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Marja Unt

Kuusepuu läks ümber
Kuusepuu läks ümber...
Ja sadas paksu lund.
Kollaste pilvede varjud
segasid talveund.
Kuusepuu lebas maas haljas, ent väsinud näis.
Lumi, mis maha sadas,
oli pisaraid täis.
Kuusepuud, mis kukkus,
kallistada ei saa.
Ta rinnal tahaksid nutta,
ent okkad ju torgivad!

Jõulumasin
Masinad on liikumiseks,
lendamiseks, kiikumiseks,
õmblemiseks, lõikamiseks,
hästi valjult hõikamiseks,
ladumiseks, laadimiseks,
keetmiseks ja praadimiseks.
Masin rullib, masin rallib,
masin teeb ka arvutusi,
kuid ei tee ta kalli-kallt
ega anna meile musi...
Armas isa, kallis ema,
teie vaba aeg on kasin ehk on jõuluvanal masin,
las kõik tööd teeb ära tema:
siuha-säuh ja killa-kolla!
Siis me saame seltsis olla!

24. detsember
Küllap kõik on ühel nõul kõige kaunim aeg on jõul:
meie rahval, eesti tõul
on kinkimise komme.
Siin on komme teises vältes ~
tähenduses harjumus.
Sellest tekib jõulu väitel
terav vastukarjuvus!
Kingitakse ju ka k o m m e kolmas välde, rõhuga!—
mis nii täna kui ka homme
sinu hambaid lõhuvad.
Välde on küll kah üks murdja,
segab sind kui satikas,
kui sa pole asjatundja
keeles ja grammatikas.
Ma ei väida Öeldu najal,
et sa oled saamatu.
Aga kingiks jõulu ajal
sobivad ka raamatud.
Vahvad on ka sporditarbed,
riideesemed ja lelud.
Tähtis on, et selgi talvel
jõulud kaunistaks su elu!

Paaris väikses piparkoogis, miljonites lumehelbeis
unistuste, värviliste imeline maa.
Rõõmu leida kui vaid soovid, ära kõhkle, asu teele,
sinna viib sind jõulutaadi hõbedane saan.
Kõik need soovid uskumatud, küünlaleegid kustumatud
südamest sa lase lendu sellel muinasjutuööl.
Talveöises tähistaevas, nähtamatus tähelaevas
väike võlur - jõuluime - usinalt teeb oma tööd.

Ajakiri Hea Laps
ilmub kord kuus,
tellimisindeks on 00552
ISSN 1406-3441
Trükikoda PrinTall

Väljaandja:
Mittetulundusühing "Hea Laps''
Harju 1, 10146 Tallinn
Tel. 631 44 28
Hea.Laps@mail.ee

Kultuurkapitali ja
Hasartmängufondi
Toimetaja LEELO TUNGAL
Levijuht BRITTA KORŽETS
Kujundaja VIVIKA KALT
Esikaanel: Kirke Kangro joonistus

"Kas see peab mingi nali olema?
Halb nali, sõber Jõul! Lausa inetu
nali. Kaastöötajaid küpsetada! Mine
õige õue ja jookse paar tiiru ümber
Põhjanaba. Ehk ajab tuul sul säherdused totrused peast!"
"Ei maksa siis kohe nii kurjaks
saada. Mina mõtlesin, et see oleks
uus ja eksootiline lisand meie kõigi
toidulauale. Sul pole ka üldse julgust
midagi uut proovida!"
"Kulla sõber, kui sa sellist juttu
hakkad ajama, siis mina sinuga lihtsalt ei räägi. Mine oma tuppa ja rahune maha. Joo sooja teed ja mine
magama, hommik on õhtust targem.

Nagu kõik hästi teavad,
elab Jõulumaal jõuluvana
(Jõulumaa ei ole muide
Euroopa Liidu, NATO
ega ÜRO liige.Veel.)
Ja muidugi elavad
Jõulumaal ka päkapi
Kõik aga ilmselt
ei tea, et sellel maal
elab ka Jõul.
Just-just,
tema ise!

Head ööd, Jõul !"

ER,
KORRESPONDENT

Moroo/igo jõulujutt

õul ja jõuluvana
on suured sõbrad, ehkki kogu
au ja kuulsuse
on j õ u l u v a n a
endale napsanud. Õnneks pole Jõul
seepärast solvunud. Kuidas ta saakski, kui temalgi on oma oluline ülesanne. Nimelt on Jõul see, kes loob
maailma jõulumeeleolu. Eriti ja isegi siis, kui lund ikka veel ei ole, aga
poed juba piparkooke täis ja lastelgi kingituste ootamisest närvid läbi.
Täiskasvanutest rääkimata.
Hiljuti juhtus aga nõnda, et detsembri alguseks polnud isegi talv
veel kohale jõudnud, ammugi siis
lumi. Ja kogu Jõulumaal oli seetõttu
tuju paha. Eriti muidugi Jõulul. Tema
elumõttelt oleks justkui tükk küljest
hammustatud. Pole talve, pole lund,
vaata ise, kuidas ja millest jõulumeeleolu teed.
Eks selle paha tuju tõttu tuligi Jõulul ühel detsembripäeval kiuslik mõte
jõuluvana ära süüa. Sõigi! Šokolaadist jõuluvana muidugi, mis teie siis

mõtlesite! Aga tuju ei paranenud.
Lonkis siis Jõul mööda mustavat
maad ringi. Nii jõudis ta sinna, kus
põhjapõdrad karjas sammalt nosisid
ja kurbade silmadega ringi vaatasid.
Nähes Jõulu tulemas, tekkis põhjapõtrades lootus, et ehk võtab Jõul
midagi ette. Toob lume vägisi kohale.
Mõtleb välja mingi muu viisi jõulumeeleolu loomiseks. Aga tusane Jõul
vaatas neid hoopis näljase, et mitte
öelda õgiva pilguga. Ja läks ära.
Jõuluvana juurde.
"Kuule, Vana, on sul ikka kindlasti
nii palju põhjapõtru tarvis?"
"Muidugi on. Sa ju tead ise täpselt,
kui paljude laste juurest ma läbi pean
sõitma. Millest selline tobe küsimus?"
"No vaata. Lund ei ole. Mis lund
- talvegi ei ole! Väljas sajab vihma
nagu septembrikuus. Mul pole mingit j õ u l u m e e l e o l u . Üldse mingit
meeleolu ei ole. Isegi šokolaad ei
aidanud. Ja siis mõtlesin, et ehk võiks
ühe põhjapõdra ära küpsetada? No
äärmisel juhul kaks. Saaks tule paistel istuda ja ..."

" Ö ö d jah ...," pobises Jõul ja
seadis sammud õue.
Seisiski Jõul hoovis lageda koha
peal ja lootis tuulelt mõne mõtte
näpata, kui kuulis rõõmsaid kilkeid
Päkapikkude Majast. Väikemehed
valmistusid m a g a m a m i n e k u k s üheskoos nagu ikka. Seltsis segasem, ja julgem ka - olid nad ju nii
pisikesed.
Endiselt tujutu Jõul kuulas nende
kilkamist (päkapikud pidasid parasjagu padjasõda ja katsu sa siis mitte
kilgata) ja äkki tekkis ta peas üks
mõte: pista nahka paar päkapikku!
Nad on nii väikesed ja sarnased ja
neid on nii palju - kes see ikka märkab, kui paar tükki puudu on. Pealegi
on päkapikud alati nii pagana heas
tujus, et kui mõned ära süüa, läheb
nende hea tuju kindlasti Jõulu kõhtu
ja sealt kogu kehasse laiali. Milline
plaan! Suurest rõõmust hakkas Jõul
hoovi peal ringi keksima ja laulma:
"Ei ole maas veel lund
ja Karu ei saa und,
ei ole Põhjatuult,
kes puhuks lehed puult
ja minul kurb on meel:
ma süüa tahaks veel.

Paar mahlast päkapikku
ma supileende likku
küll panen vastu ööd
ja pidurooga söön
kesköösel salamahti,
kui keegi ei pea vahti.
Hurraa, hurraa, hurraa!"

uuri nurga taga
seisis aga väike
päkapikk, kes oli
just käinud põhjap õ t r a d e g a juttu
puhumas.
Ta sõbrustas p õ h j a p õ t r a d e g a
sellepärast, et teised päkapikud vahel kiusasid teda, kuna ta oli kõige
väiksem. Põhjapõdrad aga rõõmustasid, kui keegi nendega muust kui
söögist, jõuluvana saani kiirusest ja
kingituste kaalust rääkis. Pealegi
tundis väike päkapikk end põhjapõtrade juures kaitstuna. Ja põtradel
olid nii pehmed sarved, mille otsas
väike päkapikk alati istus. Sest muidu
poleks põdrad lihtsalt päkapiku sõnu
kuulnud - ta oli nii pisike ja rääkis
nii vaikselt.
Seesama väike päkapikk oli nüüd
ehmunult Jõulu laulukest kuulanud.
Ja kui Jõul hurraa hüüdma hakkas,
lippas päkapikk kähku üle hoovi
Päkapikkude Majja. Padjasõda oli
just lõppenud, kõik olid väsinud ja
vaiksed. Väike päkapikk rääkis kiiresti ja hingeldades, mida ta just
kuulnud oli. Päkapikud jäid suurest
hirmust veel vaiksemaks kui enne.
Aga see oli üsna teistmoodi vaikus keegi lihtsalt ei osanud sellise koleduse peale midagi kosta. Väike päkapikk võttis julguse kokku ja ütles:
"Me peame viivitamatult lahkuma.
Kui oleme Jõulumaalt välja saanud,
oleme väljaspool ohtu, sest Jõul ei
saa Jõulumaa piiridest ilma jõuluvanata välja. Siis mõtleme edasi.
Praegu aga võtke kõik soojad riided
ja midagi süüa kaasa. Ja nüüd kõik
väga tasakesi tagauksest välja ..."
Kui kõik teised juba väljas olid, jäi
väike päkapikk veel tuppa. Ta polnud mitte ainult kõige väiksem, vaid
ka kõige taibukam päkapikk. Ta sahmerdas natuke iga päkapiku voodi
juures, vaatas siis ukselt korra tagasi,
noogutas rahulolevalt, kaval muie
suul, ja ühines põgenikega.
Päkapikud jõudsid sekeldusteta
üle piiri. Teispool piiri istusid nad
suure madala kivi peale ja pidasid
nõu, mida edasi teha. Pika arutlemise peale jõudsid nad järeldusele, et
kõige mõistlikum oleks vast pöörduda UNICEF-I* poole. "Ehkki me pole
päris lapsed, oleme siiski väiksed ja

ka üsna inimese moodi," mõtlesid
päkapikud. Ja seadsidki sammud
lähima UNICEF-i esindaja poole.
Ametnik ei ehmunudki, kui nägi
tervet päkapikkude armeed oma kabinetti sisse marssimas. Kuulanud
nende mure ära, soovitas ametnik
asutada Päkapikkude Kaitsmise Fondi. Ja seda ametniku abiga otsekohe
tehtigi.
Värske fond otsustas tuluallika
saamiseks lastelt abi paluda. Olid ju
siiani lapsed sussidesse kingisoovidega kirjakesi jätnud ja päkapikud
omakorda headele lastele sussi sisse
maiustusi jätnud. Nüüd aga ei jäänud päkapikkudel muud üle kui hoopis laste susside sisse jätta soovikirju
palvega jõulueelsel kaubakülluse
ajal mitte kõiki maiustusi ise nahka
panna, vaid mõned ka sussi sisse jätta. Päkapikkude Kaitsmise Fondile,
mis kasutab saadud maiustusi sihtotstarbeliselt - enesekaitseks. Ehk siis
annab need tujutule ja näljasele Jõulule, et see päkapikkude järele isu ei
tunneks.
Ja tujutu saab Jõul veel sageli olema, sest maakera kliima ju aina soojeneb ning ega Jõulumaagi selle
mõjudest pääse. Eks Jõul muidugi
ükskord harjub ka lumetu eluga, aga
seni peab teda ilmselt magusaga
turgutama.

ellise plaaniga varustatuna julgesid
päkapikud Jõulumaale naasta. Oligi juba aeg, sest
jõuluvana otsis neid paaniliselt taga.
Jõuluõhtu polnud enam mägede
taga ja jõuluvanal polnud laste soovidest õrna aimugi. Laste soove olid
temani ikka päkapikud toimetanud.
Päkapikud sammusid jõuluvana
hädaldamisest välja tegemata otse
Jõulu kambrisse. Nimelt oli väike
p ä k a p i k k enne põgenemist iga
päkapiku voodisse teki alla ühe
šokolaadist päkapiku pannud, arvestades, et kui Jõul on kujukesed
leeme sisse ligunema pannud ja
seda maitseb, hakkab tal sellisest
võikast supist (no mõelge ise, puljong ja šokolaad!) sees keerama. Ja
valutava kõhuga ei saa ta ometi

päkapikke jälitada.
Just nii oligi juhtunud. Jõul lebas
oimetuna kõhust kinni hoides oma
toas, otse katla kõrval, ja ainult ägises vaikselt. Väike päkapikk lubas
Jõulule jogurtit ja rohelist teed tuua,
kui too lubab, et ei püüa edaspidi
oma kolleege supiks keeta. Jõulul ei
jäänud suure häbiga muud üle kui
lubada. Sest uksel seisis ka jõuluvana ja vaatas teda väga vihase
näoga. See oli eriti hirmus, sest keegi
polnud jõuluvana varem tõsiselt
vihasena näinud.

äkapikud küsisid Jõulult allkirja ka edaspidise vastastikuse koostöö
lepingule, millega päkapikud kohustusid Jõulu varustama lastelt saadud
maiustustega ja lubasid eriti kurbadel päevadel Jõulu endaga padjasõda mängima. Jõul omakorda kohustus nii p ä k a p i k k u d e l t kui ka
põhjapõtradelt vabandust paluma.
Ja ongi kogu lugu. Või peaaegu
kogu lugu. Tuletan kõigile lastele
igaks juhuks veel meelde, mida teha
päkapikkude elu kergendamiseks
ehk selleks, et Jõul ka lumeta talvedel
heas tujus oleks. Selleks pole vaja
muud kui panna maiustused, mida
te ise ei jaksa ära süüa, ööseks sussi
sisse. Päkapikud viivad nad sealt ära.
Ja kui ei viinud, siis tuleb teil jalg
puhtaks pesta või koerale limpsida
anda - ju oli päkapiku seljakott juba
täis. Aga tavaliselt nad viivad kõik
ära, mis neile jäetud on, sest seda
tujukat Jõulu ei või iial teada.
Ja erinevalt Jõulust saavad lapsed
enne jõuluaega söönuks ka peaaegu
ainult jõulurõõmust. Muidugi kui nad
hommikuti ikka putru ka söövad ja
palju õues jooksevad. Sest muidu ei
jaksa ju rõõmus olla.
"Aga pealkirjas lubatud moraal?"
küsite teie. Loo moraal on järgmine:
muutuvas m a a i l m a s j ä ä v a d nii
väikesed kui suured ellu vaid teineteisest ja teistest olenditest hoolides
ning üksteist vastastikku abistades.
Jõudu ja head jõulu!
* UNICEF on ÜRO Lastefond (United
tions Children's Fund)

Na-

Vasakult: Piia Peetersoo,
Signe Sari, Tiina Õunmaa

K

uusehaljus ja okaste lõhn on ajast
aega eestlaste jõulupühade juurde kuulunud. Poes müüdavatel
plastkuuskedel sellist lõhna küll
ei ole ja seepärast ei võta me neid tõsiselt v ä h e m a s t i veel p r a e g u , kui
haljendavatest kuusemetsadest puudust
ei näi olevat. Kuid samas võib kunstkuuse kohta öelda, et
tänu talle
metsa jälle
alles jääb üks päris-puu.

Aga sellelt leheküljelt näed, et vahvaid
jõulupuid kuldsete käte ja leidliku mõtlemisega ka ise valmistada - puud saavad uhked ja ainulaadsed. Ja mis
peamine: selliseid pole kellelgi teisel.
Kunstitüdrukud, kes Kodulinna Majas
eksponeeritud jõululeiutistega hakkama
said, on ise juba peajagu suuremaks
kasvanud, kuused aga säravad endises suuruses ja hiilguses.
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Kadri Lepiku
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NIMI: Evelin Jürisson
HÜÜDNIMI: Evko
VANUS: 12
HOBID: diskod, arvuti, sport jm.
LEMMIKLAULJA: Chnstina Aguilera
LEMMIKBÄND: ATeens,
Dream, S Club 7
LEMMIKSÖÖK: rabarbrikook
LEMMIKJOOK: sidruni-fanta
OOTAN: kirju kõigilt 11 - 15a.
plikadelt ja kuttidelt
MEILIAADRESSS:
modelle.007@hot.ee
KODUAADRESS: Pae 119 - 3 4 ,
Tallinn 13621
SOOVIN: Head tuju kõigile
Hea Lapse fännidele!

