LASTE JUTUSALV
Kõik siia kogutud lood on üles kirjutatud soome lapseuurijate tuletatud sadutus-meetodi abil.
Vt Karlsson, L. 2005. Sadutus. Avain osallistavaan toimintakultturiin. PS-Kustannus.
Eesti keeles sobib tööjuhendina öelda: „Räägi mulle üks jutt!“
Jutu juures on lapse eesnimi ja vanus loo rääkimise ajal. Jutud üleskirjutanud (kogunud)
õpetajate ja uurijate nimed on Katrin Altmeri, Merike Niine, Ege-Ry Rõõmussar, Kaidy
Kohv, Jana Küppar, Kristina Keinast, Erme Pedak, Kristina Talver, Kai Knude, Tiina
Grünberg.
Kui laps on pannud ise jutule pealkirja, on see trükitud tavaliselt, kui ta pole pannud, on lugu
tähistatud esimese lause (alguse) sõnadega kaldjoonte vahel.
Õpetaja Kristina Keinasti kommentaar:
Kui nad ka alustasid oma juttu muinasjutuna,siis õige pea läks jutt ikka isiklikuks. Kui ka ei
kasutatud „mina“ vormi,siis jutustati tegelikult ikka oma tegudest. Näiteks võisid need
juhtumised juhtuda mõne sõbra või sõbrannaga (vt. Jens-Joonatan) või mõne loomaga (vt.
Lisette-Maria).
Selles vanuses lapsed räägivad tavaliselt juba veidi erakordsematest juhtumitest,kui veidi
nooremad,kes räägivad tavaliselt oma igapäevaelust.
3-4a. jutt on kas meeli köitnud poeretkest (vt. Lisette-Maria) või mängunurga külastusest (vt.
Tanel). Samuti on lastele meelde jäänud maalkäigud (vt. Juuli) ja vanaema-vanaisa
külastused (vt. Lilli).
Päris väljamõeldud jutte mul selles vanuses (3-4-a) lastelt koguda ei
õnnestunud,näiteks Sten hakkas küll rääkima kummitusest ja „krookudillist“ aga lõpuks läks
„krookudill“ ikka oma rühma.
Sõnakasutus ja lausete moodustamine on selles vanuses veel väga erinev,samas
areneb väga kiiresti.Näiteks 3a. Anni kasutas paarisõnalisi lihtlauseid. Samas Lilli,kes oli
Annist 1,5a.vanem,moodustas juba väga pikki lauseid.
Oluliselt sõltus juttude pikkus ka laste temperamendist. Elavamad lapsed rääkisid
palju pikemaid jutte kui vaiksemad lapsed. Samas olid elavamate laste jutud palju
hüplikumad,nendes oli mitu teemat,mis omavahel kuidagi haakuda ei pruukinud (vt. JensJoonatan).Vaiksemate laste jutt püsis aga ühe teema juures (vt. Aave-Maria).
Selgelt saab juba ka eristada selles vanuses poiste ja tüdrukute jutte.Poiste jutud on
palju elulisemad (vt.Tanel,Lars-Leopold) ja võitluslikumad (vt. Jens).Tüdrukute omad aga
muinasjutulisemad (vt. Aave-Maria) ja perekesksemad (vt. Lilli, Lisette-Maria, Anni).
Õpetaja Kristina Talveri kommentaar:
Alguses olid lapsed väga kohmetud ja segaduses, kui palusin neil rääkida mõni jutt. Esimese
asjana ütlesid mõlemad, et neil pole meeles ühtegi, pidades silmas ilmselt muinasjutte. Kui
selgitasin, mõelge välja, lapsed imestasid, sest tavaliselt on emad-isad need, kes jutte
räägivad. Üllatav oli, et kui kirjutamise käigus oli mõni sõna vahelt ära jäänud või asendatud
mõne teisega, siis jutu ettelugemise ajal tegid lapsed kohe sellekohase märkuse. Oma juttude
üle olid lapsed väga uhked ja rahulolevad.
Päevasündmuste mõju.
Juttude rääkimise käigus muutusid lapsed enesekindlamaks ja julgemaks, nähes, et nende
juttudest ollakse huvitatud. Mitmel korral soovisid ise jutte rääkida.

Alexander kasutas palju nimisõnu ja tegusõnu tegevuste kohta, millega ise oli kokku
puutunud, (seega rohkem oma tegevuslikku elukogemust peegeldas), samuti ka
omamoodustatud liitsõnu; teemad – sõbrad-üksindus, toidu puudumine.
Cordelia jutud seostatumad ja keerukama struktuuriga laused; hinnangut väljendavad
omadussõnad ja sünonüümid. Hobused ja printsessid.

KOLMEST KARUST
Maria 3a
Kolmest karust. Emme tegi neile putru ja siis laps maitses seda putru ja siis issi pudru, see oli
tuline ja siis läks marju korjama ja siis tuli tüdruk…
(Lugesin jutu uuesti ette ja küsisin, kas ta tahab midagi muuta. Maria noogutas). Siis tüdrukul
oli kõht tühi. Maitses issi putru. [tõmbas õhku läbi hammaste] liiga tuline. Keskmine pudru
ka… Väikest maitses ja see oli hea. Sõi kõik ära. Kiigutas väikest tooli ja kraksti [punnitas
silmi]! katki läks. Laps väsis. Siis läks magamistuppa. Issi voodi polnud mugav, emme oma
ka. Tita oma oli mugav. Jäi magama. Kolm karu tuli. Istusid lauda. Kes on siit söönud
[imestunult]? Läksid magamistuppa. Karu-issi: kes ajas minu voodi sassi? Karu-emme: kes on
minu voodi sassi ajanud? Karu-tita: kes magab minu voodis? Kes see magab? Kõik vaatasid.
See sõigi pudru ära ja kraksti tegi tooli katki ja oi-oi... Tüdruk ehmatas: appi kolm karu! Ja
jooksis. Siis tita ütles, et ära jookse ja siis emme-issi olid tee peal. Ja nii lugu oligi.

KOERA JUTT
Aili 3a
Koera jutt. Ma jooksin ja ema… tema pani kinni ja ma kukkusin maha ja sa kirjutasid peale ja
ma laulsin ja ma laulsin koera laulu ja siis jäin magama ja …
(lugesin talle selle jutu ette ja ütlesin, et ta võib seda muuta, kui ta tahab. Aili tahtis) kiisu oli
ka. Kiisu oli paberi peal.

/ÜKS LÄKS KIISULE VASTU.../
Aili 3a
Üks läks kiisule vastu ja teine sõitis käruga otsa. Siis kiisu hakkas nutma. Siis ütles kiisule:
Palun vabandust, kiisu [ilmekalt]! Siis hiirepoisid ütlesid: Minge magama – täna on öö,
ütlesid hiirelapsed. Siis hiirepoisid hakkasid nutma. Siis nuku ütles: Mis teil juhtus? Siis
hiirepoisid-lapsed hakkasid nutma. Siis koer ütles… aukus ja siis kiisu ütles ja lapsed ütlesid,
et nukud ütlesid: minge õue ja siis kiisulapsed ütlesid ja koer haukus ja rebane ütles: ei tohi
seinaauku minna. Ja hiirelapsed – siis pea läks vahele. Siis koer hakkas nutma… võib-olla.
Siis õnnetus juhtus… Siis mõmmi tuli ja tegi mömm-mömm ja kiisu andis talle kommi. Siis
tema ütles: Ei, lapsed tahavad ka kommi, ütles kiisu… ei koer, ja siis tuli mull välja.
(lugesin talle selle jutu ette ja ütlesin, et ta võib seda muuta, kui ta tahab. Aili tahtis) Siis
rebane hakkas jooksma ja siis rebane kukkus maha. Siis rebane sai haiget.

/HIIRETIPS.../
Carmen 3a

Hiiretips läks putru sööma. Siis ta tegi putru. Siis hiirelapsed: tee palun mulle putru. Siis
isahiir ütles: sellepeale ei muretse, kui sa sööd soolase ära, saad kommi. Siis hiirelaps tahtis
enda rühma. Siis ta tahtis lasteaeda minna. Õde-hiir läks ka kooli, venna läks ka kooli: Head
aega [hüüdis]! ütles ta. Siis tahtis kooli, siis ta läks rattaga kooli. Siis ta läks magama, öö oli.
Kõik poisid olid ka ära läinud. Siis ta läks autoga emme juurde.
(lugesin talle selle jutu ette ja ütlesin, et ta võib seda muuta, kui ta tahab. Carmen ei tahtnud).

/MUINASJUTUS.../
Gert 3a
Muinasjutus ütles, et läks puu alla peitu. Siis hunt püüdis kinni. Nägin seda telekast. Tegi
kriimustas jänku ära ja veri jooksis. Kui kaugele metsa läks, siis tuli kiirabi ja politsei ja
tuletõrje. Siis tuli vaatama, mis autol juhtus. Siis tulid teised iminesed ja kõik iminesed ja
hästi palju iminesi. Mu emme läks ka kunagi vaatama, auto põles – öökullid panid põlema, ise
nägin.
(lugesin talle selle jutu ette ja ütlesin, et ta võib seda muuta, kui ta tahab. Gert lisas) Mina jah,
jooksin ja läksin ka põlema. Pea pealt läksin [katsus kukalt]

/KALAMEES JA VAIM.../
Karin 3a
Kalamees ja vaim. Elas kord üks kalamees, kes käis koguaeg kalal. Siis ta jälle käis kalal ja
leidis ühe pudeli ja sealt tuli vaim välja ja siis ta tegi ta kõrgeks nagu taevas ja väikeseks kui
see maa. Ja nüüd läheb edasi ka. Ja siis ta enam kalal ei käi, sest ta leidis selle pudeli. (lugesin
talle selle jutu ette ja ütlesin, et ta võib seda muuta, kui ta tahab. Karin kohmetus, naeratas.
Siis küsis, mis tähendab muuta. Kui selgitasin, tahtis ta jutu sisse panna veel Punamütsikese,
kuid siis pidi ta koju minema ja jutt jäi sellisena nagu ta oli).

/KROSSIKAGA.../
Richard 4a
Krossikaga puu otsa.

/ÄÄ TÜDRUK KÄIS.../
Liisu 4a
Ää tüdruk käis kiisu ee konnaga jalutamas. Kiisu läks ujuma talvel tüdrukuga ujuma. Tita
käis, ema võttis sülle, läksid jalutama konnaga õues. Kile tita läks lapsukesega ujumas, tita tõi
välja, tita pani beebi magama, ema tuli koju.

/KARU LÄKS METSA.../
Mart 4a

Karu läks metsa. Jänestele süüa tooma. Karu siis läks laste juurde ja andis lapstele süüa. Siis
läks aasale korjama seeni. Läks koju sööma. Nüüd ta läks kile tooma jamaja tegema. Lapsed
söövad maasikaid. Ja rohkem ei olegi.
(muutis eelnevalt maasikad seenteks)

/LIBLIKAS LÄKS REISILE.../
Erik 4a
Liblikas läks reisile. Siis laevaga sõitma, kus oli korsten, seal üleval katuse peal. Siis läks
sõitma ja lõppeski kohe.

/ISSIGA KOOS LÄKSIME.../
Rasmus 3a
Issiga koos läksime maale, aga ma ei viitsinud issiga koos maale. Siis tulime Sauele kodus ja
panime pildid ära. Siis läksime minema Sauele siis.

/KIISU LÄKS.../
Liisu 4a
Kiisu läks marju korjama. Tüdruk jalutas titaga. Pesi kraani all puhtaks tassi.

/ELAS KORD KARU.../
Rasmus 4a
Elas kord karu, kes metsas otsis isa võttis söögi kaasa ja läks paksu metsa. Nägi üht maja,
mm… Koputas kolm korda ja siis astus uksest sisse. Siis isa kausist, siis keskmisest ja teisest.
Ja siis sõi kõik pudru ära. Siis kiigutas tooliga. Tool läks katki. Siis ta läks üles ja voodisse ei
sobi, siis läks teise, oli ka paha, siis läks siia, see pold paha ja jäin magama. Karu tuli koju.
Isa: kes see söi toidu. Ema: kes see lusikat puudutas. Siis ta vaatas magamistuppa. Ja siis kes
on minu voodis käinud. Ema kes minus? Ja kesse magab minu voodis. Ja siis ärkas ta üles ja
jooksis ära.

/MINU EMME OSTAB.../
Gert 3a
Minu emme ostab sinise puldiauto. Isi ostab ka. Issi ostab mulle palju autosid. Siis issiga
maadlesime. Siis läksime õue jalgrattaga mammaga sõitma. Sõitsin hästi kiiresti! Üks tädi
panid uued rattad mulle. Siis ma läksin issi tööle, Soome läksin – enda Soome läksin.

/OLEN LIISU.../
Liisu 3a
Olen Liisu.

/TITA KÄIS TÜDRUKUGA.../
Liisu 4a
Tita käis tüdrukuga jalutamas. Konn käis temaga vee ujumas. Ää kiisu läks jalutama temaga.

/ELAS KORD MÕMMI.../
Adele 4a
Elas kord mõmmi, kellel oli mitu last. Nad läksid vanama-vanaisa juurde. Ükskord läks
üksinda, jättis ema maha, sest ema oli poemüüja. Sest ta ei kuulanud sõna. Siis ta pidi beebiga
poes käia. Beebi ütles, et ei taha. Ema: kuidas siis süüa saame? Jänku tuli ükskord külla. Ema
küsis, mis ta nimi on. Jänku vastas: Luka. Ema küsis: mis te täna süüa tahate? Tahan
mannaputru. Ema: see on ju väga hea! Ema: no hea küll, teeme mida tahad. Homme tuleb
hiire laps ja mutionu ja veel üks jänkupoeg. Ja siis tuleb meile ka isa lõpuks reisult koju. Siis
lähme ka meie reisile koos isa ja külalistega. Siis kui me lähme veelkord reisule, võtame
Jänku-Luka kaasa. Oi, see on ju väga tore! Ja vaata, et sina auto alla ei jää! Siis on meil väga
tore, eksju? ütles ta. iga kord töötame balletis. Mul on iga kord kodus klouni seelik, ütles ema.
Jah, ütles Jänku, siis on meil vaja osta mulle ka. OK, ütles ema. Seal on liiga suured ja liiga
pisikesed. Ema ütles: jaa, aga meil on sellest ju väga tore. Jää sellest õhtust magama, millal
väsinud oled, ütles ema. Aga laps, kas sa täna tead, et me läheme külla ja sellepärast pead sa
natuke magama. Head ööd, ütles ema.

/ELAS ÜKSKORD ÜKS MÕMMI.../
Karin 5a
Elas ükskord üks mõmmi, tal oli väga igav, sest ema oli teatrisse läinud ja isa oli kaasa läinud
emaga. Ja vennamõmmi oli läinud kooli õppima ja siis tuli ema kell kaksteist, isa tuli neliteist
ja vennamõmmi tuli neli ja mõmmiõde kell seitseteist. Siis juhtus niimoodi, oli klõpsatus ja
need olid vargad ja… Aga mõmmi oli ikka varastest tugevam. Siis jälle klõksatus,
emamõmmi, isamõmmi, vennamõmmi. Mõmmilaps oli nii väga rõõmus, et tal ei olnud
midagi vastata ja siis juhtus niimoodi, et mõmmi läks, et õue a ema-isa ei lubanud. Niikaua,
kui nad ära olid, siis võis, aga kui nad tagasi olid, siis enam ei või. Ja siis tuli neile külla
naabermutionu, sest ta tahtis neid tervitama tulla. Aga juhtus pahasti! See polnud päris
mutionu, see oli hoopis varas. Edasi läks niimoodi, et mõmmi läks metsa, aga eksis hundi
juurde ära, aga see ei olnud võimalik, sest… aga ikkagi nad said aru, et mõmmi läks sügavale
metsa. Aga siis nad nägid ilusat sinist lepatriinut. Aga siis tuli teepeale vastu sarviline
putukas, see oli ämblik. Aga tema arust tundis värviline putukas ikkagi, sest kui teda ei ole
värvilist, siis on ta ikkagi varas. Sest kui ta varas ei ole, siis ta peab olema Gerdi laps. Et ta
oligi värviline putukas.

/ÜKSKORD KARUMÕMM.../
Maria 4a

Ükskord karumõmm läks metsa, et natukene lilli korjata. Et tüdruk oli ammu juba kodus, oma
kodus. Isa ja ema tulid koju ja siis oli tüdruk enda kodus ja tüdruk mõtles, äkki sööks
kohukest ha siis läks vanataat tüdruku külla. Ja vanataat küsis, kas sa sõid kohukest. Tüdruk
ütles, kas sa tahad multikaid vaadata. Siis karud mõtlesid, lähme natuke magama, siis lähme
poodi ja siis karud juba olidki poes ja karud ostsid sealt süüa ja läksid kiiresti koju. Ja siis
karumõmmid lähvad näiteks koju.
/TOONEKURG.../
Riina 4a
Toonekurg. Ta kukkus alla. Suri ära. Tuli üks mees ja viis ta enda koju. Siis tekitas paadi.
Linnu tiib läks katki ja parandati tagasi.

/MA JUTUSTAN LOO KIISUST.../
Adele 4a
Ma jutustan loo kiisust ja jänkust. Elas kord üks kiisu, kellel ema, mitu last oli tal ja ema
ütles: 4 hea laps, 6 last, neljandik lapsed, minge marju korjama ja palun vaarikaid ja neli.
Jänku läheb kiisudele appi, kiisud tahavad, et abistavad. Mis su ema nimi on? Minu ema nimi
on kiisu, kelle nimi on Marietta.
(kas soovid midagi parandada või muuta?)
Muudan loos nuku ja tüdruku.

/MINA LÄKSIN ÕUE.../
Andres, 4a
Mina läksin õue. Vaatasin õues oli suur vihmasadu ja välku oli. Emme pani õele pissipampersi. Suur torm oli õues, puud kukkusid. Meile ei kukkunud, aga teistele kukkus. Sihuke
torm oli.

/ELAS KORD KARUMÕMM.../
Adele, 4a
Elas kord karumõmm. Tal oli kaks last. Tal olid emad. Aga kord läks üksi väike mõmmi
jalutama. Aga nägi ühte tema sõbrat hunti. Aga ta mõtles, tema taga peab ka keegi olema.
Karumõmm pidigi tema taga olema ja ta piilus ja oligi! Väike karumõmm oli seal taga. Ta
valvas hunti. Nüüd ma muudan midagi. Jänes tuli ükskord külla neile, aga mõtles, neid polegi
kodus praegu. Aga ta mõtles ja mõtles, miks neid kodus ei ole. Siis tuli karumõmmi ja mõtles
jänku peale. Ja rebase peale, onu Riho peale. Ta kuulas, et nemad on üksi metsa läinud.

