peastarvutamise võistlusel Pranglimine oli meie kooli parim Radmar Arula. Järvamaa 6. klasside inglise keele päeval oldi 
kolme parema hulgas. Ansomardi-nimelisel omaloomingukonkursil sai eripreemia Ingeri-Helena Kakko töö. Väga 
edukalt esines vendade Liivide luulekonkursil Marili Hendrikson, kes tõi vabariiklikult võistluselt nii žürii, Liivi 
muuseumi kui ka publiku eripreemia. Meie oma koolis viidi läbi X Hansenist Tammsaareni võistulugemine. Parimad olid 
seekord Anastassia Koržova ja Marili Hendrikson. Kogu koolipere osales rahvusvahelises lugemisketis. 
Palju tegemisi oli sel aastal seotud ettevõtlus- ja majandusõppega. Osaleti viktoriinides, äriideede konkursil, kohtuti 
ettevõtjatega ja külastati ettevõtteid. Oma häid teadmisi majanduses näitasid IX klassi tüdrukud, kes lõppvõistlusel said 1. 
koha.
Tublid on olnud ka meie laulu- ja tantsulapsed. 3. koht saadi Järvamaa vokaalansamblite võistulaulmisel. 57 õpilast võttis 
osa Järvamaa laulu- ja tantsupeost. Juba mitmendat aastat osaleb kooli võistkond edukalt võistluslaagris “Kaitse end ja aita 
teist”. Ka spordis on saadud häid tulemusi: põhikoolide 4- võistlusel saavutati 3. koht, põhikoolide suusatamise MV 1. koht 
ja põhikoolide kergejõustikuvõistlustel 3. koht. 
Põnevat ja eriilmelist tegevust on jätkunud aastaringselt. Meenuvad huvitavad kohtumised Allar Jõksi, Toomas Tõniste, 
Anu Lambi ja Jan Kausiga;teatrikülastused, millest mitmed said teoks projekti “Aitan lapsi” toel; õppereisid, kaitsejõudude 
päev, kooli rammumehe valimised, suusapäev Valgehobusemäel, jalgpalliliidu õppepäev, hommik muuseumis Vargamäel 
jpm. Mitmeid üritusi on aidanud organiseerida õpilasomavalitsus: sõbrapäev, kooli tantsupäev, stiilipäev).  
Kõige õnnestumise eest tänusõnad nii õpilastele, koolitöötajatele kui ka kõigile teistele koostööpartneritele. 

Maie Rambi, Albu Põhikooli direktor

Brett Puppart, 4. klass
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Pokupulmad

Elas kord pokukuningriigis üks printsess, kellel polnud veel printsi. Ja siis ta korraldas printside võistluse. 
Kokku tuli printse igalt maalt. Võistlus kestis mitu nädalat. Aga keegi ei olnud sobiv. Kõik olid printsessist 
erinevad. Kõik printsid lahkusid nördinult. Möödus mitmeid nädalaid, aga kedagi ei tulnud enam kohale. 
Printsessi lootus oli juba kadumas, kuid siis ilmus ühel ilusal päikselisel hommikul välja üks prints, kes oli 
ilus, vormis ja lahke. Ta meeldis printsessile väga ja ta oli ka printsessiga ühesuguse iseloomuga. Printsess 
armus printsi ja prints printsessi. Nad abiellusid juba järgmisel nädalal ja elavad rõõmsalt ja õnnelikult koos 
kuni tänaseni.

Kaarel Kasper Kõrge (algklassilooming)

Missugune oli maagiline päev 09.09.09?
Sügis koolimaja ees. Pilvitu, Eesti lipp lehvib vaikses tuulehoos ja üks inimene istub lasteaia ees, söökla uksed 
on veel kinni. Puudel on mõned lehed juba kollased. Seisime vanal koolitrepil ja vaatasime ümbrust. Pärast on 
see kõik ühel lehel kirjas.