LEMMIKLOOM: koer
LEMMIKBÄND: Vengaboys, Ines
LEMMIKRAAMAT: Tipi Pikksukk";
"Väikevend ja Karlsson Katuselt"
SOOV: leida kirjasõpru
Ja siin on minu looma andmed
Tere, Hea Laps!
Olen õudselt palju Hea Lapse
ajakirju lugenud!
Carmen Tallinnast
NIMI: Carmen Isabel Kehman
SÜNNIPÄEV: 25. IV 1993
VANUS: 8 a.
AADRESS: Kalevipoja 6 - 1 0 , Tallinn

Tere, Triibu-Liine!
Saadan teile
oma ankeedi.

NIMI: Kati Hiis
HÜÜDNIMI: Tagne, Kats, Katu
SÜNNIAEG: 18. 07.1988
LEMMIKLAULJAD: Chnstina,
Jennifer Lopez, Britney S.
LEMMIKNÄITLEJA: Sarah Michelle
Gellar
LEMMIKBÄND: S Club 7,
Atomic Kitten jt.
AADRESS: Saha tee 19, Loo sjsk.,
Harjumaa 74201
SOOV: leida 11-14a.
kirjasõpra

SAAGEM
<2
TUTTAVAKS>SÕBRAD JA SUGULASED!

NIMI: Kadri Tagel
HÜÜDNIMI: Kata
VANUS: 15
SÜNNIPÄEV: 29. 03. 1986
KOOL: Kanepi gümnaasium
HUVIALAD: lugemine, õppimine,
internetis surfamine
LEMMIRAAMAT: "Uhkus ja
eelarvamus"
KODULOOMAD: koerad Kudi ja
Laki, kass Minni
LEMMIKAJAKIRI: Stiina ja Hea Laps
E-mail: Kadri.Tagel@mail.ee
AADRESS: Kaagvere sjsk.,
Põlvamaa 63103
Panin kirja ka oma koerte andmed
NIMI: Laki
HÜÜDNIMI: Nässu

NIMI: Riki
SÜNNIPÄEV: 26. XI 1999
ÕED-VENNAD: 1 õde
SUGU: isane
LEMMIKTOIT: kanaliha
LEMMIKTEGEVUS: mängimine,
magamine

SUGU: emane
VANUS: 1 a
VÄRVUS: mustvalge
SÜNNIAEG: oktoober 2000
LEMMIKTOIT: kala
MEELDIB: joosta, karelda, oma
emmega mürada
El MEELDI: võõrad inimesed
PARIM MINUS: olen hästi nunnu
HALVIM MINUS: meeldib kõike närida
SOOV FÄNNIDELE: Olge ikka sama
head ja sõbralikud!
NIMI: Kudi
HÜÜDNIMI: Kutt
SUGU: emane
VANUS: 9 a.
VÄRVUS: mustvalge
LEMMIKSÖÖK: kala, kala ja veel
kord kala
MEELDIB: saba Uputada ja magada
El MEELDI: kui Laki mind kiusab
PARIM MINUS: oskan olla hästi nunnu
HALVIM MINUS: vahel hammustan
Vaata lk. 8

Kass palus ka oma andmed
kirja panna.
NIMI: Minni
HÜÜDNIMI: Kitu
SUGU: emane
VANUS: 5 a.
LEMMIKSÖÖK: hakkliha ja kala
MEELDIB: nurru lüüa, ennast
lakkuda
El MEELDI: kui koerad mind taga
ajavad
PARIM MINUS: täidan oma
kassikohust hästi
HALVIM MINUS: vahel tükin
küünistama

NIMI: Kadri Lapp
HÜÜDNIMED: Kata, Kota, Kats
SÜNNIPÄEV: 12. november 1989
ÕED: Marili ja Eleri
E-MAIL: kadrilapp@hot.ee
LEMMIKLOOM: viirpapagoid
SOOV LUGEJATELE: leida
kirjasõbraks 1 0 - 1 2a.
tüdrukuid ja poisse
AADRESS: Aia 7 - 1 0 , KilingiNõmme, Pärnumaa 86305.

Tere, Triibu-Liine! Kirjutan
sulle oma kassi andmed.
Kadri Kitsnik
Mustlast
NIMI: Kiti
HÜÜDNIMI: Kitekät
VANUS: 3 a.
PARIM SÕBER: Kadri
LEMMIKSÖÖK: kala ja liha
MEELDIB: magada ja laiselda
El MEELDI: väntsutamine
VÄRV: halli ja valge triibuline,
rohelised silmad,
roosa keel
ja nina

Ja siin
on minu
lemmiku
ankeet!
NIMI: Dody
HÜÜDNIMI: Dotsh
VANUS: 1 a.
SUGU: isane
LEMMIKSÖÖK: terad ja kapsas
LEMMIKJOOK: vesi
PARIM MINUS: olen pehme
HALVIM MINUS: närin tapeeti
I

j

•ojf?

Tere, Triibu-Liine!
' Kirjutan oma kassist.
Gerttu Tomingas
Raplast
NIMI: Jossu
| HÜÜDNIMI: Joss, Niru
TÕUG: segavereline
VÄRVUS: halli-musta-valgekirju
: LEMMIKSÖÖK: lõhekonserv
LEMMIKJOOK: piim
MEELDIB: merisea puuril istuda
El MEELDI: sülle võtmine
HALVIM MINUS: küünistan
ja närin palju
PARIM MINUS: olen nunnu
j SOOV FÄNNIDELE: Ärge mässake,
. vaid püüdke hiiri!

Tere! Saadan teile oma lemmiklooma andmed.
Janek Vedenko
Tallinnast
NIMI: Silver
HÜÜDNIMI: Siilu
VANUS: 1 a(saan 18 dets.)
SUGU: mees
LEMMIKTOIT: Whiskas kiisueine
ja küpsised
LEMMIKJOOK: piim (vahel kipun
laualt kruusist kohvi jooma)
SUURIM SÕBER: koer Tommy
SUURIM VAENLANE: üksindus
LEMMIKTEGEVUS: kiusamine,
jooksmine, koeraga
mängimine
SUURIM PLUSS: olen nunnu
MIINUS: küünistan hirmsasti
HOMMIKUNE HUVIALA: kipun
musidega äratama
SOOV FÄNNIDELE: Limpsige
kohvi, ehk maitseb!
Mulle igatahes küll!

Tere! Saadan oma kassi
andmed!
Margarete Järvi
Tallinnast
NIMI: Helmi
HÜÜDNIMI: Pitsku
TÕUG: valge lühikarvaline
eurooplane
SILMAVÄRV: oranž
SUGU: emane
HARRASTUSED: jauramine,
mängimine
PARIMAD SÕBRAD: vend Inkivääri
ja Margarete
LEMMIKTOIT: räim, kassitoit, piim
PARIM MINUS: olen väga
sõbralik ja armas
HALVIM MINUS: ???
SOOV KÕIGILE: Olge alati
rõõmsad, siis olete mu
sõbrad!

Hei! Siin on mu kassi andmed!
Elisabeth Heinsalu
Tallinnast
NIMI: Zusi
HÜÜDNIMI: Suska, Suli, Suslik
TÕUG: harilik kass
SUGU: emane
SÜNNIAEG: 25.VIII 2000
LEMMIKSÖÖK: kala, puder
LEMMIKJOOK: piim
HOBID: mängimine,
lõngade sassiajamine
PLUSS: armas
MIINUS: küünistab
MEELDIB: magada,mängida
El MEELDI: kui keegi kiusab
SUURIM ERIPÄRA: kuldsed
silmad, üksikud valged
karvad käppadel
SUGULASED: ema Kiara, isa
Täpi, nõod Elvis ja Tina,
vanaema Kata, tädi Murri

Siin on minu
lemmiklooma
ankeet.
Merilyn M a Iberg
Harjumaalt
NIMI: Arabella
VANUS: 6 a.
TÕUG: eesti tori hobune
SÜNNIPÄEV: 3. 03. 1995
LEMMIKTEGEVUS: ilma sadulata
sõitmine
SÕBRAD: koer Lontu, 10 kana
ja hobune Danny
MEELDIB: Dannyga poksida
SOOVITUS HOBUSTELE: Olge
sama tugevad kui mina!

Tere, Triibu-Liine!
Saadan Sulle oma koera
ja rottide andmed.
Regina Kits
Võrumaalt

Terem Hea Laps! Tahaksin teile tutvustada oma lemmikuid Reiu ja
Tolle tallis.
Kristhel Vaht
Pärnust
NIMI: Haliva
VANUS: 10 a.
VÄRVUS: raudjas
TÕUG: tori hobune
ELUKOHT: Reiu tall
LEMMIKTEGEVUS: söömine
PARIM MINUS: olen rahulik ja
armas
HALVIM MINUS: sellist asja polegi
SOOVITUS FÄNNARITELE: Olge
armsad ja kiired!

NIMI: Sharon
HÜÜDNIMI: Shaaru, Sharka
TÕUG: tiigerbokser
SÜNNIEAEG: 21 sept.
VAENLASED: kassid
SÕBRAD: oma pere
LEMMIKTOIT: liha
LEMMIKJOOK: vesi
HALVIM MINUS: vahel ei kuula
väljas sõna
PARIM MINUS: ei pissi tuppa
ega näri asju
SOOV FÄNNIDELE: Sõda
kassidele!

I
NIMI: Ramsi
HÜÜDNIMI: Rämps
VANUS: 5 - 6 a.
VÄRVUS: võik, lakk on
must ja kohev
TÕUG: eestlane
ELUKOHT: Tolle tall
LEMMIKTEGEVUS: söömine ja
galopeerimine
PARIM MINUS: olen kena ja hea
hüppaja
HALVIM MINUS: ei kuula ratsaniku
sõna ja löön tagant üles
SOOVITUS INIMESTERLE: Olge coolid!

NIMI: Haks
HÜÜDNIMI: Haksu
TÕUG: laborirott
SÕBRAD: Feeliks jt. pereliikmed
LEMMIKSÖÖK: terad
LEMMIKJOOK: vesi
HALVIM MINUS: ründan kahtlasi
kujusid ninast, kõrvast, sõrmest
PARIM MIUS: olen väga armsake
NIMI: Feeliks
TÕUG: laborirott
SÕBRAD: Haks jt. pereliikmed
LEMMIKSÖÖK: Kelloggs
HALVIM MINUS: vahel olen kuri
PARIM MINUS: ei häiri
pererahvast

Minu koer
NIMI: Bella
HÜÜDNIMED: Nunnu, Nossu
TÕUG: taks
SÜNNIAEG: 10.V 1999
VÄRVUS: must
PIKKUS: 50 cm
KAAL: 3 kg
HALVIM MINUS: riiete närimine
LEMMIKTOIT: kõik
LEMMIKJOOK: piim, vesi.

I
Elise Toover Tartust

IN VAHER
Mid a ma oska n i<seenda kohta öelda.
Informatsioonokillukesed:
1. käin Tallinna 2 1 . Kooli 10. klassis;
2. olen 16-aastane;
3. meeldib lugeda, kirjutada, maalida ja üldse
igasuguseid asju luua, head
muusikat kuulata, mõtiskleda, niisama olla...
4. pole kuigi oluline, kelleks ma suurest peast saan
peaasi, et võin midagi head korda saata.

SOOVIKAEVU ÄÄRES

DOKUMENTIDETA
Võõras linnas. Võõral hommikul
ma võõrastes võõristust tekitan.
Nad teavad, et mind leiti rannikult.
Keegi arvab: ma salainfot lekitan.
Kui oskaksid nad vaid aimatagi,
mis põhjusel nad praegu näevad mind!
Jumal, nad ei suudaks ära laimatagi,
kui teaksid, et olen vaba kui lind!

PAUASTADES ENNAST
Ei näita sulle, et ka mina nutan;
sa ei tohi näha maha jäämas mind.
Ja ikka ainult sinu ees ma ruttan,
ikka ainult - napilt edestades sind.

VAADE

Pead pidama mind tugevaks ja targaks
ja uskuma, et kõigest tean ma kõik.
Pead arvama, et iial ma ei kardaks,
ning ruttama, kui kostab minu hõik.

Oma aknast vaatan välja,
pole kindel, mida seal näen kas on suvi või puud paljad
või ehk otsa saamas see päev.

Kui tunneksid mind, arvaksid, olen kõrk;
ühest silbistki mu kaitsetus poetuks.
Kõigest hoolimata olen ma nii nõrk.
vajan kellegi - kas või sinu - toetust.

Kõik on nagu enne ikka:
linnakära, autod, majad.
Kuid ma tean, et enne pikka
rohtuvad ka siinsed rajad.

Sooviksin paljusid asju muuta:
inimesi headeks,
loodust puhtamaks teha ja suuta
võtta kurjus peadest.
Ma tahaksin võimet tervendada,
kui mul oleks üks soov;
inimeste koormat kergendada,
olla hea, tark ja loov.
Kaotaksin raha, haigused, mured,
kui saaksin teha nii mu imeilmas keegi ei sureks,
kuskil ei püsiks piin.
Siis saadaksin ära tühisuse,
mis mõista ei lase,
ning ümber töötleksin tehisuse:
selle! puudub tase.
Minge minema, väiklus ja lollus,
me teid ju ei vaja
paigas, mida valitseb hallollus
ja headuse maja.
Sest siin oleks hellust ja hoolimist,
õnne, ilu, edu;
lapsed ei lähekski ju kooli vist:
tarkust antaks kodus.
Mu isamaal austataks puid, loodust
ja mõeldaks rohkem ka,
peetaks hallpäid targemaks kui noorust,
õitseks mu kodumaa.
Niisiis paluksin armastust, headust
asendama raha;
vaprust, õiglust, heldust, mõtteteadust
siia tuua tahan.
Kõike seda ma tahaksin suuta,
ent ütlen vaid seda:
"Kui sa ei suuda maailma muuta,
siis armasta teda!"

"Hea küll! Hea küll!" vastasid nad. "Mis siis sellest!"
Ja raha muudkui voolas kahe ahne tädi taskusse.

oidja

Kuid kogu selle elevuse jooksul oli vaene James sunnitud oma toas luku taga istuma ja õues olevat rahvasumma läbi aknatrellide
piiluma.

HIIGELVIRSIK,
MIS KANNAB
MUREDEST EEMALE

"Kui me ta välja ringi uitama laseme, jääb see väike
vastik olevus kõigile ainult jalgu," oli tädi Tallanael juba
hommikul
öelnud.

K

i r j a n d u s h u v i l i s t e j a o k s ei
vaja Roald Dahli nimi kindlasti k o m m e n t a a r e : nii tema
" M a t i l d a " kui "Suur sõbralik hiiglane" on paljude meie lugejate
lemmikraamatute raudvaraks.
Kui kirjutad jõuluvanale (asugu
ta siis tundras või kõrvaltoas) ega
tea, m i d a kingiks soovida, siis
võiksid mainida Roald Dahli äsja
i l m u n u d jutustust "James ja hiigelvirsik", sest see teos on kirjutatud niisama lahedas ja v a i m u kas keeles n a g u e e l m a i n i t u d
l o o d . "Jamesist ja hiigelvirsikust" õieti Dahli tähelend lastekirjanduses algaski: raamat ilmus inglise keeles 1 9 6 1 . aastal ja sestpeale on teda tõlgitud paljudesse keeltesse üle
kogu m a a i l m a ning jutustuse ainetel on tehtud ka täispikk
multifilm. Eesti keelde tõlkis raamatu Leelo M ä r j a m a a , välja
andis kirjastus D r a a k o n & K u u . Lõbusad illustratsioonid tegi
ameerika kunstnik Lane Smith.
Väikeseks prooviampsuks a v a l d a m e tõlkija loal katkendi "Jamesi ja hiigelvirsiku" 8. peatükist.

