KABALA KOOLI VÄLJAANNE

KABALA KOOLI NOORTE HÄÄL
KOOLIMAJA 25. SÜNNIPÄEVA ERIVÄLJAANNE

29. septembril tähistasime Kabala kandi
hariduselus taasavatud Kabala kooli 25.
aastapäeva.
Kaalusin kaua, mida meie 25 aastast esitleda ja
otsustasin välja tuua 25 märksõna, mis on meie
koolielu mõjutanud, toonud meid tänasesse
päeva.
Algus
Aasta 1990. 7. aprillil toimub kooli esimene
lastevanemate koosolek, kus on kohal ka tulevase kooli direktor Friedebert Krönström.
Otsustatakse, et kool läheb käima 1. septembril
1990. Tööde käigus selgub, et 1. septembriks
hoone lõplikult ei valmi ja algklassid alustavad
tööd Tamme küla erinevates paikades ning
vanemad klassid ja töötajad on abiks koolimaja koristustöödel ja ühismajandis. Koolimaja pidulik avamine toimub 29. septembril
1990. aastal. Avamisel on palju külalisi.
Koolimaja õnnistab Rapla koguduse õpetaja
Esra Rahula. Esimesel õppeaastal õpib koolis
96 õpilast, töötab 17 õpetajat. Kooliaasta on
jagatud trimestriteks, tunnid on 40-minutilised.
Klaver
Suvisel ekskursioonil Riiga kohtub direktor Fr.
Krönström Riia muusikariistade tehase
kommertsdirektoriga ja lepitakse kokku
muusikariistade ostu tingimused. Kool viib
tehasele 10 tihumeetrit puitmaterjali ja saab
võimaluse osta pianiino. Koostöös Rapla
metsamajandiga töötavad ka koolipoisid
Raikküla vahtkonnas 3 päeva, et saada vajalik
kogus kuusepalki, et limiidivabalt müüdavat
pianiinot saada. Poiste tööülesanded on okste
põletamine,
raielangi
koristamine
ja
küttepuude riita ladumine. Detsembrikuine
käik osutub edukaks, saame koguni kaks
pianiinot jõuluhinnaga. Oleme nii pannud
aluse
koostööle
ümbruskonna
metsaomanikega. Meie tarbeks metsast võetud
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kuuskede asemele oleme aastate jooksul
istutanud mitu metsatukka.
Lillepidu
Kooli bioloogiaõpetaja Aivar Pihelgase
juhtimisel toimuvad koolis maakondlikud
lilleseade konkursid õpilastele ehk lillepidu.
Tegu on suurejoonelise ettevõtmisega, mida
väisavad külalistena erinevatel aastatel Eesti
Miss Ruth Merilo, kunstnik Aapo Pukk, laulja
Henry
Laks.
Ettevõtmine
muutub
rahvusvaheliseks ja Kabala koolimaja jääb
lillepeole veidi väikeseks. Tänaseks on
lillepidudest välja kasvanud sügisnäituste
traditsioon.
Laulupidu
1992. aasta suvel osaleb VII koolinoorte
laulupeol 22 õpilast meie koolist. Koolis
tegutsevad mudilaskoor ja lastekoor, koore
juhendab õpetaja Marike Uusjärv. Osaleme
koolinoorte laulupidudel ja ka üldlaulupeol.
Kooride juhendamise võtab 2003. aastal üle
õpetaja Anu Siniroht. Õpetaja Marikese
eestvedamisel saab alguse muusikanädalate
traditsioon, sel õppeaastal on kavas juba 16.
muusikanädal.
Tootsi peenar
Koolil
on
oma
põllutöötehnika
ja
maaharimine. Õpilased teevad suvel õpetaja
Reet Merenäki juhendamisel aiatööpäevi ja
kool osaleb kooliaedade konkursil „Tootsi
peenar“, kus 1995. aastal saavutame üldvõidu
kui parim koolitootmine. Sponsorite preemia
teenime ka 1997. aastal. Kooliaed kaob siiski
2003. aastal. Põhjuseks vähene saagikus,
saabuvad euronõuded ja muud raskused.
Kooliaia asemel pöörame nüüd tähelepanu
keskkonnale ja loodust säästvale eluviisile.
Õpetaja Reet Merenäkk rajab kooli juurde
põneva loodusraja ja kooli juurde kerkib ka
püstkoda.
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Lipp ja vapp
Esialgse kooli logo kavandi idee autor on Liisi
Kõrtsini, kavand valmis 1992. aastal. Kooli
sümboolika kujundamise ettepanek tehakse
kunstnik Jüri Sepale. Peame oma esimest
suuremat sünnipäeva 29. septembril 1995 ja
esitleme kooli lippu ja vappi. Sünnipäevapeol
õnnistab Mihkel Kukk meie kooli lipu ja vapi.
K-koolid
K-koolide kokkutulek sai alguse juba 1992.
aastal, kokkutulekul osalesid Käru, Kehtna,
Kabala, Kaiu, Kivi-Vigala, Kodila põhikoolid.
Kohtusid nii õpilased kui ka õpetajad. Mõõtu
võeti nii spordis kui ka teadmistes. Ette tuli
valmistada ka esinemiskava. See vahepeal
ajahõlma vajunud traditsioon sai uue
hingamise 2015. aasta kevadel, kui toimus Kkoolide olümpia, kust meie kooli õpilased tõid
koju 29 medalit. Võistlusalad sumo, viimase
mehe jooks, sops korvi, raskusheide.
Näitlemine
Näitlemine on olnud läbi aastate üks õpilaste
lemmikhuvialasid ja näiteringis valminud tööd
on toonud särtsu meie kooliellu. Huvijuht Tiia
Sõbra juhtimisel alustas tööd kooli näitering.
Näiteringi on juhendanud õpetajad Anu
Siniroht ja Kaire Jurak, hetkel juhib näiteringi
tegevust Koidu Pettai. Lisaks näiteringile on
vahvaid etteasteid meie ette toonud õpetajad
Salle Nurmeta ja Signe Talisoo oma klassi
õpilastega.
Võimlemine
Võimla puudumine ei ole meie koolis
võimlemisvõistluste korraldamisel takistuseks.
Koolis toimuvad teisel veerandil võimlemisvõistlused poistele ja tüdrukutele. Võistlusi
korraldab õpetaja Reet Tiisaar. Võistlustest
saavad osa kõik õpilased, sooritusi hindab
žürii.
Auhinnakarikad
meie
parimate
võimlejate nimedega on meie auhinnakapis. Ja
parim tunnustus on ühe kooli lõpetanud
õpilase lause, et meie koolis on Eesti parim
kehalise kasvatuse õpetaja, sest kusagil mujal
ei ole olnud nii mitmekülgseid kehalise
kasvatuse tunde!
Kahjuks tuleb tunnistada, et seoses võimla
valmimisega ja uute põnevate tegevustega