Casper Kiilmann, 6. klass

Oli ilus jahe päiksepaisteline hommik. Esmalt märkasin maja ees kohe lillepeenart, kus olid erineva värvusega 
lilled: roosad, valged ja veel palju erinevaid värve ning lillepeenra keskel lehvis uhkelt Eesti lipp. Õues kohisesid 
puud ja juba oli näha ka punakaid, kollakaid lehti. Ühtegi inimest polnud ümbruses näha, lastemänguväljakult ei 
kostnud kilkeid, nuttu ega naeru. Koolimaja ees seisis sirelipõõsa all tühi valge pink. Kõrvale vaadates nägin 
toiduaita, mille uksed olid veel kinni. Hekk oli ilusasti ära pügatud ja selle sees ilus roheline niidetud muru ning 
heki ümber lookles tee. Taevas oli helesinine. Eemal udus paistis pumbamaja ja selle kõrval rohtus tee. Tore oli 
see, et üle pika aja tervitas meid hommikul päike.

Ingeri-Helena Kakko, 6. klass

Mina ja loodus
Mina leian loodusest rahu ja vaikust, kuid ka palju mõistmist. Metsas ei saa mind keegi hukka mõista. Puude 
ümbruses kaotan ma just kui ajataju. Mõtted rändavad kaugustesse ja süda taob rahulikus rütmis. Linnulaul 
läheb minust läbi kui hea soojuselaine, mis teeb minu hingele pai.
Taevas peegeldab mulle vastu suurepäraseid hetki ja tundeid. Päike justkui teab, mida ma vajan: ta saadab minu 
poole oma kauni valguse ja soojuse. Vihm aitab maha rahuneda ja nautida hetke päevas, kus kõik on täiuslik. 
Päikese ja puude vahelise maa rahulikkuse jõud, peidab minu hinge rahulikult ja kaitstult endasse.
Puud kuulavad ja saavad aru probleemidest, nad mõistavad minu valu ja tõmbavad selle endasse. Looduse jõul 
on võime kaotada kõik mured ja lahendada need ilma mitmesuguste probleemideta. Rahu ja vaikus paitavad mu 
hinge iga kord, kui lähen puude keskele. Nad on just kui kaaslased, kes käivad käsikäes koos alati ja igavesti.
Looduses peitub jõud, mida inimesed juba ammu otsivad, kuid vaatavad alati valesse kohta. Tuleb õppida 
märkama ja rohkem uskuma. Looduses tõesõna peitub jõud. Usume ja näeme.

Carol Pent, 9. klass

Kaasaegne eesti kirjandus
Kuidas mõjutas mind viimati loetud raamat?
Raamat, mida viimati lugesin, kandis nime „Liblika lein”, autoriks Kristiine Kuremaa. Tegu oli 
noorsooromaaniga, mis on eluline, sügavamõtteline. See on raamat, mis räägib noore neiu elukäigust. 
Sellepärast leidsin situatsioone, mis seostusid ka minu eluga. Raamat pani mind mõtlema oma elu ning elu 
tõeliste väärtuste üle. Mõistsin, mis mul olemas on, mida ei ole paljudel: armastav pere ja sõbrad, kes on 
asendamatud. Tuttavad olid olukorrad, kus kõik tundus keeruline, ning raske oli mõelda, kuhu elukeerdkäiku 
olen sattunud. Oli palju väga sügavaid ja olulisi mõtteid, ütlusi. Tuli välja, et alati on olemas lahendus. Kui kohe 
ei leia lahendust, tuleb see ajaga. Tähelepanu läks karmile reaalsusele. Mõned leheküljed panid mõtlema, kui õrn 
ja habras on inimelu tegelikult. Mul on tõeliselt hea meel, et sain osa sellest raamatust ja ühe inimese elust. 
Olgugi, et see on väljamõeldis. Iga raamat mõjutab inimest teatud määral. See annab juurde võib-olla pisut 
elutarkust, aga kindlasti annab teadmisi. Teos mõjutas mind julgemalt elama ja väärtustama iga päeva, mis on 
oluline, sest kunagi ei tea, millal kõik muutub.

