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Suur horoskoop lk 10 



1.Milline õpilane olid? Mis olid 
lemmikõppeained? 
Olin keskmine õpilane. Päris nelja-viieline 
polnud ja ei puudunud ka kolmed. 

Lemmiktunnid olid humanitaartunnid ehk 
keeled ja ajalugu. 

 
2.Milline on Sinu riietumisstiil? 
Mulle meeldivad väga värvilised riided, kuid 
kui avan enda kapi, siis näen halli ja valget. 
Kardan, et ei kanna värvilisi riideid hästi välja. 

 
3.Millega tegeled vabal ajal? Mis on Sinu 
hobid? 
Vabal ajal meeldib lugeda ja jalutada, kuid 
enamasti läheb vaba aeg perega olemisele. 

Kaheaastase tütre kõrvalt ei jäägi muuga 
tegelemiseks aega. 

 
4.Mis on Sinu lemmiktoit? 
Minu lemmiktoit on piima-aedviljasupp 
lapsepõlvest. Kui kellelegi seda ütlen, teevad 
nad imestunud näo ja neile ei tundu see 

maitsev, aga minule see meeldib. 

 
5.Milliseid raamatuid loed? Mis on Sinu 

lemmikteos?  
Loen nö "seinast seina" raamatuid ja 

fantaasiateoseid. Need on kõige 
sümpaatsemad. Lemmikud on Astrid 
Lindgreni "Kalle Blomkvist", Charlotte Bronte 

"Jane Eyre" ja Tolkieni "Kääbik". 

 
6.Kas käid palju reisimas? Mis on Sinu 

lemmiksihtkoht? 
Viimasel ajal pole palju reisinud. Viimati 
käisin Londonis. Mulle meeldib väga reisida. 

Lemmiksihtkoht on Itaalias Veneetsia. See oli 
mulle väga südamelähedane.  

 
7.Kuidas sattusid just meie kooli? 
Sattusin siia juhuslikult. Suuresti seda ei 
kuulutatud, et vaja raamatukoguhoidjat. 

 

Teeme lähemalt tutvust meie noore raamatukoguhoidja Marilisiga. :) 
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Ühel päeval helistas mulle mu kursusekaaslane 

ja teatas mulle, et siia vajatakse töölist. 

Mõlemad kandideerisime ja mina osutusin 

valituks. 

8. Huvitav fakt, mida õpilased ja teised 

õpetajad Sinu kohta ei tea. 

Kuna töötan raamatukogus, ei oskaks arvata, et 

noorena teistsugune olin. Igatahes on mul olnud 

viis neeti ja kaks tätoveeringut. 

 

9.Kelleks tahtsid lapsena saada?  

Päris väiksena tahtsin saada lauljaks nagu paljud 

väikesed tüdrukud. Üheksandas klassis tekkis 

minus suur soov saada politseinikuks. See soov 

läks üle ja kuni 11nda klassini soovisin minna 

ülikooli ajalugu õppima, et saada 

ajalooõpetajaks. Ajalooõpetajat minust siiski ei 

saanud. Läksin õppima hoopis 

raamatukogundust. 
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10. Kui sa ei töötaks siin, siis kellena Sa tõenäoliselt töötaksid? 

Kuna ma olen raamatutega töötanud juba aastaid, siis raamatutega ma kindlasti tegeleksin. 

Eelnevaltki olen töötanud raamatukauplustes. Töötaksin kirjastuses või raamatukaupluses. 

 

11.Kust oled Sa pärit?  

Ma olen pärit Jõõprest. Seal olen elanud terve oma elu vanemate talus. 

 

12. Milline laps olid?  

Hästi tubli ja vaikne laps ma polnud. Ema on rääkinud ühe huvitava seiga, et kui nemad vanasti 

naabritega tahtsid kaarte mängida, mis oli tol ajal väga moes, siis anti minule kätte terve sahtlitäis 

pabereid, mida sain rebida. Olin siis umbes kahe-kolmeaastane. Pärast oli terve maja paberit täis 

olnud, aga vanemad mõtlesid ikka, et peaasi, et rahulik on ja laps mängib. Mul pidi alati tegevust 

olema ja üldse olin selline rüblik laps. Kindlasti ei olnud ma selline vaikne nurgas istuja ja 

isenokitseja. Ma ei püsinud pudeliski kinni.  