UUDIS PEA MAIASUURUSESTvirsikust,
mis äkitselt
aeda ilmunud, levis nagu kulutuli üle kogu maa ning
misel päeval lausa vooris inimesi järsust mäest
üles seda imet vaatama.
Tädi Nuustik ja tädi Tallanael kutsusid kiiresti
ehitusmehed ja lasid neil virsikule
rahvasumma
eest kaitseks tugeva aia ümber ehitada,
samal
ajal asusid need kaks kavalat naist suure piletihulgaga
värava juurde ning hakkasid
kõigilt
vaatamise eest raha võtma.
"Liikuge edasi! Liikuge edasi!" hüüdis tädi Tallanael. "Ainult üks Silling hiigelvirsiku
vaatamise
eest!"
"Alla kuuenädalastele
lastele poole
hinnaga!"
hüüdis tädi Nuustik.
"Palun ühekaupa! Ärge trügige! Koik pääsevad
vaatama!"
"Kuule, sina! Tule tagasi! Sa ei ole maksnud!"
Lõuna paiku oli aed mehi, naisi ja lapsi paksult
täis, kõik trügisid ja tõuklesid, et sellele imepärasele puuviljale
pilku heita. Nagu
herilasi
maandus mäele helikoptereid ja neist valgus sülemitena välja ajalehereportereid,
fotograafe
ja
televisioonikompaniide
asjamehi.
"Kaamera eest tuleb teil topelt maksta!"
tädi Tallanael.

kisas

ühte
järg-

"Ma palun teid!" oli James anunud. "Ma pole aastaid
teisi lapsi näinud ja siia tuleb kokku palju neid, kellega
ma mängida saaksin. Ja võib-olla saan ma teile piletite
müügil abiks olla."
"Jutt jätta!" nähvas tädi Nuustik. "Su tädi Tallanael ja
mina saame kohe miljonärideks ja meile pole üldse vaja,
et sinusugune asjad nässu ajaks ja siin ees tõlgendaks."
Kui esimese päeva õhtu saabus ja inimesed
olid
lahkunud, keerasid tädid Jamesi ukse lukust lahti ja käskisid tal õue minna ning inimestest mahajäänud
banaani- ja apelsinikoored
ning paberitükid kokku korjata.
"Kas ma saaksin enne midagi süüa?" küsis ta. "Ma
pole terve päeva midagi
söönud?"
"Ei!" kärkisid tädid teda uksest välja lükates.
"Meil
on liiga palju tegemist, et veel süüa teha! Me loeme
raha!"
"Kuid õues on juba pime!" hüüdis James.
"Kasi välja!" kisendasid tädid. "Ja jää sinna niikauaks,
kuni sa selle korralagedusega
hakkama oled saanud."
Uks prantsatas kinni. Võtit keerati
lukuaugus.
(Roald D a h l , "James ja hiigelvirsik",
tõlkinud Leelo M ä r j a m a a )
Võid juba a i m a t a , et tädide poolt tagakiusatud Jamesiga hakkab nüüd m i d a g i põnevat juhtuma. Kuidas poisi
seiklused virsikuga seostuvad, sellest saad t e a d a , kui
r a a m a t u kätte v õ t a d !

PÄKAPIKUL PARAS TASSIDA!

K

irjastus Sild ilmutas jõulupühadeks
väikeseformaadilise r a a m a t u "Kirjad jõuluvanale", mis sisaldab vajalikke jõulusalme kogu perele - alates titast, kellel salmi lugedes lutt suus, ja lõpetades vanaisaga, kes ehk poisipõlves
jõuluvanaga ühes klassis õ p p i n u d . Luuletused kirjutas Leelo T u n g a l , p i l d i d
joonistas Kirke Kangro. Juuresoleva jõulusalmi v õ i d l a e n a t a isale - m u i d u g i
juhul, kui ta on ikka hea laps o l n u d !

ISA JÕULUSALM
Ega jälle jõuluvana tule paljajalu?
Ega jälle ukse taga laenuks minult palu
labakindaid, saapaid, prille või siis salli?
Seda sorti laenamisi mina küll ei salli lapsed pärast naeravad kõik ninapidi koos.
Nad ei tea, et jõuluvanal kallal on skleroos...
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koolijuhtide
kes tunneva
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"" se asjand
koostamisel
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Sinu poolaastatunnistusel olid
A - puha viied või viie-neljasegu;
B - eelmainitud segu oli
kaunistatud mõne kolmega;
mitu rasvast ja kasimatut kahte.

Koolipeole minnes
märkasid, et
A - peoriietega pole sul väga vigagi;
B - peokingad olid veidi kitsaks jäänud;
C - laborirott oli kapis riidekoiga ägedaid
närimisvõistlusi pidanud.

• J J Kooli jõulupeol said
^
% H P kommipaki, milles leidus
A - hulk sinu lemmikkompvekke ja mõnus
šokolaadimedal;
B - enamjagu komme olid keskpärased, kuid
mõni maitses hästi;
C - nii maitse kui kõvaduse poolest ilmselt
Cheopsi püramiidist leitud maiustusi.
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Klassiõhtul said
loosipakiga
A - oma lemmikraamatu, kleepsualbumi
või kasseti;
B - maiustusi, mida pidid teistega jagama;
C - kuivanud viidikad ja Marsi (šoksi),
millel oli tärganud uus (usjas) elu.

C l
Jõuluvanale
fcflfr
esitasid
laheda uue laulu või salmi, mille olid
ise teinud;
B - klassikalise luuleteose "Jänesel on
jäme pea";
C - näogrimassi, mida nähes korralik
buldog poleks sulle armu heitnud.

^
A-

f f c J Lisaks kingitusele
^
U f r said jõuluvanalt
A - pika pai;
B - hajameelse kiidusõna;
C - keretäie.

r^

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

i
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Kui ema palus sul
jõulupuud ehtida, siis
A - said hakkama tõelise kunstiteosega;
B - riputasid nii mõnedki kuulikesed
okstele;
C - pillasid jõuluehete karbi maha ja
tekitasid elektriküünaldega lühise.
I Kõige rohkem a-sid. Särad ise
ka nagu jõulupuu. Eks su elus ole
üksjagu vedamist, aga oled ise
ka täitsa vunts. Katsu selliseks jäädagi kui muutud, siis ainult pikkusesse, eks!
I Kõige rohkem b-sid. Sul on veel
arenguruumi. Sinu lõdvestumisoskus on
küll kadestusväärne, kuid võiksid siiski
vahel veidi rohkem pingutada kõik kordaminekud tõstavad tuju
rohkem kui laisklemine.
I Kõige rohkem c-sid. Eks ta ole...
Kui murdsid kommiga esihamba, said
magusamürgistuse, kõrvetasid näpud
ega saa nüüd jõuluvana ihunuhtluse tõttu
mugavasti istuda, siis ei leia kohe sõnu
sinu jõulumeeleolu kirjeldamiseks.
Püüa jõuluvaheajal teha kodustele
või sõpradele mõni väike heategu,
ehk siis saadakse aru ka sinu
peidetud väärtustest.
Puhka end hästi välja ja
alusta uut aastat uutmoodi.
Ega sa's tropp ole!

Ujumine
Kokakunst
Käitumisõpetus
Seletuskirja tund
Arvutamine
Kommitund
Popitund
TFKIDAFlf

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Supikeetmise õpetus
Söömisõpetus
Tukkumistund
Virgutusvõimlemine
Tukkumistund
Toksimistund
Tantsutund
IfniMADAFlf

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kuulamistund
Kommitund
Arvutimängud
Vaba tund
Ajalooline tund
Ristsõnaõpetus
Loodusõpetus
PJFI lAPAFlf

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lobisemistund
Laterdamistund
Vahetund
Söömisõpetus
Naljategemise õpetus
Naljatund
DFFrtF

1.
2.
3.
4.
5.

Lilleseade õpetus
Taimeteadus
Putukaõpetus
Kehalised katsed
Popitegemistund
Selle euronormidele vastava ja
lapse- ning vanainimesesõbraliku
tunniplaani koostasid Kalmetu
põhikooli V klassi õpilased.

Heli Illipe-Sootak

MAITSVAI

PÄKAPIKU TORIN
Jälle suss on aknalaual,
jälle kommi tooma pean!
Ihuliikmed on kui rauast,
jalgu vaevu järel vean.

JÕULUPÜHI!
Maarjamaa jõululaud lõhnab teadagi verivorstide, seaprae, hapukapsa, süldi ja
piparkookide järele. Nende roogade valmistamisega tulevad tavaliselt emad, vanaemad, tädid ja isegi mõned isad ise toime. Verivorstide küpsetamine on neil juba
veres, hapukapsaste hautamine põlvest põlve sisse harjunud. Meie aga pakume seekord hoopis kergeid tervislikke toite, mis on väikeseks vahelduseks rasvaste roogade vahel. Retseptide autorid on igatahes noored, ilusad, terved ja andekad meie head sõbrad ja sugulased!

Istun parem korraks maha valus vesivill on kannal,
marraskile kõhunaha
hõõrund püksirihmapannal.

VÄRSKE LÕUNAMAINE RETSEPT!
SANDRA VASTIKULT
TERVISLIK JOOK

Oh, mu vanad luud ja kondid
sadu maju läbi käinud,
kõik mu sõbrad haldjad, tondid
ammu pensionile läinud.
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Vaja on:
• 2 ti vanilli
• 1 ti. vedelat vitamiini,
näit. Sana-Soli
• Vi sidruni mahl
• siirupit
• tulist vett

Vr.

/
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Tee nii!
Pressi poolest sidrunist välja värske
mahl, lisa kuuma vett ja teised
ained, sega kõik kruusis läbi ja joo
kohe! Tervis tuleb!
Retsepti saatis Sandra Vungi
lõunast (Viljandimaalt).

KATI KATASTROOFILISELT
KASULIK SALAT
Sul
•
•
•
•
•

on vaja:
1 hiina kapsas
1 tomat
1 kurk
Mi õuna
natuke õli

•p^<»

Tee nn!
^
Lõika kõik koostisosad tükkideks,
lisa õli ja soovi korral maitseaineid.
Ongi salat valmis!
Kirja pani Katrin Kohk Antslast
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Aeg on amet maha panna,
aga rahu, näed, ei anna
nukrus, murepisar silmas
lastel, kes jäänd kommist ilma.

MERILINII
PUUVIUAVARDAD
Varuda tuleks:
/ , >/
• 300 g viinamarju
/'' /
• 6 banaani
/''
j
• 6 kiivit
/
' "• 3 õuna
/
',
• 3 pirni
&fe=^W
• 3 nektariini
-# /
• sidrunimahla ^ \
• bambusvardaid "^
Tegutse!
"^"i
Torgi bambusvarraste otsa vaheldumisi (muidugi pestud) viinamarju,
banaanijuppe, kiiviviile, nektariinitükke, sidrunimahlaga üle piserdatud
õuna- ja pirnitükikesi. (Mahl hoiab ära
nende pealispinna "roostetamise".)
Nokitsemist on palju, aga toit saab mõnus, ilus ja tervislik!
Retsepti saatis Merilin Männamäe
Kohtla-Järvelt

PÄKAPIKK
Detsembris käis mul päkapikk,
üksainus sentimeeter pikk.
Ta oli peenike kui tikk üks kummaline päkapikkl
Jooksis mööda lillepotte,
jooksis mööda jahukotte.
Limpsis karusmarjamett,
ujus mööda vannivett.
Seljas oli kotikene,
peas tal tillu-tutikene.
Pani kommi akna peale,
sõitis ära jõulumaale.
Tiina Suvi Põltsamaa
ühisgümnaasiumist

Anna emale nõu!
ma aitab meid ju meie
muredes alati, vahel
tahaksime talle samaga vastata. Siin on mõned soovitused, mida võid temaga jagada!

Tere, Triibu-Liine!
Mõtlesin Sulle saata mõned
kuulsuste aadressid.

##F'S

Kasemaa

Ilusad ja tugevad küüned
saate siis, kui leotate neid
aeg-ajalt 10 minutit oliivõlis.
Kui on vaja, et küünelakk
kiiremini kuivaks, siis kastke sõrmeotsad külmaveekaussi
kohe, kui laki pind on pisut tahenenud.
Küünelakki tuleb hoida
külmkapis, siis see ei kuiva.
Kui huulepulkon katki läind,
tuleb katkisi otsi soojendada
ja suruda need tugevasti teineteise
vastu. Kui otsad püsivad koos,
tuleks huulepulk hetkeks külmkappi panna.
Sõrmuse saab kergemini
sõrmest, kui kätt mõni minut
jääkülmas vees hoida.
Kortsude silumiseks tuleks
vahustada munavalge ning
tupsutada vaht näole. Oodata 15
minutit, seejärel loputada leige
veega.
Ärge kunagi pange kokku
märga vihmavarju! Et vihmavari teid kauem teeniks, hoidke
seda senikaua lahtiselt, kuni ta on
täiesti kuiv.
Nõuandeid kogus
ja jagas
Anneli Orgusaar
Tallinnast.

MELANIE C
PO Box 25777
London
SW20BEW
England
The Corrs
c/o East West Records
Electric Lighting Stadion
46 Kensington Curt
London W8 5D
England
The Cardigans
c/o Polydor Records
72 Black Lion Lane
Hammersmith
London W6 9BE
England
Lauren Hill
c/ Sony Music
10 Great Malborough Street
London
W12LP
England
Wiil Smith
c/ Creative Artists Agency
4000 Wilshire Boulevard
Beverly Hills
CA 902 12 USA
Celine Dion
PO Box 551
Don Mills
Ontario
Canada
M3C 2T6 *

Tere taas,
Hea Laps!
irjutan teile ühest väga
lahedast klassiõhtust,
mis toimus viiendas
klassis. Nimelt alguses ei sujunud
- keegi ei tantsinud, kõik istusid...
Siis läksime koos mõne tüdrukuga põhikooli klassiõhtule, kus
olid ainult 9. klassi tüdrukud ja
nende õ p e t a j a . O l i n a g u
tüdrukute õhtu. Väga mõnus oli
- siuke vaba tunne. Siis aga hakkas rahvast rohkem tulema ja
oluline feeling kadus ära. Siiski
hiljem tuli see kahandatult tag a s i . . . Vahel v õ i b ka a i n u l t
tüdrukute õhtuid korraldada, nii
et pole üldse igav!
Reeli Viikberg
Tallinna Vanalinna
Hariduskolleegiumist

HÜVASTIJÄTUAEG
andidel on nagu taimedelgi oma õitsemis- ja
närbumisajad. 2 0 0 1 .
aasta lõppedes on oma laialiminekust teatanud kolm ansamblit, kes olid veel hiljuti meie lugejate seas populaarsed:
Aqua, Savage Garden ja Five.
Nende lindistused
jäävad
kindlasti veel pikaks ajaks raadioja telekanalite fonoteeki, kuid
kontsertidel ja ringreisidel neid
enam ei näe. Muidugi ei tähenda
bändi lagunemine sugugi seda,
et muusikud kaotaksid hääle või
pillimänguoskuse - on üsnagi
v õ i m a l i k , et e d a s p i d i
kuuleme-näeme neid esi) nemas üksin^
da või mõnes
teises koosm
seisus.

ik

H

9 WL1
'%% -

Lõppeva aasta alguses toimusid Tallinnas
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Rootsi lastekultuuri päevad, mille kestel võisid
eesti lapsed osa saada rootslaste tehtud
lasteetendustest, -filmidest ja kontsertidest
ning õpetajad-kasvatajad kuulsid-nägid,
kuidas töötavad Rootsi lasteraamatukogud j
kunstiringid. Pole ime, et kogu maailma last
mitmed lemmikkirjanikud on rootsi päritolul
näikse, et see meretagune maa on tõeline la
kuningriik. Sinule, hea lugeja, pakume aga

lj

Ajaloost tunneme ühte
Rootsi kuningat, kellele
rahvasuu on a n d n u d
eestipärase nime ja keda on jäänud
meenutama mitmetesse paikadesse
istutatud puud. Nii mõnigi neist puudest on tänini elu ja tervise juures,
kuigi istutamisest on möödunud õige
mitu sajandit. Mis oli selle kuninga
nimi?

^

Et mitte ainult rootsla| sed, vaid ka eestlased
P J M B M I on läbi aegade olnud
kanged meresõitjad, sellest annab
tunnistust kas või seegi, et ühte Rootsi
saartest kutsusid vanad eestlased
nimega Ojamaa. Mis saar see on?

koolivaheajal uurimiseks-puurimiseks
väikese Rootsi-teemalise viktoriini.

ii

Missuguste raamatute
kangelased on kujutatud järgmistel illustratsioonidel? Kes on nende raamatute
autor?

Ufl
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^
u f l I Soome kunstniku Pekka
B
Wm Vuori tušijoonistusel näeP ^ ^ f l U p me rootslasest kirjanikku love Janssonit, kes saatis oma 80.
sünnipäeval, 9. augustil 1994, Heale
Lapsele seesuguse tervituse. Kuigi
kirjanik lahkus möödunud sügisel
elavate kirjast, jäävad tema loodud
tegelased ja raamatud paljude laste
lemmikuteks. Nimeta Tõve Janssoni
raamatuid ja nende tegelasi ja püüa
ära arvata, miks just soome kunstnik joonistas temast sünnipäevapildi!