Brigitta Krasavin, 9. klass
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Mina ja loodus

Mina ja minu kokkupuuted loodusega on suhteliselt harvad. Kui ma looduses viibin, näiteks metsas või aasal, siis 
imetlen vaadet ja naudin seda, mis mind ümbritseb. Loodus on üks imeline paik. Loodusnähtustest meeldib mulle 
kõige rohkem äikesetorm. Ma lausa naudin neid, need tekitavad hea tuju ja adrenaliinitunde. Mida rohkem kärtsu 
ja mürtsu, seda lahedam. Vahel olen isegi mõtetes palunud, et hakkaks kõvemini sadama või müristama. Vahel on 
sellest isegi kasu olnud. Ma ei ole just eriline metsa- või loodusefänn, aga kui ma sinna satun, siis ma võtan sellest 
kõik, mis võtta annab.     Ainar Pomerants, 9. klass

Kas raha eest saab kõike osta?
Mõnel inimesel on arusaam, et palju asju saab osta raha eest. Minu arvates see päris nii ei ole. Inimesed ei saa osta 
endale uut perekonda, sugulasi. Ka armastust ei saa osta raha eest, sest siis see ei oleks tõeline. Kuid tänapäeval 
saab endale osta uusi organeid, kui need ei tööta õigesti või on kahjustunud, samuti tarbeesemeid, lemmikloomi, 
kes hiljem saavad Sulle väga kalliks. Sageli püütakse ära osta ka riigiametnikke, rikkamad püüavad ennast isegi 
vanglast välja osta. Raha eest saab käia reisimas, samuti makstakse sellega arveid. Mõnedes riikides ostetakse 
endale isegi orjasid, kes teeksid raskemad tööd tasuta ära.
Raha eest ei ole siin ilmas võimalik kõike osta.

Eve Kirsipuu, 7. klass

Joonistas 3. klass

Mõisa kool

Meie koolis on väga soe,
akna taga on lumi.

Akna taga sööb teri lind,
meil on soe, aga lindudel külm.

On klassis palju nukke,
nad kapi otsas istuvad.
Meil arvuti ka olemas,

seal korrutamismäng peal.

On õpetajal riiul,
ja pesas palju raamatuid.

On maja väike, ruumi vähe.
Mõisa koolis joosta ei saa.

Ivar Kütismaa,
3. klass

Kas raha eest saab kõike 
osta?

Raha eest ei saa kõike osta, see ei 
ole võimalik. Raha eest ei saa osta 
õnne ega armastust. Raha eest saab 
ainult asju osta.
Raha on hea ja ka halb, sest raha 
teeb rikkad tihti vaesemate suhtes 
ülbeks. Rikkus võib tähendada 
paljusid asju: peret, loodust jne.

Ivar Kütismaa, 7. klass

Kas raha eest saab kõike osta?
Räägitakse, et raha eest ei saa 
omale õnne osta. Mõni ostab omale 
maja, mis teeb ta õnnelikuks. Mõni 
kodutu, kelle ei ole süüagi, on vahel 
õnnelikum.

Casper Kiilmann, 7. klass

Kodukoht
Albu on väga kaunis kohas. Siin 
on head matkamiskohad,  
näiteks Kakerdaja raba ja 
Valgehobusemägi, kus saab 
nautida loodust ja teha sporti.

Mati Karbus, 8. klass

Õues sajab laia lund…
Õues sajab laia lund, 

väike lammas nägi und,
kuidas karuott läks magama
ja hundid pistsid plagama.
Siis inimene mõtles lumest

ja lammas ärkas unest,
nägi, et jõuluvana läheb laste 

juurde,
astus kooli saali suurde.
Kaarel Kasper Kõrge

ja Mati Karbus,
6. klass
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Käisime KUMU-s
17. aprillil ehk minu sünnipäeval käisime Tallinnas V klassiga, kellel jäi kohti üle. Pärast 4. tundi algas sõit 
Tallinna poole. Sinna sõitsime peaaegu 2 tundi, sest linna ääres Peetris oli ummik. Seal olid remonditööd ja 
seisime tükk aega sabas. Esimesena läksime KUMU-sse- Eesti Kunstimuuseumi. Esimesel korrusel oli 
Saksamaa ja prantsusmaa erinevate arvutimängude väljapanek. Saime mänge ise ka mängida. Kumus käisime 
läbi 5 korrust. Oli palju pilte ja kujusid kuulsatelt kunstnikelt. Pärast Kumu külastasime Coca-Cola Plazat. 
Vaatasime filmi „Hiiglasetapja Jack“ 3D kinos. Koduteel läksime Ülemiste keskusest läbi.