spordis on võimlemisvõistlus oma auväärse
koha loovutanud teistele liikumisaladele.
Vastlad
Kõige lõbusamad talispordipäevad on seotud
just vastlapäevaga, kui ilmataat seda muidugi
võimaldab! Kuid ega lume puudumine ei ole
suusatamisel,
kelgutamisel
takistuseks.
Lumevaesel vastlapäeval suusatame ja
kelgutame saalis. Ja köievedu ongi pigem
saalispordiala.
Õpilasfirmad
Direktor Margot Smitti juhendamisel algas
meie koolis 2000. aastal majandusõpe, kus
õppetöö üheks osaks on õpilasfirma loomine ja
oma toodangu pakkumine. Meie kooli
õpilasfirmad osalesid mitmel aastal infomessil
„Teeviit“ õpilasfirmade laadal. Edukaim firma
läbi aastate on olnud pehmeid linnukesi tootev
õpilasfirma „Z ja W“. Õpilasfirmadest kasvas
välja meie oma kooli jõululaat, kus ka
noorema kooliastme õpilased said majandusõpetuse raames oma müügioskusi proovile
panna. Ehkki tunniplaanis enam majandusõpetust ei ole, on Jõululaat meie kooli
tegemiste kavas kindlalt olemas. Ja kuna
suurem osa laadal pakutavast sobib põske
pista, siis on oma tooteid pakutud jõulude ajal
koolis tegutsevas Jõulukohvikus.
Missid ja Kessid
Missivalimise lainel valisime meiegi koolis
misse. Alguse tegi sisse vene keele õpetaja
Helgi Laasner. Leidsime, et ainult missidest
jääb väheks, ja ühtäkki valisime koolis hoopis
Kessi ja Kesterit. Ning siis ka Kessut ja Kustit.
Tänaseks on missivalimiste asemele tulnud
teised ettevõtmised, kus end proovile panna.
Pean siin silmas muusikanädalal toimuvat
saadet „Su nägu kõlab tuttavalt“.
Talgud
Kevaditi lööme kaasa meie küla mõisapargi ja
laululava korrastustöödel. Oleme talgukorras
ette võtnud ka kooli spordiplatsi korrastustööd
ja asfaltplatsi joonimistööd. Talguliseks ei kipu
küll kõik õpilased, ent töökate ja abivalmis
noorte abil, kes kaasa löövad, saab kodukant
kaunima ilme.
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Veekonverents
2003. aastal asusime tegutsema selle nimel, et
kool saaks tunnustatud kui Rohelise Lipu kool.
Kogu koolipere uurib kõike, mis on seotud
veega ja selle säästmisega. Projekti lõpetab
suur veekonverents, mis märgitakse ära kui
„Aasta keskkonnateoke“. Järgmisel aastal uurime kõike prügi kohta ja asume prügi sorteerima.
Meie keskkonnaalase töö tunnustamiseks
heiskame 21. novembril 2004. aastal Rohelise
Lipu.
Ka 2006. aastal oleme seotud rahvusvahelise
keskkonnaalase projektiga COPE, kus
tegeleme süvitsi ümbritseva keskkonna,
tervislike eluviiside ja õuesõppega. Selle
projekti ideed vormistame ÖKO-koodina, mis
valitakse
rahvusvahelise
projekti
lõpparuandesse. Osaleme Väätsa Prügila
vanapaberi kogumise kampaanias "Säästa
loodust, kogu vanapaberit". Nende aastate
jooksul on majandusjuhataja Tiia toel kogutud
ja kaalutud mitukümmend tonni vanapaberit.
Vabariigi aastapäev
Eraldi väärivad ära märkimist vabariigi aastapäeva aktused, mis on alati väga pidulikud ja
annavad igal aastal riigi sünnipäevaks erilise
tunde. Meie koolis sai vabariigi aastapäeva
aktustelt hoo sisse veel teinegi nüüd juba traditsiooniks kujunenud ettevõtmine: Eesti
Mäng ja veerandilõpu viktoriinid. Nii mõnigi
vilistlane on öelnud, et veerandilõpu viktoriinid muutsid meie koolis veerandilõpud hoopis
põnevamaks.
Ajalookonverents
2007. aastal toimunud ajalookonverents oli
pühendatud piirkonna hariduselu algusest
möödunud 220 aastale ja Kabala koolijuhi
Jüri Topmanni poja, muusik August Topmanni
125. sünniaastapäevale. Ajalookonverentsi
õnnestumisele andis suure panuse meie kooli
endine ajalooõpetaja ja koduloouurija Urmas
Tulvik, kohal oli ka August Topmanni lapselapse laps Oivi-Monika Topman ja Hugo
Lepnurme tütar Virve Soode.
Meie õpilased Maarja-Liisa Kuusemets, MariLiis Lehemets, Gertu Saariste ja Sigri Saariste
kogusid õpetaja Signe Talisoo juhendamisel