/KUI ME MAGASIME.../
Andres, 4a
Kui me magasime. Kukkusin unne ja ma nägin und, et läksin Liisule külla ja selline torm oli
tuul puhus puusid. Välku hakkas lööma ja vihm ja torm ja puud hakkasid kukkuma ja taevas

oli pime. Ühel päeval hakkas vihma natuke sadama ja siis hakkas lill kasvama ja päike paistis
ja lill kasvas. Üks kord tulin õue ja ma vaatasin taevast langevat tähte. Langev täht oli.

/KIISU LÄKS METSA KÕNDIMA.../
Mart 4a
Kiisu läks metsa kõndima. Kiisu läks koju ja tegi endale süüa. Friikartuleid . 4 praadi, 3
puud, viis kass ära. Üks köök. Ja siis ta leidis ühe inimese. Ja siis ta läks selle inimesega
kõndima. Ja siis võttis ühe raamatu.

ROBOTIST JA BÄTMÄNIST
Gert, 4a
Robotist ja bätmänist. Bätmäni jutt on palju kirjutatud. Vot nii jah (vaatas, kuidas ma
kirjutan). Bätmän hakkab lendama. Bätmän küsis ühelt robotilt: kas sina nägid ühte poissi?
Robot ütles, nägin küll, lähen otsin üles ja võtan kinni ja toon ära. Prinkšš…ššš…põmaki!!!!
Bätmän ütles, ega sa seda last leidsid? Robot: leidsin. Ja siis pani käed rauda poisile. Robot
pani. Ja siis robot lendas ja vaatas üles. Poiss tuli jälle ligidale. Poiss pani katusele hüpeka.
Bätmän läks järele. Ja sai kinni. Katuse peal. Bätmän pani selle närukaela kinni. Robot lendas
talle bätmäni juurde. Vaatas, et närukael oli eriti surnud. Siis hakkas lund sadama. Bätmän ja
robot läksid koju. Ja siis teine robot tuli ja teine bätmän ka tuli. Ja siis edasi, et poisid
vaatasid, et poiss oli surnud ja üks kõige suurem närukael oli hästi surnud.
/MA ÜTLESIN EMMELE, ET MA TAHAN.../
Andres, 4a
Ma ütlesin emmele, et ma tahan Miaga abielluda ja siis ma sõidan autoga pulma ja meil olid
ilusad pulmad. Ja siis teeme autoga ringe ja tuututame ka. Ja siis kui pime on, siis laseme
saluuti ka. Ja siis me teeme tiiru ümber maja.

/HAKKAS ÜKSKORD RAHET SADAMA.../
Karin, 4a
Hakkas ükskord rahet sadama. Ja siis on hästi külm väljas. Ja ükskord läks üks väike hiireneiu
välja. Ja ütles: oi-oi-oi, näe nüüd sadas lumi maha, nüüd saan hakata lumesõda mängima. Siis
oli siukene paha lugu, et hakkas vihma sadama ja tekitas porilombi. Ja siis oli siukene lugu, et
ta sai läbini märjaks. Sellepärast, et vihm ajas lume ära ja ta muutus kurvaks. Ja siis juhtus
niimoodi, et hundil oli hea meel ja ta vaatas, et hiirt püüda kinni oma sõbra kassile, kelle ta oli
ära varastanud, kes oli tema sõber juba. (Ja ta saigi kätte). Siis tuli tüdruk ja ütles: oh, kui
vaesed loomad, et viiks koju ja ema raviks terveks. Ja siis tegi ema ravimikohvri lahti, sest
tüdruk oli loomad juba koju viinud. Ja ema ütles: see kiirabimärgiga rohi sobib. Tüdruk ütles:
ei, see o minu rohi ja ema ja tüdruk ütlesid: seda tuleb suhu võtta. Ema: aga kõrva on parem.
Aga loomad näitlesid ja siis nad olid päriselt haiged ja ema lasi neile suhu ja nad jälle
näitlesid. Siis vaatasid kassipojad kõik järgi ja ütlesid emale välja ja tiigripoiss ka ja siis tuli
mutionu ja tiigripoisid ütlesid, et oh aeg! muti isa aga kas sa viiksid meid maa alla ja võtaksid
kristalli ja paneks loomade suhu ja siis võibolla nad rahunevad natukene maha. Ja nad
rahunesidki maha ja siis nad said kolmekesi sõbraks. Siis ütles tüdruk juhuu! Meil õnnestus,

et nad said koos sõbraks ja mutionu ravim oli hea. Ja kui loomad uuesti tahavad terveks saada,
siis mutionu võtab oma kristalli ja paneb jälle suhu.

JERRY JUTT
Triin, 4,5a
Jerry jutt. Ütle, mis Jerry teeb. Jerry magab. Jerry mängib. Jerry jookseb. Jerry mängib. Jerry
hüppab. Jerry istub. Jerry magab oma voodis. Jerry sööb. Jerry küünistab. Jerry on süles. Jerry
magab, silmad kinni laua all. Jerry jookseb. Jerry sööb kausist. Jerry magab süles. Jerry muru
peal kakab. Jerry on pissil murul. Jerry mängib. Jerry jookseb. Jerry lakub. Jerry närib. Jerry
nuusub. Jerry süles hoiab, küüntega. Jerry laseb küüned lõigata. Jerry opas. Jerry magab. Jerry
sööb. Jerry jookseb. Jerry mängib. Jerry jookseb. Jerry opas küünistab. Jerry magab.

/ELAS ÜKSKORD ÜKS VÄIKE TÜDRUK.../
Karin, 4a
Elas ükskord üks väike tüdruk. Siis ta kõndis paksus metsas ja korjas marju. Ja oh häda, ta
eksis ära ja enam ei leidnud koduteed üles. Siis tundis ta riisipudru lõhna ja hakkas selle järgi
minema. See viis veel paksemasse metsa. See viis huntide majja ja hunte polnud kodus. Siis
mõtles ta, koputas ta 7 korda, sellepärast, et seal oli 7 hunti. Siis hunte polnud kodus. Tegi
ukse lahti ja vaatas: ah siin lõhnaski see siis! Siis ta maitses isa taldrikust suure lusikaga, siis
ema keskmisest (nagu karumuinasjutus) ja siis väiksemast… siis karulaps sõi koos
hundiperega. Ja hunt maas oma laua taga. Siis läks kõik hundipere ära ja karulaps läks kaasa.
Ja siis ta nägi oma vanemaid, ja siis ta läks koju. Aga kodus oli samasugune pudru. Ja siis
nägi hiirepoiss seda metsas pealt. Ja siis tüdruk oli läinud juba koju. Ja siis vaatas traktorionu,
mis nendest loomadest sai, nad on kõik nii haiged, et peaks neid vaatama minema. Siis läks
onu vaatas, aga nad olid täiesti terved, ta ehmatas ja sõitis edasi.

/KUI LUMI SADAS.../
Andres, 4a
Kui lumi sadas, siis lumi sadas ära. Siis lumi muutus jääks. Ja lõppes ära. Ja siis tuli metsas
hunt ja vaatas, kas metsas lund on või ei ole? Siis järgmine kord jälle sadas lumi ja hunt
vaatas, et oli lund. Siis tuli karu Puhh ja vaatas kuri kassi ja kuri kass vaatas kurja koera. Kui
karu läks loomaaeda, siis kuri kass ei olnud enam kuri kass. Ja kui kuri koer läks loomaaeda,
siis ta polnud enam kuri koer. Ja siis tuli järgmine kord tibud ja tip-tip vihma hakkas sadama,
lapsed tuppa magama. Ja järgmine kord tuli lumi ja jää. Ja tibud tahtsid juua porilombist. Ja
järgmine kord läksid puud vahtralehte sööma tibud. Ja siis tibu läks mulla peale ja vihma
hakkas mulla peale sadama ja hakkas lill, ilus võilill kasvama. Ja siis tuli kastiauto ja tiiger ja
Puhh. Järgmine kord tuli kastiautole järgi tiiger ja Puhh ja prügiauto, kraanaauto ja traktor. Ja
hea kass. Tuli üks kass ja Puhh vaatas kastiauto ja seal oli torm ja tormituul ja tibud hakkasid
kartma ja tuul puhus tibud ära. Järgmine kord tuli laev tormituulega ja laev läks pikali. Ja
ükskord tuli see part, piilupart rongijuht. Juhtis seda rooli.

/LÄKSIME LAEVA PEALE.../
Silvia, 3a

Läksime laeva peale. Olime edasi Saaremaal, siis magasime. Läksin hobust vaatama, andsin
talle õuna ja muru. Hobune tahtis issi opuraati. Püüdsime kala, saime kaks kala. Andsime
kalale süüa ka. Matu püüdis ka kala. Ei saanudki küpsetada.

/MINU VENNA OLI TITA.../
Kati-Liis, 3a, M. Niine
Minu venna oli tita. Lähen vanaema juurde, mängin vanaemaga. Vanaema ujus ja järsku tuli
krokodill. Krokodill ei söönudki vanaemat ära. Krokodill oli loll.
Läksin isa juurde, käisime mere ääres. Nägin, et vanaema oli krokodilli suus ja krokodill sõi
vanaema ära. Minu vanaema sai surma. Ühel päeval vanaemat enam polnud.

/MUL ON SEEBIMULLI VAHUD.../
Kati-Liis, 3a, M. Niine
Mul on seebimulli vahud. Seebis on vahud, ütlesin niimoodi oma vanaemale.
Seebis ei olnud vahtu. Mu vanaema tegi nalja. Vanaema oli kurb. Kelgutasime vennaga mäe
peal. Mina hakkasin kartma. Venna läks mäe peale. Venna läks tükast lolliks. Ta on väike
poiss. Heiki hakkas üksi kartma, sest ma läksin kelgu pealt maha.
Minul hakkab sündima väike vend. Sünnib detsembris, kui Merili enam lasteaias ei käi.

/AUTOGA SÕITSIN.../
Richard, 3 a
Autoga sõitsin, siis oli seal kaev. Kaevus oli vett, seal oli hästi sügav. Hästi pori oli. Issi tegi
seal tööd, vedas puusid meie keldrisse. Läksime tuppa, sõime ja läksime magama. Ja siis oli
juba Helle kodus.
Ma läksin issiga jalutama ja issil sai aku otsa, pani issi laadima ja Helle tegi süüa.

/KODUS MÄNGISIN.../
Martin, 3 a
Kodus mängisin, siis läksin vanni ja mängisin punase autoga. Läheb see alla, siis ta läks
mulliseks. Ma ei tahtnud homme teisipäev mulle. Tahtsin laevaga sõita hoopis. Ma vaatasin
telekast formelimultikat ja veel karumõmmi multikat. Heily õppis koolis. Emme käis ka
vannis ja pani oma jalale kreemi. Jalal oli valus.

/VANA PÄIKE.../
Ken-Rasmus, 4 a
Vana „päike“ on kaugele kolinud. Bussiga peab sinna sõitma ja siis ma läksin trepist üles ka.
Kõige üles läksin, siis läksin uksest sisse. Mängisin ja sõin, mängisin veel. Läksin koju.

Läksin vana Päikese autoga koju. Autos emme pani turvavöö kinni ja istusin emme sülle. Olin
kodus ja mängisin.

/KÄISIN MAAL.../
Reimo, 4 a
Käisin maal, ma mängisin Arturiga. Ta on 3-aastane. Kui üles ärkasin, läksime õue. Janar tuli
koju ja läksime õue. Ta pesi autot ja kui ta pesi auto ära, läksime vaatama Zigulid. Moskvitš
oli küüni all. Vana auto oli küüni all Heino auto. Heino ostis endale uue auto ja Silver on
lapse isa.
/VÄIKE PÄKAPIKK.../
Andres, 4 a
Väike päkapikk saia küpsetab. Mängisin õues lastega. Mina olin mutt mulla sees. Silvia oli ka
mutt. Otsisime mutte, ta leidis minu üles. Otsisime ja rohkem ei tahtnud mutte otsida.
Hakkasime kühveldama ja panime tagasi magama. Leidsime mulla seest hiire ja panime
tagasi.

/HOBUNE KÄIS PRINTSESSIGA.../
Katarina, 4 a
Hobune käis printsessiga metsas. Jalutas muru peal tema. Keegi leidis üles südame, see oli
jänku. Viis selle oma metsa. Jänkuema, isa ja beebi olid ka metsas. Hüppas sinna ära ja karu
ei saanud kätte. Karu püüab kinni jänku. Jänku püüab tita kinni. Homme läks hobune tiigerit
vaatama. Tiigerid on vangis, kurid lõvid ka. Jänku krõbistas küpsist. Emmega saan minna
metsa. Printsess kappas metsas, otsis päikest. Põdrake leidis päikse üles.

/ELAS ÜKSKORD KUKEKE.../
Stefan, 5 a
Elas ükskord kukeke ja kanad. Nad läksid vahepeal riidu. Nad lendasid peadega kokku ja
vastu. Ja nad lõpetasid ära lendamise. Nüüd läksid nad magama ja ärkasid üles ja olid väga
unised. Munad hakkasid kooruma. Nüüd olid munad ära koorunud.
Tibud tulid muna seest välja. 22 tibu tuli. Kanad läksid lendama. Kanad tõid tibudele usse.
Kanad tulid tagasi. Tibud magasid. Kanad istusid pesade peale ja tema tiiva all olid lapsed.
Lapsed ärkasid üles ja munadest olid tulnud jälle tibud.
Koorunud tibul oli müts peas ja ta ei näinud midagi. Nüüd tuli munakoor peast ära. Kõikidel
tulid koored peast ära. Toodi süüa tibudele. Kõik.

/ELASID KORD.../
Kevin, 7 a
Elasid kord hiir ja hunt. Nad elasid metsas. Seal metsas elas üks tiiger, see tiiger oli hea. Aga
ükskord see tiiger sattus randa. Seal rannas oli hästi palju teokarpe. Need teokarbid olid

valged. Siis ta läks jälle metsa. Seal elas üks koer. See koer oli hea, aga koer nägi jänest ja
jänesel oli sõber karu. Aga ükskord see karu kadus ära.

/INGLIKE, INGLIKE.../
Merilyn,7 a
Inglike, inglike, tule mulle välja, mis siis on, kui ma ei tule välja. Ma tahan süüa hästi palju.
Pole mul põhjust välja tulla. Kui ma ei taha, siis ma ei taha. Tuju on mul paha, ma nutan nagu
väike. Mulle meeldib kodus olla, ma ei taha külmetada.

/KUIDAS SUL TUJU LÄHEB.../
Merilyn, 7 a
Kuidas sul tuju läheb? Hästi läheb. Mis sa nutad? Pole mul põhjust sulle öelda. Karu varsti
tuleb, räägi, räägi kõik ära. Suur tuju kui Sul on paha tuju. Võid kõik mulle ära rääkida.
PUNAMÜTSIKE 2
Lizette, 4 a
Elas kord Punamütsike. Vanaema kudus talle punase punase mütsi. Ta läks vanaemale moosi
ja saia viima. Ta läks läks metsas ja järsku tuli hunt vastu. Ta läks Punamütsikese juurde ja
Punamütsike ütles, et ta viib enda vanaemale saia ja moosi. Hunt varastas, võttis korvi käest
ära ja siis jooksis korviga minema ja siis hakkas Punamütsike nutma. Ta korjas metsas marju
ja viis vanaemale ja vanaemal oli nii hea meel.

ILUS NÄKINEID
Eveli, 7 a
Ühel päeval leidsid metsaelanikud vee juurest näkineiu. Metsaelanikud ütlesid: „Jää siia.“
Näkineid ütles: „Ma ei saa. Ma pean suurema osa olema vee sees.“ Siis metsaelanikud ütlesid:
„Seal kaugemal on üks suur meri. Viime su sinna.“ Näkineid hüppas hirvepoisi täppide peale.
Nad kihutasid ja kui nad kohale jõudsid, näkineid hüppas vette. Näkineid ütles: „Soola oleks
vaja.“ Päkapikud otsisid soola ja üks päkapikk valas kuhinaga soola ja näkineid käis vahest
pinnal ja vahest veel.

BUSS
Sergio, 6 a
Bussijuht karjus kogu aeg, et astuge tahapoole, tahapoole! Kõik astusidki tahapoole, siis buss
läks sõitma, tahtis minna, aga siis tuli jõehobu Juula ja astus bussi ja siis lükkas kõik taha. Siis
läks bussi tagumine osa maha ja siis hõikas bussijuht: „Kaduge kõik välja!“
HALDJATE TANTS
Crisabell, 6a

Haldjas jooksis enda sõbranna juurde. Ta tahtis teada, kus toimub printsessi pidu. Ta mõtles,
et printsessi pidu on lossis ja tal oligi õigus. Sõbranna leidis ta üles ja ütles talle: „Kas sina
tuled peole?“
„Jaa, mina tulen peole ja sind ma just otsisingi, et tahtsingi seda teha. Ja kas sina tead, kus
pidu toimub?“
„Jaa, lossis.“
„Oh, seal ma arvasingi, et see juhtub. Kas sina ikka päriselt tuled sinna?“
„Jaa, tulen ikka. Aga kas sa äkki aitad mind?“
„Aitan ikka. Sõbrad peavad ikka aitama üksteist. Me oleme ju sõbrad?“ nad hakkasid köögis
nõusid pesema ja igasuguseid asju tegema.
Liida tuli ja ütles: „Kas on juba kingitused välja mõeldud teistele haldjatele ka?“
„Jaa, mul on juba kõik olemas. Koguaeg ainult mõtlen, kas need sobivad, sobivad aga üks on
mul küll väga ilus kingitus. Tahad ma näitan sulle? Näe, niukene ongi see kingitus. Ja haldjad
läksid peole.

