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Milline ma olen?
Armas, andekas, ahvimeelne
Ebatavaline, eriline, ehmatav
Elurõõmus, eetiline, eputav
Heatahtlik, humoorikas,
hullumeelne
Roheline, raevukas, räbal
Abivalmis, ahne, aus
Kindlameelne, kiire, kuldne
Loominguline, lustlik, leidlik
Lahe, lõbus, luuleline
Avameelne, arukas, aus
Ohtlik, onklik, oskuslik
Julge, jooneline, julge
Banaanijäätis, buss, bunane
Maitsev, musikaalne, mitmekülgne
Rahulik, rikas, raevukas
Jonnakas, jube, jooksev
Maias, müstiline, muutlik
Hea, helisev, hiiglaslik
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Kuldnoka tihe kevad
Roos Marii Tamm

Jalutuskäik läbi pargi
Helerin Vaik

Juukseid sasib soe tuul.
Kuldnokk istub raagus puul.
Ta vist puhkab jalga,
täna lendamist ta salgab.

Krabisev kruusatee
Päikesesära
Jalutan mööda seda
Kevaderada

On lapsed väga õnnelikud,
kuid linnud päris murelikud.
Sest neil on tuhat tegemist:
pesa vajab punumist,
muna vajab munemist,
kevad välja hõikamist.

Varblane tilluke
Raagus oksal
Kükitab taevakaarel
Päikselaik nokal

Automüra
Anna Grünvald
Automüra mul kostumas kõrva.
Laevad sadamas seisavad ja trammid sõidavad,
kaks kraanat seisavad, turistid teevad pilte.
Suus mul šokolaadimaitse,
kui taevasse vaatan, siis näen, et
polegi täiesti sinine see.
Kajakad kisavad ja varesed kraaksuvad,
mul on soe ja mõnus.
Autode müra mul kostumas kõrva,
kuid ei hooli ma sellest,
sest kohe käes on suvi ja kool saab läbi,
siis kohe jalga lasen linnast.

Nagu keset halli päeva
Loodusesse sattund
Halli esmaspäeva pisut
Suvelõhna pakkund
Ent hukatusena pea kohal
Trammi kauge krigin
Automüra suitsuhais
Esmaspäeva sagin
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Üheksas aprill
Helena Adriana Rüütel

Kevad
Laura-Loviisa Rüütel

Kevad voolab mul veres,
süda igal inimesel keres.

Lapsed päikse käes,
Mina aga ühel mäel.
Õues puhub külm tuul,
Kuid mul on mõtted muul.
Pilvi on ka vähe
ja luuleridu ei tule pähe.
Kuulen autode parisemist
Ja pastakate klõbisemist.

Õues puhub nõrk tuul,
metsmaasikad mul juba suul.
Päikse käes õhk on soe,
juba kapist valisin kevadmoe.

Kevade rusuv suveootus
Anette Kipso
Õhus on tunda kevade lõhna,
tuul meist mööda puhudes õhkab:
„Ma toon teile soojust ja kuhjaga lootust,
et leevendada rusuvat suveootust.
Nii õhkab ja kiiresti edasi ruttab,
et leida üles ehk veel mõni tuttav.
Ta´st maha jääb kevade meelitlev õhk,
milles segunend rohu ja merede lõhn.
See toob meile lootust, kuid sellest jääb väheks,
oh kuis soovin, et aeg kiirelt edasi läheks!
Tahaks tunda juba jalgade all värsket muru,
seal praegu leidub vaid kuivand lehepuru.
Ent muld selle all on tume ja elav,
siis mõtlen: ei tea, kas ka temas on kevad?
Niiviisi mõtiskledes annab kõik lootust,
et peagi on möödumas rusuv suveootus.