endiste Kabala kooli õpilaste mälestusi. Nende
kogutud mälestusi tunnustas Mahtra muuseum
auhinnaga.
Aeroobikakuninganna
Nagu juba nimetasin, on võimlemisvõistlus
asendunud teistsuguste tegemistega, üheks
neist ongi aeroobikakuninganna valimised
koolis. Võimlemispeole on kutsutud õpilasi
lähipiirkonnast, õpitakse tundma erinevaid
tantsustiile. Nii oli eelmisel õppeaastal meie
külaliseks Tai-poksi treener Liisi Kontkar ja
auhinnaks kolmele parimale rühmale oli tasuta
Tai-poksi treeningtund.
Õppekäigud
Rääkides meie koolist, ei saa kuidagi
nimetamata jätta meie iga-sügisesi ja -kevadisi
õppekäike RMK Looduskeskustesse ja
muuseumidesse. Kui varasematel aastatel
jälgisime hoolega, et mitte maha magada
RMK tasuta õppeprogrammide pakkumisi, siis
direktor Maire Rohu ja bioloogiaõpetaja Ülli
Toomemäe tõsise töö tulemusena on viimastel
aastatel toetust õppekäikude korraldamiseks
saadud Keskkonnainvesteeringute Keskusest.
Tänavu on projekti liidetud ka lasteaiarühmad.
Nimetan siin vaid mõned paigad: Nõva, Kabli,
Viimsi, Matsalu, Soomaa, Võrtsjärv, Võrumaa.
Pikk tund
Klassiõpetajate Anu Vendelini, Hele Ojamaa,
Kaia
Karlepi
ja
Janne
Jakimaineni
eestvedamisel on samuti traditsiooniks saanud
kevadine pikk tund, kus aasta jooksul õpitu
põimitakse tegevustega tervikuks.
Meisterdamine koos vanematega kasvas välja
jõulueelsetest ühistegevustest koos vanematega. Kui algul oli see pigem algklasside ettevõtmine, siis nüüd on algklasside õpilastest
saanud II ja III kooliaste, aga huvi meisterdamise vastu ei ole mitte vähenenud. Lisaks
jõulueelsele meisterdamisele on meil nüüd ka
kevadine meisterdamise õhtupoolik.
Vilistlased
25 aastaga on kool saanud endale arvestatava
hulga vilistlasi ja õpilasi, kes meie koolis
õppinud.
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Ootame neid ikka tagasi oma tegemistest
rääkima ja õpilastele oma ameteid tutvustama.
Eelmisel õppeaastal olid meie külalisteks
Kaupo Arro ja Karin Isak. Sel aastal Mart
Tiisaar.
Terviseedendus
Oleme tervist edendav kool ja lasteaed 2005.
aastast. Lisaks esmaabile on meil fookuses
olnud rüht, hammaste tervishoid, liikumine,
tervislik toit. Meie terviseedendusalast tegevust tunnustati ka maakonnas.
Sport
Mida meie koolispordi juures rõhutada, on
kooliastmeteülene koostöö! Ja erinevad
sportimisvõimalused vaatamata väikesele
õpilaste arvule. Meil on tervisenädal, orienteerumine,
koolispordipäev,
südamenädal,
maastikumäng, rahvastepalli võistlused ...
Kablutamine
Liikumise tähtsündmus on kooli sünnipäevajooks, mis toimub alati septembrikuu lõpus.
Tänavu oli kavas juba 15. kablutamine.
Kablutamisel osalevad võimalusel ka meie
kooli endised õpilased, jooks on kirjas ka
maakonna spordikalendris.
Ja kui nüüd tundub, et millal me siis õpime,
siis kõik meie tegemised on ju tegelikult
seotud ühe eesmärgiga: õppida midagi uut
enda kohta, õppida tundma ennast ja meid
ümbritsevat, õppida arvestama teistega, olla
väärikas Eesti ja oma kodupaiga patrioot.
Meie ülesanne siin ja praegu on hoida alles
elujõulisi traditsioone, täiendada ja uuendada
neid värskete ja ajakohaste ideedega ning
rikastada oma igapäevaelu ja koolikultuuri
ikka selle nimel, et tänane 25-aastane
koolimaja saaks auväärset juubelit tähistada
tulevikuski!
Jaanika Voomets
Kabala Lasteaia-Põhikooli direktor





Vilistlased
2011 - 2015
2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aade Düüna
Raivo Kulden
Jüri Sasin
Carol Sunni
Kea Talisoo
Evelin Tammiste

2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jarmo Aedla
Maria Gataullina
Ragne Orro
Sten Pajula
Liisi Piirsalu
Kaur Remmelgas
Sander Satsi
Sander Talisoo
Katrin Sillavere

2013
1. Anete Düüna
2. Ermo Kalam
3. Aliis Siniroht
2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Markus Aedla
Kevin Ekart
Kevin Pajula
Liisa Riidak
Sander Saanküll
Elvis Tammet
Uuno Trummal

2015
1. Kaarel Piirsalu



MUL MEELES VEEL ...
Minu mälestused lasteaia ja kooliajast
1998. aastal alustasin ma oma haridusteed
siinsamas majas asuva lasteaia Lepatriinu
rühmas. Sel ajal oli kaks segarühma ning
mäletan veel siiani, kuidas kadestasin Jõmmu
rühma poisse ja tüdrukuid, sest neil oli rühmas
kiik ning turnimispuu, kuid meil seda ei olnud.
Lasteaias käisin ma vaid aasta ning ega sellest
ajast palju meeles enam olegi.
1. septembril 2000 sain ka mina enda esimese
aabitsa. Mäletan, kui hirmutav oli istuda terve
koolipere ees oma õpilaspiletit oodates. Paljud
õpetajad siin saalis on olnud ka minu õpetajad
ning julgen öelda, et on siiani minu õpetajad –
sest usun, et hea õpetaja jätab endast sinusse
alati suure jälje. Algklassidest eredaimad
mälestused on seotud siiani minu esimese
õpetaja Lea Lindegroniga, kes õpetas, kui
palju on võimalik õppida läbi mängu ja
praktiliste tegevuste. Mäletan, kuidas ühe
loodusõpetuse tunni alguses jagas õpetaja Lea
meile kõigile mandariine ja me hakkasime
õppima teemat „Mis on rakk“. Ja alati
mandariine süües meenuvad mulle siiani rakud
ja rakuosad.
Aastal 2004 lõpetasin neljanda klassi. Mäletan,
et koolis toimus mitmeid erinevaid muudatusi
ning ka mina tahtsin muutustega kaasa minna.
Nii saigi võetud vastu otsus minna Rapla
kooli. Kuid juba mõne aastaga sai mulle
selgeks, et väikeses koolis õppimine on palju
parem. Õpetajatel on palju enam aega ja
tahtmist sinuga individuaalselt tegeleda.
Koolipere oli rohkem justkui pere, kõik
tundsid kõiki ja olid omavahel sõbralikud.
Lisaks oli väikese kooli eeliseks see, et alati
oli rohkem võimalusi enda ideid rakendada.
Läbi õpilasesinduse oli võimalik korraldada
erinevaid üritusi ja tegevusi. Juunis 2009
lõpetasin ma Kabala kooli.
Pärast põhikooli lõpetamist olen ma siin tihti
olnud.
Olen käinud andmas loenguid
esmaabist, kablutamas ning igal võimalusel
jõulu- või emadepäeva kontserdist osa saamas.
Alati on tore tagasi tulla ning vahetada
muljeid õpetajatega, kes ikka rõõmsalt
küsivad: „Helen, kuidas sul läinud on?“ ning
see on nende siiras huvi minu tegemiste vastu,
mitte vaid viisakas pöördumine. Täna saan

öelda:" Õpetaja, mul läheb hästi." Ma olen
taaskord tagasi Kabala Lasteaias-Põhikoolis ja
sel korral Jõmmu rühmas õpetajana.
Helen Siniallik, vilistlane 2009