 

Raamatukogus on üleval näitus "Raamatukoguhoidja loeb!" Saate tutvuda 

stiilinäidetega raamatutest, mida loeb meie raamatukoguhoidja siis, kui käes on hall 

ja sombune november ja mõtteis on vaid soe kamin ja villane pleed!  

TÄHELEPANU! Tegemist on raamatukoguhoidja isiklike eelistustega, kaebuste 

tekkimisel või lahkarvamuste ilmnemisel konsulteerida raamatukoguhoidjaga . :) 

Soovime Marilisile palju toredaid hetki meie koolipere seltsis! 

 

Intervjueeris Romi-Liis Poobus 
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Meenutame vahvaid kooliüritusi! 

 

Vahva  isadepäev (12.11) 

“Mu telefon on tilluke, kuid ta on armas minule, oi-

lii, oi-laa..” laulis õpetajate ansambel, kui tähistasime 

koolis isadepäeva. 12. novembril olid kõik õpilased 

oodatud koos isaga ühist õhtupoolikut veetma. 

Väikeste meeskondadena lahkusid isad ja lapsed 

kooli juurest mööda Loquizi-mängu rada. Pisuke 

vihm ja pimedad tänavad ei seganud lustimist. 

 Kas isalõvi on hea jahimees? Mida tähendab kreeka 
keeles dinosaurus? Sellistele küsimustele otsisid 
papsid koos lastega vastuseid. Kõigepealt tuli GPSiga 

küsimused üles leida ja siis pead murda. Kolmel 
võistkonnal õnnestus saada 12 punktist 11: sobrad1, 
hhp ja papsisilm. Raja tegid läbi 61 meeskonda. 

Kõige rohkem elevust tekitas ülesanne teha oma 
meeskonnast pilt nii,et maapinda puudutab vaid neli 
jalga. Igal juhul lahkuti kooli juurest sel õhtul uute 

teadmistega-tooner ei ole printeri kassett ja 
krokodillil on suus sama palju hambaid kui kassil. 

Kooli sünnipäeva tähistamine 

27. novembril tähistasime kooli 45. ning hoone 140. sünnipäeva. Õpilasesinduse liikmed jagasid 
kooliperele maiustusi, sööklas pakuti kooki ning hiljem toimusid aulas aktused, kus võis näha toredaid 

lauljaid ja tantsijaid Ukrainast, Poolast ja Venemaalt. Lisaks neile esinesid ka Pärnu linna andekad 
noored. Kõik klassid joonistasid koolile sünnipäevakaardi, need pandi stendile vaatamiseks. Samal 
päeval jagati kätte tunnistused, läbi sai I trimester.  
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Advendihommik koolimajas 

30. novembri hommikul tervitasid õpilasesinduse päkapikud kooliperet piparkookide ja heade soovide 
loosiga. Vahetundide ajal mängis mõnus jõulumuusika, mis kõigil tuju rõõmsaks tegi. Kogu koolimaja 

on nüüd jõulurüüs, kaunistusi leiab kõikjalt. :) 

Jaak Kännu jututunnid 

Muinajututaat Jaak Känd on meie koolis 
algklassidele jutte vestmas käinud juba 
kolm kuud. Igal korral jutustab taat 
erinevate maade ja rahvaste lugusid. 
Detsembris on järg Šotimaa ja Soome 
lugude käes. 
Pajatused erinevatest maadest ja 
rahvastest avardavad laste 
silmaringi, samuti aitavad neil suhtuda 
sallivalt teisest kultuurist pärinevatesse 
inimestesse. Lapsed võtavad jututaadi 
alati rõõmuga vastu ja nii mõnegi puhul 
on ajapikku märgata huvi kasvu 
jutuvestmise vastu. 
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Intervjuu 8.c kl Linde-Mari Maibachiga 

1. Kui tähtis on sinu jaoks õppimine? 

Õppimine on minu jaoks esikohal ja alles siis 
tulevad muud hobid. 