A
*JI
Kaks rootsi kirjanikku
B
I said kuulsaks päevikuP J M B U I vormis kirjutatud poisteraamatute autoritena. Kui sul on kõigi nende teoste eestikeelsed tõlked
olemas, siis võtavad nad su raamaturiiulist peaaegu et detsimeetri enda
alla. Mis on nende kirjanike nimed
ja kes on sarja peategelane? Meenutuseks üks väike katkend ühest
raamatust.
"Homme on jõuluõhtu. Kui ma ei
saa jõulukinke rohkem kui 10 000
krooni eest, helistan lastekaitseametile. See on ju haiglane, kui halvasti meid, lapsi, koheldakse. Ükskord ei tohtinud ma isegi ema ärapeidetud maiustusi ära süüa. Ta
ütles, et ostku ma endale ise, kui tahan. Seda ma tegingi. Siis läksin koju
ja panin nahka ka ema maiustused.
Siis ta vihastas hirmsat moodi. See
on ju lihtsalt kohutav, kui halvad on
lapsevanemad Svenssonid, tavalised
rootslased. Kuigi minu nimi on Ljung,
aga ikkagi."

ftd

Kes oli see tegelane, kes
armastas laulda laulu
"Nüüd rootslased tulevad mürinal kõik"?
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Parimatele lahendajatele muusikaline auhind!

iMimuIl!
Tsau, Hea Laps!
Saadame teile väikese ennustuse,
mis iseloomustab sind jalanõude
largi
Silvia ja Kai Kuusk Tallinnast

Valged tossud - oled rõõmsameelne
Mustad tossud - oled kuri
Kirjud tossud - oled heatahtlik
Kõrge kontsaga kingad - oled uhke
Madalad kingad - oled tore
Saapad - oled nunnu
Kummikud - oled tööloom
Sussid - oled kodune
Kalossid - oled omapärane
Plätud - oled suve nautija
Pikad saapad - oled isepäine
Kilesussid (sinised) - oled haiglahull
Suusasaapad - oled talve nautija
Ujumislestad - sulle meeldib
elada maal
Tere, Hea Laps!
Saadan mõned koolimullid!
Reeli Viikberg Tallinnast

INIMENE ARMASTAB...
1 aastaselt särki;
5aastaselt ema;
lOaastaselt koolivaheaega;
15aastaselt vabadust;
20aastaselt armastust;
30aastaselt meest, naist;
60aastaselt mugavust.

KOHTUMISED
Esmaspäeval - riid;
teisipäeval - kaklus;
kolmapäeval - unistus;
neljapäeval - rõõm;
reedel - haigus;
laupäeval - raha;
pühapäeval - sõprus;
uuel aastal - armastus;
jaaniõhtul - õ n n ;
sünnipäeval - igavene armastus.
Tere!
Saadan teile mõned nimetähtedega koolimullid. Ärge pahandage,
kui need mööda läksid - vabandus kehtib nii poiste kui tüdrukute
kohta.
Mari-Jaana Jaagu Pärnumaalt

V

I MIDA TÄHENDAB TÜDRUKU
NIME ESITÄHT?

ABCDEFGHIJKL MN0PRSTUV0Ä-

tore
lõbus
mats
suursugune
töökas
südametu
vaenlane
halb
helde
veetlev
kuri
logeleja
eputaja
joodik
armastaja
ei armasta
keelitaja
peen
suitsetaja
kade
kaunis
narkomaan
vastik

0 - narr
Ü - kummaline

II MIDA TÄHENDAB POISI
NIME ESITÄHT?
ABCDEFGH1JKLMNPRSTUV0Ä0-

mõtleb sulle
soovib süütust
kirjutab
soovib kohtuda
vannub truudust
pole tal kedagi peale sinu
soovib lohutada, ootab helli sõnu
kergel solvuja
ei pööra tähelepanu
solvab sind
soovib suudelda
tuleb külla
valetab sulle
joob palju
soovib tutvuda
peab sind üleval
tahab abielluda
joob raha maha
saadab pildi
petab kõiki
jääb alati vahele
on liiga häbelik
tikub ligi
valetab alati

.©
Tere, Triibu-Liine!
Siin on Sulle mõned koolimullid
lemmikpuude kohta!
Mai Saame Kiisalt
Õunapuu - rahulik ja õnnelik;
paju - loodusearmastaja;
sarapuu - väga energiline;
mänd - töökas;
seeder - silmapaistev;
leinapaju - kurb;
haab - väga arg;
saar - tagasihoidlik;
elupuu - enesekindel;
nulg - fantaasiarikas;
kuusk - ilus;
pärn - reisihuviline;
kask - populaarne;
hõbekuusk - elegantne;
kadakas - visa;
toomingas - tundeline;
vaher - elurõõmus;
tamm - sihikindel;
kastan - julge;
lepp - lobiseja.
Tere, Hea Laps!
Saadan omalt poolt ka
natuke mullikesi!
Maila Vares Tallinnast
Kellel otsas punapea,
selle süda pole hea!
Ära usu tema palet,
muud sa seal ei näe kui valet!
Kellel juuksevärv on must,
sellele sa näita ust!
Muidu ta su maha lööb,
sinu supi ära sööb.
Kellel pruun on juuksekarv,
sellel juuste all on sarv.
Armas sõber, ettevaatust,
sa ei aima oma saatust!
Kellel otsas pea on blond,
seda hoiab inimkond.
Alati on hoidjaid tal,
loll on looduskaitse all.
Kellel juuksevärv on hall,
sellel möödas elutrall.
Teda uskuda võid sina,
sest et ta on väga vana.
Kellel karvu pole peas,
see on tähtis teiste seas,
teda kiusata ei tohi:
kulla peal ei kasva rohi.

Salmik, salmik, vaata ette!
Väheke luuletusi kuluks ära
ka minu poolt!
Laura Käspri Tartust

Love'i kedagi teist.
Miss'i kedagi muud.
Kiss'i hoopis teist suud,
retsi ennast või puud!

###
Võib-olla eales me ei kohtu,
kuid ära kurvasta, mu sõber hea.
Kui elus leidub raskeid hetki,
me koolipõlve sõprust meeles pea.

$$$
Tulgu kurbus,
tulgu mure,
poiste pärast
ma ei sure.
Kas või käin ma paljajalu,
ühtki poissi ma ei palu!

S

Tere, Triips ja teised!
Saadan mõned salmid
o m a ema salmikutest.
Paula Koppel Tallinnast

###
Ela, et võideldaI
Võitle, et elada!

###
Ole alati see,
keda oodatakse,
kelle kõrval on külmaga soe,
kelle jaoks pole miski liig raske,
kelle käsi on alati toeks!

>:«:«:<
Igal kevadel
tulevad tagasi luige
kuid iial ei tule tagasi
nooruse unelmad!

###
Roosid ja nelgid need närtsivad pea,
kuid mälestus mulle jääb sinust nii hea.

###

S

jesjcsjc
Noorus tuhande mastiga
merele sõuab,
ainsa pääsenud paadiga
hallpea rannale jõuab.

Läbi kuldse kasemetsa,
läbi sooja vee,
läbi helge sügispäeva
tee viib õnnele!

###
*##
Kaalu oma
iga sammu,
sest elus pole
tagasi astumist.

Tere, kallis Hea Laps
M a tahaksin Teile ka
luuletusi saata.
G e r d a Kruberg Narvast

###
Ära iial roosi murra,
kui tal pungad puhkemas,
sest ka sa ei taha surra,
kui su õnn on õitsemas.

%#%

###
Samba, rumba, rock'n roll,
kes ei oska see on loll!

Noorus ja armastus
on vanade unistus.

Elust tuleb
läbi murda,
mitte läbi pugeda!

Nõgesed pole lilleriigist,
poisid pole inimliigist.
Nõgesed kõrvetavad, teevad paha,
poisid armastavad, jätavad maha...
Tere, Hea Laps!
Saadan teile
armastusevärsse!
Ann Vahtramäe Kiilist

###

Mu neiu, miks hingad nii raskelt,
kas igatsus närtsitab sind?
Miks kahvatu puna su palgel
ja nii tugevalt tuksub su rind?

###
Väga hea,
kui sõnad tulevad
südamest,
aga pole ka halb,
kui nad enne
läbivad pea!

Miks õppisid armastust tundma,
kui teadsid, et oled veel noor?
Ja truuduse vannet veel murda,
kui armastusest rääkis su suu?

Tere, Triibu-Liine ja teised!
sahtlipõhjast
mõned salmikusalmid ja
saadan need siis teile!
Merilyn Paugus Pärnust

LM Leidsin

Parim kättemaks vihale
on naer!

###
Lilleõis, mis kord murdub,
ei õitse iialgi.
See sõprus, mis on kadunud,
ei tule tagasi.

###
Valus on elada,
valus on surra,
valus on esimest
armastust tunda.

*##
O h neiu, sa mõtle ka järele,
kui hirmsasti piinad sa mind!
Ei tuuled, ei tormid või murda
neid mõtteid, mis rinnus on mul.

Elu algab roosiaias
kuldse päiksesäraga,
lõpeb kurvalt surnuaias
musta mullakattega.

###

###

Kui esimest korda
nägin, oh armas sõber, sind,
siis pidasin sind eesliks
ja sina ahviks mind.

Kui
siis
kui
siis

##*

*##

Kui noorus on rinnus,
las hõisata ta,
sest kaks korda noored
me olla ei saa.

Ei
ei
ei
ei

oled noor,
värvi mokki,
vanaks saad,
talla vokki!

sigadega sõideta,
kingadega võidelda,
purjetata molliga,
sõprust peeta lolliga.

###
Armasta sõpra,
armasta elu!
Armasta sõpra,
kes oli kord sinu!

**%
Pea meeles!
Inimesel on kolm sõpra:
noorus, armastus, mälestus.
Esimesena kaob noorus ta ununeb.
teisena kaob armastus,
jättes järele valusaid haavu,
kuid mälestus kestab
igavesti!

. »

NAERU-USS
"Kas m e i l e o n ka h u v i t a v a i d kirju
s a a b u n u d ? " küsib j õ u l u v a n a o m a
postkontorisse astudes päkapikkudelt.
"Jah, see kõrbepäkapikk Aafrikast
saatis jälle postkaardi palvega talle
veidi vett saata," vastab postiülemast
pöialpoiss.
" N o kas ta juba ära ei tüdine sellest veenurumisest!" p a h a n d a b jõulumees. "Igas kirjas küsib ta ikka sedas a m a : saatke vett, suu kuivab ja jutt
ei jookse!"
"Jah, aga paistab, et seekord on
tal küll tõsi taga - isegi postmargi on
ta kaardi külge kinni õ m m e l n u d ! "

Miks jõuluvana elab p õ h j a - , mitte lõunanabal?
S e e p ä r a s t , et p ä k a p i k k u d e l e ei
meeldiks see, et h a b e tikuks käies
silme ette ja p õ h j a p õ t r a d e l e oleks
vastukarva käia, pea alaspidi.

M i d a ütles pohlamoos jõuluhommikul
verivorstile?
"Kohtumiseni kõhus!"

^5P*
" E m m e , kas jõuluaeg on l ä h e d a l ? "
küsib väike Juku.
"Päris l ä h e d a l , p o j u k e , " v a s t a b
e m a . "Aga miks sa seda küsid?"
"Seepärast, et ma pean ju t e a d m a ,
millal oleks paras aeg heaks lapseks
hakata!"

"Juku, kas sul häbi pole! Kallil jõulur a h u ajal ütled niisuguseid inetuid
sõnu!"
"Aga isa, neid sõnu kasutas isegi
Eduard Vilde..."
"Ah nii? Võta teadmiseks, p o e g , et
t ä n a s e s t p ä e v a s t o n sul k e e l a t u d
temaga mängida!"

Juku sõidab koos isaga Jõulumaale.
Buss on rahvast p u n g i l , istekohad on
kõik hõivatud, ja lisaks kõigele pöörd u b Juku ja ta isa ees seisev priske
tädi ümber, karjatab vihaselt: " M a t s ! "
ja virutab Juku isale rusikaga ribidesse. Isa püüab vaikides jääda härrasmeheks, aga kui tige naine on bussist v ä l j u n u d , ei saa jätta sündmust
k o m m e n t e e r i m a t a : " O l i see alles veider naisterahvas!" - "Jah, minu meelest oli ta ka päris kole," nõustub Juku.
"Seepärast m a teda pepust näpistasingi!"

Juku uurib mornilt o m a poolaastatunnistust, jääb siis mõneks ajaks mõtisklema ja pahvatab rõõmsalt n a e r m a .
"Mis siin naerda o n , Juku?" küsib
õpetaja. " M i n a sinu asemel muutuksin seesugust tunnistust nähes väga
tõsiseks."
"Ega m a neid kolme kahte n a e r a , " lausub Juku. " M u l on lihtsalt hea
meel, et kool ikka olemas o n ! "
"Kuidas nii?"
" N o h , kui kooli poleks olemas, siis
poleks meil ju ka koolivaheaega. A g a
nüüd see a l g a b , h u r r a a ! "

" N i i h a l b a d e hinnete eest, Juku, tuleks t e g e l i k u l t üks k õ v a k e r e t ä i s
a n d a ! " p a h a n d a b isa Juku tunnistust
vaadates.
"Sul on õigus, p a p s ! " rõõmustab
Juku. " M a uurisin, m u i d e , meie klassijuhataja koduse aadressi juba v ä l j a ! "

Isa on jõuluvanalt saanud imeliku king i t u s e - n a r m e n d a v a k ö i e j u p i ja
põrnitseb seda arusaamatul ilmel.
"See kingitus on minu poolt!" kiitleb Juku. " N ü ü d pole sul enne autosse istumist e n a m vaja ilmateateid kuulata. Selle j u b l a k a abil s a a d k o h e
teada, missugune ilm väljas o n ! "
"Kuidas nii?" imestab isa.
"Vaata: kui hoiad köiejuppi natuke
aega aknast väljas ja see saab märjaks, siis on ilm v i h m a n e . Kui köis
p i k a p e a l e j ä ä t u b , siis järelikult o n
väljas pakane. A g a kui tuul kisub sul
köie käest, siis t ä h e n d a b see tormist
ilma!"

«SL_
Miks on kalender v a n a - a a s t a õhtul
kurblik?
S e e p ä r a s t , et t e m a p ä e v a d o n
nüüd loetud.

Tartu kunstigümnaasium
näikse olevat üks erakordselt
rõõmus õppeasutus:
nimelt korraldab see kool õpetaja
Paul Kunmanni eestvedamisel juba
1992. aastast alates karikatuuriDIAGNOOS: LAMPJALAD
Märt Ulo, Elva gümnaasium

võistlusi "Mida naerad, koolijüts?"
Siin avaldatud naljapildid
on pärit selle võistluse arhiivist.

