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Millised me siis oleme? 

Me oleme muhedad sellid, kes 

kohtlevad üksteist nagu sõbrad. 

Meie klass on väga tore, kok-

kuhoidev ja hooliv, aitame alati 

üksteist ja ei jäta kedagi hätta. 

Saame igal ajal ja igas asjas 

üksteise abile kindlad olla. Me 

hoiame rohkem kokku, kui 

teised klassid. 

Oleme hästi aktiivsed ja meile 

meeldib teha koos erinevaid 

üritusi. Oleme julged ja 

hakkajad ning ei löö mitte mil-

lelegi risti ette ja saame kõigega 

hakkama.  Teeme koostööd ja 

oleme eeskujuks väiksematele. 

Meie klass on väga julge. Ole-

me avastanud, et meie häälel on 

mõju. Näiteks on meie algatusel 

mõned õpetajad välja 

vahetatud. Meie klassist on ka 

õpilasesinduse president. 

Kõik klassikaaslased on 

erinäolised ja kõigi juures on 

midagi imetleda. Näiteks stiili, 

kirja- ja joonistusoskust, hu-

umorimeelt, kannatlikust jne. 

 Meie klassis saab alati palju 

nalja ning meile meeldib koos 

aega veeta. Oleme õnnelikud, et 

just selliste inimestega on olnud 

õnn üheksa aastat koos koo-

liteed käia! 

9. klass 



Aalike 

Aalike on headuse kehastus ja ta 

saab kõigiga väga hästi läbi.  

Talle meeldib, kui kõik on aus 

ja õige.  

Kuna ta on kõige vanem laps 

oma perekonnas, siis oskab ta 

teistega arvestada. Samuti peab 

lugu endast vanematest in-

imestest.  

Aalike on väga tark ja tal on 

head hinded. Lisaks on ta väga 

viisakas ja ei ropenda mitte 

kunagi.  

Aalike on andekas joonistaja ja 

kirjutaja ning fantaasiast tal 

juba puudust ei tule. Kunsti-

tunnis teeb alati mingi maali 

valmis. Lisaks sellele on ta ka 

musikaalne ning mängib hästi 

lõõtsa.   

Aalikesel on hea huumorimeel 

ning talle meeldib palju nalja 

teha. Väikeste lastega on ta 

väga hea. Aalikesele ei meeldi 

üldse konfliktid ning tülides on 

ta tavaliselt erapooletu. 

Ta on hästi rahulik, kuid samas 

aktiivne ja tegeleb paljude as-

jadega.  

Tal kasvab kodus avokaadopuu 

nimega Tom.  

Aalikese sõnnipäevadel mäng-

isime aaretejahti terve Mooste 

peal—need olid legendaarsed 

peod! 

Aalike on ka väga abivalmis 

ning püüab alati kõiki aidata. 

6. klassis omavahelise 

nokkimise tagajärjel ka-

dus mul reaalsustaju ja 

ma haarasin klassivenna 

Reio särgist ning selle 

tagajärjel see rebenes. 

Ta oli sunnitud olema 

terve järelejäänud päeva 

ilma särgita.  

3. klassis tuli klassiõde 

Iren minu juurde ja ba-

tuudil hüpates juhtus 

õnnetus. Salto tegemise 

tagajärjel tegin ma oma 

kaelale haiget. Iren aga 

mind ei uskunud ja 

keeras mu kaela nii 

kõvasti, et olin sunnitud 

pärast seda terve kuu 

kaelatoega ringi käima.  

Mulle meenub see, kui 

ma kooliekskursioonil 

olles Munamäest alla 

kukkusin ning käeluu 

murdsin. Tänu sellele jäi 

kõigil kauaootatud 

piknik ära ja nad pidid 

hoopis haigla juures pas-

sima.  



Otsisime kunagi öösel koolimajas kum-

mitust, mis oli väga põnev ja hirmutav 11 -

aastate silmis.  

Oleme seigelnud ka kooli pööningul ja 

seal peitust mänginud. Saime suure 

ehmatuse osaliseks kui avastasime,  kui 

palju tuvisid seal oli.  

Triinu-Liis lõi ükskord suurest vihast 

Irenil käsitöö tunnis nina veriseks.  

Iren oksendas Sandrale pähe, kui teda sun-

niti kalasuppi sööma.  

Kooli tualetis vahetasime omavahel riideid 

ning Aalike viskas dressipluusi wc-potti.  

Astrid 
Astrid on temperamentne ja 

aktiivne. Tal on liigagi palju 

oma arvamust ja ta ei karda 

seda teistelegi öelda.  

Tal tulevad tavaliselt ägedad 

mõtted ja temaga on hea 

erinevaid üritusi korraldada. 

