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* Ma ei saa aru, miks inimene peab 
külvama? 

* Kui inimene külvab, näiteks kartuleid, 

lõikab seda siis supi sisse ka .  

* Kui ta midagi maha paneb ja see üles 
hakkab kasvama, lõikab ta selle ära. 

* Kõik mida teed, tuleb sulle igati kasuks. 

* Sama asi on jamaga, kui inimene selle 
tekitab, peab ta ise selle lahendama, mitte 
keegi teine.  

* Et kui külvad vihaselt, siis ka lõikad 

katkist ja pudedat vilja, aga kui külvad 
rõõmuga, siis saad ka head vilja. 

“ Ahelas on iga kelmgi aus mees.” 

* Aga mis see kelm tähendab? Kui on see, 

siis ma tean seda, kui ei ole, siis ma seda 
lihtsalt ei tea! 

* Kui keegi küsib kogu aeg midagi, aga 
algul ei ütle ausalt ja kui rahule ei jäta, siis 

ta lõpuks ütleb. 

* See meenutab mulle kooli ja selleaastast 
laagrit, mis on nagu ahelais olemine.  

Nii kujutab Eesti Vabariigi  presidenti  Mikko Märk  9.klassist   

Tee tööd ja näe vaeva, 
siis tuleb ka armastus ... 

30. jaanuaril 2008.a. möödus 130 aastat Eesti 

kirjandusklassiku A. H. Tammsaare sünnist.  
Ka meie kooli õpilastel oli sel päeval 
võimalus oma kirjanikuanded proovile panna. 
Noorematele õpilastele (4.-6.klass) andsime 
võimaluse mõtiskleda kuulsa kirjaniku sulest 

tuntuks saanud tsitaatide üle. Ja mõtteid tuli 
palju ...  

“ Sa sõimad vanu lollideks, aga sind ei 
oleks ju ilma vanadeta olnudki.”  

* Aga ma ei saa aru, mina ju ei sõima vanu 
lollideks! 

* Õige, sellepärast et kui poleks olnud vanu 
inimesi, poleks meid ka. Sest inimlased on 

meie esivanemad. 

* See on õige, sest me saame ka kunagi 
vanadeks inimesteks. Muidu me ei elakski. 

* Kui sa oled puberteedieas, sõimad sa 

vanemaid, sest sa oled närviline ja nad ei 
mõista sind, kui midagi räägid. Sellepärast 
sõimad neid lollideks. Tegelikult ei tohiks 
vanemaid sõimata, sa pead neid austama.  

* Et ei tohi vanu sõimata, sest kui poleks 
vanad kokku saanud, siis poleks ka meid ... 

“Mis inimene iial külvab, seda tema ka 
lõikab.”  

* Sina kasvatad taime, aga varas tallab taime 
ära.  

* Kui inimene vilja maha pani, siis ta peab 
selle eest hoolt kandma ja selle 
valmissaamisel ära lõikama (lihtne ja 

loogiline).  

* Ma ei saa aru, mida see tähendab. Neid 
sõnu on nii keeruline mõista. Võib-olla 
see tähendab seda, et kui mõni pahategija 

on kuskil üles tunnistamas, siis ollakse 
seal alati aus. Aga ma ei oska seda siiski 
mõista. Kui oleks selle sõna “kelmgi” 
asemel mõni teine sõna, siis ma võib-olla 

oskaks seda seletada kuidagi. See tsitaat 
paneb mind juba mõtlema. Ikkagi ei 
suuda ma mõista neid sõnu. Liiga 
keerulised minu jaoks.  

“ Tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ka 
armastus.” 

* Kui teed tööd, siis tuleb raha. Rahaga 
ostad maja. Majas sa elad. Tuleb pere, 

lapsed ja armastus.  

* Aga kui sa teed tööd, miks siis tuleb 
armastus? 

* Ei tule! Tuleb kolleegide sallivus ja töö 

tekitab stressi  mitte armastust! 

* Olen nõus, sest kui näed vaeva saad 
teise. 

* Et kui teed tööd, näed vaeva, saad 

rikkaks, siis ei ole muret, et armastus 
tuleks raskelt.  
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7.-9.klassi õpilaste parimad mõttevälgatused 
Tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ka armastus.  

Ka töö on tükike elust, sellepärast peame ka vaeva nägema, et 
armastus kohale jõuaks. 

Elas kord mees, kes ei viitsinud mitte üldse tööd teha, ta ainult 
laiskles televiisori ees ja sõi palju. Ta sõbrad palusid tal mõelda 
elu üle järele, et ta praegune elu raisku ei läheks. Nimelt 
soovitasid nad tal tööd tegema hakata. Mees keeldus töö 
tegemisest ja teda ei tahtnud ka ükski naine sellepärast. Mees ei 
olnud ka kunagi sõjaväes käinud, sest tema elu oli ainult üks suur 
laisklemine, ta oli juba kolmekümne aastane, aga elas ikka veel 
koos oma vanematega, sest teda ei tahtnud ükski naine.  