ILUS NÄKINEID 2
Diandra-Cheliin, 6 a
Ilus näkineiu istus kivil ja ütles: „Mina saingi nüüd merineitsiks, sellepärast et üks teine
merineitsi õpetas mind merineitsiks ja nüüd ma olengi siin. Kas te näiteks tahaksite ka tulla
vette?“
„Ei, mina ei saa veel vees ujuda, sest mina olen liiga pisikene ja ma ei taha vees eriti ujuda,
sest ma saan märjaks ja mul pole kuskile ennast kuivatada.“
„Aga sa saad ju mu selga hüpata ja siis koos ujume.“
„Ja seda ma tahan väga.“
„Kas mina võin ka seda teha?“
„Jaa, kes väike on, see saab seda küll teha.“ Nüüd ütlesid: „Muidugi! Muidugi!“
Nii nad hüppasid neitsi selga ja hakkasid ujuma. Kui neitsi vaatas, et seal on liiga sügav, ujus
ta madalama juurde ja ütles: „Seal on juba liiga sügav, sinna küll ei saa minna. Muidu mina
upun ära. Ei, ma tahan sinna minna.“ „Ei, me ei saa! Muidu upume kohe nagunii ära.“ „Aga
mis meist saab, kui me ära upume?“
„Ah sind! Seda ei tea veel mitte keegi! Aga mina tean kõike, sest mina olen vee-elanik ja elan
kogu aeg ainult vees ja mina tean, kuidas sügavasse saab. Seal on vaja ujumisrõngast ja
kätiseid, et seal ujuda saaks. Muidu upud sina ära, väike oravakene. Muidu mina hakkan
muretsema ja me ei näegi enam üksteist. Niimoodi ongi kurb lugu.“
„Mul on sõbra juures kätiseid ja asju, aga ma ei tea, kas ta annab seda ja kas ta üldse on
kodus. Ma lähen vaatan vee alla, kas ta on kodus. Lähen vaatan, kuidas mu sõber kala ka elab.
Tulen kohe tagasi! Oodake siin!“
Kõik vastasid: „Ja-jaa!“ Ja nii nad ootasid ja liiga kaua aega läks. Nii nad läksid oma majja
lõunauinakut tegema. Neitsi oli tagasi ja ei näinud enam ühtegi looma. Nii ta läks oma pessa
tagasi ja magas ka lõunauinakut. Õhtul olid jälle kõik sõbrad tagasi ja neitsi ka. Nad mängisid
ja ujusid seal ja seal. Aga üks loom ei julgenud enam üldse ujuma minna ja see oli väikene
hiirekene. Ta ei saanud ujuma minna, sest ta oli liiga pisikene ja tal ei olnud mitte midagi
selga panna, kui ainult pisikene päästevest. Neitsi ütles: „Aga mina tean üht rotti ja hiirt. Äkki
lähen küsin roti ja hiire käest, äkki need lubavad, kui ainult neil see on.“ Nii ta läkski ühte
kohta, kus ta nägi neid. „Mul on väike sõber ja ta ei oska veel ujuda, ta on liiga pisikene. Kas
te laenate talle kätist?“ „Jaa, hea meelega,“ vastasid hiir ja rott. Nii ujus ta tagasi ja andis
hiirele. Nüüd said kõik ujuda ja merineitsi oli väga rõõmus.

PRINTS OTSIB NAIST
Diandra-Cheliin, 6a
Elas kord üks kuningas ja ta oli uhke mees ja ta otsis endale naist. Ta oli väga vapper ja ta oli
väga lahke. Ta läks põldude vahele jalutama ja ta otsis seal endale tugevat vaprat naist, kes on
väga hea. Ta läks ja leidis ühe puu ja seal all oli vana mees ja ütles talle: „Kas sa tead, kus on
kõige ilusam naine?“ „Ei mina seda ei tea. Aga mine natuke edasi, ma tean ühte meest, kellel
on ilus kaupmehe tüdruk ja ta on väga ilus. Mine küsi tema käest, kas tema tahab seda teha.“
Nii ta läks ja läks mööda teed, nägi vanapaganat. Ütles: „Kas sina tead, kus on see naine, mis
ütles vanamees, üks puu all. Tema nimi on Peeter.“ „Ei mina ei tea mitte midagi, aga mine
veel kaks kilti edasi. Seal on see loss ja ma ei tea küll, mis ta nimi on. Ta peaks küll olema
Kristiina, aga pärisnime ma tal küll ei tea.“ Nii ta läks ja läks ja ütles: „Tere, mina otsin
endale ühte naist siit majast. Kas siin on see naine Kristiina?“ „Ei, siin on Aveliina.“ „Aa, ma
tahan endale väga ilusat naist.“ „Jaa, mine sinna tuppa ja seal ta on ja tema otsib endale
sinugsugust peigmeest.“ Nii ta ütles: „Tere!“ Neiu ütles: „Tere, tere!“ „Mina otsin endale
naist. Kas sina tuled minule naiseks?“ „Tulen ikka.“ Neiu oligi otsinud endale samasugust
meest ja ta ütles: „Mina tahan endale ka lapsi.“ Ja nii nad leppisid kokku, aga printsess oli
teinud endale väga ilusa kleidi, mis oli tal juba seljas. Kristallid olid tal kleidi küljes ja tal oli
valge kleit ja see oli ka väga ilus. Nii nad abiellusid ja nüüd tulid ka lapsed.

JUTT ELEVANDIST
Diandra-Cheliin, 6a
Elas kord üks ilus daam elevant ja tema nimi oli Kitriina. Temale meeldisid väga lilled ja
tema läks ühte lillepoodi ja ostis väga ilusaid suuri lilli. Ja talle meeldis nii nende lõhn, et ta
lasi seda isegi teha endale kasvatuseks aeda ja ta otsis endale ühe lille ja pani selle endale
taskusse, et see oleks tal pluusi küljes väga ilus. Nii kõik vaatasid, kui ilusad lilled ja küsisid
tema käest, et kus tema küll niuksed asjad saab?
Tema ütles, et ta ostab need ühest laopoest ja täna oli aint ühe korra, et rohkem ei saa, sest
kõik lilled said juba otsa. Tema oli viimane, kes lilled endale sai. Nii nad kõik olid kadedad ja
hakkasid selle akna taga iga päev piiluma, et miuksed need lilled ikka tegelt välja näevad.
Seal lille otsas tuli välja üks kena daam uss. Ta ütles: „Et see on väga väga lahe ja ta koguaeg
aina mainis ja mainis lilli.“ Ta ütles, et tema tahab sinna elama jääda ja talle nii meeldisid
need. Ta ütles: „Aitäh, et sa lubad mul nende lillede all olla. Need on väga hea lõhnaga ja ma
armastan lilli ja need on väga ilusad lilled ja mulle meeldivad need ja nende lillede nimed on
petooniad.“ „Oo imelik nimi ja väga ilus kah,“ lausus elevant Kitriina. Uss ütles: „Kas ma
võin ka sinu juurde elama tulla?“ „Jaa, nagu tahad ja mina olen väga lahke ja luban sul
koguaeg, mis teha. Ükskõik, kasvõi koguaeg kaasa tulla.“ Ta oli ostnud ühele enda lapsele
ühe väikse kingituse, lilled oli ta endale ostnud ja talle ühe ilusa lillelise kruusi. Lapsele
meeldis väga lilled ja lilleline kruus ja ta ütles: „Oi, kui ilus! Oi, kui ilus! Mulle meeldib, aga
kes see sõber on?“ „See ei ole sõber, vaid see on sõbranna.“ „Ahsoo, ta on väga lahe. Kas ma
võin ta endale võtta?“ „Kas sa tahad mu lapsele endaks mänguasjaks minna?“ „Muidugi
tahan! Mulle väga meeldivad lapsed ja ma saan koguaeg temaga magada. Tal on nii mõnus
pehme voodi ja ma koguaeg olen ainult siin ja ma kuulan koguaeg ainult teie sõna.“

KUIDAS HALDJAS TAHTIS MERINEITSIKS
Diandra-Cheliin 6a

Üks tüdruk istus lillel ja mõtles, et ta oleks merinetisiga samasugune. Nüüd ta ütles, et läheks
otsiks ühe mere ja küsiks, et kuidas saada niukseks ilusaks tüdrukuks. Ta lendas sinna ja
vaatas, et seal on meri. Nii ta nägi üht merineitsit ja küsis tema käest, et kuidas saada
merineitsiks? Merineitsi vastas: „Aga sina ei ole ju merineitsi, sinul on võlukepp ja sina saad
võluda igasuguseid asju. Mille jaoks sul üldse merineitsiks on vaja olla?“
„Sellepärast, et mulle meeldib olla ja ma tahan kogu aeg vee all ujuda.“
„Aga ma võin sulle öelda võlusõnad.“
Ta ütles: „Jaa, seda ma tahan väga, aga kuidas, kas ma oskan üldse öelda neid võlusõnu?“
„Jaa, kindlasti oskad. Ma kolme päeva pärast ütlen sulle need võlusõnad.
„Ok.“
Nii ta lendas oma ema juurde ja ütles: „Ma saan varsti merineitsiks, ma saan varsti
merineitsiks!“
„Kas sina saad tõesti merineitsiks?“
„Jaa.“
„Aga kuidas?“ küsis ema.
„Ma ei tea veel. Merineitsi ütles mulle, et ta õpetab mind kolme päeva pärast merineitsiks, et
ma saaksin kogu aeg vee all ujuda, et ma ei peaks õhus koguaeg lendama. See ju väsitab ära,
kui ma kogu aeg lendan.“
Nii ütles ema: „Nojah, seda peaks kõik teadma.“
Nad tegid ühe peo ja siis ütles ema: „Minu tütar saab merineitsiks, kõige ilusamaks
merineitsiks.“
Ja nii need rahvas oli kokku leppind ja kõik hüüdsid: „Elagu printsess! Elagu printsess! Sa
oled kõige ilusam merineitsi kogu maa peal!“

LAULJA
Diandra-Cheliin 6a
Elas kord üks laulikmees. Ta laulis kogu aeg ühe vana daami akna taga, et ta kuuleks väga
ilusat muusikat. Nii sai vana memm väga kurjaks ja ütles: „Lõpeta see möla! Ma ei saa
magada!“
„Kas tõesti? Siis ma lõpetan ja hakkan hoopis homme tegema.“
„Ei! Sa ei tule enam mitte kunagi siia, sest ma olen juba tüdinud. Sa oled juba kaks aastat siin
peavaluga käind.“
Nii ta ütles: „Minu koht on ikka siin mängida.“
Ta mängis edasi ja vanama tõi tagant toast vett ja kallas talle pähe.
„Kes see viskab?“
„See olen mina. Mulle aitab sinu muusikast!“
Nii ta läks minema ja laulis edasi kogu rahvale.
Kõik rahvas aina koguaeg karjus: „Ole tasa! Me ei saa teha, mida tahame. Muidu me ei saagi
midagi teha. Ainult sina laulad ja laulad. Terve maja väriseb varsti, ei tea mida.“
Nii ta läks teise linna ja hakkas uuesti laulma. Seal ei olnud kedagi, kes teda segaks. Tal oli
juba enda kodu ja seal ta mängis iga päev muusikat ja kui ta linna läks, võttis ta alati kitarri
kaasa ja hakkas seal ka mängima ja keegi ei öelnud talle, et ole vait, et see on paha möla, et
seda ei kuula mitte keegi. Aga seal kõik nautisid aina muusikat ja muusikat ja tahtsid, et
sellest tuleks ka plaat välja. Nad ütlesid: „Sa laulad väga ilusti.“ Nii ta ütles: „Et mina tahaks
küll muusikuks hakata, ja kas te aitate mind?“ Nii nad aitasid teda ja nii ta saigi lauljaks. Kui
ta läks juba teise riiki, kus ta enne oli, hakkasid kõik tema laulu kuulama ja kõik olid väga
targad sellest laulust ja õppisid sedasama laulu ainult tema juures, sest tal ei olnud veel naist

ja keegi ei tahtnud, et seal keegi oleks, muidu see oleks kõik segama ja keegi ei taha seda.
Aga talle meeldis kõige rohkem ainult muusikat mängida.

SIILI SÜNNIPÄEV
Sergio 6 a
Siilil on sünnipäev. Ainult üks kingitus on emalt – lips. Karu lõi kõvasti ukse lahti ja lill läks
puruks. Kolmas külaline oli liblikas, tema tõi auto. Öökull tõi raamatu. Orav tuli külla, tõi
tordi. Bussiga tuli ja tõi tordi. Siil tuli külla, tõi piima. Uss tuli külla, tõi šokolaadist nätsud.
Hiir tuli külla ja tõi õuna suure. Konn tuli külla, tõi seljakoti. Kõige viimane oli tigu, kes tõi
õhupalli.

KANA MUNEB KANA
Andres 7 a.
Kana ükskord munes hästi suure muna ja seal sees oli isane kukk. Siis ühel päeval tuli
talumees vaatama, kuidas see isane kukk siia sai. Talumees mõtles kuidas kana saab nii suure
muna muneda. Siis kana iga päev munes suure muna, kus sees oli õde, vend, vanaisa,
vanaema. Ta kinkis talle batuudi. Ja kui kõik kanad seda nägid, mõtlesid, et sinna saab rebase
lõksu panna, sest rebane oli iga aasta ühe lapse ära varastanud. Ja siis nad mõtlesid, et rebane
tuleb täna õhtul ja siis nad ehitasid sellise hernehirmutise, kus sees oli pipar. Rebane
hammustas seda ja siis ta hakkas aevastama. Kui peremees tuli hommikul, siis ta nägi seda
rebast. Ja kui ta seda rebast nägi mõtles, et ta teeb sellest rebasest praadi. Ja mõtles, et selle
rebase võib ära küll praadida, sest ta varastab iga aasta kanu. Kana sai muna kätte.

KAPIUKSEKOLLID
Pamela 5 a.
Onu istus ja jõi teed, siis tulid kapiuksekollid kapist välja. Siis nad olid traktori peal ja
lõhkusid traktori ära. Siis ärkasid teised töömehed ülesse ja ei näinud kuskil kolle. Siis nad
läksid mööda ilma rändama. Kollid läksid kappi tagasi ja onu läks oma koju tagasi.

KARU JA SIIL, KÄEKELLA LUGU
Jenss 6 a.
Karu ja siil läksid üle silla. Karu ütles: ‘’Ega sa käekella kaasa ei võtnud.’’ Siil ütles: ‘’Kas sa
ei näe, et su käe peal on käekell?’’ Karu ütleb, et see on nii vana käekell, et sellel pole
numbreid ees. Siil aga ütleb, et seal on nupud. Aga karu vastab, et nuppudest ei näita kella.
Aga karu ütleb, et sul on ka käekell. Siil ütleb, et minu käekell on tossudega. Aga karu vastab,
minu käekell töötab ju ikka, vaata. Nägid ühte maja. Seal töötas hunt. Ja siis kui nad seal olid
nägid, et ta küpsetab saia. Siis nad ütlesid, et meil on kõht väga tühi. Hunt ütles, et siin on
vaba laud. Ja elas ükskord käbi ja muinasjutt sai läbi.

KASSIST, PERENAISEST, RAKETTIDEST
Merilin
Elas üks kass. Tuli üks perenaine. Nad mängisid koos, lõpuks väsis kass ära ja siis nad läksid
koju. Lõpuks kui kass ärkas, kuulsid nad häält, siis tõusis perenaine. Nad läksid koos õue. Kes
lasevad rakette, onud lasevad rakette. Läksid tagasi tuppa. Siis väsisid lõpuks ära.

KOER JA KASS
Kärt 6 a.
Elasid kord kass Turba ja koer Karu. Nad mängivad ja vahest kaklevad ka. Kui mina koju
lähen, siis tavaliselt ma mängin nendega. Emme ja vend on kaasas siis me jalutame. Koer elab
õues aga ka kass elab õues. Käib ainult koridoris söömas. Koer valvab meie kodu ja vahest
magab ka. Kass meil ka magab. Kass sööb kala ju ka, koer aga kala ei söö.

KOERAKE, KES EKSIS METSA
Maris 7 a.
Elas kord väike koerake, ta nimi oli Jospel. Läks kodust jalutama aga eksis ära metsa. Varsti
oli õhtu, kell oli pool kakstist. Vanemad läksid otsima, tütar ka aga nad ei leidnud. Koju
jõudes oli kell öösel pool kolm. Nad olid väga mures. Hommikul oli aga koer juba kodus ja
vanemad nägid teda. Vanemad küsisid: „Kus sa olid?“ Koer vastas: „Auh, auh“-olin metsas ja
eksinud. Ta siis sõi ja oli hirmus väsinud. Läks magama. Ja tõusis siis, läks jälle jalutama aga
nüüd ei eksinud ära. Ta leidis omale sõbra jänese Juta ja nad said sõpradeks. Jänes küsis: „Mis
sinu nimi on?“ Aga koer ei tednud, sest ta on ju koerake.

KULDSÕRMUS
Kertu 6 a.
Loomad läksid metsa. Leidsid kuldsõrmuse. Ja rebene arvas, mis see võiks olla. Siis läksid
sirelipõõsa juurde ja küsisid doktorilt, mis see võiks olla. Doktor arvas, et see on kuldsõrmus.
Ja siis rebane ütles: ’’Oota, oota minu taskus on veel midagi.’’ Ja doktor ja loomad ütlesid, et
see on käevõru.

MANA JUURES
Melany 5 a.
Mana juures on õuekoer ja kass. Toakoer ka. Max on seal kus värav ja et ta välja ei lähe, ta on
suur ka. Kui ma läksin emme juurest mana juurde Viljandi. Siis Aimar lubas mängida aga ta
ei mänginud, ta läks ära hoopis. Ma oli kaks ööd vanaema juures. Onu Enn pani puuriita
puud. Mina võtsin kiisu ja panin puuriida peale. Ja vanaema aitas pärast kassi alla.

MINU KODU
Anete 6 a.

Ma kodus maalin, mängin ja meisterdan. Sorteerin mänguasju, sest mul on neid väga palju.
Mu tuba on Puhhe täis. Mulle väga meeldivad Puhhi raamatud. Alati sati pealt vaatan. Arvuti
on katki ja emme auto on ka präegu katki. Vahel mängin emmega lauamänge. Aitan emmet
töö juures, olen igal pool käinud emme töö juures.

OKASROOSIKESE ILUS PÄEV
Karmen 6 a.
Elas kord üks Okasroosike. Läks ta ühel päeval jalutama. Siis ta nägi ühte nõida ja see nõid
oli väga mürgine. Ta tahtis teda kallistada, siis ta kallistas ja ta oli väga mürgine ja ta suri ära.
Ja siis nõid hakkas naerma. Ja siis ta naeris kõvasti ja naeris taevasse ja taevas läks üleni
mürgiseks. Ja siis ta naeris nii kõvasti, et kõik inimesed surid linnas ja korteris ära. Ja siis ongi
kõik.

ORAVA SÜNNIPÄEV
??
Elas ükskord orav, siis tuli rebane külla. Siis tuli hunt külla, siis tuli kobras. Siis tuli orava
sünnipäev. Siis orav tegi tordi valmis.