Aktus oli juba alanud, kui esimest korda
Kabala kooli astusin. 6. klassist 9. klassini oli
Kabala LA-PK minu jaoks nii öelda teiseks
koduks. Ausalt öeldes see kool mulle alguses
väga ei meeldinud, aga pidasin seal veedetud
aja vastu, osaledes loendamatutel võistlustel,
ettevõtmistes õpilasesinduse liikmena ja olles
lihtsalt hea õpilane.
Need aastad, mis ma seal veetsin, olid väga
toredad, vahvad ja põnevad. Mõnikord siiski
võis leida ka tegevusetust, mida ma väga ei talunud. Siis hakkasin kritseldama oma kaustikute lehekülgedele erinevaid joonistusi. Sama oli ka siis, kui ma midagi ei osanud või ei
teadnud, sest ei hakanud õpetajalt ka abi küsima. Iseenesest olid kõik õpetajad väga lahked
ja kaasatulelikud. Nii mõnigi kord sai hinde
kolm parema hinde peale uuesti teha, kui õpetajal oli hea tuju.
Mulle väga meeldisid iga veerandi lõpus
toimunud võistkondlikud viktoriinid. Need
andsid head vaheldust lihtsalt tavalisele
aktusele ja olid huvitavamad. Seal sai panna
proovile veerandi jooksul
ja eelnevatel
aastatel omandatud teadmisi.
Peale viktoriinide harrastati ka meeskondlikke
võistlusmänge, nagu näiteks klassidevaheline
rahvastepallivõistlus ning isiklikus arvestuses
kergejõustiku- ja orienteerumisvõistlusi. Kõige
ehedamaks näiteks on juba pikka aega traditsioonil olnud Kabala Kablutamine ehk kooli
sünnipäevajooks. Ainult ühe korra võitsin kuni
16-aastaste neidude arvestuses ja see oli täpselt
viis aastat tagasi ja ühe korra olen võitnud ka
naiste arvestuses – see oli aasta tagasi.
Mu kooliaeg Kabalas võis olla küll lühike, ent
oli täis rõõme, võite, kaotusi, emotsioone ja
sündmusi, mida ei unusta iialgi. Suur aitäh
kõikidele õpetajatele, et suutsite olla ausad ja
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õpetada seda, mida oskasite, ka arvestada
õpilaste soovidega ja olla neile meelepärane.
Loodan siiralt, et olete seda praegugi.
Anete Düüna, vilistlane 2013








Mälestused esimesest
koolipäevast
Kui ma tulin esimesse klassi, siis ma olin
ärevil ja natuke hirmunud. Aktusel sain ma
endale aabitsa, klassis kinkis õpetaja mulle
üllatuse. Peale koolipäeva sõime kodus perega
kooki.
Markus Grichin, 2. klass
Kui ma tulin kooli, siis ma kartsin, et ma ei
oska midagi. Arvasin, et saan halbu hindeid,
aga mul läheb päris hästi. Mulle meeldivad
õppeainetest kehaline, matemaatika ja eesti
keel. Kunsti ja tööõpetuse tundides olen ma
väga osav. Koolis on tore käia. Saan
targemaks, tubliks ja mul on siin palju sõpru.
Stella-Maria Seervald, 2. klass
Ma läksin esimesel septembril kooli. Ma
ootasin esimest tundi. Mõtlesin, mis ma tunnis
tegema pean. Siis hakkasid tunnid. Ma läksin
klassi, esimene tund oli eesti keel. Tunnid on
tegelikult väga huvitavad. Tundides me
arvutame, joonistame, loeme, laulame, jookseme. Koolis on tore olla.
Eliis Maltsar, 2. klass
Kui ma tulin esimesse klassi, siis ma
häbenesin. Aga kui ma aktusel tooli peale
istuma sain, siis mul oli nalja kui palju. Kui
mulle aabits anti ja ma selle kätte võtsin, siis
ma mõtlesin: "Kas see on tõesti minu oma?"
Kui ma klassi tulin, siis ma vaatasin ringi ning
mõtlesin: kas ma hakkan siin klassis õppima?
Kui ma koju läksin, tuli mulle külla Sassu ja
siis me läksime kõik koos minu vanaema
juurde torti sööma. See oli minu toredaim
päev.
Lisette Toomla, 2. klass

Põnevaid hetki koolist
Palju
oleme
käinud
spordivõistlustel.
Rahvastepallivõistlustel saime 2. koha. Mulle
meeldib sporti teha. Eriti põnev oli Kaius
olümpiamängudel. Kohal oli ka Höövelson.
Kõige tähtsam on aga koolis hästi õppida. Siis
saab targaks ja tulevikus saab karjääri teha.
Sport hoiab aga tervise korras.
Kristo Bogdanov, 3. klass
Oleme käinud õues õppimas. Eriti põnevad on
õues loodusõpetuse tunnid. Arvutis oleme
lahendanud põnevaid ülesandeid, eriti
matemaatikas. Oleme spordivõistlustel käinud.
See on põnev, sest saab võistelda teiste koolide
õpilastega.
Arvan, et Kabala koolis saab päris targaks.
Karl Aleksander Aedla, 3. klass
Koolis on olnud palju põnevaid üritusi. Eriti
huvitavad on mälumängud ja meisterdamine.
Tunnid on põnevad, seal saame nuputada,
värvida ja meisterdada. Kõige olulisem on aga
hästi õppida. Kooli õpilased on sõbralikud.
Meie koolis on lahked ja targad õpetajad.
Kaila-Erika Viira, 3. klass

Käik õpetaja Janne juurde
Me oleme kooli ajal paljudes toredates
kohtades käinud. Eriti hästi on meelde jäänud,
kui käisime õpetaja Janne juures.
Me läksime sinna kahe autoga. Kui me sinna
jõudsime, siis kõigepealt tegime salati valmis.
Siis olime natuke toas, sest muru oli märg.
Varsti läksime õue, katsime laua ja hakkasime
grillima. Kui kõht oli täis, hakkasime mängima. Mängisime erinevaid pallimänge ja
uurisime lepatriinut. Olime seal mõned tunnid
veel ja siis läksime ära.
Mulle väga meeldis õpetaja Janne juures.
Tahaks sinna veel minna.
Sandra Nurmeta, 4. klass
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Käik loomaaeda
Mulle on jäänud meelde see, kuidas me
käisime loomaaias. Seal oli palju loomi,
näiteks nagu ahve, kalu, usse ja elevante.
Mulle meeldis seal sellepärast, et seal sai
jalutada. Mul on kahju, et õpetaja ei lubanud
minna batuudile hüppama. Kui vahepeal läks
kõht tühjaks, siis saime palju süüa osta, näiteks
suhkruvatti ja friikartuleid ja kommi ka.
Angeelika Rehemaa, 4. klass