Pilv
Joosep Saareli
Mina olen pilv
ja mulle meeldib hirv.
Ma olen üleval taevas,
näen põllumehi kaevamas.
Ma näen tüdrukut ja poissi
Ning taevas hoian pilvest
kaussi.
Ma näen liikuvat trammi,
milles sõitja hoiab kammi.
Kaks poissi mängivad kulli
ja ühe õde teeb pulli.
Praegu on puu,
kuid öösel on kuu.
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Luuletus koduteest

Olen väike ja lähen koju

Eva Kreem

Angelika Šumik

VALGE, VALGE, kõik mida ma
näen.
KUI ka pime on öö, mis ees,
siis TAEVATÄHT PILGUTAB
silma.
Kuigi on pime, näen valget ikka,
kuigi käia on tee veel pikk.
Rõõm on suur, kui kodumaja näen,
kui üksi olen ja hirm on suur,
siis mõtlen suvele, mis ees
ja juba seisangi koduvärava ees.

See on hall maja paljude ronimispuudega ja alati ilma
kiigeta mänguväljakuga. Seisan maja ees ja üles vaadates
ma eriti midagi ei näe. Ainult üheksa korrust vaatavad
mulle otsa ja üks koer, kes on alati mulle meeldinud.
Üles minnes ja vanasse lifti astudes ei ulata ma teise
korruse nupulegi vajutama ja seega pean kuus korrust
jalgsi kõndima.
Kolmandal on alati väike botaanikaaed ja minust
pikemad taimed.
Viiendal korrusel on alati olnud grafiti ja isegi kui ma
veel lugeda ei oska, tean, et olen varsti kohal.
Kui korteri juurde jõuan, tõusen kikivarvule, et ust lahti
teha. Korteris lähen kohe vannituppa ja ronin
kraanikaussi ja pesen käsi. Tihti tuleb mulle vastu meie
kass Linda ja kuna ma teda sülle ei jaksa võtta, teen ma
talle pai.
Pärast kätepesu lähen kööki ja palun pannkooke, kuigi
ma ei jaksa rohkem kui ühe ära süüa korraga. Kodus on
alati pannkookide ja kassi lõhn. Aga mitte kunagi ei ole
ma kodus kaua, kuna mulle meeldib ringi jalutada.

…
Elisabet Palmiste
Pärlimeres leidub nööpe ja siidi,
jälgede otsingud …
Paljud inimesed valivad niigi
pärlimere pärlipuud.
Aga kas mõelnud sa kunagi pole,
et nööbi ja luitunud siidiga,
saab palju rohkem teha,
kui pärlimere pärlikuhjaga.
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Papagoi
Rachel Karolin Kunda
Suvel enne jooksuvõistlust helistas mulle vanaema, et on ostnud pooleaastase nümfkakaduu ja et
kas ma tahaksin teda vaatama tulla. Muidugi olin nõus, kuid ei saanud sel samal päeval minna.
Kibelesin terve ülejäänud suve vanaema juurde papagoid vaatama. Lõpuks tulin maalt ja läksin
koos oma täditütrega vanaema juurde. Papagoi oli nii armas. Küsisin vanaema käest, kas võin
papagoi endale võtta paariks kuuks. Ta lubas. Ma olin nii õnnelik, et võin papagoi ajutiselt endale
võtta!
Alguses oli papagoi kuri ja kui me ta puurist välja lasime, ei tahtnud ta enam puuri tagasi minna ja
me pidime teda pajalapiga taga ajama.
Oli reede ja ma pidin Võsule minema. Kui linna tagasi tulin, oli mu ema papagoi ära kodustanud ja
ta istus vabatahtlikult minu kõhu peal. Tuli välja, et talle meeldib, kui ma teda sügan. Ta tegi siis
erinevaid hääli.
Huvitav on see, et papagoi sööb hommikust koos minuga. Täpsemalt - ta lendab mu taldrikusse ja
hakkab sööma spagette, muna, tatraputru ja kõike muud, mida mu ema hommikul valmistab.
Kosmosehunt
Jürgen Mart Zibo

Nahkhiir

Ma olen hunt,
ma olen super.
Mulle meeldib pro olla,
mulle ei meeldi noob olla.
Ma olen pärit Jupiterilt.
Kukkusin meteoriidina alla,
hakkan maal elama.

Kunagi oli minu trepikoja seina sees üks nahkhiir pesa
teinud. Ja need inimesed, kes elasid teisel või kolmandal
korrusel, pidid ettevaatlikult üles ja alla minema.