Talle meeldib juht olla ja ta 

on väga produktiivne. 

Algklassides oli meil Astri-

diga kombeks ise erinevaid 

tantse välja mõelda ja siis 

neid vahetundide ajal tantsida 

(Triinu-Liis). 

 

Astrid on jõujunnu, kes on nii 

mõnegi meie kooli poisiga 

maadelnud ja neile üks-null ära 

teinud.  

Nooremates klassides tegi ta 

kõigile poistele käe surumises 

ja 60m jooksmises ära.  

Astrid on kõigi vastu sõbralik ja 

avatud inimene. Hoiab väga 

oma sõpru ning astub nende 

kaitseks välja, kui vaja. 

Astrid on väga tark ning oskab 

hästi joonistada. Kui keegi 

millesti aru ei saa, siis ta 

seletab. Keemiat oskab väga 

hästi ning õpetab teisi ka. 

Astridil on hea maitse ja ta kan-

nab moodsaid riideid. 

Astrid on lahe, aga vahest ei 

mõista ta nalja. 



Aleks 
Aleks on meie klassi suur aju. Ta 

oskab hästi füüsikat ja ma-

temaatikat, kus üritab lahendada 

ülesandeid enda moodi.  Ta oskab  

peaaegu kõiki asju teha. 

Aleksil on alati igale küsimusele 

vastus olemas, olgu see kas väga 

teaduslik või hoopiski ise välja 

mõeldud—vastamata ta ei jäta. Te-

maga on tore igasugu asju arutada. 

Ta on rahulik. Vahepeal on tunne, 

nagu tal lausa polekski emotsioone, 

sest ta suudab teistele rääkida 

anektoote nii, et ta ise on täiesti 

tõsine.  

 

Aleks on viisakas ja aus inimene. Kui 

talle miskit ei meeldi, siis ta kohe ütleb 

seda. Viisakas on ta ka. Aga spik-

erdamises on väga halb. Ta on ka 

sõbralik ning aitab alati, vahest isegi 

siis, kui abi vaja ei ole.  

Väga äge on see, et talle meeldib Reio-

ga peale tunde palli mängida. Aleks 

teab jalgpallist ja korvpallist väga 

palju. 

Aleks on nii pikk, et ta pea ulatub kos-

mosesse. Tal on kodus palju ägedaid 

loomi ja ükskord kukkus ta Mu-

namäest alla. 

Aleks meenutab mulle Kung Fu Banda 

filmist seda rohutirtsu, sest ta on 

käinud pikka aega karate trennis.  

Sandra 

Sandra on väga tore, armas 

ja lahke. Ta arvestab alati 

teistega ja on head tuju ning 

rõõmsameelsust täis.  

Ta on muidu vaikne, aga ta 

mõtleb hästi palju. Sandra on 

hooliv ja temaga on hästi 

tore tavalistest asjadest 

rääkida.  

Ta on väga sõbralik, lahke ja 

rõõmsameelne.  Temaga on 

hea suhelda.  

Tal sündis väike beebi, kes 

on meganunnu. Sandra ar-

mastab väga oma poega. Ta 

on väga vastutustundlik ja 

saab oma lapsega hästi 

hakkama.  

Sandra oskab väga hästi 

käsitööd teha ja õmmelda.  

Ta on väga tore sõber ning 

kui temale mõne heateo teed,  

siis ta ei unusta seda kunagi.  

Ta on viimsel ajal palju ene-

sekindlamaks muutunud ja 

seda on hea näha. 



Iren 
Iren on stiilne ja tal on hea 

muusika maitse. Ta on tore ja 

lahe tüdruk ning tal on palju 

sõpru. 

Tema huvideks on muusika 

kuulamine ja erinevate filmide 

ning seriaalide vaatamine.  

Iren on hullumeelne inimene, 

talle pole probleem näiteks 

keset koolitundi paar hundira-

tast visata. Enamasti on ta 

suur rõõmurull, aga esineb ka 

masendushoogusid.  

Tal on nii kõva hääl, et on 

alati kuulda, kui ta kooli 

jõuab. Iren on ka väga jutukas 

ja seletab alati midagi 

õpetajatele, nii et tunnis ei 

hakka meil kunagi igav.  

Ta on väga aktiivne. Oleme  

palju koos pidudel ja suvel 

ujumas käinud.  

Iren on megahea spikerdaja  - 

ükski õpetaja ei märka, kui ta 

seda teeb ja ta teeb seda 

VÄGA tihti.  

Ta on suur kallisõber ja väga 

hea kuulaja. Iren on ka sihik-

indel ja ta ei jäta kunagi ühtegi 

asja pooleli.  

Tal on omamoodi naljad ja 

õnnelikuna on ta üsna lärma-

kas. Iren mängib väga hästi  

kaarte.  