Mul koolist palju meeles pole,
kuid lõbusaid asju teinud olen.
See kõik on juba minevik
ja ootan, mis toob tulevik.
Eleri Rahuoja, 4. klass








Mis on kõige rohkem meelde
jäänud?
Minu kooliajal toimus üks väljasõit Paluküla
mäele. Mulle meeldis, et seal oli hea kelguga
alla sõita. Seal sai nii suure hoo, et enam
pidama ei saanud. Ühe korra ma läksin
hüpekaga, aga see ei tulnud hästi välja. Siis ma
kukkusin kahe hüpeka vahele ja see oli nii
naljakas ja valus, et püsti ei saanudki. Tuldi
aitama ja küsiti, kas mul on midagi katki.
Seejärel hakkas vastlasõit ja kui ma hästi
mäletan, olin mina võitja. Enne, kui hakkasime
ära
minema,
sõime
hernesuppi
ja
vastlakukleid. Kui me bussi astusime, olime
nii lumised, et kui lumi ära sulas, oli buss nagu
bassein. Kui olime kooli juurde jõudnud,
hakkasin jalgsi koju minema.
Oli tore ja väsitav päev.
Rudolf Lokkota, 6. klass
Minule on meelde jäänud üks koolipäev. Sel
päeval juhtus midagi toredat. Kool algas
samamoodi nagu ikka. Olin esimesed kaks
tundi koolis ja siis läksime mina, Rudolf,

Hardi ja Eron võrkpallivõistlustele. Läksime
õpetaja Reeda autosse ja minek. Võistlus
toimus Kohila gümnaasiumis. Kuna meil oli
segavõistkond, pidime mängima poistega.
Esimene mäng ei õnnestunud alguses hästi,
aga siiski oli hea mäng. Teised kaks mängu
olid natuke kergemad võita. Saavutasime teise
koha. Hakkasime tasapisi ära minema, kui
Hardi märkas, et ta koolikott on kadunud.
Hakkasime seda igalt poolt otsima. Hardi,
Rudolf ja õpetaja Reet otsisid koolikotti taga ja
meie Eroniga vaatasime, kumb meist jooksus
kiirem on. Saime lõpuks aru, et see on tõsine
teema ja lõpetasime naljatamise.
Leidsime koti, mis oli sarnane Hardi omaga.
Võtsime sealt telefoni ja helistasime lapsevanemale. Rääkisime oma probleemi ära. Lapsevanem lubas, et helistab oma poja õpetajale ja
küsib nõu, kuidas koolikott tagasi saada. Tuli
välja, et poiss käib Rapla koolis. Sõitsime
Raplasse ja saime Hardi koti kätte.
Sellel päeval sain aidata sõpra ja see jääb mulle meelde. Kindlasti jääb meelde see, kui lollitasime võrkpalli pallidega. Oli tore päev.
Marliis Siniallik, 6. klass

Mul on meeles üks õpetajate päev. Õpetajatel
oli vaba päev, aga nad olid ikka koolis. Nende
asemel andsid tunde 9. klassi õpilased. Päev
ise oli lühendatud: neli tundi ja siis kojuminek.
Kuid mis siis ikkagi toimus?
Olid siis, nagu ma enne juba ütlesin, neli
esimest tundi, kus 9. klass andis tunde. Tunnid
olid väga vahvad ja toredad. Mäletan, et
loodusõpetuses oli kontrolltöö. Ma tegin töö
ära, aga ühte asja ikka ei osanud. Küsisin 9.
klassi poisi Kevini käest. Teate, mis ta vastas?
Ta vastas niimoodi: "Kuule, meie ei ole sellist
asja kunagi õppinud, isegi meie ei tea seda,
selle võid vastuseta jätta."
Andsin töö ära ning ise mõtlesin, et on ikka
õpetaja, paneb sellise küsimuse sisse, mida
isegi 9. klass pole õppinud.
Varsti sai tund läbi ning kõik andsid tööd ära ja
läksid koju.
Oli tore päev. Ootan juba 9. klassi, et saaks ise
õpetada.
Hardi Voomets, 6. klass
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Mälestuskillud
*Ma mäletan üht kooli jõulupidu, kui kool oli
täis mõnusat piparkoogilõhna ja rõõmsate laste
kilkeid. Saalis me laulmisme, tantsimisisime
ja mängisime näidendis. Terve saal oli paksult
rahvast täis. Kooli teisel korrusel olid väikesed
poekesed, kus müüdi ehteid, süüa, kaarte ja
palju muud. Hiljem tuli ka jõuluvana, kes pani
kõigi laste silmad särama. Jõuluvana istus
ilusa suure värvidest sillerdava kuusepuu alla.
Pärast laste esinemist jagas jõuluvana kõigile
lastele komme ning siis oli tal kahjuks aeg
lahkuda. Meie pidu aga lõppes vägeva
diskoga.
*Mulle meenus minu esimene kooli
sünnipäeva kablutamine. See oli vägev!
Jooksin 3 km. Pärast olin väga väsinud. Sõin
veel kringlit ja siis läksin koju.
*Kooli alguses õppisin ma nii hästi kui sain.
Siis aga läks järjest raskemaks ja ma ei
viitsinud
enam
õppida.
Meenub
ka
rahvastepallivõistlus, kus me tegime terve ühe
mängu ainult nalja. Aga kõige raskem on
koolis ikka viimane trimester.
*Esimest korda kooli minnes oli kõik nii
võõras ja hirm oli ka natuke. Siis algas aktus ja
9. klassi õpilased viisid meid õue aktusele.
Direktor andis sõna vallavanemale, kes andis
meile kätte aabitsad. Lõpuks toimus veel
klasside pildistamine. Kui klassi tagasi
läksime, panime õpikud-töövihikud kotti ja
läksime kõik koju.
*Mäletan aega, kui tulin esimesse klassi. Olin
väga rõõmus, et sain lõpuks kooli minna.
Mulle meeldis minu esimene klass ja esimene
õpetaja, kelleks oli Hele Ojamaa. Ta õpetas
meid 5 aastat ja õpetas hästi. Mäletan veel, et
esimesed 2 aastat kaklesin pidevalt oma
klassiõega, seda nii sõnadega kui jalgade ja
kätega. Nüüd, kui sellele mõtleme, on see
lihtsalt jube naljaks. Meenub ka see, et olin
igati virk ja aktiivne. Õpetajatega sain ja saan
ka praegu hästi läbi. Võtsin ka alati usinalt
kõigist kooli üritustest osa. Kahjuks nüüd ei