2. Olen kuulnud, et sulle meeldib raamatuid 
lugeda. Kui palju aega kulutad lugemisele? 

Päevas loen nii palju, kui vaba aega jääb, vahel 
pool tundi, vahel tund. 

3. Mis on sinu lemmikžanr? Milliseid teoseid sa 
kõige meelsamini loed? Miks? Nimeta kolm 
lemmikraamatut? 

Mu lemmikžanrid on noorte- ning ulmekirjandus. 
Loen pigem põnevaid ning huvitavaid teoseid. Ma 
loen sellepärast, et nad pakuvad huvi. Mu 
lemmikteosed on „Tumeneja“, „Kasuisa“ ning 
kolmandat mul veel ei ole. 

4. Milliseid hobisid sul veel peale lugemise veel 
on? 

Tegelen tantsimisega, jaapani võitluskunstiga ning 
mingil moel ka laulmisega. 

5. Kuidas leidisid tee tantsimise juurde? 

Seda ma täpselt ei mäleta, aga seda ma tean, et ma 
alustasin päris vara. Ma arvan, et huvi tekkis tänu 
emale, kuna käisin juba 2-aastaselt iluvõimlemises. 

6. Kui palju sul tantsimisele aega kulub? Mitu 
trenni nädalas on? 

Mul on nädalas kolm trenni, mis kestavad tund 
aega. Lisaks harjutan ka pidevalt kodus.  

7. Mis sa arvad, kas hobid segavad õppimist? 
Kuidas ise huvitegevuse ja kooli omavahel 
ühendanud oled? Palju sul vaba aega on? 

Mind ei sega, sest kõik oleneb kuidas sa oma aega 
planeerid. Näiteks, kui on kehalise kasvatuse 
tunnis tantsupäevad, siis seal tantsin ma kindlasti. 
Vaba ajaga on nüüd nii, et kõik oleneb päevast, 
mõnikord on terve päev vaba, mõnikord ei leia 
minutitki. 

 

8. Kelleks tahad tulevikus saada? Miks? 

Ma arvan, et arstiks, aga mis erialal töötada 
tahaksin, seda ma veel ei tea. Arstiks tahan 
sellepärast saada,et see pakub huvi ja mul on 
ka sugulaste seas väga palju tohtreid. 

9. Kas sinu arvates on noorus ilus aeg või 
pigem mitte? Miks? 

Noorus on ikka ilus aeg. Tegelikult oleneb 
kõik peredest, aga minu jaoks on ilus aeg 
sellepärast, et saan teha kõiki asju, mis mulle 
meeldivad, mind ei sunnita mitte millekski. 

 

 

 

Intervjueeris Eiriin Jõgeva 

Linde-Mari puhul on tegemist neiuga, kes leiab õppimise kõrvalt aega tegeleda mitmete põnevate 

hobidega.   
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Tublid tulemused! 

12. novembril toimus Kuninaga Tänava Põhikoolis ülelinnaline 2. klasside õpilaste luulelugemise 

konkurss. Meie lastel läks väga hästi! Holger Orav 2. s klassist sai I koha ja Sander Murulaid 2. c 

klassist sai III koha.Lugejaid juhendasid õpetajad Anu Päit ja Inga Merisaar. 

 

Gulliveri teatrimängu finaalkohtumise (24.11) meie kooli ja Sütevaka Humanitaargümnaasiumi 

võistkondade vahel võitsid meie kooli õpilased. Võistkonda kuuulusid Heleen Saarse, Iris Epp 

Sildnik, Liis Õmblus, Janely Kangur, Liisa Aunapuu, Johanna Grete Allas ja Anna Maria 

Hermann.  

 

24. novembril toimus traditsiooniline viktoriin „Meie Pärnu“. Osalesid võistkonnad kõigist Pärnu 

linna koolidest. Küsimused puudutasid nii Pärnu linna ajalugu kui tänapäeva. Viktoriini võitis meie 

kooli võistkond koosseisus Heleen Saarse, Iris Epp Sildnik, Liis Õmblus, Janely Kangur ja Georg 

Timoštšenko. Lapsi juhendas Marilis Edvand.  