Lõpuks mees arvas, et nii edasi minna ei saa ja hakkas endale 
naist otsima. Kuna mees ei suutnud laisklemisest kõrvale kalduda, 
ei vaadanud keegi tema poolegi. Vanemad tõid kogu aeg mehele 
süüa ja tegid kõik asjad ta eest ära. Mees polnud seni millestki 
puudust tundnud. Kuna ta oli natuke vanamoodne, ei käinud ta 
pidudel ja tal oli ainult kolm head sõpra, kelle peale ta loota võis. 

Kui aasta oli juba möödas, lubas mees end käsile võtta, aga 
lootusetult, sest ta ei suutnud midagi teha, kuna ta oli suure 
söömisega parajalt tüsedaks läinud. Sõbrad soovitasid tal trenni 
minna, aga mees jällegi keeldus. Kui vanemad ei jõudnud tööd 
teha, lootsid nad mehe peale, kuid jällegi ilma asjata. Mehel oli 
palju vabandusi, et mitte tööd teha. Lõpuks sai vanematel mehe 
laiskusest kõrini ning nad otsustasid mehe kuidagimoodi tööle 
panna ja nii tekkis neil idee elekter välja lülitada, et mees  
televiisorit vaadata ei saaks. 

Järsku läks mehel silmade eest mustaks, tuba oli pime ja mehe 
lemmikfilm jäi pooleli. Järgmisel päeval jooksis mees kohe 
televiisori ette, kuid voolu polnud ja nii ei saanud ta toas liiga 
palju laiselda. Mees läks õue ja tal oli jube igav. Vanemad 
sundisid teda tööd tegema hakkama, näiteks puid saagima. 
Lõpuks mees hakkaski tööle ning tal oli nüüd palju rohkem sõpru, 
ta hakkas ka trennis käima ning leidis omale naise.  

Suure vaevaga tekkis armastus. 

Kristiina Vassiljeva 7.klass 

Ahelas on iga kelmgi aus mees.  

Elas kord üks rebane, kes arvas endast väga palju. Ta oli suur 
vargapoiss, kes alati kiusas hiiri ja teisi loomi, varastas ja rüüstas 
talusid. Pühapäeva hommikul, kui kell oli juba 11 ja rebane alles 
magas, jalutas üks põder toidu otsinguil. Ta kõndis puude all ja 
latvu jälgides ei pannudki ta magavat reinuvaderit tähele ning 
astus talle saba peale. Oi kuidas nüüd rebane karjus: „Sa kuradi 
põder, sa värdjas selline, pime oled vä?“ Põder vabandas ja 
seletas, et on juba natuke hilja, et magada. Rebane sõimas veel 
natuke põtra ja hammustas teda sõrast, siis kappas minema. 
Jooksu peal nägi ta puu all olevat siili. Ta teadis, et siilid on 
aeglased jooksjad ja kraapis talle mulda peale, viskas kiviga ja 
läks siis eemale ja naeris. Suure „mängimise“ peale läks  rebasel 
aga kõht tühjaks ja ta otsustas, et läheb Hiire Elle poole 
einestama. Nimelt oli Elle eelmisel teisipäeval 17 poega 
sünnitanud ja kell 13.00 lähevad kõik hiired tavaliselt süüa tooma. 
Rebane hiilis vaikselt maja poole ja jäi siis ootama. Ootas pikka 
aega kännu taga, siis lõpuks nägi, et Elle lahkub kodust. 
Reinuvader läks ukse taha ja koputas. Pojad hüüdsid kui ühest 
suust: „Tule sisse!“ Rebane jalutas esikusse, ta suu jooksis vett ja 
juba oli ta valmis hiiri ründama. Vauhhhhhhh….. 
Prauhti….Niuuuhhhhtiii...... Viimasel hetkel võttis karu rebase 
sabast kinni ja viskas varganäo kümmekonna meetri kaugusele 
põõsasse. Lombakas ja näljane rebane ei heitnud väikesest 
tagasilöögist meelt. Metsataluni oli ainult kaks kilomeetrit. Ta 
läks sinna ja õu oli kanu täis. Ta haaras esimese kana ja pani 
nahka. Kuid sellest ei piisanud. Võttis veel teise, kolmanda ja 
neljanda. Rebane oli siis nagu pall. Ta märkas, et  jalad enam ei 
liigu, kuna keha kaalub tonni. Talumees tuli toast, tal oli rõõmus 
meel ja lõbus pilk. Kanavarast nähes läks nägu alles punaseks. Ta 
oli vihane ja väga närvis. Mees mõtles ja mõtles. Ta leidis 
rebasele väärilise karistuse. Rebane pisteti puuri ja pandi puu otsa 
rippuma. Nüüd sa iga päev iga metsaloom vaadata seda 
ümmargust palli. Rebane palus ja palus. Iga möödaminev loom sai 
nüüd pilgata seda ülbet reinuvaderit, kes palus armu kõigi ees. 
Aga loomad ütlesid kõik kui ühest suust: „See on sinu karistus, sa 
oled selle ära teeninud!“ Keegi ei teinud tema puuri ust lahti, sest 
kardeti, et ta hakkab kõiki uuesti kiusama. Rebane suri kolme kuu 
pärast nälga ja tema laip mädaneb seal praegugi. 