ole enam meie klass nii salliv ja sõbralik. Aga
meil on siiski alati tore ja lõbus. Minu parim
sõbranna, kellega ma juba lasteaias tuttavaks
sain, on minuga alati koos, toetab ja abistab,
kui vaja. Õpetajad on siin toredad ja õpilased
lõbusad. Arvan, et jään kunagi seda kooli
mäletama kui armast väikest koolimaja, kus oli
palju tegemisi ja rõõme.
*Siis, kui kooli tulin, oli minu esimeseks
õpetajaks Hele Ojamaa. Ta oli lahke ja lahe
õpetaja. 5. klassis pidime aga tema juurest ära
minema. Kahju oli, sest õpetaja meeldis meile
kõigile.
*Koolis saan sõpradega kokku ja meil on alati
palju rääkida: mida oleme teinud ja mis on
plaanis.
*Mulle meenus see, kui tulin esimest korda
kooli. Esimene klass istus õues pinkidel ja ma
sain oma esimese aabitsa. Siis saadeti meid
klassi tagasi, tehti palju pilte ja lõpuks võis
koju minna.
*Mulle meenus minu esimene koolipäev.
Aktusel saatsid 9. klassi õpilased meid saali
ette toolidele ja minu saatjaks oli minu kallis
õde Eliko. Istusin seal siis toolil, fotograaf
pildistas ja ma olin väga pidulikult riides, isegi
kikilips oli ees. Esimeseks pinginaabriks oli
mul Keithlyn. Edasi sai mu sõbraks Valdur. Me
olime kogu aeg koos, kuid kahjuks kolis
Valduri pere Kabalast ära. Pärast seda on mu
parimaks sõbraks Martti. Vahepealseid aastaid
ma hästi ei mäleta, aga eelmine aasta on mul
vägagi hästi meeles, sest siis ma õppisin nagu
segane. Kõik kodused tööd tegin alati ära ja
tasemetööd suutsin hästi teha. Isegi viimane
raamat sai loetud ja vastatud.
Kirjutasid õpilased 7. klassist (Margus-Matis
Roo, Martti Rõbtšenkov, Eiri Grünling,
Keithlyn Pajo, Laura Düüna)
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*Mulle meenus esimese mälestuskilluna see
naljaks juhtum, kui olime äsja 8. klassi tulnud.
Kool oli saanud kingituseks uhke diivani koos
patjadega. Diivanid olid lahedad, aga veel
lahedamad olid diivanipadjad. Oli teisipäev.
Nagu tavaliselt istusime meie klassi „suurimad
kaagid” diivanil. Oli suur vahetund ja igavusest hakati patjadega loopima. Tegelikult ei
tohtinud üldse patjadega loopida, aga nagu
alati lähevad meil jutud ühest kõrvast sisse ja
teisest välja. Äkki ühel hetkel tabas padi
ümarat lambikuplit ja see kukkus alla ning läks
katki. Hetkel, mil kuppel kukkus ja jube klaasiklirin käis, oli terve ülemine korrus teistest
õpilastest tühi. Ilmelik oli selle juures see, et
ära jooksid need, kes polnud üldse asjaga
seotud. Sellest, miks nad ära jooksid, ei saanud
keegi aru, aga tegi millegipärast meile kohutavalt nalja. Süüdlased istusid aga rahulikult
edasi. Õnneks juba natukese aja pärast läks
süüdlane ise ja tunnistas üles, et oli kupli alla
visanud. Rohkem enam suurt patjadega ei
loobitud ja üsna varsti võeti padjad diivanitelt
ka ära. Eks me olnud selles ise süüdi!
*Mulle meenus, kui ma käisin klassiga ja
õpetaja Koiduga talvel Tallinnas Skay-pargis
ja pärast vanalinnas. Sõitsime Raplast rongiga
Tallinn-Väikesesse ja sealt edasi jalgsi skayparki. Seal me olime päris mitu tundi, aga aeg
läks meie jaoks nii kiiresti, et ei saanudki aru,
kui tuli ära minna. Naljakas juhtum oli aga
siis, kui me Raplast Tallinna sõitsime. Kusagil
enne Tallinnat tuli vagunisse piletikontroll.
Üks poistest oli pileti mõtlematult prügikasti
visanud ja siis pidi ta selle sealt prügikastist
välja õngitsema, et mitte trahvi saada. Teine
poistest oli aga pileti maha visanud, mis
naljakal kombel kleepus ühe meesterahva
kingatalla külge. Nüüd ei jäänud tal muud üle,
kui minna selle mehe juurde ja paluda, et
võõras mees oma jalga tõstaks ning pileti
sealt kätte saaks. Nalja kui palju! See päev aga
meeldis meile kõigile väga!
* Mulle meenus see, kui oli üks tavaline
kunstitund ja keegi oli maha visanud igasugust
prahti. Siis käis tunnikell ja kõik hakkasid
klassist välja minema. Korraga ütles õpetaja, et
keegi ei lähe enne klassist, kui põrand on