Andre Allak, 7. klass

Tallinnas käik
14. mail käisime Tallinnas teletornis ja Draamateatris. Kõigepealt läksime Teletorni, seal oli väga lõbus. Eriti 
huvitav oli siis, kui tegime telesaadet ja veel oli äge üks lühifilm, kus mees pidi minema oma maja katusele, et 
vaadata mis antennil viga on, aga tema sai aru, et ta peab Teletorni katusele minema.
Kell 12.00 hakkas Draamateatris etendus„Varastatud oranz jalgratas“. See oli väga põnev, eriti siis, kui lapsed 
hakkasid vargale jälile jõudma.
Kui etendus läbi sai, läksime bussi, siis saime veel poes käia ja kui koju hakkasime sõitma laulsime veel viimaks 
bussi. Meil oli väga lõbus päev.

Kadi Tihane, 4. klass

Sõjaväelased külas
14. mail käisid Albu Põhikoolis elukutselised sõjaväelased. 
Nad tutvustasid meile tehnikat, rääkisid sõjaväe ülesannetest 
ja missioonidest. Saime soomukitega sõita, proovida 
sihtimist ning varustus seljas joosta. Meile meeldisid kõige 
rohkem mehed. Nad olid nii nunnud ja neil olid näod nii 
armsalt ära maalitud. See pani meid mõtlema, et võiks ka ise 
kunagi ajateenistusse minna. Relvad olid üsna rasked ning 
käed väsisid ruttu ära. Seepärast peame veel veidi trenni 
tegema. Loodetavasti tulevad järgmisel aastal jälle!

Ade Pärn ja Mariin Elmik, 8. klass

Jalgpallitund
Esmaspäeva l ,  27 .  ma i l  to imus  
jalgpallitund Eesti Jalgpalli Liidu 
noorteprojektide juhi Teet Allase ja 
Koeru  JK t reener i  Ivar  Nagla  
juhendamisel.
Päev algas Albu põhikooli klassiruumis 
toimunud jalgpallitunniga, kus Allas ja 
Nagla rääkisid lastele professionaalse 
jalgpalluri igapäevaelust. Tunnis 
tutvustati ka teisi jalgpalliga seotud 
ameteid. Staadionil viidi läbi praktilised 
tegevused. 57-le lapsele organiseeriti 
a l u s t u s e k s  s o o j e n d u s  l õ b u s a t e  
mängudega. Seejärel selgitas Allas 
jalgpalli põhilisi elemente. Ta näitas, 
kuidas teha triblingut, anda söötu ja 
kontrollida palli. Tund lõpetati mänguga. 

Eesti Jalgpalli Liit

Teet Allas ütles portaalile jalgpall.ee, et 
vastuvõtt oli väga hea: „Tundsin, et meid 
oodati”.

Elamusaasta
Albu koolis käisid 
E e s t i s  t o i m u v a  
Elamusaasta raames 
külas näitleja Anu Lamp 
ja kirjanik Jan Kaus. 
Nad rääkisid meile oma 
e l a m u s t e s t .  K õ i g e  
rohkem jäi meelde, 
kuidas Jan Kaus luges 
oma teoseid ette, sai 
mõnusalt naerda. Neil 
o l i  p ä r i s  h u v i t a v  
elulugu. Nad rääkisid 
palju rongidest, sest Jan 
kasvas raudtee ääres. 
Saime palju teada nende 
tegevusest. 
Martcella-Ella Melder,