PATUKAHETSEJA
Stein- Marten 5 a.
Elas kord üks perenaine, tal oli kass, ta tõi sahvrisse piima. Siis kass läks sahvrisse ja võttis
piima. Hakkas piima limpsima, siis kassil kukkus piim ümber. Siis ta otsustas minna pattu
kahetsema. Siis tal tuli vastu koer. Siis kahekesi läksid, siis tuli vastu jänes. Jänes ütles: ‘’Kus
te lähete?’’ Kass ja koer ütlesid, et me lähme pattu kahetsema. Siis jänes ütles: ‘’Mina ajasin
piimakausi ümber.’’ ‘’Võtke mind ka kaasa:’’ ütles jänes. Mis pattu sa siis tegid? Siis tuli
rebane, siis läksid kõik. Siis jõudsid ühe silla juurde, kass proovis üle minna ja saigi üle. Siis
proovis koer ja sai. Siis proovis hunt aga kukkus sisse. Siis proovis rebane ja kukkus ka sisse.
Siis proovis jänes, ta värises ja kukkus ka sisse. Rebane ütles: ‘’Mängime.’’ Siis nad
mängisid. Siis see kes sureb ära, selle sööme ära.

POODI LÄHEMINE
Ilja 5 a.
Ühel päeval läks jänes jalutama, talle tuli vastu kiisuke. Kiisuke ja jänes läksid poodi. Vastu
tuli karu ja nad küsisid, kus sina lähed? Karu ütles, kuhu teie lähete, poodi. Karu ütles:
‘’Võtke mind ka’’, nad võtsid. Läksid kolmekesi ja vastu tuli hunt. Hunt ütles, kuhu teie
lähete. Siis ütlesid poodi. Võtke mind ka, hunt ütles. Vastu tuli rebane, kuhu teie lähete,
poodi. Läksid kõik koos. Vastu tuli siil õunadega. Ta andis neile ka õuna. Küsis kuhu teie
lähete, poodi. Läksid, läksid kuni jõudsid sillani, läksid edasi kuni tuli viimane mets. Seal
oligi pood. Läksid sillast üle. Karu kukkus vette, hakkas ujuma. Jäigi viimaseks. Tuli hundi

kord, sai sillast üle. Rebane läks ja põmmaki maha. Jäi viimaseks. Kõik said sillast üle ja
läksid poodi, kuni vastu tuli mesimumm. Võtke mind ka, nad võtsid ta kaasa. Läksid poodi ja
ostsid kõike mis vaja. Siis läksid kõik koju ja muinasjutt läbi.

PUNAMÜTSIKE
Lysett 6 a.
Elas kord Punamütsike. Punamütsike läks vanaemale süüa viima. Siis tuli vastu hunt. Hunt
küsis: ‘’Kuule Punamütsike korja lilli, ma lähen su vanaema juurde’’. Hunt koputas uksele,
lase mind tuppa. Vanaema tegi ukse lahti ja hunt sõi vanaema ära. Hunt läks ise sinna
vanaema kohale. Siis Punamütsike koputas uksele. Läks tuppa. Punamütsike küsis: ‘’Miks sul
nii suur suu on?’’ Et ma sind paremini saaks ära süüa. Siis tuli jahimees ja lõikas hundi kõhu
lõhki ja vanaema ja Punamütsike tulid välja. Jahimees pani kivid hundi kõhtu. Hunt läks
jooma ja kukkus tiiki.

PUNAMÜTSIKE
Kailiis 6 a.
Elas kord tüdruk. Vanaema õmbles talle punase mütsi. Siis ema saatis ta ükskord vanaema
juurde kooki ja jooki viima. Kohtas ta siis hunti. Hunt ütles, et vaata seal on ilusad lilled ,
korja vanaemale. Siis ütles Punamütsike, et ema ei luba teelt kõrvale minna. Siis Punamütsike
läks edasi aga hunt jõudis temast ette ja sõi vanaema ära. Siis pani ta ennast vanaema moodi
riidesse. Jõudis Punamütsike ja koputas uksele ja siis tuli hunt ja sõi ta ära. Siis tulijahimees ja
võttis noa ja tegi hundi kõhu lahti ja siis tuli vanaema ja Punamütsike välja.

PÄKAPIKU JÕULUVANA AITAMINE
Annet 5 a.
Elas kord päkapikk. Päkapikul oli palju tööd. Jõuluvana ütles: ‘’Vii lastele kommi ja
šokolaadi.’’ Päkapikk nõustus sellega. Siis jäi jõuluvana haigeks ja siis tuli päkapikk ja ütles,
et ta ei saa teda aidata. Tuli teine päkapikk ja ütles, et mina saan sind aidata, mul on
võlurohtu. Ja ta andis võlurohtu. Siis tõi päkapikk poest. Ja siis saigi läbi.

PÖIAL-LIISI
Maribell
Elas kord üks ema. Ta sai nõialt seemne. Seemne seest tuli välja Pöial-Liisi. Pöial- Liisi elas
lehtede sees. Ühel päeval oli ta teises kohas, ta kohtas kahte konna. Ja siis lendas kärbes
mööda ja võttis ta peale, viis kaugemale. Siis lasi ta metsas maha. Siis nägi ta üht põldhiirt.
Siis ütles, et kas ma võin siia elama jääda. Jah aga sa pead mulle muinasjuttu lugema. Siis
mutiisand tahti endale naist saada. Aga Pöial- Liisi sai teada, et mutt tahab teda naiseks saada,
läks ta Pääsukesega minema. Ta kohtas pärast printsi ja ta sai väikesed kristall tiivakesed.

TALUPOISS

Viktooria 6 a.
Elas kord talupoiss. Ta oli väga vaene. Ta võttis naise ja tulid lapsed. Ta läks kulda otsima.
Leidiski kulla ja elas koos oma kullaga õnnelikult elu lõpuni.

ÄMBLIKMEES
Jaanus 7 a.
Elas kord ämblikmees. Ta sai muutuda nii, et teda üldse ei näe. Ta sai niiti lasta. Siis tal tulid
käest kaamerad välja, mida ta sai lasta, ämbliku moodi. Ta sai olla ka üks mees ja sai muutuda
ka ämblikmeheks. Ta võitles ka koletistega.

ÜKS TÜDRUK, KES TAHTIS NÄKINEIUKS SAADA
Aliandra 7 a.
Elas kord üks tüdruk, kelle suurim unistus oli saada näkineiuks. Ükskord ta jalutas linnas, siis
ta nägi võlurit. Siis läks võluri juurde ja küsis: „Kas ma saan näkineiuks?“ Ja võlur ütles:
„Jaa.“ Jaa siis ta küsis kas ma saan merre ka? Võlur ütles: „ ma ei tea.“ Võlur hakkas
nõiduma ja siis ta oligi suures meres ja tal oli sõpru ka. Ja ta mängis sõpradega palli. Kõik
teised olid merineitsid aga tema oli näkineiu. Kui igal ühel oli sünnipäev ja siis ta sai mere
peale minna. Siis tuli näkineiu kord, meri oli väga ilus ja tal oli kahju, et ta ei saa rohkem
vaadata. Aga saan siis kui isa on tööl. Siis ta ütleb, et ma ütlen oma sõprade nimed Anette,
Marissabell ja Liisu. Siis näkineiu läks poodi, ta mõtles mida osta ehteid või süüa. Ta läks isa
käest raha küsima ja isa andis. Ja ta ei tednud mida osta. Talle meeldisid kalliskivid ja
kaelakeed. Ta ostis tähtkuju kaelakee, sest ta oli neitsi. Siis läks ühte teise poodi ja ostis
endale mõned tibud. Ta ei tednud, kas tibud on ikka ja kas nad saavad vee all hingata. Ta pani
sellisesse puuri, kus nad saaks vee all olla ja raputab ülevalt süüa. Võttis ühe tibu ja nimeks
pani Kaileen. Ta noppis lilli ja andis isale. Isa ütles: „ Enam sulle raha ei anna, sest sul on
niipalju asju.“ Siis läks koju õppima, sest homme on koolipäev. Koolis oli igav käija, ta ju
tedis kõike.

TARTUST
Reelika 7 a
Kas ma Sulle Tartust võin rääkida? See ei olegi nagu jutt. Elasid kord Ene ja Kalvi. Nad olid
väga normaalsed inimesed. Nende all elasid Diana ja Aimar, Sandra ja Sirje.
Diana ja Aimar kolivad ju ükskord ma ei tea kuhu tänavale, aga emme helistab Dianale ja kui
Diana ei tea mida öelda, siis emme helistab Aimarile ja Aimar teab kuhu nemad elama
kolivad. Ja siis emme saab teada, kus nad elavad. Ja siis meie läheme nendele külla.

/MINA TAHAKS.../
Meelike 7a
Mina tahaks linna elama minna, aga emme ja issi ei luba vist. Mul käis eile tädi külas ja siis ta
rääkis emmele ka, et me peaks linna elama minema. Emme nõustus sellega, aga räägib veel
issiga ka.

Linnas meil on rohkem sõpru ja ma näeks vanaemat rohkem ja saaks enda 12-ne aastase
tädiga mängida. Ja ma tean, et minu tädi Reli tahaks rohkem mu venna Mairogo tegelda ja
ikka minuga ka.
Mul võiks linnas oma tuba ka olla. Muidugi ma tahaks endale rohkem mänguasju: Barbi
kleite, Barbi kroone ja Barbi printsesse ja muidugi Barbi meest ja autosid. Ja ühe pulmaauto
ka.

/MA RÄÄGIN SELLEST.../
Mattias 6 a
Ma räägin sellest, et issi ehitab meile tuba praegu, koos Allaniga saame toa. Aga meie aitame
ehitada ka.Kas sa tead , mis selle koha peal enne oli. Seal oli laut.
Voodit pole veel toodud. Praegult ta teeb seda põrandat. Võib-olla teeb vetsu ka sinna. Tubad
tulevad eraldi. Aknad teeb teiseks, et koledatest ei näe välja, natuke imelikud on need.
Ema ja isa elavad seal üleval ja meil on üks koht kust saame redeliga ülesse minna, praegult
elame seal.Telekas toodakse ka sinna, aga praegult on Allani toas.
Kui Sa uksest sisse lähed, tead küll, siis on veel üks uks seal. Seal otse kohe on köök. See on
peaaegu päris valmis.

/VANAEMA KUTSUB MIND.../
Kirsica 5 a
Vanaema kutsub mind Liisuks. Siis on vanaisa ka Nõmmes. Ta ostab mulle ühte asja, krõpsu
mingit.Ja Nõmmes on veel ühed asjad. Kaltsukas on ka Nõmmes.
Kaltsukas me oleme käinud emmega. Siis on Nõmmes telekas, vanaema juures kodus. Seal
saab süüa ka, vanaema annab.
Vika käib ka Nõmmes meiega. Kristiina on ka Nõmmes ja tema paneb meile multikaid,
automultikad on.
Ja Nõmmes on hea olla.

/ME LÄKSIME.../
Hanna-Maret 6 a
Me läksime õega külapeale ja õel kadus seal kaelakee liblikas ära. Otsisime igalt poolt, aga
polnud mitte kusagil. Siis ta läks vetsu ja see oli WC-potti kukkunud.
Siis õde hakkas naerma ja mina naersin ka.
Aga eile me tegime niimoodi, et külalapsed tulid kõik meile mängima. Automängu hakkasime
mängima. Siis mina sõitsin kogemata Helinale otsa. Ja siis rohkem midagi ei juhtunudki.

/MEIL ON UUS../
Martin 6 a

Meil on uus kodu ja kahte moodi saab sinna sõita. Ükskord kui me lasteaeda läksime viisime
käruga heina ära, mis oli vana. Esmaspäeval panime selle heina sinna käru peale. Meil olid
hunnikud ja siis me võtsime kätega ja panime käru peale. Siis jäi sinna veel mitu hunnikut.
Esmaspäeval kui me viisime, siis Helena oli ka ja me mängisime peitust ja palju teisi mänge.
Siis kui me sinna elama läksime oli veel palju ehitada. Mul on päris enda tuba ja eraldi veel
Mari-Anniga tuba. Issi magab nüüd voodi peal, aga vanas Seljametsas magas ta koguaeg
madratsi peal.

/ÜKSKORD LÄKS EMME.../
Annika 5 a
Ükskord läks emme poodi ja ütles poemüüjale, mis selle eest saab. Siis ta läks tagasi koju.
Siis ta andis lastele kommi. Ta vaatas, et keegi tegi toa mustaks, siis ema küsis, kes toa
mustaks tegi, aga keegi ei vastanud ja lapsed läksid õue. Ja siis ema sai kurjaks, siis ta läks
õue lapsi otsima. Siis ta mõtles, et äkki on seda kaks last teinud. Siis ta nägi lapsi ja kutsus
lapsed tuppa ja ütles meile: „kes seda teinud on?”. Ja siis jälle keegi ei vastanud ja siis ta pani
lapsed nurka. Ja siis nad seisid nii kaua nurgas, kui nad vastasid. Siis ema ütles, et ärge enam
nii tehke.

KOLM KARU
Reelika 7 a
Elasid kord kolm karukest. Karuisa mõtles, et võiks jalutama minna oma perega. Siis ta küsis:
„Lapsu, kas sa tahad jalutama minna?” siis lapsu vastas: „Jah.” Siis ta küsis karuema käest:
”Karuema, kas sa tahad jalutama minna?” Siis karuema vastas: ”Jah, karuisa.” Ja siis karuisa
läkski oma perega jalutama. Siis kui karuema, karuisa ja karulaps jalutasid sellajal tüdruk
Maša korjas marju nende maja lähedusest. Siis ta nägi, et uks oli lahti ja siis ta läks sisse. Siis
ta nägi, et on kolm tooli. Siis ta mõtles, et võiks väikeses majakeses vaadata ringi. Siis ta
hakkaski majas natuke ringi vaatama. Pärast kööki vaatas ta karude elutuppa, aga tema ju ei
teadnud, et seal elas kolm karukest. Siis see tüdruk Maša arvas, et see võiks olla tema kodu.
Siis ta läks kiiktooli vaatama. Proovis kõige suuremat, keskmist ja kõige väiksemat. Siis
kiikus, kiikus ja kuulis, krõks käis ära ja ta ise istub maas. Siis ta nägi väike tool on katki
läinud. Siis ta läks magamis-tuppa ja nägi seal kolme voodit. Siis ta proovis kõige suuremat.
Siis ta proovis keskmist. Siis ta proovis kõige väiksemat. Ja see oli kõige mõnusam ja siis ta
jäi sinna väiksesse voodisse magama.
Siis kolm karukest tulid koju. Siis karuisa tundis inimese haisu. Siis ta vaatas, et keegi oli ta
supikausist söönud. Siis ta ütles: „Kes on minu supikausist söönud?” Siis karuema ütles: „
Kes on minu supikausist söönud?” Ja siis väike laps ütles: „ Kes on minu supikausist söönud
ja selle päris tühjaks söönud?” Siis karuisa läks vaatama elutuppa, siis ta vaatas, et tema tool
on ümber nihutatud. Karuema ütles: „Kes on minu tooli nihutanud?” Ja väike laps ütles, kes
on minu toolis kiikunud ja selle päris katki teinud. Siis karuisa mõtles, et vaataks
magamistuppa. Siis ta läkski vaatama ja nägi, et ta padja peal on lokid. Siis karuema vaatas
enda voodit ja sellel olid ka lokid. Siis väike lapsu vaatas enda voodit ja seal oligi väike
tüdruk. Siis ema ja isa tulid lapsu juurde. Siis ärkas väike tüdruk ülesse ja nägi voodi juures
kolme karu. Siis ta pani jooksu. Kõik.
/VÕIB MA RÄÄGIN.../
Anette 6 a

Võib ma räägin Sulle emmest. Ta käib tööl. Ta tööks on poemüüja. Ja ta koristab tube meil. Ja
siis on meil kõik korras. Ja vahest teeb isegi issi süüa. Ühepajatoitu. Ja mina söön siis kõik ära
ja küsin kolm portsu veel.
Mul pea pulki täis praegu. Ma räägin nüüd teisest jutust sulle. Räägin oma kodust- uuest.
Issi sai juba eile esimese korruse valmis ja täna ta läks Paikuse Lasteaeda aknaid parandama.
Ja homme Ta läheb teist korrust ehitama. Ja läheb üle-ülehomme ka teist korrust ehitama. Ja
ehitab nii kaua kui maja saab valmis ja katus tuleb peale. Ja siis Ta hakkab seest ehitama. Ta
teeb nii sooja põranda, et meie saame vennaga seal paljajalu käia.
Sa võid selle ka kirja panna, et nüüd on lõpp.

/ÜKSKORD MÄRKAS KARU.../
Anneli 6 a
Ükskord märkas karu, et tema lapsed on kadunud. Vaatas, kus nad on? Vaatas igale poole, aga
ikka ei leidnud. Aga siis jäi ta magama ja nägi lapsi unes. Ta ärkas jälle üles ja märkas, et
sügis hakkab tulema. Ta hakkas ruttu lapsi edasi otsima. Aga siis tuli talv ja ta ei jõudnudki
lapsi üles otsida, sest pidi magama minema. Aga varsti tuli jälle kevad ja karuema ärkas
talveunest. Ta hakkas kohe oma poegi otsima ja lõpuks leidiski oma lapsed üles. Aga siis nad
olid lastega õnnelikud ja nad kallistasid üksteist. Nad kallistasid hästi, hästi tugevasti ja
hakkasid kõik koos mett sööma.

/ISSIL OLI ENNE.../
Markus 7 a
Issil oli enne vanaema ka, aga ta suri ära. See vanaema ütles: „Vaata, et Sa pääd ära ei löö!”
Just nii ta ütles-pääd. Tead, sellel vanaemal oli üks imelik nimi ka. Marilda vist oli. Ei olnud
Marilda, hoopis Miralda. Ma pole sellist nime kuulnud , aga vanasti oligi nii.
Aga nüüd elab vanaema toas Sirje. Nad tegid Sirje toa natuke väiksemaks. Kui Sirje telekat
vaatab, siis tal ei olegi pulti, sest tal on telekas ainult tepsliga. Vanaema ostis selle teleka
kunagi ammu, siis olid sellised kõigil.
Sirje käib tööl, aga ma ei tea, kus ta töötab. Ma pole isegi märganud millist värvi ta juuksed
nüüd on, aga ükskord olid täitsa punased. Ma käin iga kord ikka tema toas ka, tal on alati
palju kommi. Ta ise pakub mulle.
Neil on ju maja keldris ahi ja Sirjel on alati mustad käed, kui ta keldrist tuleb. Sellepärast, et
ahi on seest must ja teeb käed ka mustaks.