puhas, ja seisis ukse ette. Mitte keegi ei
hakanud koristama ja siis ma mõtlesin, et
läheks hoopis aknast välja. Tegin akna lahti ja
viskasin kõigepealt enda ja klassivenna
koolikotid välja ning seejärel hüppasin ise ka
akna kaudu õue. Haarasin kähku koti ja tegin
sääred. Hiljem kodus vaatasin e-kooli ja
leidsin märkuse: Õpilane väljus kunstitunnist
akna kaudu. Millegipärast ajas see märkus
mind hirmsasti naerma. Õde nägi ka märkust
ning ütles, et pole tark tegu seda emale ütelda.
Nii see asi seekord lõppeski. Tegu oli rumal,
aga midagi polnud enam muuta!
* Kõige rohkem on mul meeles see, kui ma
koolis kupli alla viskasin. Olin aus ja
tunnistasin üles ning tegelikult oli see kogemata. Riielda sain ikkagi. Kõige parem mälestus on aga eelmisest aastast, kui mul oli sünnipäev ja õpetajad mulle šokolaadi kinkisid.
Nii hea tunne oli, et õpetajad olid mind
märganud! Veel meenub mulle, kuidas ma alati
pastakaid laenasin, aga alati unustasin nad
enda kätte. Lõpuks oli mul hunnik võõraid
pastakaid ja nii oli see kohe mitu aastat.
*Iga kord, kui ma kooli peale mõtlen, tuleb
meelde, kuidas mind on kiustatud, narritud ja
jalga ette pandud. Aga õpetajad on meie koolis üsna toredad, kuigi siiani ei taha ma eriti
kooli minna, kuna kiusamine ei ole kuhugi
kadunud…..
* Kooliajal on palju nalja saanud. Olen
õppinud, aga ka lollusi korda saatnud. Mäletan
seda, kui me ei viitsinud oma klassi poistega
tundi minna ja selle asemel läksime poodi, et
midagi head osta. Kui kooli tagasi jõudsime,
pidime hakkama seletuskirju kirjutama, sest
vabanduseks polnud meil midagi tarka öelda.
On koristajaid närvi aetud ja teisel korrusel
palli mängitud, akna kaudu tunni lõpus minema mindud ja korralikku segadust tekitatud.
Tegelikult on koolis hea käia, sest siin ei hakka
kunagi igav!
Meenutasid õpilased 9. klassist (Kevin
Tammiste, Egon Talisoo, Sten-Kristjan Reiu,
Anu Piirsalu, Marili Orro, Marleen Leo, Ardi
Siniroht)
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Jõulupidu 2014
18. detsembril 2014 kell 18.00 algas Kabala
koolis jõulupidu. Õpilased olid ärevil, suurem
osa neist olid vahvates kostüümides, millega
nad oma vanematele ja teistele külalistele
esinesid. Rahvast oli palju: õpilaste vanemad,
õed, vennad ja sõbrad olid kohal.
Sel aastal lavastati pikk jõuluteemaline
näidend, mille esitamise jaoks olid kõik
tegelased juba kuid õppinud, kaasa lõid ka
mõned
õpetajad.
Näidend
rääkis
päkapikutüdrukust, kellele oli needus peale
pandud. Paljudele meeldis just see koht, kus
keriti aega edasi peotantsulise esitusega.
Muljet avaldas ka pimedas küünaldega
haldjatants. Näidendi lõpus lauldi ka
koorilaule ning saali tuli jõuluvana, kes igale
klassile kommikoti ulatas. Seejärel läksid kõik
oma klassidesse, kus jagati omavahel
kingitused ja kommipakid ära ning sooviti häid
soove. Õues lasid vanemate klasside poisid ka
rakette, mis sätendasid taevalaotuses.



Anu Piirsalu, 9. klass


Tairi Tali, 8. klass


vaatama ja oli väga tore. Kui me tagasi
väljakule jõudsime, pidime kaare alla minema,
sest pidu oli algamas. Seekord oli kaare all
palju kitsam, sest inimesi oli märgatavalt
rohkem. Alguses olid lauljad natuke
tagasihoidlikud – lauldi suhteliselt vaikselt,
aga juba natukese aja pärast olid lauljad palju
julgemad ja inimesi oli ka palju rohkem
vaatama-kuulama tulnud. Lõpuks tahtsid kõik
nii väga laulda, et mitut laulu taheti korrata.
Laule oli kokku 29 ja neist korrati vähemalt
pooled ära, sealhulgas hiinakeelne laul
„Õunake“. Kui hilja õhtul kontsert/laulupidu
läbi sai, siis läksime kohe autodesse ja
hakkasime koju sõitma. Kuna päev oli
hommikust saati olnud väga tegus ja kell oli
juba hiline, jäid enamus autodes magama.
Koju jõuti umbes kahe paiku öösel. Minule
isiklikult väga meeldis, oli tore päev ja kõik
olid rõõmsad. Loodetavasti saab seda korrata
ka järgmisel aastal!





4. Popkooripidu Tartus
27. juunil 2015 toimus Tartus 4. Popkooripidu,
kus meie kooriga laulmas käisime. Hakkasime
Tartu poole kahe autoga sõitma juba
hommikul. Umbes keskpäevaks jõudsime
Tartu lauluväljakule. Väravas saime käepaelad,
enne seda tegime parklas grupipildi ka. Kui me
lauluväljakul olime, oli meil aega natuke enne
proove ringi vaadata. Varsti algasid proovid,
kus me laulsime kõik laulud solistidega
korralikult läbi. Seekord olid solistideks Birgit,
Tanja Mihhailova, Liisi Koikson, Anne Veski,
Ott Lepland, Karl-Mihkel Salong, Dave
Benton ja Ivo Linna. Proovides olid peaaegu
kõik koorid kohal. Kaks koori oli ka Hiinast.
Saateks mängis Estonian Dream Big Band.
Hiina koorid olid esimest korda Popkooripeol.
Televiisorist oli õhtul otsesaade, mida näitas
TV 3 ja Hiina telekanal. Kui proovid läbi said,
oli paar tundi vaba aega. Meie läksime Tartut







Meil on tore traditsioon kinkida klassidega
kooli sünnipäeval, 29. septembril koolile
raamat. Iga klass esitab seejuures ka sünnipäevatervituse. Alljärgnevalt on klasside
selleaastased omaloomingulised tervitused.
Koolile soovime
 palju häid ja viisakaid lapsi,
 maitsvaid sööke,
 tarku õpetajaid,
 uusi ja ilusaid klassiruume,
 et igal õpilasel oleks koolis arvuti.
Ise ootame koolilt
 et õpetajad vähem õpetaks,
 et koolis saaks rohkem mängida,
 et koolis ei peaks nii palju õppima,
 et tunnid algaksid hiljem - siis saab
kauem magada.
1. ja 3. klass ja õpetaja Hele Ojamaa

SÜNNIPÄEVATERVITUSED

Meie kool
Täna on sinul üks tähtis päev,
kätte on jõudnud su sünnipäev.
Aastaid sul täis sai 25,
meie vaid neli neist olnud siin.
Siin oleme veetnud toredalt aega,
oleme jõudnud nii nutta kui naerda.
Käinud me paljudes vingetes kohtades,
kogunud mälestusi kogustes rohketes.
Oleme õppinud, mänginud, laulnud,
korrutustabeli pähegi tagunud.
Reegleid me järginud, vahel ka rikkunud,
sest mõnikord igavus ligi on tikkunud.
Kusagil paremaid õpse ei ole,
mis sest, et vahel te karjund mis kole.
Kui tuleb aeg siit lennata välja,
jääme meenutama teid, sest saanud on nalja!
4. klass ja õpetaja Janne Jakimainen