6. klass
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M i t u  a a s t a t  õ p i t a k s e  just ilus soovida, et kellegi elu kiirusepiirajad on peal.
t u l e t õ r j u j a k s - satuks ohtu. K u i  r a s k e  o n  t e i e  
päästeametnikuks? Minu teada Mitu tundi kestab teie tavaline varustus?Kustutusriided ja 
tuletõrjujaks õpitakse ühe aasta. tööpäev? Valvevahetus kestab 24 hingamisaparaadiga kokku tuleb 
Umbes pool aastat õpitakse tundi ehk siis kella 8-st hommikul umbes natuke üle 20kg vist.
Väike-Maarja päästekoolis ja järgmise päeva 8-ni hommikul. Kui kiiresti panete oma riided 
pool aastat sellest on praktika, kus Kuid selle aja sees on tööpäev selga? 30-45 sekundit, oleneb kui 
ollakse päästekomandos reaalselt nagu igal inimesel kella 8-st 5-ni. kiiresti jope ja pükste lukkude 
tööl ja käiakse sündmustel nagu Selle aja jooksul me õpime ja kinni panemisega aega läheb.
õige tuletõrjuja. kordame päästetöös vajalikke Milline on olnud kõige pikem 
Päästeametnikuks saab õppida materjale ning teeme ka harjutusi. kustutamine?Mina käisin ühel 
S i s e k a i t s e a k a d e e m i a s  Pärast seda on niiöelda vaba aeg, tulekahjul, kus ma olin 22 tundi 
Päästekolledžis. Minu õpingud kus võib teha komandos trenni k o h a p e a l ,  s i i s  s a i  m u  
kestavad 4 aastat, aga alates 2012. jõusaalis, sauna ja muid oma asju. valvevahetus läbi. Kolmandal 
aastast mindi üle 3 aastasele Kuid see ei tähenda, et me pole päeval oli jälle minu kord tööl 
programmile. Pärast seda kooli valmis välja sõitma kiirelt. olla, siis läksin samasse kohta 
lõppu saab rakenduskõrghariduse Valmisolek on ikka 24 tundi, ka tagasi ja olin umbes 5 tundi veel.
ja võib päästeametnikuna tööle öösel magades. Milliseid väljakutseid on teil 
asuda. Mitu inimest teil töötab? kõige rohkem?Eks kõige rohkem 
Kas tuletõrjujaks saamine on Praeguse seisuga peaks olema on olnud vist ATS-i (automaatse 
raske? Ma arvan, et ei ole, peab umbes vist kuskil 15-17 mees, ei tulekahju signalisatsiooni)  
lihtsalt natuke aru olema peas, ole päris kindel aga juurde oleks valehäireid. Neid on igal pool, 
füüsiliselt vormis ja ka tervis vaja. aastas umbes mitu tuhat üle Eesti. 
võiks täitsa korras olla. Kas te tunnete ennast tööl Kas see töö on väsitav? 
Kui vanalt peab päästeametnik turvaliselt? Tööl olles ehk siis Varustuses ja hingamisaparaadis 
pensionile minema? Seda ma ei komandos on vägagi turvaline, töötades umbes 20-25 minutit on 
oskagi nüüd öelda, et kui vanalt kui sind ümbritsevad veel mõned ikka väga väsitav. 
peab. Aga peaks saama pensionile päästjad. Aga kui tulekahjul tööd Millised on päästeametniku töö 
jääda umbes 57-60 aastaselt. Ma teha ja põlevasse majja minna ega kõige suuremad plussid/head  
nii noor veel, ei ole selle kohta see siis väga turvaline ei ole. küljed? Kõige suur imaks  
uurinud. Kas tahtsite juba lapsepõlves plussiks peaksin mina ikka seda, 
Mis siis tuleks teha, kui sul maja päästeametnikuks/tuletõrjujak et saab aidata teisi inimesi. 
põleb ja telefon on toas? s saada? Kui nüüd hästi lasteaeda Tuletõrjuja töögraafik on selline, 
Kindlasti kohe mitte järgi minna meenutada, siis vist oli jah mu et kui oled teinud palju ja rasket 
sellele. Põlevas majas on värvitu s o o v  p o l i t s e i n i k u k s  v õ i  tööd, siis on sellest mitu päeva 
ja lõhnatu vingugaas, mis võib tuletõrjujaks saada. Aga mida aega pärast välja puhata.
väga kergelt tappa inimese. vanus edasi, seda enam need 
Pigem otsida keegi lähim inimene mõtted kadusid, kuid lõpuks väga 
kuskilt või naabritelt küsida, valesti ei soovinudki.
ükskõik kust et saaks helistada Kui palju trenni selle töö pärast 
112. tegema peate ?Ma nüüd ei oskagi 
Miks  va l i s i t e  jus t  s e l l e  öelda, palju selle töö pärast 
töö?Ausalt öeldes ei oskagi öelda tegema peab aga teen ise trenni 
miks. Sõjaväes mõtlesin, et peaks vähemalt 5 korda nädalas ehk siis 
kuhugi edasi kooli minema ja füüsilisega vormiga probleeme ei 
omandama kõrghariduse. See teki.
amet siis tundus kõige sobivam ja Kui kiiresti olete sõitnud 
nii saigi proovitud sinna kooli. t u l e t õ r j e  a u t o g a  
K u i  p a l j u  e l u s i d  o l e t e  hädaolukorras? Mina olen 
päästnud? Otseselt ei olegi ja kuskil 110km/h-ga. Ega need 
loodan, et seda ei juhtuks ka. Pole rohkem välja ei lähegi, ka 