KROONILISED HAIGED
Stella Kuhi, Pelgulinna gümnaasium

im\m
maim

Kitsetama, kituma kaebama
Klaver - arvuti
klaviatuur
Kompu - arvuti (või
telekamängu
tähtsaim julla)
Kontrapull kontrolltöö
Kui meie koolislängi-võistlus oli juba lõppenud ja
Kunstnäriline auhinnadki jagatud, saabus Viljandimaalt veel üks
arvutihiir
pikk ja asjalik "väänusõnade" kogu. Nagu autor
Kõrvavärdjas - tüüp,
kes ei pane tähele,
ise tunnistas, kulus tal sõnastiku kokkupanekuks
mida räägitakse
kaks tundi kõva tööd. Võistlema slängikogu ei
Kõrvu kas - kõrvapääsenud - aga ehk leiab lugeja siit üht-teist tuttarõngas
vat või vähemasti suutäie naeru.
Kõõrakas - tüüp,
kes ei märka,
mida näidatakse
A - aga (näit. "A mispärast?")
Käbla, kantsa käima - kukkuma
Aint - ainult
Kats - kaklus
Anna anni - anna gaasi
Küberkunn - arvutiõps
Bambusesse, puusse panema Laav - armastus (ingl. love)
vastusega eksima, avariid
Lampis - sassis, purjus
tegema
(ka pilt taskus)
Bemar - BMW
Limukas - limusiin
Džõuk - nali (ingl. joke)
Ma sulle ehitan! - oota sa!
ETA - eesti keel
Ment, pollar - politseinik
Fossiilid - vanemad
Mikker - mikrofon
Gorilla - ihukaitsja, turvamees
Mosse - Moskvitš
Grunge - napakas
Mõnna - mõnus
Haa-jee, karate! - parool
Mäkra mängima - närvidele käima
Halligi - mitte midagi
Mann - mees
Hüppama - ülbitsema
Parm - vereimejast putukas
Hakker - arvutiõps
või asotsiaal
Iba - jama
Peki - üldnimetus paksude
Idikas, idu - idioot
kohta
lisi efemm - võta rahulikult
Peller - WC
(easy FM)
Piki peapekki - vastu pead
Intra - internaat
Pikku piilumist Isa - ülbe kutt
vastu vahtimist
Julia - jupp, varuosa
Pinda käima Jura - vt. iba
närvidele
Jämm - värk (näit. jämm käib)
käima
Kaapima, ketsi andma - kohalt
Pista pea purki ja
minema
tee porgandi häält
Kamm hiir, kammi siia - tule siia
- viisakas vihje
(come here)
mäkra
Kant, kantpea - turvamees või ärikas
mängijale
kargud-jalad (näit. "Võta
Preparaat kargud allal")
aparaat, masin
Karp, sahtel - suu (näit. "Karp kinni
(näit. motikas)
ja sahtel lukku!")
Pull - džõuk
Katus sõidab - peast segi
Ramtsa - raaKeevitama - lõugama või intenmatukogu
sivselt elektrikitarri pinistama
Retsima - laiaks
Ketsi kuljust - kao minema
peksma
Kild - džõuk
Rets värk -

( kild |amm
iär
Savi - ükskõik
("Savi pole!" - täitsa ükskõik)
Seebakas - lollakas
Siiber - aitab jamast
("Siiber ees!")
Süga minema - mine ära
Tiilikas - pettekas
Trakats - traktor
Tropp, tross - loll
Tšekkima - vaatama
Turva, turvas - turvamees
Tõmba jeehat - mine ära
Tõmba leebet - tõmba jeehat
Tõmba uttu - tõmba leebet
Tõmblema - tantsima
Tätokas - tätoveering
Tung - tillikas
Vabsee - täitsa
Vasta lõgemeid - vastu lõugu
Velts - tüüp
Vä? - küsilause lõpp
("Minavä?)
Vähe palju vä? - imestusparool
Väike lahe vä? - imestusparool 2
Vänta siia - tule siia
Õgila - söökla
Õssjuss - õppeala juhataja
Ä - lause lõpp ("Mis sa
tahad ä?")
Ära istu mu juhtmete peal ei saa aru
Ära pööranud - segane
(ka öövalvur)
Sõnastiku pani kokku
Toomas Tursk Pööglest.

ie muhe

Meie muhe

MIH
/Lemmikraamat lapsepõlves?
Jules Verne'i "Saladuslik saar".
(^/Lemmiktoit?
Praetud kartulid kohupiimaga.
(^Lemmikvärv?
M i d a g i vikerkaarest. Sügisel on
mõnikord klaar ilm. Siis on väga
värvilised värvid. See ei ole minust
vist ilus, aga ma ei oska siiani otsustada, milline neist on kõige. Valge
on vahva.
/Lemmikloom? Kas sul oli neid väikesest peast ja kas on praegu? Nende nimed?
Metsikute loomade asjus on mul täiesti isikupäratu maitse. Mulle meeldivad kaslased nende välimuse pärast.
Koduloomadest on minu lemmikloom
kass.
Väikesest peast oli mul umbes
pool aastat lemmikloomaks metsik
kilpkonn Pupi. Selle looma kinkis
mulle üks väga vana vene tädi, kes
elas meie maja kõrval. See tähen-

dab seda, et meie maja kõrval oli
veel üks maja ja seal see tädi elaski.
Ma olin vist tema meelest üks vastik
tülikas jõnglane, kuna ma puhusin
tema ümaratele lillepeenardele võililleseemneid. Tal oli õigus. See oli
seatemp. Kuigi mulle võililled meeldisid ja meeldivad siiamaani, aga
tollal oli see siiski kurja pärst. Minu
meelest kinkis ta kilpkonna mulle selleks, et ma ei oleks nii halb ja ülbe.Ta
kinkis mulle ka väga palju prantsuse
postmarke. Ühel kenal päeval, kui
ma parasjagu targa või lolli peaga
spordilaagris sporti tegin, läks kilpkonn Pupi zookauplusse. Ja kui on
tõsi, mis kilpkonnade kohta räägitakse - et nad elavad kahesaja aastaseks - siis on tal šansse olla kellegi
lemmikloom ka praegu ja isegi saja
seitsmekümne aasta pärast. Jõudu,
Pupi! Tervist!
Praegu on mu lemmikloom kass
Indira. Tema nimi on Indira sellepärast, et ta on emane kass ja tal on
otsa ees täpp, nagu kõrgeltsündinud
India naistel. Aga ta on laudas sündinud ja see täpp päästis tema elu.
Noh ja eelmise sajandi kõige tuntum täpiga India naine oli ka Indira.
Ja minu kassi täpp ei ole pintsliga
tehtud ja tal on tänini olnud muretum elu kui tema kuulsal nimekaimul oli. Vastutust muidugi vähem.
Loom.
''•<Jl/lemmiktund koolis?
Geograafia.
' j) Kõige ebameeldivam tund?
Koolipäeva viimane tund. Noh, ega
see esimene kah just kompvek olnud.
j ? Kas sul on eeskujusid või lemmikkangelasi?
O n küll. Peab olema! Aga parasjagu

Suurest peast tehtud pildil on Ilmaril
mustad prillid ees, sest igal pool, kuhu
ta läheb, hakkab päike heledasti paistma.
ei meenu küll ühtegi. Jah, juba tuli.
Jeesus Kristus. Aga tema on poolenisti jumala poeg. Ja poolenisti inimese poeg. Kui inimestest rääkida
ja kui ikka tõsiselt järele mõtelda, siis
on eeskujusid väga palju. Mulle
meeldib, kui inimene teeb hästi.
Iseäranis ilus on, kui ta teeb head.
Kas oled midagi kogunud või kogud
praegu?
Kooliajal oli margikogumine mingil
hetkel kuum. Ühel ilusal päeval jätsin
ma margikogumise maha.
/Kas armastasid väikesest peast ristsõnu lahendada?
Ei armastanud. Väikesest peast ma
ei teadnud mis need on.
Väike pea ei lahendagi ristsõnu.
Wiida kavatsed teha talvel?
Talvitun.
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KLAVER POOSAS

TIHANE LENDAB
MU AKNALE

Kevadises päikselõõsas
valge klaver passib põõsas.

Paneks pekki tihasele,

Kössitab seal, klahvid risti,

ILMAR TRULL

aga kodus pekki pole.

aralt kõhuli end heidab.

Nüüd tihane on vihane
ja trummeldab mis kole.

LAUL SELLEST,
KUIDAS PEAB RÄÄKIMA

Kelle eest ta ennast peidab?
Klaver kardab ju pianisti,

Või polegi ehk vihane?
Ehk on ta hoopis näljas?

Siga ruigab,

kesseal hiilib ümber salu,

Nii väike lind on tihane

lammas määgib,

näitab oma loomajõudu,

ja käre külm on väljas.

loomaaias mõurgab karu.

ta teeb klaverile valu,

Onu telepurgis räägib

muudkui toksib vastu lõugu.

Jah, vööle vöö,

mingis hoopis võõras keeles.

mind ootab töö,

Mina ei saa nendest aru.

Klobib klahve nagu jaksab,
läheb lausa vahule.

ma teenin pappi, teenin plekki.
Nüüd töötan päeva, töötan öö

Kas siis neil ei ole meeles?

Onu, kas siis nõnda maksab?

ja ostan tihasele pekki.

Rääkima peab eesti keeles.

Jäta klaver rahule!

. *

Viš

LUGU LÕUGADEST JA NINAST
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Krokodillil on koletud lõuad.
Kui krokodill haigutab, jookse kuis jõuad.
Lippa kuis jaksad, kui krokodill haigutab.
Pärast on hilja, kui krokodill maigutab.
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Jõehobul jälle on pirakas nina.
Ja taskurätt on tal kui laualina.
Kõik putukad-mutukad peidus on rohus

Pildid joonistas Kirke

kui jõehobu pere on nohus.

T
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aariKos |a...
Vaarikas kasvab...
See katab kassi nahka
Nõrga vastandsõna
... ja koer
Rõõmsa vastandsõna
Kirjanik, ees- ja
perekonnanimi
Raamatu "Kadri
autor
Kõrva...
See loom teeb
"mõmm- mõmm
Heas Lapses on kooli...

1. Maiustuste tootja
2. Liftifirma
3. Automark
4. Kellafirma

JA MUUDE
KOMPANIIDE

KASTIST
GMISED

MOSKVITC
NISSAN, OPEL,

UTOMARGII

PEUGEI

UDI, F l / "

RENAU

GUAR,K

ROVER, SE
VOLVO

Koostanud:
Martin Kalt
Tallinnast

RISTSÕNA

5
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Ru uisu rma
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6. Alkoholi firma
7. ... speed stick
8. Spordiriiete firma

JÕULUD NORRA
Norras on talvel alati palju lund.
Cohati Kegi üle kahe meetri, nii etgutod sõidavatf kõrgelf 1
-

I • ..."
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Ja Põhja-Napls on taevas on tihtipeale virmalisi ta

õuluaeg algab 1. detsembril - siis riputavad
lapsed seinale jõulukalendri (kus on peidus 24
väikest šokolaadi) ja kamina juurde jõulusoki.
Kamin on igas Norra kodus ja päkapikkudel
on öösel lihtne käia väikesi üllatusi soki sisse
põetamas. Ka advendiküünlad võib detsembri alguses aknalauale põlema panna.
Jõuluvaheaeg algab 19. detsembril ja kestab 2.
jaanuarini. Aga enne meisterdatakse koolis igasuguseid jõuluvidinaid: pisikesi puust päkapikke,
kaarte, kuuse-ehteid. Emad-vanaemad hakkavad
v a r a k u l t - juba kuu alguses - küpsiseid ja koogikesi
küpsetama, sest jõululaud peab olema rikkalik.
Kuusk tuuakse tuppa umbes nädal enne jõuluõhtut ja pannakse tavaliselt keset tuba. Siis mahuvad
jõulukingid puu alla ja selle ümber on tore ringmänge
mängida.
Jõululaupäeval süüakse magusat kaneeliga riisiputru, mille sisse on peidetud ainult üks kooritud mandel. See, kelle pudrutaldrikusse mandel satub, saab
kingituse ja võib oodata õnnelikku uut aastat.
Jõuluõhtu algab kella viiese kirikuskäiguga.
Siis süüdatakse surnuaial küünlad nende
mälestuseks, keda meie
hulgas enam pole. Kõik
on ilus, valge ja harras.
Peale k i r i k u s k ä i k u
kaetakse laud. Norra
j õ u l u l a u a l on p a l j u
süüa. Tavalised jõuluroad on krõbeda kamaraga searibi ja keedetud lambaribi. Kuivatatud lambaribi lõigatakse seibideks ja keedetakse. See l õ h n a b
(pehmelt öeldes) harjumatult, aga norralased seostavad seda lõhna just nimelt jõuludega. Liha juurde kuulub kindlasti hapukapi
sas, kuid seda ei hapendata nii nagu Eestis,
vaid tehakse hapuks äädikaga, lisatakse üsna
palju suhkrut ja kindlasti ka köömneid. Kar-

tul, kaalikapuder ja pohlamoos on ka alati jõululaual.
Paljudes kohtades süüakse kala, mis maitseb eestlasele üsna imelikult. Kala (soovitavalt tursk) on
soolatud, ära kuivatatud ja soodaga (!) seisma pandud. Legend räägib, et kunagi ammu-ammu oli talvel üks küla maani maha põlenud, aga kuna külaelanikel oli palju kuivatatud kala, siis elasid nad talve
üle. Kala jäi küll tuha alla, seda pidi enne kasutamist
leotama ja see maitses kummaliselt, aga vähemalt
oli raskel ajal süüa. Ja sellest kalast sai püha õhtusöök. Sooda sees hoitud kuivatatud tursk leotatakse ja torgatakse kuuma ahju. Lisandiks on kartul, praetud peekon, hernepuder ja rosinad.
Magustoiduks on riisikreem murakamoosiga...
mm-mm! Siis õunakook jäätisega ja kõik need varem
tehtud maitsvad küpsised-vahvlid-piparkoogid ning
martsipan, pähklid, mandariinid ja muud maiustused...
Pärast kurnavat, kuid väga maitsvat söömaaega
on tore kingipakke avada. Kuid enne seda lüüakse
ühiselt kuusepuu ümber tantsu ja lauldakse jõululaule. Iga kingituse eest salmilugemist ei nõuta.
Lauldakse aga igal pool ja kõikvõimalikel
puhkudel. Ja siis istutakse jälle lauda... Jõuluaeg Norras on sama mõnus ja pühalik kui
mujalgi.
Ilusat jõulu Sullegi!

t

Tiina Mänd

JONKADI,
IULEYAD!
i da
tegid vanasti lapsed
jõulude
ajal? Siis, kui polnud ei elektriküünlaid
ega televiisorit-raadiot jõulumeeleolu
loomas, tuli nii suurtel kui lastel kõik
ise ära teha: ise laulsid, ise lugesid, ise
tõid aidast tuppa pähklikoti, et pähklite
abil äraarvamismängu mängida.

mmmm
Seda m ä n g u mängitakse kahekesi, kuid võib mängida ka ringis - sel
juhul tuleb enne kokku leppida, kuidas liigub küsimise järjekord.
Üks mängija võtab kotist peotäie
(või ka vähem) pähkleid, t õ m b a b
pähklitega peo rusikasse ja palub
teisel ära arvata, kas pähkleid ta
peos on paaris- või paaritu (liig)arv. Kui mõistataja ütleb õigesti,
saab ta pähklid endale.

wnrnw
Kui j õ u l u v a h e a j a k s s a j a b l u m i
maha ja teil õnnestub leida väike
lage lumine plats, siis tallake sellesse labürindid - r a j a d , mis ristuvad, looklevad ja vahel ka u m m i kusse viivad. Üks mängija on lumekull, kes ajab teisi taga ja püüab
p u u d u t u s e g a o m a k ü l l i t ö ö d üle
anda nagu tavaliseski kullimängus.
Asja teeb põnevamaks see, et joosta t o h i b ainult sissetallatud r a d u
m ö ö d a . See, keda kullil õnnestub
t a b a d a , hakkab uueks kulliks.

nest võib saada jõuluvana, sest et
tal on uued teksad, mõnest jälle
baleriin, sest et tal on väga hea isu.

••iiimwiMW:

Toolid asetatakse ringiratast.
M ä n g i j a d istuvad toolidel, m ä n g u juht kõnnib ringi keskel, labakinnas peos. Aeg-ajalt viskab ta kind a m õ n e l e m ä n g i j a l e s ü l l e ja
hüüab: " Õ h k ! " , "Vesi!" või " M a a ! " .
See, kellele kinnas visati, p e a b
pikemalt mõtlemata h ü ü d m a looma, linnu või kala nime, kes elab
õhus, vees või m a a p i n n a l . Kui vastus t a b a b m ä r k i , on kindasaajal
õigus sama hüüdega kinnas kellelegi teisele sülle visata. Kui ta aga
ütleb kogemata k o m b e l , et õhus
elab angerjas, siis peab ta a n d m a
mängujuhile p a n d i , mis hiljem lunastamisele läheb.

I ••H!ni.mii;niw,ir

M ä n g i j a d i s t u v a d reas. I g a ü k s
p ö ö r d u b kõigepealt o m a paremal
käel istuvalt naabrilt: "Mis minust
saab?" ja, kuulnud vastuseks m i n gi elukutse nimetuse, küsib vasakpoolselt naabrilt: "Mispärast?" Vastused öeldakse vaikse sosinaga, nii
et peale küsija ei kuule neid keegi.
Kui kõik on o m a informatsiooni
kätte saanud, teatab igaüks teistele,
missugust ametit ta hakkab pidama ja mispärast ta seda teeb. M o -

• HÜPPA RIIDEKAPIST KÕRGEMALE!

Riidekapp on kopsakas mööbliese,
aga hüppamises temast suurt asja
ei ole. Mine kapi juurde, võta hoogu
ja hüppa õ h k u . N ü ü d on riidekapi
hüppekord. Aga kui ta h ü p p a m a ei
hakka (enamasti ta seda ei tee), siis
oled sina võitja - kargasidki kapist
kõrgemale!
• PANE KÕRV VASTU LAGE!