/MU KASS KÄIS.../
Joel 7 a
Mu kass käis ükskord operatsioonil, niite ära võtmas. Ta sünnitas ükskord lapse ja emme ja
issi arvasid, et ta sünnitab veel ühe lapse. Seal olid naabrikassid. Ja siis ta käiski operatsioonil,
et ta enam lapsi ei saaks teiste kassidega. Kui ta arsti juurest tagasi tuli, siis ta koguaeg
kräunus. Ja siis ta koguaeg, kui kõndis kukkus vahepeal pikali.
Nüüd on kass terve ja ta saab õues mängida.

/MUL ON KODUS KOER.../
Marleen 7 a
Mul on kodus koer. Minu koera nimi on Maksik. Tema tõug on bokser ja tal on koera pass ka.
Ta hüppab meile peale ja tahab liiga palju mängida. Ükskord ma hoidsin teda rihma otsas ja ta
tiris mind pikali.
Ise ta on pruuni värvi üleni ja sööb ainult ühe paki seest koeratoitu. Mingit teist pole mõtet
osta, ta keerab lihtsalt kausi ümber ja ei söö mitte midagi.
Meie perest meeldib talle kõige rohkem minu emmega mängida. Kui meile see koer toodi, siis
ma algul kartsin teda. Nüüd on ta sõbralikuks muutunud ja enam ma ei karda teda.

/KASS KÄIB KOGUAEG.../
Kristjan 7 a
Kass käib koguaeg minu toast õue ja siis tuleb ta suure tiiruga ümber maja, suurest uksest
jälle sisse. Siis on koguaeg mullajäljed toas. Öösel käib ta ühes kapis magamas ja emme ütles,
et see on ta uus kabinet. Minu kassi nimi on Pätu. Mariann mõtles selle nime. Alguses, kui me
siin Seljametsas elasime, siis Mariann leidis selle kassi õuest liivakastist. Ja siis Mariann
koguaeg palus, et ta saaks selle kiisu endale. Ja siis ta lõpuks saigi. Siis me pidime kassile
enda maja ostma, kus ta saab kakada. Aga Mariann arvas, et see maja on hoopis temale, et ta
ise saab seal magada ja mängida.

/BABA ON VALJA.../
Romet 6 a
Baba on Valja. Valja on minu vanaema ja Tidi on tegelikult Mart ja Mart on vanaisa. Nende
majal on juba katus valmis ja seal on vets ka sees. Issi teeb praegu Baba ja Tidi tuba. Põrand
on juba täitsa valmis. Praegu on põrand halli värvi, aga see värvitakse veel teise värviga ära.
Viis või neli akent on. Või isegi kuus. Kraanikaussi pole ka veel tehtud, aga seinad on valmis
juba. Seinad on veel hallid, aga need värvitakse pärast ära. Mina ja emme aitame värvida.
Maja katus on värvitud. Katus on tumeroheline. Praegult on kiviseinad, aga sinna tuleb veel
üks asi peale.

/MA RÄÄGIN SULLE ENDAST.../
Raul 6 a
Ma räägin Sulle endast. Kui õhtu on, siis ma lähen magama. Ja siis ma magan ära ja siis ma
lähen lasteaeda. Siis me sööme lasteaias ja lähme hommikuringi, teeme tööd ja pärast lähme
õue. Siis lähme tuppa ja hakkame sööma. Kui me ära sööme, siis me lähme magama. Siis me
ärkame ülesse ja lähme jälle sööma. Sööme ära, koristame toa ära ja lähme õue. Siis oleme
natuke õues ja siis tulevad emme-issi järgi. Siis saab kodus arvutit ja pleistat mängida ja õue
ka minna. Siis mängime õues ja kui emme helistab, siis me lähme vennaga tuppa. Emme
lubab meil veel natuke telekat vaadata. Kui emme ütleb: „Pange telekas kinni!”, siis me
paneme ja jääme magama. Ja siis lähme hommikul jälle lasteaeda.

/ME KÄISIME ÜKSKORD.../
Kerttu 7-a
Me käisime ükskord Vembu- Tembumaal. Sinna on pikk maa. Seal olid igasugused batuudid
ja asjad. Seal oli veel üks koobas, kus sai mängida ja naerda. Veebassein oli seal ka. Basseinis
ujusime ja seal oli üks toru- hästi õudne ja see läks otsapidi basseini sisse. Ma sõitsin kardiga
ka- issiga koos. Me lähme see aasta ka Vembu – Tembumaale vanaema, emme ja tädiga. Seal
said lapsed kommi ja vembujäätist. Seal tehti igasuguseid võistluseid ja asju. Kui võistlused
olid otsas, siis saime Vembu- Tembu medalid.

/PRAEGU ON JUBA PÕRAND.../
Karl 6 a
Praegu on juba põrand valmis ja kaks akent. Teised aknad pani isa kinni. Praegult ostab issi
seinu. Tapeet on ka juba ostetud. Kui issi tegi põrandat, siis mina panin mõõdulindi sinna
kohta kus oli laud, selle ääre taha. Kristo aitas ka, me panime kordamööda. Me panime seda
valget asja ka, mida pannakse, et ikka soe oleks. Kokku tuleb sinna kaks tuba- üks Kristo ja
teine minu. Tahaks enda toas juba olla ja magada ka seal. Tead, selle Linda saiaga saab võita
arvuti ja me nüüd ostame koguaeg seda- siis võib ju võita. See arvuti tuleb minu tuppa.
Arvutiga saab õppida, netis käia ja mängida ka.

/MINU EMME .../
Johanna, 7a
Minu emme töötab kohvikus. Ta annab onudele ja tädidele seal süüa. Kui mõni laps tuleb, siis
talle võib ka midagi anda – jäätist või mahla saab.
Ta tuleb alles õhtul koju. Pime on siis juba õues. Ta peab koguaeg püsti olema, sellepärast tal
mõnikord jalad valutavad. Tal on ju kontsakingad jalas. Sellised lilled on küljepeal.
Ma olen emme töö juures käinud ka. Issiga käisin ja vanaemaga. Seal on suured toolid, punast
värvi vist. Lauad on täitsa ümmargused.
Emme ütles, et kui ma veel natuke kasvan, siis saan endale ka kontsakingad. Väiksed lapsed
ei tohi nendega praegu käia, jalad lähevad viltu ja kondid kasvavad valesti.

ÄMBLIKMEES
Aurelius, 7 a

Ükskord ühte prillidega poissi hammustas mingine ämblik. Prillidega poisil hakkas väga
paha. Ta läks voodisse. Siis tuli tal ema ja küsis kui paha tal on. Poiss ei öelnud midagi. Ema
ütles: “Vasta kui paha sul on?” Poiss ikka ei vastanud.
Kui ta järgmisel hommikul ärkas oli ta musklites ja hästi tugev ja ta oli väga osav. Prille tal
enam pold vaja.
Ta viis oma lemmikumale tüdrukule ajalehe, et ta kaitseb teda. Ühel hommikul nad rääkisid
koos. Tibile tuli lahe auto järgi. Poiss ka vaatas neid lahedaid autosid. Et tal võiks ka selline
olla, et siis tibi tahaks temaga ka koos sõitma tulla. Aga tal pold kahjuks raha.

Ja siis ta läks boksi ja lõi kõik sõjamehed vigaseks. Ta oli väga osav. Võitles seni kuni viga
sai.Ämblikmees sai teada, et kui võidab, siis auto jaoks on raha. Aga enna sai teada, et ta
oskab mööda seinu ronida.
Roheline paha tuli. Ta sai kätest miskit lasta, et Ämblikmees jäi uniseks. Ämblikmees kukkus
katuselt alla aga surma ei saanud.
Ühel kuuvalgel ööl nad kaklesid. Roheline viskas pomme ja kõik plahvatasid. Laskus alla
mööda rööbas-raudteed ja päästis tibi. Ämblikmees võitis rohelist.

LUMIVALGEKE JA SEITSE PÕIALPOISSI
Kirsika 5 a
Elas Lumivalgeke kuninganna lossis. Ja ühel päeval küsis ta peegli käest, et kes on kõige
kaunim maa peal. Ja peegel vastas: “ Teie olete kaunim siin, kuid seitsme maa ja mere taga
elab Lumivalgeke, kes on sust tuhat korda kaunim.” Ja Kuninganna vihastas nii, et läks näost
punaseks.
Lumivalgeke võttis kaevust vett ja nägi, et ta kõrval oli prints, vee juures.
Ühel teisel päeval ütles Kuninganna Jahimehele, et ta tapaks lumivalgekese ära ja võtaks
kaasa tema süda.
Jahimees läks metsa ja ta viis Lumivalgekese ka metsa. Ja siis ta võttis selle mõõga ja tahtis
Lumivalgekese ära tappa, aga ei tahtnud ka. Ja siis Jahimees ütles Lumivalgekesele, et ma ei
suuda sind ära tappa. Jahimees ütles: “Jookse metsa!” Ja ta jooksis ja jooksis. Ja siis ta jõudis
ühe majakese juurde. Läks ukse juurde ja koputas, aga kedagi ei olnud kodus. Siis ta läks
tuppa ja koos teiste loomadega hakkas seal koristama. Ja varsti tulid Põialpoisid koju. Ja selle
ajaga läks Lumivalgeke magama.
Siis Põialpoisid vaatasid, et kõik on nii puhas. Ja keegi neist ütles, kas täna on varas meil
käinud. Ja Põialpoisid läksid tuppa ja vaatasid ülesse ja seal magas lumivalgeke ühes voodis.
Siis tuli hommik ja Lumivalgeke ärkas üles. Ja Põialpoisid ütlesid, et sa võid meie
majapidamist korras hoida. Ja siis Põialpoisid läksid tööle — kive katki tegema.
Siis tuli see Kuri Võõrasema ja pakkus talle õuna. Lumivalgeke hammustas õuna ja ta kukkus
pikali. Ja siis Võõrasema naeris. Ja siis ta läks ära.
Ja siis tulid põialpoisid ja nägid, et lumivalgeke oli ära surnud. Ja siis tuli Prints ja ta tegi musi
käe peale. Ja ta ärkas üles. Ja kõik Põialpoisid rõõmustasid.

PUNAMÜTSIKE
Lisa, 5 a
See oli ammu. Punamütsike läks vanaema juurde. Siis hunt sõi vanaema ära ja siis sõi
punamütsikese ära. Siis sõdurid tulid, lõikasid hundi kõhu katki. Ja siis said vanaema ja
Punamütsike pannkooki süüa, koos maasikamoosiga.

LUMIVALGEKE JA SEITSE PÕIALPOISSI
Renate, 4 a
Põialpoisid tulid töölt koju ja vaatasid, et Lumivalgeke on surnud. Siis tuli prints ja andis talle
musi. Siis ta ärkas. Siis põialpoisid rõõmustasid. Siis lumivalgeke tegi Põialpoistele süüa. Siis
Võõrasema andis südame Lumivalgekesele.

Peegel ja Võõrasema läksid kadedusest lõhki ja muutusid ka headeks Lillehaldjateks. Prints ja
Lumivalgeke abiellusid.

PIKK LUGU
Amy, 3 a
Notsu uppus ära ja siis kukk päästis ta ära aga kalad läksid kohe vette. Puhh tõmbas hundi käe
otsast. Ja siis hai kalad sõid ta ära. Ja siis linnud lendasid ja kõik õunad läksid puu otsast ära.
Ja siis hobune ratsutas aga kukkus kohe maha. Ja siis metsa läksid kõik notsud. Ja siis leidsid
ühe hobuse ja uppus ära. Notsu uppus ära ja Puhh tõmbas Notsul ühe sõrme otsast. Puhh oli
hea aga ta tegi pahandusid sest ta ei kuulanud emme sõna. Enne oli paha, nüüd on hea.

KOLM PÕRSAKEST
Kerty-Birgit, 7 a
Emme ei käskinud õrnasid majakesi teha. Siis hakkas suvi tulema. Siis ütles ema: “Talvel
tuleb hunt.” Siis hakks sügis tulema. Nad hakkasid juba maja tegema. Siis hakkasid põrsad
mängima pilli. Siis hakkaski talv tulema. Siis tuli metsa Kuri Hunt ja puhus heinast maja
katki. Siis põrsas Nif läks teise majja. Siis ta lükkas puudest maja katki. Siis põrsakesed
kadusid kividest majja. Siis läks hunt katusele. Läks korstnasse. Kukkus põlema nagu hundi
supp. Siis ta ütles: “Ai! Ai! Ai!” Kadus toast uksest välja ja läks jalgu pesema.

ÄMBLIKMEES
Christopher, 4 a
Ta läks kaklema ussidega onuga. Ja siis ussidega onu suri ära ja Ämblikmees sai tast jagu.

KURI HUNT JA SEITSE KITSETALLE
Elizabeth, 6 a
See on natuke kurb lugu.
Emme jättis kitsetalled üksi koju ja ütles, et nad ei tohi kedagi tuppa lasta. Kitsetalled
mängisid. Varsti koputas keegi uksele. Üks kitsetalledest küsis, et kes seal on? Teised kohe
hüüdsid, et kedagi ei tohi sisse lasta.
Hunt mõtles, et mis nüüd teha. Ta sõi kriiti, et see teeb hääle peenikeseks. Siis koputas ta
uuesti ukesele ja nüüd jooksis üks teine kitsetall küsima, et kes seal on. Siis Kuri Hunt vastas,
et on ema ja kuna ta oli peenike hääl, siis ta võiski olla. Kitsetall tegi ukse lahti. Siis nad nägid
on hunt ja jooksid peitu. Üks puges voodi alla ja üks puges laua alla ja üks puges kapi alla ja
üks puges kapi taha. Siis üks läks kappi. Üks läks kella sisse, aga ühe sai hunt kohe kätte.
Tema kes ust avas.
Siis hunt otsis teised ka üles. Igaltpoolt otsis. Ja kes otsib see leiab. Hunt leidis kõik üles aga
ühte ei leidnud. Ja siis ta sõi kõik ära.
Ema tuli koju ja siis nägi, mis oli juhtunud. Ja siis ta hakkas nutma. Ja siis see kõige noorem
kitsetall kuulis, et ema nutab ja tuli kellast välja. Ja siis nad läksid selle jahimehe juurde ja

jahimees lõikas hundi kõhu lõhki. Ja siis kõik kitsed tulid välja ja hüüdsid: “Ema, ema!” Ja
siis ta pani hundi kõhu kive täis. Hunt ärkas üles ja tundis et kõht on täis. Ta ei teadnud, et
need kivid on. Ja siis ta läks jooma ja uppus ära.

LUMIVALGEKE JA SEITSE PÕIALPOISSI
Edkar, 6 a
Lumivalgeke jooksis kurja võõrasema juurest minema, kes teda üldsegi ei sallind. Ta elas
põialpoistega. Ja põialpoisid hoidsid Lumivalgekest. Ta meeldis neile. Ja nad ei lubanud
kelleltki midagi vastu võtta.
Lumivalgeke küsis, et kuidas teil täna tööl läks. Ja kõik ütlesid et hästi. Ja siis natukese aja
pärast häbelik hakkas häbi ja siis Lumivalgeke küsis, et kas sa tahad midagi öelda. Aga ta ei
julgenud ja lõi käega ja siis lumivalgeke ütles et ah ta ainult häbeneb. Ja siis nad läksid tööle.
Ükskord tuli kuri võõrasema. Kõik jooksid ära, sest ta oli kuri. Vanamutt pakkus talle õuna.
Algul ta ei võtnud, et põialpoisid ei luba tal midagi vastu võtta. Aga siis ta võttis ja suri ära. Ja
siis põialpoisid kutsusid lillehaldjad ja lillehaldjad võlusid printsi ja siis prints andis musi.
Põialpoisid oli rõõmsad ja kõik tantsisid.

TUHKATRIINU
Raina, 5 a
No vaata, nad oli õed. No aga üks ei olnud päriselt. No ja neil oli hästi palju ilusaid kleite ja
kingi. See üks oli selline... Mitte nii ilus ja ta pold siukseid kleite ja värke. Ja ta ei saand
omale igast asju osta. Noo ja siis need hästi ilusad hakkasid pittu minema. Ema ka. Aga see
kes nii ilus pold pidi koju jääma, sest ta oli kole ja pidi koristama. Aga tegelikult ta pold kole.
Et siis kui see Võlur tuli ja talle need ilusad asjad andis siis ta oli ilus. Ja juukesed oli ilusad ja
kõik. Ja siis ta sai ka pittu minna. Ta oli hästi hea ja sõbralik. No vaata aga ta kaotas seal ühe
oma kinga ära. Ja see oli halb sest ta oli nüüd ainult üks king. Ta pidi kell kaksteist kodus
olema, sest see haldjas ütles nii. No ja siis ta jooksis. No aga ta oli halb joosta, sest tal oli
ainult üks king. Aga prints sai teise kinga. Ja siis prints leidis Tuhkatriinu ja nad abiellusid.
Õed ka tahtsid aga neile king ei mahtunud.

/MINA KÄIN.../
Lars-Leopold 3,5 a
Mina käin issiga väikses poes. Mina käin veel Piilupesa Lasteaias. Mina oskan magada ja
pikutada. Mina oskan rääkida ja krõpse süüa
Mina veel oskan diivanil pikutada ja istuda.Mina panen öösel teki peale kui ma magama
lähen. Kui öö on käes ,panen lambid põlema,võtan taskulambi ja vaatan välja öökulle ja siis
võtan mõõga ja tapan öökulli ära.
Kui mina oskan krõpse süüa ,siis ma olen väga tubli.
Üksinda oskan käia õues aga sõbranna juurde lähen jooksuga. Mängin temaga. Miks ma
mängin-seks!
Mängime,et meie õues mängime sõbrannaga palli ja ronime moturolleri peale ja paneme
moturolleri kiireks ja lähen sõbranna juurde.

Võtan sõbranna peale ja paneme kiivrid pähe ja tulen koju. Ja mängime õues palli!