Irenil on omapärane stiil ja 

hea maitse. Tal on kunstniku 

hing. 

Talle meeldib teada asju, 

mida tal tegelikult elus  vaja 

ei lähe.  

Tal on olnud ka hüüdnimi 

sireen, kuna ta on väga kõva 

häälega, aga viimasel ajal on 

selle hüüdnime üle võtnud 

pisemad.  

Reio 
Reio on meie klassi pesamuna. 

Talle meeldib jalgpalli mängida 

ning heast naljast ei ütle ta kunagi 

ära. Tema ja Aleks on ka head 

koomikud, sest neile meeldib võtta 

kõike läbi huumori. Reioga ei 

hakka kunagi igav. 

Reio on tõeline Picasso ja ta on 

väga hea näitleja.  

Reio on väikeste tüdrukute lem-

mik ja hea räppija.   

Väiksemates klassides meeldis 

talle alati suurte poistega ka-

kelda. Ta on ainuke poiss,  kes 

on meie klassis juukseid värvi-

nud. 

Reiole meeldivad erinevad 

mängud. Ta on hea spikerdaja. 

Reiol on silmapaistvad pruunid 

silmad.   

Ta on viisakas, teeb ukse lahti 

ja ütleb kõigile tere.  

Reio mängib väga hästi kitarri 

ja on ka kirjutanud ühe ku-

rikuulsa armasastusloo/laulu. 

Reio loopis eelmise inglise 

keele õpetaja autol kividega 

akna sisse ja pani koolipostkasti 

põlema.  

Ta on hea huumorisoonega ja 

seltsiv inimene. Reiol on 

võluvõime mõningates olukor-

dades näost täiesti tulipunaseks 



Nikita 
Nikita on väga viisakas, sõbralik ja 

asjalik noormees. Vahel laisk, kuid 

kui viitsimist on, siis võib lahen-

dada ka kõige raskema mata üles-

sande.  

Nikita lemmik automark on BMW. 

Tal on kõikide BMW-dega suur 

armastuslugu. Ta sõidab isegi ringi 

rolluga, mille ette on kleebitud 

BMW märk. Tehnikast teab ta 

palju ning talle meeldivad kõik 

sõiduvahendid. Nikita armastab 

rollereid remontida ja suurena saab 

temast kindlasti mehaanik.  

 

Ta on andekas ka IT-alal. Erine-

vatel üritustel on ta hea muusika 

mängimises ja pildi näitamises.  

Nikita on meie klassi DJ. 

Nikita on vana lusti mees, ta 

teeb palju nalja ja on hea jutuga. 

Ta ei ole üldse ülbe ja kui vaja, 

siis aitab,  kuidas vähegi saab.  

Nikita oskab vene keelt pare-

mini kui Putin. Ta kuulab 

peamiselt vene laule, mis on 

vahel veidi tüütu, kuna ma ise ei 

saa vene keelest aru.  

Nikita on ka väga töökas. Ta 

ehitab väga hästi iglusid ja 

remondib rollereid. 

Ta on väga hea ja hoolitsev onu 

oma õelapsele. 

 

Triinu-Liis 

Triinu-Liis on väga tark, ilus, 

sõbralik, aktiivne ja abivalmis. 

Tal on suur empaatiavõime.  

Triinu on veidi nagu meie 

klassi ema, kes alati organi-

seerib klassiga seotud üritusi 

ja vastutab kõige eest. Ta aitab 

alati teisi.  

 

Triinu-Liis on füüsiliselt pisike, 

aga väga suurt tahet täis. Kui 

tal midagi plaanis on, siis tema 

selle ka ära teeb.  

Triinu tujud  mõjutavad kogu 

klassi—kui tema on õnnelik, 

on ka teised rõõmsamad. Ja 

vahepeal, kui temal on halb 

tuju, kehtib reegel, et ka teistel 

on halb tuju.  

Tal on lahe riiete stiil ja tal on 

lahedad tibukollased küüned.  

Triinu-Liis on osav inimeste 

ära rääkija. Lisaks on ta on hea 

luuletaja, kirjanik ja suur 

loomade armastaja. Väikesena 

oli ta suur nukkude ja 

mõmmide armastaja.  

Triinu-Liis teeb palju nalja ja 

on väga hea sõber. Alati aitab 

teisi ja kannab koolis kaarte 

kaasas.  

Ta on hästi aktiivne ja tal on 

alati head ideed. Talle meeldib 

erinevaid asju organiseerida ja 

ta võtab kõikidest üritustest 

osa.  

Oma rõõmsa meelega tõstab ta 

kogu klassi tuju. Triinu on 

alati teistele toeks.  

Väiksemates klassides meeldis 

talle oma juukseid värvida. 

 