Seda on lihtsam teha, kui tuba pole
liiga kõrge laega. Pandilunastaja
tõuseb toolile ja asetab tassi- või
kruusikõrva lae vastu.
• SUUR NÕUNIK

Pandilunastaja astub k o r d a m ö ö d a
iga mängija juurde ja a n n a b talle
põhjalikku n õ u , kuidas teine saaks
o m a iseloomu p a r a n d a d a .
• JULGE KÜSIJA

iPantide lunastamine kujuneb mõnikord lõbusamakski kui m ä n g ise.
Meie esivanematel oli mitmeid kavalaid nippe ka pealtnäha v õ i m a tute ülesannete lahendamiseks.

Pandilunastaja läheb järjest ükshaaval kõigi mängijate juurde ja
palub igaühel eraldi ennast ausalt
ja karmilt kritiseerida.

• TULE TUPPA KUUE JALAGA

Kaks kinniseotud silmadega p a n dilunastajat istuvad
vastamisi toolidel ja
" t o i d a v a d " teineteist. M õ l e m a l
on käes veekruus ja lusikas,
millega kruusist
vett võetakse ja
vastasmängijale
suhu pistetakse.

Kuuejalgseid lapsi ei leidunud isegi vanal hallil ajal, sestap lunastati
pant n õ n d a , et tuldi t u p p a , tool
käes. Kaks pluss neli on kuus. Kes
seda ei tea, on harimatu inimene!
• AJA NELI JALGA TAEVA POOLE!

Selle käsu täitmiseks tuleb tõsta tool
kõrgele, nii et tal on jalad ülespidi.
• TANTSI PEA PEAL!
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inimesel, vaid ka ta kingadel-saa
bastel. Niisiis tuleb veidi liiva saapaninale panna - ja käsklus ongi
täidetud.

Tuleb otsida kusagilt nael ja teha
selle kohal tantsusamme. Naelal ju
ka pea otsas!
• ISTU VEE PEALE!

O n alles narr käsk: kes see pükse
märjaks tahab teha! Aga kirjaoskus
tuleb pandilunastajale a p p i : võta
paberileht, kirjuta sellele suur V ja
pane leht siis toolile, kus võid üsna
pikka aega " v e e " peal istuda!
• TOO LIIVA NINAGA TUPPA!

Sellise asjaga tegeleme aeg-ajalt
kõik. Nimelt pole nina mitte ainult

• SÕGEDAD LAPSEHOIDJAD

•

ILUKÕNELEMINE

Selleks, et p a n t i
kätte s a a d a , p e a b
lunastaja kümme korda
järjest takerdumata ütlema "Kokap a p a must müts" või "Karl kinkis
Klaarale klaveri".
Aga muidugi sobivad pantide lunastamiseks igasugused l a h e d a d
mõistatused, riukalised küsimused
ja ka nalja- või tõsilugude jutustamine.

PEREGA TEATRISSE

U

õepoolest: mardipäeval lahkus üks suur pere
"Nukitsamehe" etenduselt Philipsi tolmuimejaga! Kui arvad, et tegemist oli kaasaegsete
nõidadega, kes luudade asemel pruugivad
tolmuimejaid, siis eksid: sel päeval toimus hoopis isevärki
etendus! Nimelt kinkis kinkis Philipsi Eesti osakond lasterikastele peredele "Nukitsamehe" pääsmed, mis ühtlasi olid ka loosipiletiteks, nii et muusikali lõppedes loositi
välja kaks maailmakuulsa elektroonikafirma toodet:
toimekas tolmuimeja ja uhke muusikakeskus. Viimasele õige omaniku väljaloosimisel oli Reet Linna lapselapsel küll lausa võlurikäsi: muusikakeskuse viis koju
pere, kelle ridades kasvav Mart pidas just mardipäeval

Trükikrati teade!
Meie novembrinumbris avaldatud
mõtiskluse "Üksindus" autor pole
M a r c u s , v a i d h o o p i s MATTIAS
Turovski. Mõlemad vennad on head
kirjutajad ja eksikombel läksid nende
nimed vahetusse. NB! Kõigile, kes
saadavad toimetusele kirjatükke interneti teel: palun ärge unustage lisamast oma nime, sest meiliaadressi
järgi seda alati kindlaks teha ei saa!

Nädalalehe Videvik
toimetus kuulutab välja
kaastöövõistluse

sünnipäeva!
Philips Eesti
esindaja Andres Pender
ütles e t e n duse eel, et
O l a v Ehala
muusikali
"Nukitsamees" pileteid suurperedele kinkides

W

soovis suurfirma tänada
ja t u n n u s t a d a tublisid
isasid-emasid ning pakkuda neile koos lastega
lõbusat meelelahutust.
Vaheajal jagas Balti
Sepik lastele k u k l e i d ,
mille juurde sobisid kenasti Põltsamaa Felixi kõrremahlad. Soovijate kav a l e h t e d e l e kirjutasid
muusikali autorid oma
autogramme.
Royal Philips Electronics on Euroopa suurim
elektroonikafirma ning
kuulub ka kogu maailma
mastaabis suurimate hulka. Värvitelerite, telerikineskoopide ja valgustustoodete maailmarekord on igatahes Philipsi käes.
Aga missugune on suur pere? Paljulapseliseks loetakse meil praegu selliseid perekondi, kus kasvab vähemalt neli last. Saalis oli aga ka selliseid vanemaid, kelle
kõrval ja süles istus koguni seitse-kaheksa poissitüdrukut. Kas pole vahva teatrietendust jälgida korraga
kahekümne silmaga!

nne jõulukuu algust oli Kalevi muuseumisaal imelisi jõuluehteid mitte selliseid vanikuid, pärgi ja kuulikesi, mida valmistatakse tuhandete kaupa, vaid tõelisi haruldusi - niisuguseid, milliseid maailmas rohkem ei leidu! Omatehtud jõulukaunistusi saadeti kommi-

vabrikusse paljudest Eestimaa küladest ja linnadest ning žüriil läks silme ees päris
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OMA VANAISAST
(VANAEMAST)"!

kirjuks: kõik lapsed olid hakkama saanud vahvate asjadega. PEAPREEMIA võitjaks kuulutati 11 aastane Keila tüdruk MAARJA VOLLMER, ning lisaks temale
saavad toredad draakonikommiranitsad veel 12 osavnäppu. Hea Lapse auhind ajakirja poolaastatellimus - läheb aga Keila-Joa Sanatoorse Internaatkooli 8. klassile. Kõigil, kes tahaksid Kalevi jõuluehetevõistluse töid oma silmaga näha, soovitame koolivaheajal kommivabriku muuseumi sisse astuda. Muide, samas majas (Pärnu

Kirjandi pikkus 2 - 5 lehekülge,

mnt. 189) teeb endale

võitjatele ja äramärgitavatele

jõulupesa Nukuteater,

arvukalt auhindu!

mängides uljast jõulu-

Kaastööle lisage andmed autori kohta
(nimi, vanus, aadress, telefon või

muusikali
"Kalev@Jalev.Komm"

ka meiliaadress).
Võistlustöid oodatakse aadressil:
Videviku toimetus,
Estonia pst. 15a, Tallinn 10141.
Meiliaadress: videvik@videvik.ee

<- Maarja Vollmeri
võidukate siilipere
selga mahub paras
kõhutäis komme!

*
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usagil kaugel, miljonite miilide kaugusel, asub üks erakordne maa. See on Päkap i k u m a a . Ta asub kaugel
põhjas, Korvatundrus. Päkapikumaal elavad vaid päkapikud ja
ükski inimene pole siiamaani sinna
oma jalga tõstnud.
Sel maal elab miljoneid päkapikke, kes on vaid pöidla pikkused.
Päkapikumaal on madalad majad ja
seal elab ka meile kõigile tuntud
jõuluvana. Seal sibavad ringi noored
päkad ja ka vanurid. Korvatundrus
on kõik teisiti, aga lapsed käivad
koolis ikka samamoodi.
Järgnev lugu räägibki jõuluvana
lapselapsest päkapikupoisist.
KLUSED PAKSUS METSAS...

Viis päeva enne 24. detsembrit läks
Piku klass metsa ekskursioonile. Väikestele päkapikkudele meeldis väga
käia metsas - eriti veel põhjapõtrade
seljas ja seltsis. Õpetaja palus lastel
hoolikalt rivis püsida, sest metsas
elasid trollid, kellele meeldis päka-

llona Knjazeva 15 a. Kopli Noortemajast

Päkapikumaa
pikke kiusata. Kui nad olid juba tükk
aega põhjapõtrade seljas ratsutanud, tegid nad vaheaja ja sõid
kaasavõetud piparkooke
ja jõid punasesõstrateed. Pikul oli igav, ta
hakkas oma põhjapõdra
Kellukesega lumes hüplevat varblast taga ajama. Samal ajal aga liikus klass edasi ja keegi
ei pannud Piku kadumist
tähele. Piku avastas, et
juba läheb hämaraks ja
nüüd tasuks oma jälgede järgi tagasi minna.
Kuid oli sadanud värsket
lund ja Piku jäljed olid
k a d u n u d . Ta sammus
Kellukesega vaikselt pisaraid poetades edasi,
ise aga mõtles, et ei jõua
enam kunagi oma hubasesse ja rõõmsasse

Julia Zinovjeva, 14 a.
Kopli Noortemajast

kodusse. Oli juba hilja ja Piku oli
väga väsinud. Ta keris oma põhjapõdranahast tekikoti lahti ja asetas
Kellukesele villase riide peale ning
nad uinusid sügavasse unne.
&

l i l KOOBAS

Ärgates leidis Piku ennast suurest
avarast krõlli koopast. Ta oli suures
puuris,mis kõlkus hiigelsuure supipaja kohal.
"Nüüd süüakse mind ära ja ma
ei saagi iial tagasi koju," karjus Piku.
Ta märkas oma Kellukest vabana,
kuid varsti sammus tema juurde kole
krõll. "Ära puutu teda!" hüüatas Piku
ärritunult. Krõll ei kuulanud teda,
kuid jättis siiski paitamise, kustutas
valguse ja läks minema. "Kelluke,
vaata seda kangi, mis on uksest
paremal - vajuta see alla ja too siia
võtmed, mis ripuvad ukse kõrval,"
palus Piku. Kelluke vajutas kangi ja
Piku libises puuriga taas põrandale.
"Tubli, too nüüd võtmed/lausus Piku
juba rahulikumalt. Põhjapõder tõi
võtmed ja Piku avas puuri ukse.

Ta hüppas Kellukese selga ja nad
kappasid kiiresti taas paksu metsa.
Kui sõbrad olid juba krõlli koopast piisavalt kaugel, otsustasid nad
puhata. Nad heitsid suure puu õõnsusse puhkama. Juba loitiski hommikupäikene ja Piku ning Kelluke
sõid hommikuks vettinud küpsiseid
ja jõid külma punasesõstrateed.
Aga siis liugles üle taeva Lumelind. "Vaata, Kelluke, see on meie
päästja Lumelind. Ta juhatab meile
koduteed. Järgneme talle!," hüüdis
Piku ja tema hääles kõlas jälle lootus ja jõud. Ta hüppas põhjapõdra
selga ja Kelluke kihutas nii kiiresti kui
jõudis. Varsti paistiski tuttav ja ehetest
särav Korvatundru. Kuid äkki peatas Piku ratsu ja sõnas kohkunult:
"Aga mu kink Jõuluvanale - kuidas
ma võisin selle unustada?"
/ J K M - L I S JÕULUVANA ÄRA,

OLE MULLE PAHANE!!!
"Mida ma nüüd teen?"küsis Piku
endalt? Ta jõudis arvamusele, et
peab jõuluvanale kõik ära rääkima.
Ta pani Kelluka talli, laotas talle villase lina peale ning tänas teda elu
päästmise eest. Tuppa jõudes nägi
Piku kohkudes, et terve päkapikupere oli ärkvel ja muretses tema
pärast. Pöialpoiss hüppas jõuluvana
sülle ja ütles: "Anna andeks, mul
pole sinu jaoks kinki!" Seepeale
puhkesid kõik naerma ja jõuluvana
lausus: "Ainus kink, mida ma soovin, on see, et saan olla koos sinuga, kallis laps."

Laura Tomker, 8 a.
Kopli Noortemajast

"Aga kus sa õieti olid?" küsis jõuluvana. "See on pikk jutt,"lausus Piku
muiates.
Siis hakkas suur pidu ja Piku sai
vanaisalt suure mängukaru ning
paari suuski.
"Need olid mu parimad jõulud!"
lausus Piku hommikul Kellukest vaatama minnes.
VANA VASTU UUS AASTA!

Oli 3 1 . detsembri hommik ja uus
aasta oli saabumas. Piku ootas seda
õhtut väga ja valmistas ette suuri
huvitavaid rakette. Lund muudkui sadas ja sadas ning päev oli suusavõistluse jaoks oivaline. Aga see võistlus
ei olnud sugugi tavaline, vaid põhjapõdrad pidid kandma lapsi seljas ja
neil pidid suusad jalas olema.
Piku valmistas tallis Kellukest
võistluseks ette ja tal oli väga ärev
meel. Varsti kõlaski stardipauk ja
kõik ratsanikud asusid teele. Nad
vuhisesid mägedest üles ja alla. Kuid
äkki hakkasid Kellukese jalad värise-

Maris Kiveste, 9 a.
Kopli Noortemajast
ma ja ta kaotas tasakaalu. Sõbrad
veeresid mäest alla nagu suur lumelaviin. Lõpuks jäid nad seisma ja Piku
tõusis püsti, aga kahjuks Kelluke
seda ei teinud. Ta hingas raskelt ja
ta parem jalg oli kõvasti paistes.
"Oled sa elus?" küsis Piku. Kuid Kelluke muutus veel nõrgemaks ja vaid
nohises vaikselt. Piku uuris ümbrust
ja märkas äkki puutüvest tulevat
haldjat. "Ära karda, pisike! Su põhjapõder murdis jala ja ma aitan
teda," lausus imekaunis naine. Ta viis
nad kusagile aasale ja siis läbi kose,
mis oli jäätunud. Kose taga oli kaunis sinine allee. Seal oli palju teisi
h a l d j a i d . "Me ravime sinu p õ h japõtra ja juhatame teid taas koju!"
lausus üks imekena preili.

Kelluke viidi ära ja Piku ootas jääst
meisterdatud toolil istudes. Tund
aega hiljem tuli vana naine tema
juurde ja ütles, et ei maksa muretseda. Kellukesega on kõik korras. "Ma
olen teile tänu võlgu," lausus Piku.
Haldjad noogutasid ja vana naine
lausus: "Enne, kui oled koopast väljas, ära taha vaata!"
Piku täitis käsku ja väljus ilma taha
vaatamata koopast. Lõpuks tagasi
vaadates nägi ta, et seal, kus enne
oli kosk, laiutas suur ja tugev kuusepuu. Piku arutles veel pikka aega,
kuhu kosk oli kadunud, kuid Kelluke
oli rõõmus, et sai nii kiiresti terveks.
Varsti jõudiski nähtavale päkapikuküla Korvatundru. Oli juba pime, majades põlesid tuled ja kostis valju muusikat. Piku pani Kelluka talli, vaatas
veel tema haiget jalga ja läks tuppa.
JEHHUU, UUS AASTA
ON TULNUD!

„Tohoh, kus sa siis oled olnud? Mehed juba ammu saunas. Vaata, et
kiiresti sauna lähed," lausus Piku
ema. Piku läkski sauna, kuigi mõnusast piparkoogilõhnast oli raske
lahkuda.
Paari tunni pärast olid mehed ja
pojad saunast väljas ning emad ja
tütred olid valmis küpsetanud maitsvad road. Kõik sõid ja pidutsesid ja
kui kell lõi 00.00.00, jooksid nad
välja ja lasid rakette, nii et kogu
Korvatundru säras värviliselt.
„Jehhuu, uus aasta on tulnud!"
hõiskas päkapikupere nagu ühest
suust.
Anna-Liisa Tampuu Tallinna
Gustav Adolfi gümnaasiumist

Lindude elu talvel pole suurem asi
Külm ja nälg teevad elu kibedaks
Kas Sina toidad linde talvel?
utukatoidulised linnud söövad meeleldi rasva, kuid see
ei tohi olla soolane. Igas
kodus lõigatakse liha küljest suuremad rasvatükid ära. Kui
panna need tühja sibulavõrku ja torgata läbi mõned
pulgad lindudele jalatoeks, siis on Sul valmis jõulusöökla lindude jaoks.
Rasvatükke või sulatatud magedat rasva saab
panna kuivanud männi- ja kuusekäbide soomuste
vahele ning riputada need siis puu otsa. Need on
nagu ehted koduaia kuusel ning varsti ehivad Sinu
jõulupuud ka rõõmsad kohalelennanud linnud.