/ÜHE MÄE OTSAS ELAS.../
Juuli 4a
Ühe mäe otsas elas memm ja vana ja Timbu ja Pätu. Seal mäe otsas ei ole neid venivaid pükse
ja arvutit ja palju muid asju ka. Aga seal on palju tööd. Ja siis on seal veel kaks põrsast-Põssa
ja Emma.
Ja rohkem ma ei taha rääkida.
/BUSSIGA.../
Tanel 3,5a
Bussiga sõitsime linna mänguplatsile ja seal kõrval oli naljakas maja.
Ja meil oli nätsu kaasas. Sussu ja Annu olid ka kaasas. Nad olid tulnud Giptusest. Ma nägime
Patricut ka,ta sõi saia. Kõik.
/OLI KORD.../
Aave-Maria 4,5a
Oli kord väike karu. Ta elas ema ja isaga karudemaal. Ühel päeval,kui nad läksid metsa marju
korjama - maasikaid ja mustikaid, tuli nende juurde üks tüdruk ja ta kartis ja jooksis ära. Ja
isakaru küsis - kes on minu taldriku tühjaks söönud. Ja väike karu küsis - kes on minu taldriku
tühjaks söönud.
Ja emakaru ütles, et mis te õiendate, ma pole veel süüa tegema hakanudki!
Ja siis nad sõid kõik koos neid marju.

/KROOKUDILL.../
Sten 4a
Krookudill ei pannud üldse tähele,et selja taga oli kummitus!
Aga kummitus oli NII-NII väike ja krookudill tegi palju nalja ja läks oma rühma!
/KURB ON.../
Jens-Joonatan 4a
Kurb on siis kui keegi minuga riidleb. Kui ma pahandust teen siis riidleb minuga emme.
Ükskord Raul ja Rassu tegid niisuguse purskkaevu,et hakkas juba üle minema!
Sõber oli mul ükskord kurb. Ta oli sellest kurb ,et ema riidles,ta läks palja jalu õue ja ta olid
kõrvad haiged ja silmad hakkasid valutama. Ja köhis ka veel. Siis andis ema köharohtu talle.
Ema läks õue ja võttis sõbral kratist kinni ja viis tuppa. Sõbra nimi oli Rassu. Sassu on ka!
/MAAL ON.../
Lilli 4,5a
Maal on sipelgapesa ja seal elab üks uss ka. Saaremaal. Kui sipelgad tulevad välja, siis läheb
uss koju. Ja kui vihma sajab, siis lähevad sipelgad koju ja uss tuleb välja ja mina lähen koju ja

vanaema teeb pannkooke ja vanaisa toob moosi ja vanaisale maitseb ja ta annab alati mulle ka
ja emmele annab ka ja paneb kaasa ka,vanaema paneb kaasa, mitte vanaisa-moosi noh.
/OLI KORD.../
Lisette-Maria 4a.
Oli kord kaks kiisut. Nad läksid poodi. Poes sai kiisude laps kokku oma sõbraga. Ja tahtis
temaga mängida. Aga üks suur kiisu tahtis minna koju. Aga kodus oli teine sõber ja ta sai ikka
mängida!
/SEE ON TITA.../
Anni 3a
See on tita. Ta on tore. Väike tita. Ma teen talle piima. Emme tissist. Siis ta magab hästi. Ma
meeldin talle!

/ÜKSKORD ELAS.../
Hardi 6 a
Ükskord elas vana ja väga hea rehepapp. Ta kuivatas igal õhtul heina ja kõik olid tema tööga
rahul. Järgmisel õhtul oli rehepapp õnnetuse otsas. Igakord kui kuivatatud vilja tagasi tuuakse,
siis oli vilja puudu, aga ülejäänud raha pidi rehepapp ise maksma. Ta oli õhtul üleval nii kaua
ja mõtles oma arutute õnnetuste peale. Mõtles ja mõtles, kuni keegi oli tema selja taga. Mis
sul viga on, sõber? Nii, rehepapp oli lasknud unustada, kes see on. Igakord, kui kuivatatud
vilja aita tagasi toodi, oli viljast puudu.
Aga keegi ei olnud sama tark kui vanapagan, tema tegi kohe otsuse ära. Temal oli kohe otsus
peas. Pole viga sõber, näe võta see kott, pane teri täis ja oota, igakord kui vilja mõõdad,
puuduta seda vasaku käega. Mida rohkem puudutad, seda rohkem vilja tuleb. Ütles nii ja
kadus kuni nina tuhka. Järgmine kord, kui rehepapp puudutas vasaku kannaga ja ennäe lausa
kolm kotti vilja jäi üle.
Nüüd ei olnud rehepapil enam õnnetust. Heinapaki eest sai ta palju raha. Rehepapp tuli
selleks, et jääda. Ta oli oma kodus ja tembutas oma elude üle ja rehepapp ei saanud silmagi
kinni.
Järgmine kord, kui rehepapp küpsetas ahjus kooki või naereid, koristas vanapagan kõik ära,
kui ta liha kaasa võttis sõi vanapagan sellegi ära.
Järgmine kord rääkis rehepapp oma külalistele õnnetusest ja õnnetusest. Nurga taga istus
karutaltsutaja. Võta minu karu kaasa ja peida ta kuhugi ära ja kui vanapaganal on tüli, võta
siis karu appi. Läks karuga koju ja peitis ära. Ei läinud kaua aega, kui rehepapp oli ninatpidi
välja tulnud ja kui rehepapp oli kohal, tuli karu tagant nurgast välja ja kriimustas teda
vägevalt. Siis virutas rehepapp oma rusikaga, kuid karu oli ikka tugevam. Nad kaklesid ja
rehepapp kadus maa alla.
Ja kui rehepapp koju jõudis, siis tal oli palju vilja täis.

/MINGI PÄEV.../
Kertu 6a

Mingi päev läks ta hulkuma. Mingi päev jõudis ta tagasi, siis läks paar päeva mööda ja ta suri
ära, siis tuli pärast välja, et keegi oli teda seal kõvasti löönud kui ta oli hulkuma läinud.

/ÜKSKORD OLIME.../
Stiina 6a
Ükskord olime me Tais. Tahtsime sõita Kolanta saarele. Arvasime, et laev läheb õigesse
kohta. Aga tegelikult oli see vale laev, sõitis hoopis sellisele saarele nagu Pi-Pi.
Vaatasime, et mitte ei lähe enam ühtegi laeva Kolanta saarele.
Järgmine päev läksime uuesti laeva peale. Sõitsime õigele saarele. Seal oli meil palju lõbusat,
varsti sõitsime küll ära, aga seal oli lõbus. Käisime palju ringi, siis juhtus meiega veel üks
paha asi. Läksime sööma mingit burgerit, kuigi juhtus niimoodi, et sõime hoopis mingit jube
kanget burgerit. Aga lõpuks saime jälle hea burgeri, mis ei olnud selle kange kastega koos.
See oli nii tore, kui olid mul seal sõbrad, kuigi nad ei oskand eesti keelt, rääkisime natuke
nendega inglis keeles, nii palju kui oskasin ja mulle meeldis seal olla koguaeg ja tihti
vasseinis. Kuna basseinis sai õppida ujuma ning niisama solberdada ja kui oli palju oldud,
läksime me tuppa ja puhkasime veits. Varsti tuli söögiaeg ja läksime sööma ning sellega me
päev lõppes.

/DRAAKON PUHUB.../
Eros, 6 a
Draakon puhub tuld iga päev ja läheb koju siis ja siis ta näeb inimese jälgi ja siis ta näeb
inimese autot ja siis ta läheb inimese autot vaatama. Võttis selle kaasa, viis oma koju. Tema
sõbrad tulid talle külla ja nad hakkasid tuld selle peale puhuma. Inimene läks autot otsima.
Siis ta oli draakoni majale nii lähedal nagu lasteaed. Nad ei julgenud tulla lasteaeda. Ja siis
need draakonid nägid, et aed on ees ja nad jõuavad aia enda tulega ära puhuda.
Siis nad nägid suurt korterit inimestel, nad läksid sinna sisse ja sõid kõik inimesed ära.
Inimestest jäid järgi ainult luukered. Nad läksid inimeste majja elama ja siis nad sõid kõik
inimeste toidud ära.
Siis läksid ära, oma majja tagasi ja nägid ühte inimest rattaga liikumas. Nad võtsid ratta ära ja
läksid talle järgi. Ja siis nägid R-kioskit, lõhkusid kõik ära, sõid kõik toidud ära, magusad ka.
Inimesed vingerdasid. Läksid metsa ja eksisid ära.
Ja siis nad nägid üht hunti tee peal. Draakon pani ta puu otsa istuma. Siis tuli öö ja nad läksid
jälle puu otsa vaatama hunti. Hunti ei olnud, siis nad tahtsid lasteaeda tulla. Ikka veel ei
julgenud. Siis nad hakkasid otsima hunti. Astusid sipelgapesasse ja nende jalad hakkasid
sügelema. Üks maja tuli tee peal ette. Valvekoerad tulid välja ja draakonid põgenesid ja
ütlesid, et nad enam sinna ei lähe.

/ÜKSKORD KÄISIN.../
Krete 6 a
Ükskord käisin ma õega kahekesi poes ja kui me koju läksime, olid meil tädi ja onu külas. Ja
siis me sõime natuke ja siis nad läksid ära. Ja siis ma jäin õue jalgrattaga sõitma ja siis ma
läksin tuppa. Nii kaua olin õues kui emme pani pesu nööri peale. Ja siis ma hakkasin
joonistama.

Ja siis me läksime Tõstamaale. Siis grillisime ja sõime ja siis läksime magama. Siis olime
natuke Tõstamaal ja siis läksime kohe koju.
Siis ma läksin koju magama ja tulin lasteaeda. Sõin ära ja siis me läksime magama ja siis me
tõusime ja sõime ja siis me läksime klotsidega mängima. Siis ehitasin klotsidest maja ja siis
ma jutustasin sulle ühe loo.
/ME SÕITSIME.../
Joosep 6 a
Me sõitsime Soomemaale, siis sõitsime, sõitsime, siis hakkas vihma sadama. Siis nägime
mingit posti nagu seal oleks muna peal ja varsti olimegi kohal. Siis laev sõitis päris kaua. Me
olime matkaautoga ja seal ei pidanud turvavööd kinnitama ja minu korrus oli üleval ja emme
korrus oli üleval ja Otto ja vanaisa korrus oli kuskil seal, vanaisa magas all.
Sõitsime üle pika mäe, raske oli üle sõita, pidime raskelt sõitma.
Käisime lõbustuspargis ja vaatekeskuses, siis oli mu sõber seal. Ja mis me veel tegime seal?
Üks kõrged mäed olid seal, lasime mägedest alla, siis tuli purskevett. Magasime
bensiinijaamas ja siis läksime laevaga koju tagasi.
/ELAS KORD ÜKS.../
Anette 6 a
Elas kord üks lepatriinu ja tahtis endale sõpra. Ja õunapuu ütles, tule minule sõbraks ja
lepatriinu oli sellega nõus. Ja siis lepatriinu ja puu hakkasidki sõbraks. Ja siis õunapuu küsis
lepatriinu käest, mis su nimi on. Ja siis lepatriinu ütles, et Piiksu. Nad mängisid ja siis nad
olidki sõpradeks hakanud.
Siis nad nägid eelmine kord ühte vanat õunapuud, siis nad ütlesid talle tere. Ja siis õunapuu
küsis, mis ta nimi on. Aga puu vastas, et tal polegi nime. Ja siis pisike õunapuu vastas, et igal
puul peaks nimi olema. Lepatriinu ütles, sina vana õunapuu võiksid mulle sõbraks hakata. Ja
siis vana õunapuu ütles, et ma tõesti saan sinu sõbraks hakata. Aga põõsas ütles, et siis tule
meie sõpradeks, kui sa nii väga tahad. Ja siis õunapuu hakkaski nende sõpradeks ja nad
hakkasid mängima.

/EMME JA ISSI.../
Anne-Mari, 6 a
Emme ja issi on väga kallid ja head. Mu emme ja issi käivad koguaeg reisil ja ostavad mulle
midagi. Mu emme ja issi on, et kui mina midagi tahan, siis nad teevad seda. Minu emme ja
issi on üksteisele kallid. Mina käin Juku poes siis kui emmel on palju raha. Ja kui mina
midagi tahan poest, siis emme ja issi ostavad mulle seda poest. Ja mu emme ja issi on väga
head ja mu emme ja issi on väga kallid ja armsad ja rõõmsad minu üle. Nemad on mulle väga
head. Ja minu emme teeb minule ja minu issile süüa. Kui mu emme ja issi tahavad, et ma
hakkan tuba koristama, siis ma teen seda.
Ja mu emme ja issi käivad poes vahest. Ja ma vahest käin õues ja sõidan rattaga. Ja kui mu
emme tahab tulla rattaga sõitma, siis ma teen seda. Ja emme käib vahest Tobiga jalutamas ja
mina tulen temaga kaasa. Vahest me teeme oma hoovi peal tööd. Ja me korjame vahest võililli
ka.
Kui mina tahan kellelegi külla minna, siis vahest emme lubab, vahest ei luba. Ja mu emme ja
issi on. Minu issi käib vahest üksinda reisil ja ajab onudega juttu seal. Ja vahest mina võin
minna Kaiule külla. Ja mu emme vahest käib kepikõndi tegemas.

/TINASÕDUR/
Daniel, 6 a
Tinasõdur läks koju. Siis ta kohtas ühte sisalikku. Ja siis ta katsus seda sisalikku ja siis
tinasõduril tuli jalg otsast ära. Siis ta võttis püssi omal ja siis ta lasi sisaliku maha. Siis nad
lõikasid selle sisaliku tükkideks ja sõid selle liha ära. Mul ei tule meelde, ma pean ühekorra
veel seda tinasõdurit vaatama.

/ÜKSKORD KÄIS ÜKS KOER.../
Elisabeth, 6 a
Ükskord käis üks koer jalutamas mu issiga ja siis ta kohtas ühte sõpra. Siis nad läksid ema
juurde ja siis nad hakkasid sööma ja ema tegi toidu. Jumala hea toidu. Ja siis kui nad kõhu täis
sõid, neil oli kass ka, siis nad läksid kassiga jalutama, sest kass tahtis värsket hingeõhku. Ja
kui nad kassiga tagasi koju jõudsid, siis nad panid koerale ja kassile süüa. Aeg oli magama
minna ja siis nad läksid magama. Kui hommik käes oli, võtsid nad koeral ja kassil käest kinni
ja läksid jalutama. Üks hoidis kassi ja teine hoidis koera.
Siis nad läksid poodi kahekesi, koer ja kass olid ka kaasas, nad olid väga viisakad poes. Nad
tahtsid krõbinaid, neil ei olnud neid kodus. Ja siis nad läksid ostma piima koerale ja kassile.
Siis kui nad poest olid tagasi tulnud, läksid koju ema juurde, siis nad hakkasid süüa tegema.
Kui söögi olid ära teinud, hakkasid koristama tuba, üks poiss, üks tüdruk. Ja siis kui oli
koristamine lõpetatud, oli öö käes, nad läksid magama. Kui hommik kätte oli saanud, siis nad
läksid koera ja kassiga õue jalutama. Tüdruk hoidis kassi ja poiss hoidis koera. Kui nad koera
ja kassiga koju jõudsid, siis koer ja kass said süüa ja piima oma kausist ja koerakrõbinaid said
ka.

/ÜKSKORD LÄKS REBANE.../
Tõnn, 6a
Ükskord läks rebane luusima kust saaks natuke suhu pista, sest vats lõi koledasti pilli. Luusis
teine lepikus, jõudis viimaks järve äärde , lõi silmad üles ja nägi eemalt taati tulevat. Istus
vanamees reel, valge sõrmis aiste vahel, rees paistis midagi olevat. Varsti märkas rebane, et
taat tuleb kalalt ja ree peal on kalad.
„Nüüd aita, kallis kavalus,“ lausus ta. Jooksis taadi reest ette, pani pikali, tõmbas saba sorgu
ja lasi keha kõvaks kui puujuurika ja lamas surnuna. Taat pidi juba mööda sõitma kui märkas
korraga rebast ja ütles: „Ennäe, rebane, teine surnud. Ei siia ma sind küll ei jäta, viin koju,
tõmban naha maha, saan sooja kasuka enesele või eidele.“ Hakkas rebasel sabast kinni ja
viskas koorma otsa, ise istus jälle reele.
Niipea aga kui taat rebast tähele ei pannud, hakkas see kalu ree pealt ükshaaval maha
pilduma. Kui kõik kalad olid tee peale pillutud, hüppas rein maha, korjas kalad kokku ja
vedas enda koopasse. Taadi hing ei teadnudki, et rebane juba ammu kodus oli, kui ta reega
ukse ette jõudis.
Ilma, et ta oleks ree peale silma visanud, kobis taat tuppa ja ütles eidele: „No küljeluuke, täna
oli õnne kui tõrva, too kalad tuppa ja ära kasukakraed reepeale unusta!“

Eit läks välja, käis mitu korda ümber ree, tõstis isegi õled üles, kuid ei leidnud midagi, mis
oleks sündinud tuppa tuua. Vihastas eit ja tuli tagasi. „Keda sa vanainimene narrid? Ega ma
pole sul narrimiseks. Pole seal midagi.“
„Mis narrimiseks,“kohkus taat, sest eit oli enam kui pahane. Nüüd aimas alles taat, miks
rebane surnuna oli maas lebanud. Ta pahandas ja ütles; „Küll sa varsti leiad, mida otsid.“
Revasel oli nälg mitmeks ajaks kadunud ja saigi läbi.
Ma olen seda muinasjuttude plaadi pealt kuulanud.

/ÜKSKORD LÄKS ÜKS.../
Richard, 6 a
Ükskord läks üks täpiline koer jalutama ja ta nimi oli Pupi. Ja siis see Pupi leidiski endale
söögi ja siis ta läks koju seda sööma. Ja siis Pupi läks magama rahulikult ja siis üks vares tegi
ulakust ja siis vares võttis tema söögikausi ära. Ja siis Pupi tahtis teda karistada, aga ta ei
osanud lennata. Ja siis see vares tuli jälle ja mõtles, et see karistus on talle, et ta peab tema toa
ära koristama. Ja siis vares hakkaski koristama tema tuba ja võis jällegi minna oma koju.
Ja siis üks õhtu hakkas sellel Pupil hammas valutama. Ja siis läks see Pupi hambaarsti juurde.
Ja siis see hambaarst parandas tal hambad ilusti ära. Ja siis see Pupi läks ilusti koju ja ütles
viisakalt head aega.
Ja siis see Pupi nägi enda peal ühte punast sipelgat, see hammustas teda ja Pupi hakkas nutma.
Ja siis Pupi läks jõkke vaatama ja siis juhtus temaga siukene õnnetus, et ta kukkus jõkke ja
uppus ära. Ja siis ema ja isa nägid Pupit jões uppumas, nad päästsid oma lapse ära ja Pupi läks
varese juurde. Ja siis Pupi nägi mesilast ja siis see mesilane sutsas teda. Ema ja isa tõmbasid
selle nõela talt välja. Siis ta nägi ämblikuvõrku ja vaatas, mis need seal teevad.

