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TELEVISIOON
On üllatav, kui ühesuguseid mõtteid,
soove, rõõme ning muresid inimestel
ette tuleb, ükskõik kus nad elavad:
Aafrikas või Austraalias, Indias või
Ameerikas, Singapuris või Soomes.
Televiisor toob selle kõik meieni.
Lastekirjanik ja teleajakirjanik
Kadri Hinrikus

Laupäeval
Laura: Mis sa homme teed?
Nicolas: Lähen pärast kooli raamatukogusse ja hakkan matemaatika
kontrolltööks õppima.
Laura: Nalja teed või?
Nicolas: Ei, miks sa nii arvad?
Laura: Raamatukogusse võid sa minna, aga kooli mitte. Homme on
ju laupäev.
Nicolas: Muidugi! Hea, et sa meelde tuletasid. Ma arvan, et ma mängin
oma koera Neroga ja vaatan koos õega televiisorit.
Laura: Hea mõte! Mis saateid sa siis vaadata mõtled?
Nicolas: Ma veel ei tea. Pean telekava vaatama ja otsustama. Ma tahaks
vaadata mõnd loodussaadet ja lastefilmi. Laupäeviti on ju sari
„Aafrika loomad ja loodus”.
Laura: Jah, kahju, et see juba aprillis ära lõpeb. Mina vaatan
laupäeva ja pühapäeva hommikuti alati multifilme ja lastesaateid. Mulle meeldib väga saade „Buratino tegutseb jälle”.
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SUUR ALGUSTÄHT NIMEDES

Mis saab siis,
kui televiisor ei tööta? Loe
luuletus läbi ja jutusta siis,
mida sulle meeldib teha, kui
sa oled kodus ja sul on palju
vaba aega.
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Kodukino
Ilmar Trull

Istun kodus, pungil silm,
istun kodus, kõrvad kikkis.
Väljas vilu on ja külm,
aga telekas on rikkis.
Pole näha ühtki filmi,
kuulda ainsat sosinat.
Mis seal ikka, üksisilmi
vaatan pesumasinat.

ees- ja perekonnanimed:
Siim, Laura …

loomanimed:
Reki, Miisu, …
kohanimed:
Eesti, Tartu, Pariis…

Millised sõnad selles tekstis tuleks kirjutada suure algustähega?
Kirjuta tekst oma vihikusse õigesti ümber.

Homme läheb laura reisile. Ta sõidab koos emaga pariisi.
Laura sõidab esimest korda lennukiga. Lennuk väljub
tallinna lennujaamast. Kass miisu jääb isaga koju.
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Roosaliisa prillid
„Roosaliisale on prille vaja!” ütles õpetaja Roosaliisa emale. „Roosaliisa
ei näe, mida ma tahvli peale kirjutan. See ei lähe mitte. Laps peab selgesti nägema.”
Ja Roosaliisa saigi prillid. Ilusate raamidega, millel olid sangade küljes tillukesed kivikesed. Kivikesed sädelesid nagu teemandid.
Roosaliisa meeldis oma prillidele. Kui Roosaliisa peegli ees ennast
oma uute prillidega vaatas, siis prillid olid igatahes väga rahul. Roosaliisa nina oli otsekui nende jaoks loodud. Kõrvad samuti. Prillid tundsid
end väga kindlalt ja mugavalt ja olid oma meelest äärmiselt ilusad.
Ja prillid otsustasid, et nad näitavad Roosaliisale maailma ja kõike
seda, mis on maailma sees, võimalikult meeldivalt. See oli täiesti prillide võimuses.
Näiteks kaalikahautis nägi tänu prillidele välja nagu virsikukompott.
Maitse päris see ei olnud, aga igatahes maitses kaalikahautis Roosaliisale tunduvalt paremini kui muidu, nii et ta sõi kõik ilusti ära.
Prillid olid väga hädas, kui Roosaliisa koos emme ja issiga õhtul tele120

kat vaatas. Prillide meelest ei olnud kena sugugi kõik, mida sealt näha
sai. Prillid püüdsid koledate kohtade ajal uduseks minna. Aga sellega ei
olnud Roosaliisa põrmugi rahul. Ta hõõrus prille prillipuhastuslapiga,
kuni prillid lausa oigasid, sest nad said kõvasti haiget. Aga puhtaks ja
selgeks nad läksid.
Kui nüüd teleekraanile ilmus kuri sõdur, kes sihtis püssiga inimesi,
siis hakkas prillidel nii piinlik ja paha, et nad lihtsalt punastasid.
Roosaliisa nägi läbi punastamisest roosaks läinud prillide, et päriselt
see sõdur ei olnudki südamest kuri. Sõduril oli täitsa armas nägu peas.
Sõdur ise oli kah surmani kohkunud, et ta peab niiviisi inimesi püssiga
sihtima. Tegemist oli mingi kohutava arusaamatusega.
Edasi läks nii, et püssitorust kasvas välja suur roosa roos! Kõik inimesed hakkasid naerma ja omavahel sõbralikult rääkima ning laulma.
Sõdur ka.
Nüüd olid prillid väga rahul.
Aino Pervik, Täheke, november 2013

Mille poolest erinesid Roosaliisa prillid
tavalistest prillidest?
Millised Roosaliisa prillid välja nägid?
Milliseid saateid võiks veel Roosaliisa
prillidega vaadata? Mis siis juhtuks?

Kuidas need prillid maailma võiksid näidata?
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Kuidas issi telekat remontis
Heiki Vilep

Issi väga tähtsa näoga
telekat remontis,
kükitas nii kaua seal,
et püksipõlved lontis.
Korraga käis hirmus pauk
ja telkust viskas tossu,
issi vaikselt pomises: noh,
nüüd läks küll vist nässu!
Valjul häälel ütles aga:
nii on ette nähtud –
toss käib ikka paugu taga,
tähtis töö sai tehtud:
prügimäele oleks läinud
hiljem või siis varem,
nüüd on aga põhjust osta
kohe uus ja parem.
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Tugitoolitrenn
Ilmar Trull

Mõni vend käib spordikoolis,
teine treenib tugitoolis.
Teler toksib talle tennist,
pärast mängib talle vutti.
Täitsa kurnatud sest trennist
haigutab ja läheb tutti.

Mida sulle meeldib vabal ajal teha? Mida sooviksid üksi või koos
sõpradega rohkem vabal ajal teha?

loen
raamatuid
vaatan
televiisorit

mängin
sõpradega õues
meisterdan
või joonistan
käin trennis

vaatan
internetis videoid
või mängin

?
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Õnn
Mis on õnn?
Mis teeb inimesed õnnelikuks?
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Kas inimene peaks kogu aeg õnnelik olema?
Kas inimene saab kogu aeg õnnelik olla?
Kui me ei ole õnnelikud, kas me oleme siis õnnetud?

Mida tähendab ütlus „Ühe õnn on teise õnnetus”?
Kas ebaõnn on õnnetus?
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