Palju õnne sünnipäevaks, armas
koolimaja!
Palju õnne sünnipäevaks, armas koolimaja,
kallid õpetajad, sõbrad koolist, kohe lõpetajad!
Vilistlased, koolitädid-onud, teidki õnnitleda
vaja!
Meil on pidu täna - kallil koolimajal vanust
veerand sada!
Ma ei ole ammu enam kõige noorem oma
koolis,
teine aasta kooliteel mul algas juba.
Siiski tunnen endiselt, et keegi kõigist hoolib,
majas suures, millel mitu klassituba.
Ehk on vanast ammust` kooli sünniajast
jäänud majja alles armas koolivaim see, kes hoiab meid ja vastutasuks vajab,
et võrsuks koolist sest üks väärt ja tubli
elutaim.
Nora Lorelei Kivisaare teksti kohandas
2. klass ja õpetaja Anu Vendelin

OMA KOOLI NÄGU
(esitatud regilauluna)
Meie oleme seitsmendast,
rivis üksteist õpilast.
Looduskaunis asukoht,
ainult väike ussioht.
Kadakate vahel me
rõõmsalt ringi jookseme.
Laulame ja mängime,
vahel lihtsalt hängime.
Sporti teeme tasemel,
kapis palju medaleid.
Tervislikult toitume,
suitsust, alkost hoidume.
Meie kool on väikene,
aga hästi õpime.
Matkame ja reisime,
Pakrile me läheme.
Seitsmes klass teil laulis loo,
nimed teadmata, ahsoo!
Eron, Eiri, Eneli,
Laura, Luisa, Marcus, Matis,
Marliis, Keithlyn, Viljar, Martti,
õpetaja Anu ka.
Tule ruttu siia sa,
teeme väikse selfi ka.
7. klass ja õpetaja Anu Siniroht

KUS, MIS, MILLAL/ OMALOOMING

Kabala Kablutamine 2015
29. septembril toimus Kabala Lasteaia-Põhikooli sünnipäevajooks juba 15. korda, samas
täitus veerandsada meie armsal koolimajal!
Oli, mida tähistada.
Oleme püüdnud tervislikku eluviisi ikka au
sees hoida, ergutades liikuma õpilasi ja ümbritsevat kogukonda. „Kablutamise“ stardikohas rõõmsaid sagivaid inimesi nähes veendusin taaskord õnnelikuna, et sportlik sünnipäev on saanud meie õpilastele, vilistlastele,
vallavalitsusele ja jooksusõpradele Raplamaal
toredaks harjumuseks, mida oodatakse.
Toeks soe ja päikeseline sügisilm, läbisid osalejad kauneid seenemetsi, sõbralikke koduaedu, raiesmikke, kadastikke, lõpulõik kulges
aga uuel ja turvalisel kõnniteel. Kõik puidust
suunatähised
on
meisterdatud
poiste
tööõpetuse tundides. Parimatele jagasime välja
medalikomplektid, keskmise vanuseastme
võitjad said omale mälestuseks ka juubelijooksu karikad, millega on meid ka varem
varustanud võrkpallurid Rein ja Mart Tiisaar.
Kõik rajalt tulijad said näppu diplomi, seejärel
nauditi head seltskonda, kringlit ja teed.
Fotod sellest päevast leiate Kabala LasteaiaPõhikooli facebooki lehelt.
Vanusegruppide parimad:
Kuni 10 a.
1. koht Kaila Viira ja Adrian Pajo
2. koht Angeelika Rehemaa ja
Karl-Aleksander Aedla
3. koht Lisette Toomla ja Kristo Bogdanov
11-16 a.
1. koht Marili Orro ja Egon Talisoo
2. koht Keithlyn Pajo ja Joel Düüna
3. koht Tairi Tali ja Hardi Voomets
17 a. ja vanemad
1. koht Anete Düüna ja Kaarel Piirsalu
2. koht Kadri Viira ja Feliks Vuks
3. koht Õnne Merdikes ja Uno Markson
Reet Tiisaar, kehalise kasvatuse õpetaja

Kui ma juhtusin peale pahateole
Oli ilus suvepäev, päike paistis. Läksin metsa
jooksma. Ma jooksin 5-kilomeetrist ringi.
Poolel teel nägin metsa vahel kolme meest. Ei

tahtnud neist mööda joosta ja jäin põõsa taha
seisma. Üritasin kuulata, mis nad räägivad, aga
siiski ei kuulnud.
Luurasin ja luurasin, kui äkki nägin, et üks
mees võttis põuetaskust midagi välja. Järsku
kõlas lask. See mees lasi ühe mehe maha. Olin
nii ehmunud, et tegin peaaegu püksi. Kui ma
lõpuks toibusin, olid mehed juba minu suunas
tulema hakanud. Peitsin ennast ära ning
hakkasin neid pätte jälitama. Nad läksid
Kabala ehk Tamme küla poodi. Taipasin, mida
teha. Võtsin telefoni välja ning valisin 112.
"Tere," ütlesin ma. "Tere," tuli teiselt poolt
toru. Rääkisin, kes ma olen, kus ma asun ning
mis on juhtunud. "Kohe tuleme," kostis teiselt
poolt. Kui politsei kohale jõudis, tulid petised
just poest välja.
Politsei tänas mind koostöö eest ning sõitis
sulidega minema. See jääb mulle eluks ajaks
meelde ja enam ei julge ma 5-kilomeetrist
ringi jooksma minna.
Hardi Voomets, 6. klass

Kivid
Kive on maailmas mitmesuguseid. On suuri,
keskmisi või hoopis tibatillukesi. Kive on
kõikjal - nii maa peal kui ka maa sees. Tavaliselt, kui isa põllu ära künnab, tulevad kivid
maa seest välja ja meie peame need siis kärusse korjama. Vahepeal tulevad välja ka
suured raudkivid ja siis peab isa need traktoriga ära lohistama. Kivide korjamise ajal
kutsub isa meid kivikomandoks. Nimi on
naljaks, aga see meeldib mulle. Kivikorjamisele kutsun alati ka paar sõpra appi, et töö
saaks kiiremini tehtud.
Kui me perega suvel mere ääres telkimas
käime, hakkan mina alati huvitavaid kive
otsima. Ükskord leidsin palju huvitavaid kive
ja panin need kaunistuseks ema lillepottidesse.
Ma olen teinud kividest ka lepatriinusid. Need
nägid päris lahedad välja ja neid oli lihtne
valmistada.
Kivid on lahedad asjad, kui viitsid neid otsida
ja siis neist midagi teed.
Eron Talisoo, 7. klass