Kas Sa oled mõelnud sellele, miks pakaseöödel
jänesed ja teised metsloomad ei külmu surnuks?
fe ad ei jää hangeharjale kükitama, vaid poeI vad põõsaste varju tuisanud lumeurgudesse
I peitu ja ööbivad seal. Sageli ei tule nad
^ suure pakasega ka päeval sealt välja, sest
lume all on soe.
Et selles veenduda, katseta lumeonnide ehitamisega.
Lumeonni (1) ehitamisel märgi kõigepealt onni
põrandapind ja tambi seal lumi kõvasti kinni. Siis
püstita seinad sulalumega kokkuveeretatud lumepallidest, mille vahed
isŽ
täida hoolega sulalumega. Lagi valmista lattidest, nagu näed onni läbilõike juures (2), see
kaetakse samuti lumega. Seinad ja lalattidest lagi
gi peavad olema
kuuseoksad vähemalt 50 cm pakpõ\andal 20 cm
sused ja ukseava
võimalikult väike.
Onni põhja aseta vähemalt 20 cm paksune kiht
kuuseoksi ja sule uks lumepalliga.

wmm

Lumeonn on paras salgale soojaks ja mugavaks talvekoduks metsas, mille katusele võib
kaunistuseks valmistada lumest oma salga märgi.
Iglu (3) on eskimote
l u m e o n n , mis v a l mistatakse tihedasti
kokkutuisanud lumest
lõigatud tükkidest. Ehita mise e e l t ö ö d o n
p õ r a n d a p i n n a märkimine ja kinnitallamine või lumest puhastamine. Ehitamist näed
joonisel (4), kus lumepallid asetatakse vinditõmbekanal
koldekivi
kujuliselt ja võlvina
sissepoole. Iglud on paras ehitada kolmekesi ja kolme jaoks. Kaks lõikavad lumelabidatega parajaid
tükke ja kolmas lõikab tükid lumenoaga parajateks
ja ehitab. Ülevalt suletakse iglu suure koonilise
lumetükiga ja
siis on ehitaja
ukseta onnis
v a n g i s , sest
uks lõigatakse
sisse alles hil•*

• ^ ^ ^ ^ H Õ K ? ^ '

jem. Ukse ette

ehitatakse 2-3
m pikkune eeskoda - sisseroomamiseks, ja kogu ehitus "krohvitakse" tuhklumega tihedaks.
Eskimod põletavad iglus rasvalampi, kuid sinna
võib teha ka väikese lõkke. Selleks asetame iglu keskele lameda koldekivi, puurime lakke suitsuava ja
kraabime seina ning põrandasse tõmbekanali (5).
Põrandal tuleb kanal katta lauatüki või puukoorega
ja juhtida see otse lõkke juurde - vastasel korral täitub
onn suitsuga. Tõmbekanal ehita sisse pealt-tuule

küljest!
Lumeonn ja iglu sobivad ka ööbimiseks, kuid seda
katsetagu ainult väga vilunud ja julged matkajad.
Ööbimise ajaks kustutatakse tuli ja poetakse paksu
sooja magamiskoti sisse, millesse peidetakse ka pea.
Lumekoobas (6) on mõeldud ajutiseks soojaks
puhkekohaks talvisel matkal või metsamängul. Lumme kaevatakse neljakandiline auk ja kaetakse võimalikult kahekordse telgiriide ja presendiga, mille
servadele kühveldatakse lund. Koopasse pääseb
väikese pugemisuru kaudu.
Kuuseoksad külje all ja seljakott peaaluseks, nii
puhatakse lumekoopas.
Heino Jõe raamatust "Jämesääre jäljed"
teksti ümber kirjutanud ja pildid joonistanud
skaudiiuht Sirli Laksa

iHr^^^mTK] pnMnnn^en^unT^u!

I

lus

Enn

suu matsub - nii
igatahes arvasid
• •
*^ ^ ^ i i ^ ^
meie hea isuga esivanemad. Meie ajal ei peeta matsutamist
heaks tooniks, kuid selge on see, et kõige
paremini maitseb toit neile, kes pidevalt paigal
ei istu, vaid liiguvad - käivad, jooksevad,
hüppavad, mängivad. Veerevale kivile ei kasva sammal, palju liikuv inimene võib maiustada paksuks minemise hirmuta. Kõige maitsvamad on aga need road, mille valmistamisel
oled ise kaasa löönud.
Jõuluvaheajal on sul aega ajakirjanikku
mängida ja emalt või vanaemalt järele uurida, mis on ta lemmiktoit ja kuidas seda valmistatakse.
I

TRIIBU-LIIN
ootab joonistusi
ja kirjutisi teemal
"Ema õpetas mulle
5. JAANUARINI 2002!
Parimatele auhinnad Rimonnelt!
BARBIE SÖÖGITUBA!

INKIN PAR
1996. aastai
USAs, Lõuna
'alifornia
jndinu
ansambel
;uu, n ä d a l a , päeva ja
tunniga enda ümber
usi noori fänne. Milles
Jsneb seife kummalise nimega
»ändi võlu? Linkin Parki muusikud
ei ehmata publikut ei eriti hirmsa
ega ka eriti silutud välimusega see, et juuste värv mõnel lauljal
aeg-ajalt porgandi poole kisub ja
et natuke nipet-näpet kõrvalestadesse v õ i B u l e külge pannakse,
ei š o k e e r i B na päeval e n a m ked a g i . Ka suuri skandaale ja üksteise musta pesu pesemist publiku
silma all Linkin Parki poisid ei armasta - emkaa nad hoobelda ei
f}e ega f i l m i t ä h t e d e
,nisega... Mis neil tulevõib tulla, seda ei või
vikus p
m u s t a d a , kuid praegu
di jaoks k õ i g e t ä h t s a m
<s Linkin Parki
m a g n e t i t e s t jusfe n e n d e oskus
ühendada o m a erinevaid andeid
ja lemmikstiile? Ansambli looming
põhineb vanal heal hip-hopil ja
traditsioonilisel h a r d rockil, mida
e l a v d a v a d kaasaegse elektronmuusika kõlad. Mitmest erinjevast
laadist sünnib isemoodi ristsugutis
ehk h ü b r i i d . Alguses k a n d i s k i
bänd nime Hybrid Theory - nimevahetus ei tulnud muusikute o m a l

I

tt«iiiEmro»if
põhjustel: selgus, et samale nimele
olid hoopis teist liiki asjamehed
a m e t l i k u l t k ä p a peale Ä $ i n u d . ^
See tegi poiste meele m u s ^ a p j M ^ '
uue nime valimisel o t s u s t ^ ^ t w P L
m i d a g i absurdset. Pikast nimeljir,-.,
jast hakkas silma Lincoln Park,
ning seda veidike ümber matsides
saigi valmis bändi praegune nimi.
Ansambli "neiupõlvenime" jäi aga
meenutama nende esikalbum
" H y b r i d T h e o r y " , mis ilmus oktoobris 2 0 0 0 .
Linkin Park saavutas endalegi
ootamatult nii suurt m e n u , et nüüd
•veedab bänd suurema osa aastast
i ratastel. Vaatamata suurele tööpingele on seni muusikute vahelised suhted head ja sõbralikud üks t ä i e n d a b ü h t , t e i n e teist.
Mõnes intervjuus kahetsevad küll
Brad ja Mike, et jätsid pooleli kooli, kus õppides nad tutvusid ja bändi looma hakkasid, kuidgnis pärata - kui ikka 3 2 0 päeva aastast
kulub kontsertidele, siis on v õ i m a tu leida aega õppimiseks ja eksamite tegemiseks. Linkin Parki koosseisu kuuluvad peale Brad Delsoni
ja M i t e S h i n o d a veel Rob
don,.3oe H a h n , Chester &**
t o n j a Dave "Phoenix"
Bändi liikmete vanus kjr
' >
(Rob) ja 2 5 ( C h e s \
\ Uue a l b u m i tegerrj
l detakse a e g a le
i aasta suvel, seni|
võivad
.Linkin Parki fänni
elle vaViuseks ütlevad r
jd ise
olevat 1 0 - 3 5 ) k .
saks
^Hybrid Theory' .
niie
rlende mullu valmir
> | pi singlit " O n e Step (.

'

^

ir|anu
TERE, SOBRAD JA SUGULASED!
Hold jõulupühi, ilusat lähenevat
aastavahetust! Selle aasta viimased a u h i n n a d o o t a v a d

endiselt

põhjaeestlast' Tallinnas Kullo Lastegaleriis (Kuninga 6 ) , lõunaeestlasi
aga

Tartu

Lasteraamatukogus

Seekordsed Barbie peaauhinnad saavad

Tuleviku tööriistade disainimise eest saa-

KÄTLIN LUHT Paidest, MAALI-LIINA

vad preemiad OTTO JOHANNES SIMS

KULLA Tartumaalt ja G U D R U N HEA-

Haapsalust, MARTIN LINDOJA Sakust,

MÄGI ning KADRI UMBLEJA Tallinnast.

JOONAS ERVALD Rakverest, KAIO KII-

Ergutusauhinnad - kunstküüned - võit-

TUS Jõgevalt, PAUL-HENDRIK ja MATS-

sid KATI ja REGINA KITS Võrumaalt,

J O O N A S KULLA Laevast, MERILIN

CARMEN ISABEL K E H M A N , MERLE

MÄNNAMÄE Kohtla-Järvelt ja VERNER

PURRE ja TRIIN LINNAKS Tallinnast,

KOPPEL Viru-Kabalast.

KAIE JAKOBSON Pärnjõelt, KRÕÕTKRISTIINA KALDUR Jõhvist, HEILI PER-

Ristsõna-kasseti saavad MARI LÕUGAS

LOV Valgamaalt ja MARLEEN VARBLAS

Saaremaalt ning PIRET ja SIRET PENT

Jõgevalt.

Viljandist.

(Kompanii 3 / 5 ) ja Viljandi Lasteraamatukogus.

Parimad Lego-Potteri t ä i e n d a j a d olid

Üleannetute ülesannete

Tuleval aastal j ä t k a m e võistlus-

H A N N A S U U M A N N Rakverest, SIRJE ja

kleepsud saab PAULA KOPPEL Tallin-

t e g a , eks ju?!

SIGNE SILDEVER ja FELIX KÜTT Tallin-

nast.

lahendaja

nast, ELIS ELBING Pärnust ja ENRIKO
Igavesti Teie sops Triibu-Liine

Tähelepanu! O o t a n kirju kõigilt m u l t i f i l m i sõpradelt igas vanuses. Esimeses kirjas võiks
olla lemmikmultifilmide nimekiri ja enda tutvustus. JANEK VEDENKO, Auna 1 3 - 1 ,
Tallinn 10317. NB! Novembrinumbri kuulutuses oli ekslikult kirjas vale tänavanimi!
Tere! Olen 14a. tüdruk. Ootan kirju 14-1 6a.
tüdrukutelt. Mulle meeldib ratsutamine, kirjade kogumine, laulmine, võrk- ja korvpall.
Lemmikloom on hobune. Kuulan igasugust
muusikat. AVELY K O S T Õ G O V A , Saatse
sjsk., Põlvemaa 6 4 0 0 2 .
Tshau, poisid ja tüdrukud! Ootan kirju kõigilt,
kes on 14 - 1 6a. vanad. Ise saan septembris
14. Kirjutage aadressil:
digikiisu@solo.ee või: JAANA KURG, M ä n niku tee 4 4 a , Tallinn 11214.
Tere! Olen 1 l a . tüdruk, kes ootab kirju 1 1 12a. poistelt ja tüdrukutelt. Mulle meeldib
muusikat kuulata, käin korvpallitrennis. Võiks
olla ka foto. KÄRT MURUMAA, Malmö 1 9 3, Pärnu 8 0 0 1 3 .
Hei, kõik poisid ja tüdrukud vanuses 1 1 - 1 3a.
kirjutage l i a . t ü d r u k u l e ! Mulle meeldib
laulda ja joonistada. Lauljatest meeldib Britney Spears. MARI-LIIS TAMMIK, Kuivastu
mnt. 1 7 - 4 , Orissaare v., Saare mk. 9 4 6 0 1 .
Hei hopsti! Kõik 1 3-1 4aastased poisid ja
tüdrukud, mailige mulle aadressil
karen.tramm@mail.ee. KAREN
Hi! My näme is Agnese, I would like to have
new penfriends (girls and boys) äge 9 - 13. I
like music, books, animals, flowers and sport.
AGNESE PUJATE, Ozolu 1 1 , Langstini, Garkalnes pag., Rigas raj. Latvia LV 2 1 3 7 .

PAAS Võrust.

ka saksa või inglise keeles. Vastan kõigile!
Meiliaadress: sameli@hot.ee N O O M I
SAMELI, Kastani 16, Räpina 6 4 5 0 6 .
Hei! Olen 12a. lõbus plika ja soovin leida 12
- 14a. poistest ja tüdrukutest kirjasõpru. Minu
hobid on sport, laulmine jm. Vastan igale kirjale. EGLE SIIMENSON, Maarja sjsk., Jõgeva mk. 4 9 1 0 2 .
Kristiin Laurson ja Kajeli Kroon, miks te ei
kirjuta? Muidugi võivad teisedki kirjutada,
vastan 100 %. PAULA KOPPEL, Läänemere
tee 17 - 5 6 , Tallinn 13914.

Võiksite mulle mailida aadressil:
marleen.kristiin@mail.ee
Tere! Mina olen 10a. Triin. Sooviksin leida
kirjasõpru vanuses 9 - 1 1 . Minu lemmiklaulja
on Britney Spears. TRIIN HARAK, Raua 2 27, Tartu 5 0 1 0 4 . Meil: triinforest@hot.ee
Olen 14. Sooviksin leida 14a. kirjasõpra. Mu
meiliaadress on saku.cat@mail.ee.
SANDRA.
Tere, kõik 1 2-14 a. plixid ja poisid! Olen 12a.
tüdruk HiiumaaltIPalun mailige mulle, kui
vähegi aega üle jääb! Mari524@hot.ee

Tshau, kõik poisid ja tüdrukud üle Eestimaa!
Kõik, kes on 12 - 15 a. vanad, võiksid kirjutada 1 2aastasele Sandrale. Pilti oleks ka
väga lahe leida, kuigi pole tähtis. MAARJA
LESTMANN, Suur Ringtee 12, Rohuneeme,
Viimsi v., Harjumaa 7 4 0 0 1 .

Tere! O l e n 1 0 a . t ü d r u k . Sooviksin kirjasõpradeks 1 0 - 1 2a. tüdrukuid ja poisse. Minu
lemmiklauljad on Britney Spears ja Jennifer
Lopez. Kogun kleepse. MARIS VALGE, Taritu k., Koimla 1 - 2, Saaremaa 9 3 8 2 2 .

Hei, kõik 12 - 14a. poisid ja plikad, kes on
vähegi huvitatud hobustest, kirjutage mulle!
Kogun kõike hobustega seonduvat, ka mul
endal on hobune. MERILYN MALBERG, Muusika k., Kernu v. Harjumaa 7 6 3 0 1 .

Tere! Minu nimi on Tanja. Olen 1 3a. ilus, pruunide silmadega ja sale. Mulle võiksid kirjutada nii poisid kui tüdrukud vanuses 13... TANJA, Mõisa tee 8a - 3 8 , Kohtla-Järve 3 0 3 2 5 ,
meiliaadress: yourgirl@hot.ee

Hei, otsin tüdrukust kirjasõpra vanuses 8 - 1 1 .
Ise olen 10, sünnipäev on 13. veebruaril.
Mulle meeldib ujuda, muusikat kuulata ja
lugeda. Eriti meeldib mulle lugeda Head Last
ja käia kinos. Mulle meeldivad Terminaator,
Aqua, Abba, Smilers ja The Tuberkuloited.
Lemmiklauljad on Tanel Padar, Dave Benton,
Maarja-Liis Ilus jpt. Kirjas palun ka fotot.
TRIIN LINNAKS, Kalevipoja 9 - 3 3 , Tallinn
13625.

Saluton! Ni estas 10 - 1 6jaraj esperantistoj ei
Cesis (Latvio). Ni sercas samideanoju! LIGA
BERCE, Esperanto klubo "Cesis", p.k. 9 8 1 ,
LV 4101 Cesis, Latvia.