 

Keskkonnaamet korraldas 26. novembril üleriigilise viktoriini Pärnumaa vooru. Viktoriin toimus 

ühe üritusena jäätmetekke vähendamise nädalast. Pärnumaal osales 13 võistkonda. Meie kooli 7.c 

võistkond  - Reti Puuraid, Kaisa-Kriki Kais, Fiona Koso, Ülle Järvoja – saavutas I  koha.  

1. detsembril toimus etluskonkursi „Koidulauliku valgel“ piirkondlik voor. 5.s kl õpilane Marta-

Liset Rõõmussar saavutas oma vanuseklassis võiduka I koha ning 8.s kl õpilane Sirle Allikivi II 

koha. Tüdrukuid juhendasid Laura Merirand ja Lia Viller. 

 

Novembri lõpus toimunud ülelinnalisel 3. klasside  Nuputa võistlusel saavutasid I koha 3.s kl 

õpilased Uku Kütt, Karl-Erik Volberg, Hanna Paula Volt ning II koha 3.c kl õpilased Siim Saarse, 

Hugo Altjõe ja Erki Roosme. Lapsi juhendasid Kaja Aadomaa ja Katrin Kurvits. 

 

Palju õnne tublidele õpilastele ja nende juhendajatele! :) 
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 LÕBUS KEELENURK 

Kaheti mõistetavad ütlused eesti keeles  

Rahvasuus levib igasuguseid vahvaid ja vaimukaid ütlusi, mis muigama ajavad.  Loe ja vaata, 

paljudega neist sina tuttav oled.  

 

Lillemüüja kimbutas ostjaid. 

Magab hambad laiali. 

Paks naine pidas peenikest naeru. 

Juuksuril oli karvane tunne. 

Baaridaam valas viha välja. 

Trummimehel oli pea pulki täis. 

Hambaarst keeras plommid kihva. 

Näitleja mängis mäkra. 

Fotograaf ilmutas huvi. 

Joobes rongijuht viis reisijad rööpast välja. 

Uksemeister müüs hinge saatanale. 

Loomaarst saadeti kassi saba alla. 

Sprinter jooksis kokku. 

Puupeal läksid silmad põlema. 

Joonestaja tõmbas öösel ringi. 

Ilukirurg tegi suured silmad. 

Psühhiaater peksis segast. 

Geenitehnoloog tegi sääsest elevandi. 

Majakavaht tõmbas uttu. 

Ja siis pani lambist tule põlema. 
 
http://www.igav.ee/motteterad/loe-ja-naera-joonestaja-tombas-oosel-ringi-ehk-vaimukad-ja-kaheti-moistetavad-utlused-

eesti-keeles?id=72800899# 

http://www.igav.ee/motteterad/loe-ja-naera-joonestaja-tombas-oosel-ringi-ehk-vaimukad-ja-kaheti-moistetavad-utlused-eesti-keeles?id=72800899
http://www.igav.ee/motteterad/loe-ja-naera-joonestaja-tombas-oosel-ringi-ehk-vaimukad-ja-kaheti-moistetavad-utlused-eesti-keeles?id=72800899
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Testi, kui hästi oskad sina neid eestikeelseid lauseid hääldada. 

Kunst ei ole kunsti teha, kunst on kunstis kunsti näha. 

Vahetevahel on ka vahede vahelistel vahedel vahed vahel. 

Ma tean, et sa tead, et sa tead, et ma tean. 

Paksu sakslase pukspuust luksuks läks lupsti tuksi. 

Habemeajaja ajas majarajaja ja asjaajaja habet. 

Tihti tähti taevas nähti, tihti nähti taevatähti. 

Musta lehma saba valge lehma taga,valge lehma saba musta lehma taga. 

Sada pada pudi keedab, seda pudi tädi kiidab. 

August august hüppas kaugust, teine August vaatas august, kuidas August hüppas kaugust. 

Kummaline kummikutega kummitus kummitas kummalises kummist kummutis. 

„Kuule August, tule välja sellest august, sest et käes on juba august,“ ütles August teisest august. 