Õnnetu postisaadetis
Marianna Praks
Ma olen lind,
kes lendab pilvedes.
Mulle meeldib lennata pilvitus
taevas,
kuid ei salli ma halba ilma.
Ma tulen siia Lõunamaalt,
sattusin siia ananassipostiga.
Ma ei tea, mis minust saab …

Brigitta Laid

See kestis umbes nädala. Aga minu jaoks oli see ikka
õudne. Lõpuks teatati päästjatele ja nad viisid nahkhiire
ära.
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Katkine klaver
Alma Lii Farkas
Tere, minu nimi on Arvo Pärt. Jutustan ühe loo …
Minu klaver ei teinud häält. Ma arvasin, et minu muusika on väga hea ja oleks veelgi parem, kui mu klaver
poleks tuksis ja teeks minuga koostööd. Ma mõtlesin, et oleks vaja uut klaverit, aga oh ei, minu klaver oli
lihtsalt osutunud heaks koduks suitsupääsukeste perele. Ja kuidas ma siis ajan Eesti rahvuslinnu ära. Ma
viisin oma klaveri välja, sest siis saavad linnud ka välja lennata.
Muide, nüüd kui ma õues musitseerin, tuleb looming kiiremini.
Kalevipoja ajahüpped
Astrid Koitmäe
Ma läksin Lindale külla. Mul oli lemmikloomaks SIIL, mu nõuandja. Teel tuli mul ette üks kast, mis oli
mingeid ussi moodi siiruviirulisi torusid täis. Seal oli ka uks. Läksin sisse. Seal oli seinal palju numbreid,
mida sai keerata. Keerasin sisse numbrid 2,0,1 ja 8.
Kogemata vajutasin mingit punast nuppu. Kõik hakkas vappuma. Lõpuks see lõppes ja läksin uksest välja.
Äkki olid kõik kohad inimesi täis. Mõned kandsid teravaid kingi, kotte, mõned rääkisid mingisuguste
kastide sisse ja näperdasid neid kastikesi.
Siis olid reas mingid toad, millele oli peale kirjutatud: JUKU, RIMI, H-mingi märk- ja M.
Läksin kiiresti tagasi karpi ja keerutasin sisse numbrid 0, 0, 0 ja 0. Hakkas jälle raputama.
Läksin välja, vaatepilt oli veel hullem kui enne, kõik põles, inimesed karjusid. Need kastisarnased asjad
kukkusid ja läksid pooleks.
Jooksin tagasi karpi. Selgus, et oli keeranud ette hoopis numbrid 9, 0, 0 ja 0.
Seekord panin õiged numbrid ja läksin oma aega tagasi. Linda juures oli tore ja tagasiteel hävitasin selle
karbi.
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Toomas Hendrik Ilves satub minevikku
Emma Tammo

Mina olen Toomas Hendrik Ilves, aga sõbrad kutsuvad mind Tomiks. Millegipärast sattusin ma
kuhugi minevikku, umbes maailma loomise aega. Jumalat ma ei näe, wifit pole ja hapnikku, mida
hingata, on väga vähe.
„Vabandust?! Mis aasta see on?!“ karjusin.
„Pole mõtet karjuda, me oleme siin ainukesed,“ vastas kellegi tuttav hääl.
„Kes te olete?“ hüüdsin.
„Kersti Kaljulaid. Kas te ei tunne mind?“ vastas Kersti.
„K-e-e … Kersti Kaljulaid?!“ kokutasin ma.
„Jah, Tom. Me oleme ajas, kus tekkisid esimesed rohelised bakterid. Kus hapnikku ei ole.“
„Aga kus-mis-kuidas me siis elame?!“ ei suutnud ma mõista.
„Me ei ela kaua,“ ütles ta ja kadus vulkaani.
„Ära jäta mind üksi!“ karjusin, aga selle valu ajal ärkasin ma enda voodis.