Hei hopsti! Sooviksin endale maili teel kirjasõpru leida. Olen 15a. tydrukuke ja ootan
põnevusega teie kirju aadressile:
Birtsu@hot.ee. BIRGIT

Hei! Olen 12a. tore plix ja soovin leida kirjasõpradeks lahedaid kutte vanuses 12-16!
Mulle meeldib musa kuulata, telekat vahtida,internetis surfata, pidudel käia ja lõbutseda. Meili mulle aadressil:
nunnukel3@hot.ee NB!
Kuulutus ei vanane! KATRE Jõgevalt.

Tere! Kirjutage mulle kõik, kellel vanust 1 1 17 aastat. Olen 154 cm pikk, blond ja siniste silmadega 1 l a . tüdruk. Võin kirjutada

Hei-hei! Kõik poisid ja tüdrukud,võiksite kirjutada 10a. tüdrukule. Mulle meeldib bändidest Linkin Park ja lauljatest Britney Spears.

Tere! Minu nimi on Maarja. Sooviksin leida
kirjasõpra vanuses 9 - 1 5 . Fotot pole vaja,
kuna välimus pole minu jaoks tähtis. MAARJA, Raua 2 - 2 4 , Tartu 5 0 1 0 4 .
Peace all! I wish to find söme new pen-pals. If
you are a funny boy or girl (13 - 15 years
oid), write me! I am a girl (1 72 cm). SANDA
RUZA, Striku 12 - 3 1 , Saldus, Latvia, LV
3 8 0 0 . E-mail: PUKSTS@118.lv.
Tshauki! Sooviksin leida kirjasõpra vanuses 1 4... Olen 15a. lõbus plix, tegelen ratsutamise
ja kergejõustikuga. Minu meiliaadress o n :
Merili. Tasane@mail.ee, koduaadress: Oru
1 - 7, Abja-Paluoja, Viljandimaa 6 9 4 0 3 ,
MERILI TASANE.

Hei! Sooviksin endale kirjasõpru vanuses 121 4 a.,nii poisse kui ka tüdrukuid. Mu lemmikloomad on koer ja kass.
Mairi.Buht@mail.ee
Tere! Olen l i a . pliks, soovin endale poisist
või ka t ü d r u k u s t k i r j a s õ p r a . Ma k o g u n
kleepse. Mu aadress on Pille.Prits@email.ee
ja pritsumeesll@hot.ee
Hei-hei! O o t a n kirju 11 - 13a. tüdrukutelt.
Kogun kleepse, t a s k u k a l e n d r e i d ja telefonikaarte. Kirjas võiks olla ka foto. MARIA N N GORJAJEV, Lasketiiru 7, Tapa 4 5 1 0 7 .
NIMI: Reeli Solon (hüüdnimi Reix)
VANUS: 15 a. (varsti saan 16)
HOBID: meeldib kõik (v.a. jalgpall)
MUUSIKA: kuulan peaaegu kõike
SOOV: tutvuda 15 -16.a poisiga.
AADRESS: Reeli Solon, Pärnu mnt. 1 0 - 9 ,
Lelle sjsk., Rapla mk. 79002.
Tere! Minu nimi on Priit ja ma otsin endale
kirjasõpru. Olen 13 a. vana ja käin Kanepi
gümnaasiumi 7. klassis. Mul on vend ja õde.
Hobiks on markide kogumine. Mulle meeldib Metallica, kuid vihkan Britney Spearsi.
Lemmiksarjad on „Roswell" ja „Popid". Ootan
teie kirju! PRIIT PIIP, Rebaste, Kanepi sjsk.,
Põlva mk. 6 3 1 0 1 .
Hei-hei! Kõik, kes tunnevad huvi vormeli vastu, võiksid mulle kirjutada aadressil KATI HIIS,
Saha tee 19, Loo sjsk. Harjumaa 7 4 2 0 1 .
Tere, kõik 13 - 15a. poisid ja tüdrukud üle
Eesti! Olen 13a. Anne. Mulle meeldib väga
tantsida ja kuulata head muusikat. Kirjutage
mulle aadressil: ANNE KALLASTE, Mooste
14-4, Põlva mk. 6 4 6 0 1 või
anne.kallaste@mail.ee
Hei! Kes tahab eestlasele Saksamaal
kirjutada? Siin on minu andmed!
NIMI: Helena Jürgenson
SÜNNIAEG: 0 4 . 1 0 . 1 9 9 0
LEMMIKBÄNDID: ATeens,
The Corrs, Vengaboys, S Club 7,
Atomic Kitten, 2 X L.
LEMMIKLAULJAD: Ines, Tanel R, Dave B.,
Christina A. ja Jennifer L.
HUVIALAD: trampliinihüpped, võrkpall,
korvpall, muusika ja tantsimine
SOOV: leida 9 - 15a. kirjasõpra
AADRESS: Westendstrasse 8 8 ,
60325 Frankfurt am Main, Germany
NIMI: Tiiu Maks
SÜNNIPÄEV: 27.08
VANUS: 12
HOBID: kleepsude kogumine
ÕED-VENNAD: Liisa ja Mikko
LEMMIKLOOM: hobune, koer,
kass, küülik
LEMMIKBÄND: Offspring, S Club 7
LEMMIKTUND: kunstiõpetus
KELLEKS TAHAN SAADA: ratsutajaks
SOOV: leida kirjasõpru vanuses 1 2 - 1 4
AADRESS: Karinu sjsk.,
Järvamaa 73302

NIMI: Elle Rüütli
SÜNNIPÄEV: 12. 07
VANUS: 13 a.
HOBID: tantsimine, joonistamine
LEMMIKLOOM: delfiin
LEMMIKTUND: kunst
KELLEKS TAHAKS SAADA: juuksuriks
SOOV LUGEJATELE: leida 13 - 15a.
kirjasõpru, ka poisse
AADRESS: Järva-Jaani v., Karinu sjsk,
Järvamaa 73302.
Tere, kõik lugejad! Olen l i a . pikk, blondide
juuste ja siniste silmadega tüdruk. Mulle
meeldib rattaga sõita, lugeda ja muusikat
kuulata. Minu lemmiklauljad on Enrique Iglesias, Britney Spears ja Jennifer Lopez, lemmiknäitleja on Michelle Sarah Gellar, Kirjutage
m u l l e , 11 - 14a. p o i s i d - t ü d r u k u d ! LIISA
NÕUKAS, Võidu 32 - 8, Orissaare, Saaremaa 9 4 6 0 1 .
Yo! Olen 16aastane Amburi tähtkujust pruunisilmne punapea. Meeldib musa kuulata.
Kõik lõbusad ja huvitavad kutid ja plikad, kes
otsivad endale kirjasõpru vanuses 1 5 - 1 7 ,
kirjutage aadressil: PUNAPEA, Aru 7, Lelle
7 9 0 0 2 , Rapla mk.
Ciao! Olen 14aastane Lõvi tähtkujust pruunisilmne blondiin ja otsin huvitavaid kirjasõpru vanuses 14 - 17. Vastan kõigile kirjadele. BLONDIIN, Pärnu mnt. 9. Lelle 7 9 0 0 2 ,
Rapla mk.
Hello! My näme is Aija and l ' m 12 years oid
girl. I would like to have new penfriends, girls
and boys. I have brown hair and blue-greengray eyes. My favourite groups are Five, Red
Hot Chili Pepper and Christina Aquilera. AIJA
SVENTESKA, Ulbroka, Institutas 34 - 4 5 ,
Latvija 2 1 3 0 .
Hi! My näme is Jolanta and I' m 1 5 years oid.
I like travelling, watching TV, animals and
writing letters. I would like to have new penfriends (girls and boys äge 15-...). Write me
in English or German! JOLANTA N I K O N O VA, Rirsu 6, Valmiera, Latvia, LV 4 2 0 0 .
Hello! I ' m Gunita. I'm 11 years oid girl. I ' m
nice. I like music, animals, books and flowers. Please write me! GUNITA BROKA, Skolas 5 - 5, Stabulnieki, Preilu reg., LV 5 3 3 3 ,
Latvia.
Hello! My näme is Anda. I like sport, good
music and animals. I would be very happy if
söme boys and girls in äge 1 2 - 1 4 write me.
| ' m waiting your letters! A N D A KAZOKA,
Sejas pagasts, „Malini", Rigas raj., Latvia,
LV 2 1 4 3 .
Hello! My näme is Sanita and I am 14 years
oid. I like Britney Spears and Talija. I have 2
cats. My hair is blond and my eyes are blue.
I like singing, listening to music and watching TV. I would like to have the pen-friends
(girls and boys) in äge 1 2 - 1 5 years. SANITA
KOROLE, Jumaras 195-11-44. Valmiera,
Latvia, LV 4 2 0 0 .

Hi! My näme is Vineta. I'd wanted to have
penfriends among the young people (15 19y) from Estonia. It would be nice if you write
in Russian. VINETA SASKO, Aldaunes 5 1 7, Jekabpils, Abelu pag., Latvia, LV 5 2 1 2 .
Tere! Olen üks väga tujukas blondiin, sooviksin tutvuda vingete poistega, kellel on suva
aju suurusest. Tegelikult ootan ka tüdrukute
kirju, olge vanuses 10-100! KERTTU NIINEMÄE, Oru 2 - 6 , Abja-Paluoja, Viljandimaa
69403.
Tere! Olen 7a. tüdruk, tahaksin, et mulle kirjutaksid 7-9a. poisid või tüdrukud. LIISI RAJAMÄE, Oru 2 - 8 , Abja-Paluoja, Viljandimaa
6 9 4 0 3 , meiliaadress:
liisi, rajamäe. 00 l @ m a i l . e e
Tere, kõik poisid, kel vanust 15 - 17a! Kirjutage 15a. tüdrukule, kellele meeldib kuulata Shaggyt, Rammsteini, Britney Spearsi.
KADRI ARIKE, Melliste sjsk., Tartumaa
62303.
Hei! Kutid vanuses 12-15, mailige ühele plikale. Kuulutus ei vanane, armukade@jippii.ee
Tsauki! Sooviksin endale kirjasõbraks 1 0 - 1 2a.
tüdrukut. Ise olen 1 1. Mulle meeldib joonistada, muusikat kuulata ja tantsida. Lemmikloomad on kass ja koer. Mulle meeldivad S
Club 7, Terminaator, Britney Spears ja Jennifer Lopez. KRISTIINA KUUS, Pargi 1 l a - 4,
Jõgeva 48 3 0 3 .
Tere! Olen varsti 12a. saav tüdruk, kes soovib leida tüdrukutest ja poistest kirjasõpru vanuses 9 - ... Mu lemmiklauljad on Jennifer
Lopez, M a d o n n a , Britney Spears. Lemmikbänd on Destiny's Child. Hobideks on internetis surfamine, muusika kuulamine ja võrkpall. KADRI KÜNNAPUU, Nõva 4 - 5 1 , Tartu 5 0 1 0 4 .
Hei! Olen 12a. tüdruk ja ootan kirju kõigilt
12-14a. ilusatelt poistelt. Fännan Christinat,
ATeensi ja Shaggyt. KATRI-HELENA SIIRAK,
Paasiku 1 4 - 6 1 , Tallinn 13916.
Jou, kõik 9-... aastased Limp Bizkiti ja Eminemi fännid! Oen 1 l a . lõbus tüdruk. Ootan
teie e-maile: carling@hot.ee. Kirjutage kindlasti!
Tere! Olen 1 0a. lahe poiss. Meilige mulle, kõik
tüdrukud vanuses 8-12, aadressil:
dokdorx@hot.ee
Tsau! Kõik poisid ja tüdrukud vanuses 11-13,
meilige mulle ja mu sõbrannale:
Tip.Tap002@mail.ee või lala.pooOOl @mail.ee
Tere! Sooviksin saada kirjasõpru vanuses 1 2
- 14. Ise olen 13. Meiliaadress:
Julia_Aleksandrova@hotmail.com
Hei! 1 1 a. Mari, kelle hobideks on ratsutamine
ja klaver, soovib leida 1 1 - 13a. kirjasõpru.
MARIT POLTIMÄE, Toominga 4, Vaskjala,
Rae v., Harjumaa 7 5 3 0 1 .

ika ja pingelise poolaasta
lõppedes oskavad koolilapsed
mõnu tunda sellest, et vaheajal võib kauem põõnata ja
veidike laisklooma mängida. Kui koolitöö jälle peale hakkab,
siis teeb päris kadedaks see, et mõned
isikud - näiteks sõbrad laisikud - võivad terve elu laiselda. Need Kesk- ja
Lõuna-Ameerika metsades elavad
loomakesed magavad ööpäevas
tervelt 14 - 15 tundi!
Kui laisik oskaks kõnelda, siis võiks
ta sõna otseses mõttes igal ajal öelda: "Mina olin puu otsas, kui pauk
käis!" Kogu elu veedavad laisikud
puuokstel, rippudes seal, pea alaspidi. Tegelikult pole see laiskus, mis
neid loomi äärmise aeglusega liikuma paneb, vaid hoopis enesekaitse:
niiviisi on neil lootust troopikametsades märkamatuks jääda, sest mingeid
kaitsevahendeid laisikutel ju pole.
Laisikud kuuluvad nimelt napihambuliste kummalisse seltsi, ning selle seltsi liikmetel hambad kas puuduvad
täielikult (sipelgaõgilased) või on juuretud ja ilma emailita (vöölased ja
laisiklased). Unau ja kaksikvarvaslaisikul on erandina siiski suus ka
kihvataolised hambad. Napihambuliste suured sugulased - gravigraadid
- surid välja 1 0 - 1 2 miljonit aastat
tagasi, ning arvatakse, et neid elevandisuurusi elukaid pidasid inimesed
lihaloomadena tarandikes. Tänapäeva laisiklasi ei anna kaugete esiisadega võrreldagi: kaksikvarvaslaisik kaa-

A 1 v\ si

KOOLIVAHEAEG!
lub alla 9 kilogrammi ja tserkoopiapöördpeade mass ulatub 4 - 5 kilogrammini. Viimati nimetatu on oma
nime saanud tserkoopiapuu järgi,
mille lehed, õied ja viljad on ta ainsaks toiduks, ning tänu üheksale kaelalülile suudab ta oma pead pöörata
180 kraadi - muidugi, kui viitsib.
^ I G E K O N K S U D JÄSEMETE KUUES

Laisikute küünised võivad jätta küll
väga sõjaka mulje, kuid tegelikult
kasutatakse neid vaid "kiigekonksudena" - selleks, et kogu elu, selg allapoole, rippuda, on vaja tugevaid
tööriistu. Ka laisikute karv kasvab teistpidi kui kõigil teistel loomadel - mitte
suunaga kõhu, vaid hoopis selja
poole - nii vajub vihmavesi karvapidi
kiiremini maha. Vahel harva tuleb
ette, et toit laisiku kodupuu okstel
lõpeb otsa - siis ei jää tõesti üle muud,
kui tuleb aeglaselt ja põhjalikult alustada naaberpuu
otsa ronimist.
Puu otsast
maha potsatamine
on laisiku
jaoks suur
õnnetus seal lebab ta
mõnda aega,
käed-jalad abitult
laiali, ja püüab siis
pikkamisi edasi
liikudes jälle puud
üles leida. Vette
kukkumine seevastu laisikutei eh-

mata - ujumisega saab ta hakkama
märksa vabamalt kui kõndimisega.
Laisikute juures on kõik aeglane ka vereringe ja hingamine, ning kehatemperatuur võib langeda isegi alla
30 kraadi. "Kempsus" käiminegi on
nende jaoks aeganõudev toiming:
selleks laskutakse kambaga maapinnale lähemale ja aetakse asi (kord
nädalas) kombe.
BRAD JA VAENLASED
X

Imelik küll, aga laisikutest peavad
lugu liblikad! Nimelt muneb üks
leediklaste sugukonna liblikas oma
munad just nimelt laisiku karvadesse
ja veedab seetõttu peaaegu kogu
oma elu laisiku kehal. Inimestelt pole
laisikutel oodata midagi head: laisiku
liha meenutab lambaliha, nahk sobib sadulate valmistamiseks ning
küünistest saab efektseid kaelakeesid.
Laisikud ise on aga kindlameelsed
taimetoitlased: kõik, mis vaja, kasvab
nende kodupuude küljes: lehed,
võrsed, õied ja viljad.
Laisklemise saavad laisikulapsed
selgeks juba sündides: peaaegu neli
kuud ripub järeltulija täiesti liikumatu
mamma küljes ning õpib ajapikku
lehti sööma ja kolib alles üheksakuusena ümber lähimale oksale.
Tänu aeglusele jäävad laisikud märkamatuks ka teravsilmsetele küttidele
ning seni on ainult ühte liiki - kaeluspöördpead - peetud vajalikuks kaitse
alla võtta.
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