Kedagi ei huvita, kui  paha isik on hädas. 

Madis Veeäär 9.klass 
Tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ka armastus.  

Kui paljud inimesed meist ei oleks laisad. Ega kellelgi meist ei 
meeldi ju tööl käia. Kuid nagu üks tark mees kunagi on öelnud: 
„Tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ka armastus.” Nii see ka on. 
Niisama ei tule ega ole ju midagi. Õnn taevast sülle ei kuku. 

Ja kui aus olla, siis mis see armastus üldse on? Tunne, mis teeb 
meid õnnelikuks ja tundub nagu maailm oleks hoobilt parem 
koht? Armastus ongi ju töö ja vaev. Kui see ka kergelt tuleb, peab 
selle nimel palju vaeva nägema, et see sama lihtsalt käest ei 
läheks. Ning ma arvan, et keegi ei tahaks enda kõrvale isikut, kes 
on laisk kui lohe. 

Eestlased on läbi aegade olnud töörahvas. Võibolla on ka 
eestlased õnnelikud just nimelt selle tehtud töö 
tulemusel.Tammsaare, mees kes kunagi selle lause kirja pani, oli 
ilmselt seda omal nahal tundnud. 

Olen isegi aru saanud, et parimad asjad tulevad läbi raskuste. Ja 
mis kord läbi higi ja pisarate käes, seda enam tuulde ei loobi. 

Eesti vanim abielupaar on koos elanud juba pikki aastaid. Ning 

nagu nad on ise öelnud, on kogu see pikk kooselu visa töö 
tulemus. Olen seda kõike kõrvalt jälginud ning tõesti nii ta on. 

Ka mu vanemad on juba üsna pikki aastaid koos elanud. Ja kuna 
nad ka töötavad palju, siis ongi nende armastus nagu värskel 
abielupaaril.Kes meist ei unistaks igavesest armastusest. Juba 
vanal-vanal antiikajal uskusid inimesed võlujookide mõjule, mis 
nende armastatu pea segi ajaks ning tollel oleks silmi vaid tema 
jaoks. Kuid kes küll kaotaks oma pea tühipalja värvilise vee tõttu? 
Seal peab ikka midagi võimsamat mängus olema. Ja see „võimas” 
just ongi töö.Ka seda on inimesed üles tähendanud, et paljud 
kuulsad ning mõjukad inimesed valivad kaasa just vaesest ning 
töökast perest. 

Selle pika juttu lõpetuseks ütleks vaid seda, et tõesti – tuleb teha 
tööd ning näha vaeva, küll siis see hea ning kõikvõimas armastus 
ka kunagi teieni jõuab. 

Anna Vahter 8.klass 



Kätes rool - nii maanteel ma lendan ...   INTERVJUU 
Kiirete tööpäevade saginas püüdsid meie ajalehe tublid reporterid kinni kaks meest: Varbla valla bussijuhi Meelis Holteri ja Pärnu 

GoBus-i bussijuhi Raivu Ülemaante. Tänu nendele (ja ka teistele)  kindla käega juhtidele jõuavad paljud meie koolipere hulgast  igal 
hommikul rõõmsalt kooli ja õhtul õnnelikult koju. Suur AITÄH teile selle eest!!! 

 Raivu Ülemaante  

1. Kuidas sai teist bussijuht? Kui kaua olete sellel ametikohal 
töötanud?  

See on järjepidevus. Juba minu isa oli bussijuht. Olen töötanud 15 
aastat bussijuhina (1993. aastast alates), alustasin kooli 
bussijuhina ja olen seda siiani, lisaks sõidan ka liinibussiga.  

2. Miks eelistada ühistransporti autosõidule? 

See on odavam ja loodussäästlikum. 

3. Kes on ideaalne reisija? Miks? 

Lasteaialapsed. Nad on siirad ja lõbusad. Ja neil ei ole halbu 
kavatsusi. Neid on huvitav jälgida, nad on viisakad ja neile ei pea 
piletit müüma. 

4. Millist muusikat/raadiojaama roolis istudes kõige 
meelsamini kuulate? 

Hommikul ja õhtul kuulan põhiliselt Sky Plusi ja Power Hit 
Radiot (tead ju küll, selline “vaibakloppimine”). Päeval kuulan 
Vikerraadiot. 