Päts ostab nutitelefoni
Orm Saarelaht
Ühel päeval sattus Konstantin Päts tulevikku ja läks Kristiine Keskusesse. Seal nägi ta, et keskusesse on
tekkinud Iphone´i pood. Päts läks sisse ja märkas seal Lydia Koidulat.
Päts teretas ja küsis: „Mida otsid siit tuleviku poest?“
„Eks ikka telefoni, aga sina?“ vastas Koidula.
„Vaatan lihtsalt ringi,“ ütles Päts.
„Aga äkki ostaks selle nutitelefoni ja teeks selvisid või neid asju, mis iganes need olid,“ pakkus Koidula.
Ja nii nad tegidki ostu.
Hiljem õhtupoole, kui ost oli tehtud ja Päts ning Koidula pilti teha tahtsid, aga ei osanud, ütles Lydia
Koidula: „Küsime Kersti Kaljulaidi käest, kuidas seda selvit teha!“
Koidula läks ja küsiski. Kersti Kaljulaid näitas, kuidas pilti teha ja kõik lahenes. Jutu lõpp.
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Vares
Reelika Urm
Ühel päeval ma hakkasin muutuma. Muutumine võttis aega umbes kaks kuni kolm päeva.
Esimene muutumise tunnus oli see, et mu keha läks üleni halliks ja hakkasid tekkima suled.
Läksin siis kohe arsti juurde. Arst ei saanud midagi aru, mis mul viga on ning saatis mu koju.
Järgmisel hommikul olid mulle tekkinud nokk ja saba ning olin natuke kahanenud. Aga pidin veel
kooli minema. Koolis kõik narrisid ja solvasid mind. Koolipäeva lõpuks oli ma veel kahanenud.
Õhtul ema ja isa küsisid mult ka, et miks ma varese kostüümi kannan? Siis taipasin ma seda kõige
hullemat. Ma ei muutu mitte kassiks ega koeraks … ma muutun VARESEKS!!!
Läksin õhtul hirmunult magama ja mõtlesin, et järgmisel päeval olen ma juba täiesti vareseks
muutunud. Nii see oligi. Järgmisel päeval olin juba täiesti vares. Ja ma olin nii pisike. Kui enne
olin ma 162 sentimeetrit pikk, siis nüüd olin vaevu nelikümmend sentimeetrit.
Täna ei saanud ma isegi kooli sisse, kuna linde kooli ei lubata. Läksin siis koju tagasi. Kui ma
järgmisel päeval ärkasin, polnud ma enam vares. Läksin siis kooli ja pidin ehmatusest pikali
kukkuma. Kõik, kes mind enne narrisid, olid muutunud varesteks. Ja vareseks jäävad nad
igavesti.
Muutumine
Mikk Toots

Kuusk

Ärkan hommikul ja tunnen lume
lõhna. Külm on ka. Arvan, et
hakkan haigeks jääma. Järgmisel
päeval on voodi märg. Selg on
kolmandal päeval üleni valge.
Neljandal päeval ei saa enam
magada. Viiendal öösel kukun
voodist alla. Ma olen nüüd
lumepall.
Kolm päeva hiljem kukun ma
trepist alla ja muutun tagasi
poisiks.

Hommikul ärgates tundsin kuuse lõhna, aga ma ei hakanud asja
uurima, sest meie jõulupuu oli ikka veel üleval. Enda juukseid
kammides leidsin peast mitu kuuseokast. Siiski ei hakanud ma
midagi kahtlustama.

Liisa Reinup

Koolis läks kõik normaalselt, kuni ma leidsin enda kotist käbi.
Käbi oli üsna suur ja mingi võimalusel ei leiduks käbisid
praegusel aastaajal. Avastasin enda taskutest mitukümmend
kuuseokast. Järgmisel paaril päeval jätkus okste ja käbide
leidmine. Terve selle aja ma ka tundsin, kuidas mu juuste-, varbaja näpuotsad muutuvad kõvaks, justkui nad oleksid puust tehtud.
Neljapäeva hommikul leidsin ma enda nahalt kuuseokkaid ning
mu sõrmede, varvaste ja juuste asemel olid puised oksad! Reedel
läks puistumine kehani välja ning ma hakkasin väga kiirelt väga
pikaks kasvama. Pühapäeval oli minust saanud ilus kõrge kuusk
ning tuli välja, et mu elu polegi nii igav ja lahja. Minu seltsis on
linnud ja kui igav hakkab, saan ma inimesi jälgida.