/VÄIKESEL TALUÕUEL.../
Heleryn, 5 a
Väikesel taluõuel elas pisike Pitsu. Kukk Kõvamees äratas ta üles, küsis mis sa õues magad.
Siis pisike Pitsu mäletas, et ta oli õhtul kuuti roninud ja siis ta läks kuuti vaatama ja lendas
teiselt poolt välja ja proovis uuesti, mitu korda pauhh ja kukkus otse kukk Kõvamehe jalge
ette.
Kukk Kõvamees läks kurjaks ja küsis, mis lollusi sa teed ja läks aia juurde. Siis tuli tema
juurde väike lind ja ütles, et ma räägin tuulesisiga. Siis ta läks ja rääkiski. Tuulesisi ütles, et ta
ei taha tulla välja ja siis hiilis välja.
Pisike Pitsu läks oma kuudi juurde ja läks magama. Siis tuli hommik, pardiema tuli vaatama,
kukk Kõvamees ja ta naine. Pisikese Pitsu käed natuke üleval, natuke konksus, jalad olid
täiesti üleval.

A TÄHE LUGU
Alexander, 4 a
Elas ükskord A täht, vanasti. A tähel polnud kodu, ta kaotas kodu ära. Läks maja juurde ja
küsis: „Kas siin on minu kodu?“ Maja ütles, et pole, sest maja hakkab M tähega. A täht läks
edasi, läks ja läks, läks niikaua, kuni jõudis auto juurde. J A täht pidi jälle küsima: „Kas siin
on minu kodu?“ Mis auto ütles? Et siin ju ongi tema kodu, tule koju!

KAEBUKAAR
Alexander, 4 a
Elas laps, ema ja isa ja õde tal polnud. Siis läks laps üksi poodi. Ta läks poe läbi. Ostis
komme, süüa, komme, süüa. Siis ta oli nii raske-paks, et läks koju tagasi.

KALA JA KALA JA KULDKALA
Alexander, 4 a
Elas kala, ta ujus oma potis. Ta ei saanud süüa, siis lõpuks laps andis süüa. Siis sai ta süüa.
Siis laps, ema ja isa ostsid peegli... Panid peegli ette kalale. Kala tahtis ennast peeglist
vaadata. Kala, kuldkala ja veel üks kala. Siis ninasarviksaba. Peegel oli roheline. Kala vaatas
ennast peeglist, aga ta ei olnud ilus. Kala siis mõtles, kas ta on ilus või ei ole?
Elas kord kala...
KARIKAKARLILL
Alexander, 4 a
Oli karikakarlill ja ta kaotas oma kodu ära, kuskilt ei leidnud. Aga siis ta läks kasvama, aga
siis ta ei saanud kasvada, sest tal polnud sõpra.
Lõpuks ta leidiski sõbra ja mängis oma sõbraga iga päev, hommik-õhtu.

KÕHT
Alexander, 4 a
Kõht ei saanud süüa. Ja inimene sõi. Ja siis inimene sõi paberit. Kõhule paber ei maitsenud,
ptüi. Ja siis inimene hakkas kommipulka sööma. Kõhule aga ei maitsenud kommipulk.

KAKS JÄNKUT
Alexander, 4 a
Tere, väikeseke jäneseke on. Sõpra tal pole, aga kohe tuleb sõber. Ja siis tuligi sõber. Sõbrad
mängisid terve päeva. Olid lõpuks väsinud, läksid magama. Magasid terve öö, et ülesse
üldsegi ei ärganud. Mängisid niimoodi, et nad mängisid nii kaua, et isegi üles ei ärganud. Nad
magasid niimoodi. Tirr, tirr, ärkasid üles, pidid hommikusööki sööma. Läksid siis jälle
mängima.

KÕRVITS-PUNN
Alexander, 4 a
Elas ükskord kõrvits. Ja siis ükskord elas kõrvits. Ta elas oma kodus. Ta läks ja läks ja lõpuks
siis veeres ja veeres. Jõudis karu juurde. Karu ütles: „Mulle nii meeldib sind ära süüa.“ Läks
jänese juurde ja siis...

KÄIMINE
Alexander, 4 a
Oli papagoi ja jänes, said sõbraks, tegid musi. Siis nad läksid mänguplatsile – tõkk, tõkk,
tõkk. Nägid liumäge, lasid liugu – viiuuu. Siis läksid kiikuma, kiiga-kaaga, kiiga-kaaga.
Lõpuks nad läksid trepist üles, mänguplatsile, läksid ja läksid ja läksid. Siis kuu. Me oleme
kuu, mitte maa peal. Lahe kuu!

LINNUD KADUSID
Cordelia, 5 a
Elasid ühed väga, väga väikesed linnupojad, kes olid väga, väga armsad. Siis tuli üks suur
emane lind, kes tõi neile väga head maitsvat vorsti. Ja siis tuli üks teine lind kallale, kui just
ema läks ära sööki tooma. Emane lind õnneks nägi ja viis need pojad ära. Siis ta hakkas
nutma. Isane lind tuli ka ja tõi neile süüa.
ÜKSI POISS
Cordelia, 5 a
Elas kord üks poiss. Ta oli nii üksi, et ta tahtis poodi minna. Ta ema ja isa rahakott oli laua
peal. Siis ta kuulis äkki, et midagi säriseb. Ta läks vaatama, et mis asi see siis on? See oli üks
loom, kes oskas ise süüa teha!

PILVEKE
Cordelia, 5 a
Ükskord elas pilv ja ta oli imeilus. Ta lendas väga, väga palju. Ja ta vaatas hästi kaugelt, et
üks imeilus hobune kappas ringi. Päike paistis ja väga soe ilm oli ja pilv läks selle hobuse
juurde. Seal valvas kuri kutsu. Pilv mõtles: „Kuidas saaks imekaunile hobusele pai teha, sest
seal valvas ju kuri koer?“ „Kuidas, kuidas, kuidas?“ mõtles pilv. Ta mõtles ja siis tuli tal üks
mõte pähe. Nüüd see mõte ei töötanud eriti hästi ju, pidi midagi muud välja mõtlema. Pani
kondi õnge otsa! Pilv keris, keris õnge ja kutsu läks teise aeda. Saigi talle pai teha!

NÄRTSINUD LILL
Cordelia, 5 a
Ükskord oli üks hobune ja ta kappas ja kappas, kuni nägi ühte lille. See oli imekaunis ja
imesuur. Ja ta vaatas seda, sest see oli ära närtsinud. Ja hobune mõtles, kuidas ta saaks selle
püsti uuesti? Ta mõtles ja mõtles, et ta ei saanud teda kuidagi püsti. „Äkki küsiks kellegi
käest, et keegi annaks talle juua? Aga kuidas? Ma ei oska ju rääkida!“ mõtles hobune. Siis tuli
üks inimene ta juurde ja hobune vaatas närtsinud lille. Ja inimene saigi aru, võttis kannu kätte
ja andis lillele juua.

KOMMISÖÖJA PRINTSESS
Cordelia, 5 a

Üks väga ilus tüdruk oli ükskord. Tal oli imekaunis prints. Ta läks kommipoodi, kui tõusis.
Ta mõtles, et kas tahaks kommi? Siis ta läks printsi juurde ja küsis: „Kas sa tahad kommi?“
Prints vastas: „Ma ei taha kommi, sest ma ei taha paksuks minna.“ Printsess sõi siis ise
kommi, palju kommi, kuni läks paksuks.

AHV AVA
Margit, 6 a
Elas kord üks ahv. Ta ronis iga päev puu peal ja ta nägi liblikat. Küsis: „Mis su nimi on?“
Liblikas vastas: „Mu nimi on Felisia.“ Ahv läks siis puu otsa. Palmipuu otsa. Tahtis banaani.
Leidiski ühe banaani. Hakkas võtma, aga saba oli rõngas. Hoidis kätega kõvasti kinni, et ei
kukuks. Muidu saab haiget. Pusserdas saba lahti ja sai banaanid siis kätte. Vaatas puu otsa.
„Kes seal kisa häält teeb?“ pahandas ahv. Siis leidis ta teise liblika. See liblikas oli täpeline.
Neli täppi oli. Siis läks ahv põõsa taha. Seal nägi ta tüdrukut. Sai tuttavaks tüdrukuga, kelle
nimi oli Sofi. Ahv Ava andis talle banaani. Neile maitses see söök väga. See on nende
lemmiksöök, sest nad on ahvid.
HAMBAHALDJAS
Fred-Markus, 6 a
Elas kord hambahaldjas. Ta oli hästi suur punane hammas. Järgmine päev hüppas ta lapse
suust välja. Tegi akna lahti ja hüppas aknast välja. Siis läks purskkaevu. Tahtis ennast
punasest ära pesta. Ronis prügikasti. Siis ta tuli prügikastist välja. Pärast ronis tagasi
prügikasti. Tuli välja ja kõik banaani koored olid tal peas. Tuli mesilane ja nõelas sõrme. Ta
läks magama ja tahtis korralikuks saada.
NÕID
Fred-Markus, 6 a
Elas kord nõid. Tal oli nii punane nina. Ta tahtis nii väga endale sõpru. Tegi järgmine päev
teed ja läks sõpradele külla. Siis see nõiamoor tahtis nii väga veel sõpru, aga keegi ei tahtnud
teda endale sõbraks. Kõik kartsid, et nõid muudab nad konnaks. Ta hakkas muretsema, miks
keegi ei taha teda endale sõbraks. Siis läks nõiamoor edasi. Seal kohtas ta ühte last. Nad said
sõbraks. Siis nad läksid, ronisid kivi peale ja ajasid juttu. Teine päev tuli ja nad rääkisid edasi.
Siis nad leidsid vot veel nõiapuu. Läksid edasi. Leidsid ühe hästi suure pliiatsi. Siis järgmine
nädal leidsid kuldse mõõga. Järgmine nädal nad ei leidnud enam midagi. Siis leidsid hästi,
hästi suure redeli. Tuli jällegi järgmine päev j nad leidsid jällegi kõik oma vanad asjad. Tuli
veel teine nõid. Järgmisel päeval võlus nõiamoor päikese välja. Siis nad läksid oma uute onni.
Siis nad leidsid veel ühe hästi, hästi suure kristalli. Nüüd sai jutt otsa.

DRAAKONID
Siim-Egart, 4
Draakonid elasid ammu, ammu. Draakonid teevad kõvat häält. Nad elavad liiva all ja tulevad
liiva seest välja. Teised ei ela liiva sees. Elavad puu sees. Teised vee sees. Nad hammustavad
vee seest. Puu sees on draakon punane ja sinine. Vee draakonid võivad olla punased ja

sinised, igat värvi. Draakonid lasevad tuld ka. Neil on tuld vaja inimeste laskmiseks, et
inimesed surma saaksid. Mul on püksis auk.

MINA TEEN TÖÖD
Siim-Egert, 4
Kui kivid ära lõhun, saan koju. Jooksen tee peale. Siis parandan aia ära, vot sealt liimin kinni.
Tahan kodus olla. Ei meeldi, et ema tööl käib. Ma ise teen tööd. Kodus ütlen vanaisale: „Too
mulle saag ja ratas õue, välja, hakkan puid lõhkuma.“ Vahepeal lõhun puid. Vahel olen kivi
tõstnud. Olen käinud paatidega ringi. Mänguväljakul olen mängimas käinud. Lasen katuselt
liugu. Remondin kiigu ära, liimin kokku. Olen kunagi traktorit vaadanud ja sõitnud jah.

POLITSEI
Siim-Egert, 4
Mängin viiu-viiu autodega. Mulle see meeldib. Politseid panevad vangi. Pätid käivad
varastamas asju, mis on vaja. Siis nad lõhuvad need asjad ära. Nad võivad kuuski maha võtta
ja panevad tuppa. Jõulud tulevad. Politseid magavad, mängivad ja vahel sõidavad niisama.
Politseid vahel kaklevad sellepärast, et tahavad käsi taha panna. Rauda. Panevad vangi.
Vangis nad karjuvad. Traktorit varastavad ja. Politseil on püssid, millega nad tulistavad.
Vahel on vaja.

JÕULUKUU
Henry, 5 a
Elas kord üks vana mees, kes tahtis hirmsasti jõuluvanaks saada. Ja siis ta saigi jõuluvanaks,
sest mingi tädi aitas teda. Siis ütles eit: „Mul on vaja selleks veel punast riiet, et saaks
jõuluvana teha.“ Siis ta läks peegli juurde, et ta saaks päris jõuluvanaks. Ja saigi. Peegel tegi
ta nii ilusaks, et ta hakkas naerma: „Oo, ma olen jõuluvana, oo, ma olen jõuluvana!“ Siis
jõuluvana vaatas august sisse ja nägi seal 8 hiirt. Hiired ütlesid: „Meil ka tahab üks
jõuluvanaks saada.“ Hiired küsisid: „Kas sina tahad ka jõuluvanaks saada?“ Jõuluvana ütles:
„Ma olen tahtnud sünnist saati jõuluvanaks saada.“ Üks poiss hiir ütles: „Et minu soov täitub
ja sinu oma ka.“ „Ja me saamegi jõuluvanadeks.“ „Saame jõulude ajal kokku.“ „Vaata, et sa
mind jälgid,“ ütles vanamees. Siis nad panid jõuluvana riided selga ja läksid tööle.

KURI MEES
Henry, 5 a
Ükskord ajas üks kuri mees valge kassi minema. Tormas läbi linna metsa, kus olid tal puud
ümber. Ta jäi magama. Tal oli hästi hästi külm. Jõuluvana lendas. Nägi kuuvalgust, mis
paistis valge täpi peale. Põtradest tegi üks atsihh! Ta läks sinna täpi juurde ja nägi, et kass on
ära külmunud. Võttis endalt salli kaelast ära ja pani ümber valge kiisu. Siis ta võttis ta salli
sisse ja ütles. „Äkki tahad sa kellelegi kingituseks olla?“ Kass ütles: „Muidugi tahan.“ Sest ta
oli alles väike. Üks tüdruk magab öösel juba ja tahab endale kangesti valget, punast, musta
kassi. „Aga kas ma kõlban talle?“ Jõuluvana ütles: „Muidugi, ma arvan, et kõlbad.“ Siis ta

viis ruttu kiisu tüdruku koju ja pani ta õrnalt padja peale. Tüdruk ärkas ja oli õnnelik ja jäi
uuesti magama.

AUTODE LUGU
Henry, 5 a
Politsei läks ühel päeval sõitma. Palju autosid oli juba varahommikul jalul. Nad kiirustasid
tööle. Siis üks inimene ostis 3 uut autot. Tartust. Ta nägi, et need maksid 0 krooni. Täiesti
tasuta. Siis ta läks parkla kõige kõrgemale korrusele. Parkis oma autod ära. Ükskord läks ta
helesinise autoga tööle. Ta töötas autoparanduses. Sõitis üle silla pesulasse ja läks uuesti ja
parkis ennast ära. Siis tuli teine politseiauto ja sõitis sellega koju. Tööpäev sai läbi. Läks
politseiga sõitma. Jõudis alla tee peale ja keeras vasakule. Hakkas varast taga ajama. Lõpuks
oli varas väga kaugele sõitnud ja siis ta hakkas ruttu koju sõitma. Vahetas autod ja hakkas
teise autoga taga ajama, kuni lõpuks oli varga kinni püüdnud. Siis ostis üks inimene uue auto.
Ja siis tuli veel palju autosid. Terve tänav oli autosid täis. Muudkui sõitsid Tartust
Tallinnasse. Terve linn oli igasuguseid autosid täis. Kalaautod, mis viivad kalad poodi,
tuletõrjeautod, üks ralliauto, suur Jeep, politseisid, sõjaväeautod.

PINOCCHIO
Rainer, 7 a
Ühel päeval tegi üks mees Pinocchio. Puust mehikese. Tema nimeks pandi Pinocchio. Ta
hakkas esinema terves maailmas. Ühel päeval läks ta õhtul jalutama. Kass ja rebane riietusid
kostüümidesse. Pinocchio ei pannud tähele, läks mööda. Kass ja rebane panid ta puu otsa
rippuma. Rippus seal hommikuni, aga ta valetas kassidele, et ta nina kasvas maani. Siis võttis
omanik ta ära. Haldjas hakkas teda ravima. Ja siis läks ta uuesti esinema. Siis need kavalad
kass ja rebane vaatasid, kuidas ta esineb. Enne seda pani üks paks onu, selle laeva omanik ei
lubanud minna tal laevale, aga siis ta lubas, kuna Pinocchio väga tahtis. Kui pidu lõppes,
varastasid kass ja rebane ta ära ja panid ta uuesti rippuma. Pinocchio ei ütlend midagi.
Omanik võttis ta ära. Selle mehega koos läks ta ujuma. Siis ta uppus ära. Läks hai suhu. Kui
hai tegi suu lahti, ujusid nad kaldale. Kalad tulid nendega kaasa. Kõik olid õnnelikud ja
grillisid kala.

KES ON PÄKAPIKK, NÕID JA HALJDJAS
Merlin, 5 a
Kõik ju teavad, et päkapikk on väike inimene. Tal on ilus punane müts ja mütsi küljes on
valge tutt. Kui nad suureks kasvavad, saab nendest jõuluvanad. Neile kasvab pikk valge habe.
See on pehme ja karvane. Nad hakkavad lastele kinke tooma. Neile peab laulma või luuletust
lugema. Muidu pakki ei saa. Võid saada vitsa, kui teed lollusi.
Kui päkapikk on väike inimene, siis nõid on samasuur nagu meie. Nad lendavad luua seljas
ja võluvad igasuguseid asju.
Haldjaid on suuri ja väikseid. Neil on tiivad ja võlukepid. Igal lapsel on oma haldjas. Minu
haldjas on puu otsas. Ta käib alati seal, kus mina. Ta valvab mind. Ma saan temaga rääkida.
Teised minu haldjaga rääkida ei saa. Vahel on mul palju haldjaid. Nad on mu sõbrad.

