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Kevade
Heili Laast
Lumi sulas meil siin Muugas,
kevadpäike seda suunas.
Kevad tantsis õuel ringi,
kandis jalas valgeid kingi.
Üll tal sinine on kleit,
juustes mitutuhat õit.
Embab puid ja paitab põõsaid,
lastel kõigil põsed rõõsad.

8. MAIL KELL 19.00
SUUR BUSS
Kaasiksaare 18.30
Venevere
18.35
Paasvere
18.40

VÄIKE BUSS
Laekvere
18.30
Rahkla
18.35
Raja
18.40

Emakeelepäeva tähistamiseks valmistasid lapsed ise raamatuid teemal „ Kodus on
hea elada“ Huvitavamate raamatute autorid olid kirjas juba eelmises lehes, kuid
tänasest lehest leiate valiku luuletustest, mis laste poolt raamatutesse kirja pandud.

Kodus on hea elada

Kodus on hea elada

Dagmar Aasumets

Triinu Tarto

Kodus on olla mul hea,
siin on ema ja teised, ma tean.
Siin ootavad koer ja kass
ja minu ilus kiisutass.
Kui tulen, on tuba soe,
emagi vahel siis lehte loeb.
Vanaema voodi serval koob sokke,
õde seab korda nuku lokke.
Õhtul kui õppima sätin end,
kipub mind kiusama väikevend.
Kiisu siis tuleb, teeb pai,
paha tuju kohe pühitud sai.
Koogi lõhna laupäeval täis on maja,
mis mind hommikul ülesse ajab.
Kõht pilgeni kooke täis on pea,
mõtlen, et kodus on tõesti olla nii hea.

Kuu
Triinu Tarto
Taevast vaatab alla Kuu,
siis kui õuel pime suu.
Aga kui nüüd tuleb tuul,
siis pill lahti väiksel Kuul.

Kodus elada on hea,
seda meeles ikka pea.
isadel on tööd nii palju,
vennad teevad palju nalju.
Emad teevad süüa,
et neid poes siis müüa.
Õed on minul suured, targad,
sõpradeks ei ole vargad.
Mina olen noorim seal,
katus on mul pea peal.
Loomadele teen ma kalli,
oled armas, väike Salli.

Kodus
Sten Piirsalu
Kodus on hea elada,
seal õppima ei pea.
Seal luba teha kõike.
Ja jutustada mõnda lõike.
Maga kui tahad,
õues mürisevad sahad.

Minu tuba

Minu isa

Robert Pikhof

Robert Pikhof

Kodus on meil viis tuba,
kappe on meil kümme juba.
Isa käest ma küsin luba,
kas ei saaks ma oma tuba.
Kus mul oleks oma luba,
teha kõike mida juba
ammu teeks, kui oleks „tuba“.

Minu isa muhe mees,
tal on vinge habe ees.
Bussiga ta ringi sõidab,
vahel mängudes mind võidab.
Kui mul tuju halb ja paha,
Koos me istume siis maha.
Lohutab mind isa siis
Ja mind jäätist sööma viib.

Kool

Kevad

Triinu Tarto

Triinu Tarto

Vahel mul on tuju paha,
kooli minna ma ei taha.
Ema kooli ajab mind,
kui on õues paras ilm.

Maapind on lumekirju,
puudelt oodata on vilju.
Päike muutund soojemaks
ja lapsed rõõmsamaks.

Koolis juba tuju hea,
kellahelin tundi veab.
Õpetaja tuleb juba,
tarkust täis on kogu tuba.

Jälle tuleb kevadtuul,
varsti hiirekõrvad puul.
Kodus olen peenra peal,
lilled kasvamas on seal.

Meelespea

Kodus

Triinu Tarto

Karel Kaja

Meelespeal on valge pea,
välja näeb ta ülihea.
Tema püsib ikka meeles,
kirjutan tast emakeeles.

Kodus elada on hea,
väsimusest puhkab pea.
Tuba alati on soe,
ruttu teki alla poen.

Õuest korjan meelespea,
kohe ta ka vaasi sean.
Peagi külla tuleb Lea,
toas on lõhn nüüd imehea.

Koju alati on tee,
väga peas on juba see.
Kodus ootab minu pere,
esimesena ma ütlen tere.

Kool

Kodus

Triinu Tarto

Robert Pikhof

Ma lähen kooli,
kui isa istub rooli.
Koolis läksin sööma
ja poisid hakkasid lööma.
Õpime me ka seal
ja õpsil kärbes nina peal.
Siis meil tuleb pikkpäev
ja varsti tuleb pühapäev.
Ja siis tuleb nädal uus
ja mina olen nõnda tuus.
Ikka lõppeb nädal ära,
ja sina jälle sära.

Kodu põhiosaks majad,
kodu kõrval teed ja rajad.
Minu koduks Eestimaa,
see on minu kodumaa.
Sipelgatel koduks pesa,
lindudelgi oma pesa.
Mesilastel mesitaru,
koopas magab vana karu.
Kõigil meil on kodu vaja,
selleks pole vaja maja.

APRILL
Kairi Eigi
Renee Reimann
Elsa Liiv
Anett Värraval
Kaido Aasumets
Reino Altpere
Ave Reitel
Karel Kaja
Sten Piirsalu

04.aprill
08.aprill
08.aprill
09.aprill
11.aprill
23. aprill
23. aprill
26.aprill
27.aprill

MAI
Maarika Lausvee
Gea Reimann
Ragnar Üidik
Kristjan Raudmäe
Ingrid Leichter
Martin Õunapuu
Mihkel Eigi
Reemet Kampus
Aivar Kondoja
Grete Abel

Aitäh kõigile, kes tegid meiega koostööd!
Ajalehe panid kokku Maarika ja õpetaja Jaana

02.mai
05.mai
17.mai
21.mai
22.mai
23.mai
28.mai
28.mai
29.mai
30.mai