Reportaaž:
Helid
ja rütmid Lastekirjanduse Keskuses
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Selle aasta 8. aprillil leidis Lastekirjanduse Keskuses aset Tallinn Music Week’i lasteprogramm.
Keskpäevast pärastlõunani toimusid erinevad töötoad, mis kõik olid seotud muusikaga. Töötubasid oli
kokku kümme, sealhulgas räpi töötuba, mille läbiviijaks oli Genka ning popmuusika töötuba, mida viis läbi
Vaje.
Kohale tulid inimesed peamiselt sellepärast, et nad tahtsid midagi juurde õppida või neid huvitas
muusika. Avakontserdi viis läbi Silver Sepp, kes mängis muusikat ebatavaliste pillidega, minu lemmikuks
osutusid suusad. Silver pani publiku ka enda muusika rütmi kaasa lööma, mis paljudele väga meeldis.
Kui avakontsert läbi, algasid töötoad. Selle aja veetsin ma pööningul, kus oli helide- ja plaadiümbriste
töötuba. Helide töötoas oli üles seatud interaktiivne heliinstallatsioon, mis kujutab endast objekte, mis
puudutamisel teevad helisid. Lapsed ning isegi täiskasvanud proovisid seda enne töötoa algust järele,
mille tagajärjel oli pööning täis laste naeru. Töötoa läbiviija, Taavi Tulev, rääkis, et ta on käinud ka teistel
üritustel Talinn Music Week’iga raames ning et tema enda lemmikraamatuteks on pildiraamatud.
Pööningu teises servas tegid lapsed plaadiümbriseid enda lemmikartistidele Kertu Sillaste juhendamisel.
Kunstnikule meeldib lastega töötada, sest nii õpib ka tema ise lastelt ning lapsed on tema arvates toredad.
Valmis plaadiümbrised riputati üles, et kõik saaksid neid imetleda.
Kella kahe paiku algasid järgmised töötoad. Mina läksin ukulele mängimise töötuppa, kus me kõik
õppisime mängima ukulelel sünnipäeva laulu. Töötuba täitus ukulele lauluga ning juhendaja Andre
Maakeril oli üsna raske meid vaigistada. Ta näitas meile noodid kätte ning me harjutasime laulu. Lõpus sai
suurem osa lapsi loo selgeks ning saime loo mängitud väga hästi.
Kuna programm toimus Lastekirjanduse Keskuses, siis küsisin ma inimestelt nende lemmikraamatute
kohta. Ülekaalukaks võitjaks osutus „Harry Potter“.
Päeva lõpus jäid kõik väga rahule ning said teada palju uut.

Tekst ja foto: Liisa Reinup

Pööningu Ekspress

Lugemissoovitused lastelt ja
raamatukoguhoidjatelt

René Goscinny, Jean-Jacques Sempe „Väike Nicolas”
Åsa Larsson ja Ingela Korsell Pax-i sari
Ransom Rigss „Miss Peregrine´i kodu ebaharilikele
lastele“
Sarah Dessen „Püha misiganes“
Klaus-Peter Wolf „Nohik“
Aino Pervik „Hädaoru kuningas”
David Walliams „Gängsta memm“
David Walliams „Jube tädi“
Jennifer Gray „Pööningukass Atticus eksleb uduses
rabas“ ja teised Atticuse lood
Piret Raud „Kõik minu sugulased”
Edward van de Vendel „Koer nimega Sam“
Lauren St John „Valge kaelkirjak“
Mika Keränen „Fantoomrattur“
Kadri Hinrikus „Katariina ja herned“
Bobbie Peers „Lüriidiumivaras“
George R. R. Martin „Jäälohe“
Roald Dahl „Poiss. Lapsepõlvelood“
Reeli Reinaus „Vanalinna detektiivid“
Reeli Reinaus „Maarius, maagia ja libahunt Liisi“
Maria Turtschaninoff „Maresi“
Philip Pullman „Kuldne kompass“
John Green „Alaskat otsides“
Zoe Sugg „Tüdruk online“
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ILUSAT SUVE
JA PALJU
PÕNEVAID
RAAMATUID!