1.-3. klass käis 25. aprillil Aravete Päästekomandos külas. Õpilaste küsimustele vastas 
päästeametis töötav Rauno Tikko.
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Kevad
Päike naerab taevas,

toob õnne meile igas päevas.
Lilledki õitsevad põldude 

pääl,
linnud laulavad võluväel.

Ingeri-Helena Kakko,
8. klass

Kevad ja linnud
Linnud tahavad tagasi 

minna,
aga talv ei luba.

Mis siis teha, kui ei saa?
Nuusutame kevadlilli 

täiega.
Küll need linnud tulevad,

siin ja kevad olemas!
Casper Kiilmann,

2. klass

Naljaluuletus
Õhtuti kell viis

vaatan telekat siis.
Õhtuti kell kuus
toit on juba suus.
Õhtuti kell seitse

lapsed tuppa peitu!
Õhtuti kell kaheksa
ema riided vahetab.
Õhtuti kell üheksa

voodi tegi valmis ta.
Õhtuti kell kümme

unenägu vinge.
Carol Pent,

3. klass

Naljaluuletus
Hommikul kell kaheksa

vaatan filmi lahedat.
Hommikul kell üksteist

varsti saab kell kaksteist.

Päeval kell üks
olen mina küps.
Õhtul kell kolm

mul nina otsas tolm.
Casper Kiilmann,

3. klass

Õhtu
Õhtul kell viis
õe tuppa viin.

Õhtul kell kuus
pulgakomm on suus.

Õhtul kell seitse
kuuris olen meister.
Õhtul kell kaheksa
avastan e-koolist

kahe ma.
Ohhh!

Kaarel Kasper Kõrge,
3. klass

Naljaluuletus
Lõuna paiku kolm

krimpsu tõmbab kulm.
Õhtul neljapoole

tuju erimoodi.
Õhtul kell viis
hea tuju siis.

Õhtul kell kuus
mõnus maitse suus.

Päris õhtul seitse
mõnus söök meil maitseb.

Pimedas kell kaheksa
hambapesus kahtlen ma.

Uneajal üheksa
voodisse poen magama.

Brigitta Krasavin,
3. klass

Eesti 

Eesti lipp on hea,
see on Eesti pea.

Kuidas elada on seal?
Meie oleme seal peal.

Mati Karbus,
5. klass

Õp Enda ja Maarja juhendamisel. Fotod: Külli Pesti ja Maarja Liiv

Koolikaaslased 
üheksandikest

Brigitta:
Brigitta naeru 

täis, seda igaüks 
näeb.

Ta õpib viitele-
on rõõm 

päiksekiirtele

Ainar:
Koolis käib 

tavaline dressis 
vend,

talle meeldib 
imetleda end

Ta osa on 
Kaalepi gängist,

ta elab omas 
sängis

Mati:
Tal koolis vahel peretülid,
kuna vennad parajad sulid

Ingeri-Helena:
Igal hommikul ta peegli ees
sealsamas Albu kooli sees.
Ta parimaks sõbraks Briks,

ma küsin talt, miks?

Brigitta kammib oma pead,
Ingeri-Helenal ammu juba salmid 

reas,
Eve kõnnib mööda kooli,
Caroly käib ümber hoovi,
Ivar istub puhkenurgas,

Casper-kes küll teab, 
mis saab tast?

Mati nuputab ja 
mõtleb, 

Ainar bussi peale 
ruttab

Kaarel lihtsalt nuriseb

Üheksandike jutte

Naljaluuletus
Lõuna paiku kolm

krimpsu tõmbab kulm.
Õhtul neljapoole

tuju erimoodi.
Õhtul kell viis
hea tuju siis.

Õhtul kell kuus
mõnus maitse suus.

Päris õhtul seitse
mõnus söök meil maitseb.

Pimedas kell kaheksa
hambapesus kahtlen ma.

Uneajal üheksa
voodisse poen magama.

Brigitta Krasavin,
3. klass
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