5. Mis teid autoroolis kõige rohkem närvi ajab? 

Ma ei lähegi üldse närvi ... sellest ei ole ju kasu, kui närvi lähed. 
Vahel mõned uimerdajad ja jalakäijad ajavad ka närvi.  

6. Kui teile pakutaks tasuta bussireis, millise sihtkoha 
valiksite ja miks?   

Võimalikult lühikese, Euroopa piires ja maksimum kaks päeva 
järjest. Pole harjunud bussis tagapingil istuma, jalad “surevad” ära 
seal  ja üldse on ebamugav. Lennukiga on ikka mugavam reisida.  

7. Mis on teie unistuste auto? 

Audi S8. 

8. Mis on suurim kiirus, millega olete sõitnud? 

190 km/h. 

9. Kellena töötaksite siis, kui te poleks bussijuht?  

Insenerina. Kui oleks õigel ajal õiges suunas keeranud, oleks seda 
õppinud, kuna lemmikõppeaine oli mul koolis matemaatika. 

 

10. Kas ketsi oskate vilistada? 

Jah, ikka! Vahel praegugi keeran külje ette, kui on head 
tingimused. Isegi koolibussiga olen seda teinud.  

Meelis Holter 

1. Kuidas sai teist bussijuht? Kui kaua olete sellel ametikohal 
töötanud?  

Lambist sai bussijuht minust. 17 aastat. 

2. Miks eelistada ühistransporti autosõidule? 

Saastefaktor on poole väiksem.  

3. Kes on ideaalne reisija? Miks? 

Tuleb ise peale ja läheb ise maha ja on viisakas.  

4. Millist muusikat/raadiojaama roolis istudes kõige 
meelsamini kuulate?  

Mida iganes ... 

5. Mis teid autoroolis kõige rohkem närvi ajab? 

Õppesõiduautod. 

6. Kui teile pakutaks tasuta bussireis, millise sihtkoha 
valiksite ja miks?  

Ei läheks iial ühelegi bussireisile! 

7. Mis on teie unistuste auto? 

Kastiga Jeep. 

8. Mis on suurim kiirus, millega olete sõitnud? 

200 km/h. 

9. Kellena töötaksite siis, kui te poleks bussijuht? 

Baleriinina. 

10. Kas ketsi oskate vilistada? 

Anna auto, küll ma vilistan ketsi (igaühes meist on peidus väike 
“rullnokk”!).  

Intervjueerisid Kristel-Liis Feld, Merilyn Brandman, Carina 
Holter ja fotod klõpsas Karin Lumera. 
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Veebruari ja märtsi 
sünnipäevalapsed:  

Kadri Männilaan 7.veebruar 

Randar Luik 14.veebruar 

Markus Sabiin 14.veebruar 

Hendrik Tõnisson 24.veebruar 

Joonas Trel 3.märts 

Andri Peegel 5.märts 

Teivo Kuldsalu 7.märts 

Karol Laasma 9.märts 

Kati Müüripeal 13.märts 

Daisy Tambre 13.märts 

Ere Pärn 17.märts 

Liisa Raavel 23.märts  

Timo Tambre 23.märts 

Joosep Hütt 23.märts 

Tarvi Teearu 23.märts 

Anna-Liisa Lehis 28.märts 

Mait Maidla 31.märts 

Marleen Metsmaa 30.märts 

 

Palju õnne teile 
kõigile!!! 

Tähelepanu! Tähelepanu! 

Kuulutame välja 

KOOMIKSIVÕISTLUSE 

* Teemavalik vaba 

* Mõtle välja OMA koomiksitegelane ( ära 
jäljenda teisi ja juba tuntud kangelasi!)  

* Töö suurus A4 ( või väiksem) 

* Esita koomiks mai alguseks õp. Marge 
Eensalule  

* Parimad tööd ilmuvad järgmises Krihvlis ja 
nende autoreid autasustatakse 

KEVADVAHEAEG ALGAB  

15. MÄRTSIL 

Puhka! Mängi! Lõõgastu! 

Aga ära unusta, et Su kallid kooliõed-ja vennad 

ning armsad õpetajad ootavad Sind uuesti kooli 

24. märtsil 2008.a.  :) 

Tänase lehe panid kokku: Merilyn Brandman, 
Kaidy Õismets, Marleen Metsmaa, Anna 
Vahter, Kristel-Liis Feld,  Kaire Ollino ja 
Karin Lumera.  

NB! Kui soovid järgmises lehes millestki 
kirjutada, midagi kuulutada või kedagi 
tervitada/õnnitleda, siis saada oma soov e-

maili aadressile: english8@hot.ee.  

OOTAME TEIE KAASTÖÖD!  