JUTUHALDJAS
Merlin, 7 a
„Emme loe veel üks lugu,“ viriseb Leena.
„Ei,“ ütleb ema. „Jää nüüd magama.“
„Emme,“ küsib Leena: „Kust jutud tulevad?“
„Jutuhaldjas kirjutab jutte,“ vastas ema.
„Aga kuidas need jutud raamatusse saavad?“ küsis Leena. Aga ema seda ei teadnud. Ema läks
toast välja ja kustutas tule. Leena, aga mõtles sellest tükk-aega, aga siis hakkas ta hoopis
mõtlema, kus jutuhaldjas elab. Siis torkas talle pähe, et äkki näeb ta seda unes ja jäi magama.

LUGU SUUREST PUUST
Juri-Voldemar, 6 a
Oli üks puu, kes igapäev vihastas. Kõik naersid ta üle. Ühel päeval oli ta nii vihane, et kõik ta
peale olid pahased. Kõik koerad hakkasid tema juures pissil käima. Pissisid ta peale. Ta oli
väga, väga pahane. Temast vanem puu oli alati rõõmsam. Ta oli nii vihane, et ta otsast
hakkasid tulema lehed. Tuli suur tuul ja ajas nii palju lehti maha. Isegi juurte juurest muru.
Kõik olid nii uimased. Siis ta nägi ühte härrat, kes oli väga, väga rikas. Siis ta ütles: „Et, kas
ma saan sulle midagi teha.“ „Ei aitähh.“ Puu ütles: „Et mina tahaksin räppariks saada.“ Ja
hakkas kohe tantsima. Siis läks suur härra ära. Ta kasvas väga suureks. Terve maailm nägi
teda. Ta oli kõige suurem puu maapeal. Kasvas veelgi suuremaks, aga ta ei teadnud, et vana
härra jäi tema alla. Tema juurte peal sai liugu lasta. Kõik olid rõõmsad. Teda hakati uurima.
Miks ta kasvas nii suureks? Puu hüüdis: „Juheii ma saan rikkaks!“ Kõik kuulsid seda
karjumist ja said ta peale vihaseks ning mõned isegi ründasid teda. Puu sai veelgi
rõõmsamaks, kui kõik hakkasid tema juures jälle pissil käima. Sest vanahärra ütles: „Kui sa
saad vett, siis saad suuremaks.“ Siis ta muutus jälle kurvaks, et kõik ta peale jälle pissisid,
sest ta ei tahtnud enam suuremaks kasvada.

KAKS KUNINGAT
Ronald, 7 a
Üks kuningas tahtis rikkaks saada. Teenija soovitas minna järve äärde ja paluda kuldkalal
täita tema soov.
Ta ratsutas hobusel kaugele maale. Läks külla teisele kuningale. Teine kuningas tervitas
teda ja kutsus ta enda lossi. Igal pool hiilgas kuld. Teine kuningas kutsus külastama turgu.
Turul müüdi kala, porgandeid, õunu, kartuleid, kapsaid. Turul kõndisid talupojad, kel oli alati
rõõmus meel näha kuningaid.
Raudrüütel tahtis kuningat rünnata. Ta oli kuri mees.
Kuningas nägi vaeseid inimesi põllul töötamas. Nad istutasid taimi ja lõikasid vilja. Eemal
jalutasid lambad. Lambakarjus valvas lambaid. Lambad olid täiesti villased. Kuningad läksid
omavahel vaidlema, kumb on rikkam ja tugevam. Hirmunud jänes jälgis neid eemalt.
Kuningad võitlesid mõõkadega, isegi ussid pistsid pea maa seest välja, et teada saada, kes
võidab. Linnud lendasid neid uudistama. Kuningad olid mõlemad tugevad. Nad leppisid ära.
Nad lubasid edaspidi sõbrad olla. Vahva on sõber olla ja koos midagi põnevat teha.
Talurahvas kogunes nende ümber, sest kuningad tahtsid koos rahvaga midagi põnevat teha.
Kõik peavad sõbrad olema. Nii on hea ja mõnus elada, kui on palju sõpru.

Kuningad otsustasid hakata talupoegadeks. Nad võtsid kroonid peast. Nad ajasid ka
habemed maha. Mehed tahtsid nooremad olla. Nad kohtasid ilusat tüdrukut. Nad hakkasid
vaidlema, kumb tüdruku endale naiseks saab. Üks vana mees arvas, et nad on kuningad.
Mehed ei saa võtta naiseks talutüdrukut. Kuningad peavad ikka printsesse otsima ja nendega
abielluma.
Kuningad panid uuesti kroonid pähe ja asusid teele. Nad sõitsid printsesse otsima kaugelt
maalt. Teistel oli ka hea meel. Nad laulsid ja tantsisid. Muusikud mängisid pilli ja kõigil oli
lõbus.

SEENELKÄIK
Helena, 5 a
Ükskord läksid lapsed metsa seenele. Nad jõudsid metsa ja nägid suurt puravikku. Poisid
võtsid selle endale ja panid korvi. Teised poisid leidsid veel seeni. Need olid kollased.
Tüdrukud seeni ei saanud. Nad nägid siili perekonda. Siilidel olid lehed okaste küljes. Oli
ema siil, vanaema siil ja 4 laps siili. Poisid tahtsid siile kätte võtta ja koju viia. Tüdrukud
kaitsesid siile ja ei lubanud. Nad võtsid poistelt seened ära. Torkasid need siilile okaste külge.
Õpetaja ütles, et siilid korjavad seeni ja tõrusid. Talvel on lumi maas. Nad ei saa lume alt
seeni kätte. Neil hakkab külm. Nad nägid suurt küpse seent. See on punane ja tal on valged
täpid peal. Seda ei tohi ära süüa. Õpetaja ütles, et need on mürgiseened ja siis sured ära. Läks
pimedaks ja lapsed läksid koju. Ema ei saanud kastet teha. Lapsed ütlesid: „Et homme lähme
teise metsa ja toome palju seeni.“

MESILANE MUU
Anastasia, 5 a
Elas kord üks mesilane Muu. Ta oli üks paljudest lastest, kes oli sellel päeval sündinud. Muu
nagu ka teised mesilaste lapsed, oli hästi uudishimulik. Tal oli hästi huvitav vaadata, kuidas
mesilased edasi, tagasi lendasid, aga sassi ei läinud. Muu sai ka aru, et igal mesilasel oli oma
töö. Varsti tulid ka tema juurde teised mesilased. Andsid talle mett. Nad ütlesid Muule: „Ka
sina pead tööle hakkama ja sinu töö on mett korjata.“ Muu ei saanud aru, miks ei võiks tema
majas olla ja teised mett tuua. Muu ei tahtnud tööd teha. Ta tahtis niisama ringi lennata ja
maailma vaadata. Ta lendaski majast välja. Ümberringi oli nii palju lilli. Ta hüppas ühelt
lillelt teisele. See oli lõbus ja naljakas. Ta lendas järve äärde ja nägi seal herilast. See herilane
oli kuri ja mürgine. Ta narris mesilast ja nõelas. Muu hakkas nutma. Lendas koju tagasi emme
kaissu. Tegi emmele kalli-kalli ja lubas heaks poisiks hakata. Järgmisel päeval läks ta koos
teistega mee jahile. See hakkas talle meeldima. Sai palju mett süüa.

VIHM
Maria, 4 a
Täna kui lasteaeda tulin, sadas vihma. Mul oli vihmavari käes. Trampisin vee sees ja püksid
said märjaks. Siis vahel vihma sajab ja välgutab. Ma natuke kardan siis. Isa ütles, et siis kurat
ropendab. Ropendada ei tohi. Vanaemale vihm ei meeldi. Mulle meeldib see hääl. Vihma
hääl. Vahel lähen paljalt õue, kui vihma sajab. See on naljakas. Kõdi on. Saan palja jalu vee
sees olla. Vihmaussid tulevad ka siis tee peale mängima. Ma ei tea, kust tulevad. Aga ma
uurisin neid. Nüüs paistab päike. Ma lähen pärast rattaga sõitma.

KAKUKE
4 aastased lapsed
Memm tegi kakukese. Kakuke veeres ära. Veeres metsa. Seal nägi ta jänest. Jänes tahtis teda
ära süüa, aga kakuke veeres ära. Siis tahtis põder, suurte sarvedega amps, amps teha. Kakuke
jooksis minema. Siis tuli hunt. Hunt ulus:“Ma söön ära su.“ Ta jooksis jälle ära. Keegi ei
saanud kätte. Karu püüdis ta kinni, aga ei saanud ära süüa. Rebane on kõige kavalam. Ta sai
kakukese endale nina peale ja siis sõi kakukese ära. Mamma tegi siis mulle uue kakukese.

KUIDAS JALA KIPSI SAIN
Katrin, 6 a
Oli suvi. Juhtus niimoodi, et emme pani kardinaid ülesse. Mina ronisin ja hüppasin ja jalg jäi
diivani alla. No siis läksin kiirabisse. Pidin pool tundi ootama. Siis kui pool tundi läbi sai
pidin minema kabinetti. Minu jalast tehti pilti. Arst käskis jala kipsi panna. Ta pani mind kirja
kipsi. Jalga tõsteti. Mul oli hirmus valus. Vahepeal naersin ka. Tegin veel pilti ja siis lubati
minul koju minna. Kodus lõigati mul kips läbi. Pidin sügiseni olema invaliid.

KOLM PÕRSAKEST
Fred-Markus, 6 a
Elas kord kolm põrsakest. Nad läksid matkama. Laisk põrsake tegi põllust maja. Siis tegi
vanem vend puust onni. Kõige targem põrsake tegi kõige suurema onni, kivist. Hunt tahtis
põrsakesed nahka pista. Hunt puhus majad ära. Läks siis kivist maja juurde. Puhkus ja
puhkus. Uks pidas vastu ja siis läks korstna kaudu. Pani ahju põlema ja hunt kõrvetas oma
pepu ära ja läks parajalt pehmeks.

MUNADEPÜHAD
Rainer, 7 a
Poss mõtles emale üllatuse teha. Siis mõtles minna venna tuppa. Nad läksid emale
kullerkuppe korjama. Vend ütles, et kukkusin vette. Vend andis talle käe. Oli nii tugev, et
tõmbas venna veest välja. Läksid koju.
Ema küsis: „Miks te märjad olete?“
Vanem vend ütles: „Ma kukkusin vette aga vend aitas mind välja.“
Poisid nägid, et tort on laual ja hakkasid torti sööma, sest on munadepühad.

MUUMI rühma legend
3-4a. lapsed
Muumitroll oli oma majas, sellega Piripiiga oli ka oma majas. See oli hästi-hästi kaugemal.
See oli meri ja laevaga. Muumitroll astus üks samm, teine samm ja läksid oma koju magama.

Pikali tulid Muumitrollid siia. Lihtsalt roomates jõudsid trepi peale, tulid sisse ja tegid meile
selle rühma. Maja sai selliseks nii, et värviti ja ehitati klotsidest.

SINILIND
2-3a. lapsed
Sinilind on sinine lind, kes elab majas. Sinilinnul on toredaid sõpru ka. Rohelised linnud on
sinilinnu sõbrad. Väikesed linnud on ka sõbrad. Sinilinnu päevad on väga töised. Sinilind teeb
linnupurki. Kätega ta ei saa teha, sest tal ei ole käsi, aga nokaga teeb küll.

MERINEITSI
2-3a. lapsed
Mina olen Merineitsi. Aga minu Merineitsi on kodus. Merineitsi on ilus. Kala on merineitsi.
See tissidega kala. Ta mängib meie kapi otsas. Ta sõbrad on Naksitrallid.

PILVEHALDJAD ja PÖIAL-LIISI
3-4a. lapsed
Pilvehaldjad lendasid tiibadega. Pilvehaldjad kartsid vikerkaart, sest nad tahtsid lasteaeda
tulla, aga vikerkaart polnud kodus. Pilvehaldjatele meeldis Pöial-Liisi muinasjutt väga.
Lapsed arvasid, et Pilvehaldjad olid nii pisikesed, piduriided olid seljas ja lips oli ees ja nad
on nagu Pöial-Liisid. Pöial-Liisid on väikesed jõuluvanad. Pöial-Liisi on ilus ja ta sai konna
endale meheks. Pöial-Liisi on liblikas.

TUHKATRIINU rühma legend
6-7a. lapsed
Kass nägi hiirt ja jooksis järele. Pistis hiire nahka ja hakkas öösiti muinasjutte nägema. Kass
näugus sellest lastele: “Triinu nägi kahte hiirt. Muutis need hobusteks. Musta, pesemata näoga
ratsutas ta peole. Teised hakkasid naerma. Triinut hakatigi kutsuma Tahmanäoks.”
Lapsed olid sellest ehmunud, et kass räägib. Lastele meeldis Tuhkatriinu jutt. Nii valisimegi
“Tuhkatriinu” oma rühma nimeks.

PÕRSAKESED
Richard Mario 4a
Ükskord põrsakesed juba ärkasid üles ja nad sõid hommikusööki. Ema ütles, et maja on meile
liiga väikseks jäänud ja et minge omale maja ehitama. Ja nad läksidki. Üks ehitas kividest,
teine ehitas roigadest ja kolmas ehitas õlgedest.
Kuri hunt tuli metsast ja tal oli kõht tühi. Siis ta läks põrsaid otsima. Ta läks sinna platsile ja
pärast kui ta sinna jõudis, siis ta ütles: “Laske mind sisse, muidu ma puhun ja raputan teie
maja uppi”. Siis ta puhuski uppi ja põrsas jooksis teise maja juurde ja läks sisse. “Laske mind
sisse, muidu ma uutsutan ja puhun maja”. “Ei lase”. Ja hunt puhuski. Põrsad jooksid

kolmanda maja juurde. Hunt läks ka sinna. Puhuda enam ei saanud ja ronis korstnasse ja
kukus alla. Põrsakesed tegid ukse lahti ja siis hunt jooksis oma valutava tagumikuga minema.
Ja niimoodi lõppeski.

KUTSU
Kaisi 3a
Kutsu läheb koju. Kutsu magab kodus. Kutsu sööb putru ja inimeste krõbinaid. Kutsu nimi on
Ruudi ja ta oskab haukuda.

NAKSITRALLID
Renata 5a
Kingpool ütles:”Heh, kus me need linnupesad paneme?”. Siis tuli selline nali, et “Linnupesad
jäävad sinna, kus nad on. Kõigepealt tuleb linnupojad korralikult välja haududa, siis näeme,
mis edasi saab.”
“Meie Punkiga läheme kassijahile,” siis Nuhk nägi neid röövelkasse. Ja sealt need kassid
tulivadki. Nad pidid ruttu ära minema ja siis Nuhk ütles, et kassid on tugevad.
Siis Nuhk tõmbas Sammalhabemelt ühe tüki ära, siis tõmbas edasi ühe tüki ära, siis hakkas
edasi tõmbama. Lõpuks Nuhk tõmbas kassil saba ära ja siis lendas nii kaugele nende
piimapudelite otsa. Valge neiu andis kassidele piima, oma lipsukassile andis ka piima. Üks
kiisu tõmbas lutipudeli suust ära. Siis valge kass läks ka ära, siis läksid rattaga punasele autole
järele. Ja siis ütles: “Meie Punkiga lähme kassijahile”.

DRAAKON
Marcus 3a
Draakon, kes sõi ühe maja ära ja läks vette tagasi. Ei tohi kukkuda, muidu käe läheb veriseks
ja maja ei tohi tõsta, muidu maja kukub poisile peale. Draakon elab ühe mägi peal, kus
jääkarud elavad, koos ühe poisiga elab seal.
Draakonile meeldib tuld suust puhuda ja pahasid taga ajada.

HAIKALA
Jarmo 3 a
Läksin kunagi loomaaeda, siis nägin, et kõik ujusid: koer ja kala ja haikala ja siis need
draakonid. Haikala elab teises kohas. Haikalal on uimed ja saba, millega ta ujub hästi kiiresti.
Haikala on paha ja vahest hammustab imenesi.

KOER
Herman, 5a
Koer elab kuudis, ta sööb konte. Koer magab kuudis. Inimene paitab koera. Koeraga käidakse
metsas jalutamas. Koerakutsikas mängib. Kui koer suureks saab, siis ta mängib ka vahest.

Koer mängib vahel kassiga, tegelt kass mängib vahel koeraga. Kass mängib vahel
lõngakeraga. Kassil ja koeral on nimi ka. Kassi nimi on Ossi ja koera nimi on Pepe.
Koer sõidab autoga, aga pea on aknast väljas, et ta tahab vaadata. Tahab seda vaadata kõik,
mida toimub koertel ja kassidel. Koer sööb muru. Koer võetakse tuppa. Koer vaatab kella et
vaatab mitu tundi on ja millal magamaminek on. Ta läheb magama kell 10 ja kell 7 ärkab.
Koer tahab mängida palli, aga koerapalliga. Koer vajab värsket õhku, et hingata. Koer vahel
tahab üksipäini ka mängida. Jutt saigi läbi.

PRINTSESS
Simona, 5a
Printsess läks lossi. Printsess oli kaunis. Ta märkas suur tuba. Printsess läks voodisse
magama. Printsess uinus magama, aga tõusis hommikul ülesse. Nüüd on kõik.

DELFIINID
Kathreen, 4a
Ühel päeval oli delfiin vee sees. Ta jäi sinna magama. Kaldal ta vaatas kuhu ta ema ja isa
kadusid. Ta oli kurb, läks otsima isat ja emat. Ta leidis poest isa ja ema. Nad läksid koju
sööma ja järsku tuli nende õde. Ta tuli Inglismaalt ja nad mõtlesid kolida Inglismaale. Kõik.

Esimesel lehel on rühmade nimesaamise legendid, mis lapsed pidid kõik koos välja
mõtlema. Need on kokku pandud iga rühma oma õpetaja poolt ning anti mulle kasutamiseks
kui kuuldi, et panen laste jutustusi kokku.
Järgmistel on laste jutud, mille teema ning sisu valis iga laps ise ning on täpselt nii
kirja pandud nagu laps ise rääkis.
Lapsed olid alguses ehmunud, et nemad ise peavad jutustama. Oma rühma lapsed
vajasid vähem julgustamist, kui teise rühma lapsed, kuid kui esimene laps jutustamise lõpetas,
tuli ka järgmine kohe juurde ja küsis juba ise, kas tema kord on nüüd rääkida. Teema valik
tundus keeruline.
Oli väga huvitav kogemus laste jutte kirja panna ning hiljem neile ette lugeda. Oli
näha, et iga laps tundis loo üle uhkust ning rõõmu. Nooremad lapsed rääkisid üldiselt vähem
kui vanemad ning neil oli teema valimisega rohkem raskusi. Lapsed tahtsid hiljem ka
unejutuks kuulda enda mõeldud lugusid.