Mis teed teed? 

Kas see ei või või või võimargariin olla? 

Kas ma võin või ei või võid võtta? 

http://m.igav.ee/article.php?id=72776857 

 

Naljanurk 
 
 
Blondiin lülitab sisse autoraadio ja sealt kostub: "Te kuulate 
Sky plusi". 
Seepeale hakkab blondiin närveerima ja imestab: "Kust nemad 
teavad, mida mina kuulan?" 
 
Õpetaja: "Milline loom hüppab kõrgemale kui Eiffeli torn? 
Juku: "Seda suudab iga loom, sest Eiffeli torn ei oska hüpata. 
 
Blondiin läheb hommikul kaalu peale ja avastab, et on tervelt 2 
kilo alla võtnud. 
Ta mõtleb paar minutit ja siis tuleb talle äkki meelde, et ta pole 
veel meiki peale pannud. 
 
Juku hüüab kööki: 
“Emme, emme! Telekas hakkab saade meie issist!” 
“Kuidas nii!?” imestab ema. 
“Aga sa oled ju alati öelnud, et issi on looduskatastroof.“ 
 
Juku tuleb koolist ja küsib isalt: "Kas sa käisid samas koolis 20 
aastat tagasi!?" 
"Jah," vastab Juku isa. 
"Aaaaaa...nüüd saan ma aru, mida direktor mõtles, kui ütles, et 
ta pole 20 aastat sellist totut näinud nagu mina."  
 
Õpetaja: "Kui su õel on kuus õuna ja sina võtad temalt kaks ära 
- mis on tulemus?" 
Juku: "Õudne kisa."  

Lehe toimetus: 

Romi-Liis Poobus 

Eiriin Jõgeva 

Joanne-Mai Vlassov 

Patrik Rahula 

Iris Epp Sildnik 

 

Meeskonda juhendab 

Kristiina Hunt 
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Horoskoop sügis/talv 2015 
Koostanud: Ir is Epp Sildnik 

 Jäär (21. mär ts - 20. aprill) - Tõenäoliselt hakkad endale talve lähenedes igasuguseid haigusi 
külge saama. Seetõttu tuleks võimalikult palju olla kodus, hoida pidevalt sall ümber pea. Samuti on 
suur oht olla valel ajal vales kohas.  

            Sõnn (21. apr ill - 20. mai) - Teid ootavad ees suured muutused. Eelkõige just ebameeldivad 
muutused. Kriisiolukorras kaotage pea ja minge närvi. Olge aga muudel juhtudel endas kindel ja ärge 
kuulake kellegi teise arvamust. 
 
         Kaksikud (21. mai - 21. juuni) - Kuigi tähtede seis ennustab kaksikutele pigem rahulikumat 
jõuluperioodi, tuleks siiski tähelepanelik olla, et mõni hea võimalus eest ära ei lipsaks. Uuel aastab 
ootab ees tõeliselt kiire aeg, Olge selleks valmis!  
 

           Vähk (22. juuni - 22. juuli) - Vähkidel on enne jõule enneolematult palju õnne nii kihlvedudes 
kui ka õnnemängudes. Võtke julgelt osa ja olge endas kindlad. Uuel aastab õnn väheneb ja kaob 
veebruariks üldse ära.   

 

         Lõvi (23. juuni - 22. august) - Lõvid ei tohiks kindlasti midagi uut ette võtta, sest alusatud asjad 
jäävad kindlasti pooleli. Kindlasti tuleks vältida teisi inimesi ja suheda ainult äärmisel vajadusel, sest 
jõulud muudavad inimesed salakavalaks ja ettarvamatuks.  

 

 Neitsi (23. august - 22. september) - Tõenäoliselt vajate lähiajal psühholoogi abi. Pöörduge 
julgelt lähimasse haiglasse. Veel võib juhtuda, et kipute asju kergesti unustama, sel puhul on soovitatav 
kõik käe peale üles kirjutada.  

 

 Kaalud (23. september  - 23. oktoober) - Teile võib tunduda, et teie arvamust ei kuula keegi. 
Nii see tõenäoliselt ongi, See näitab, et on viimane aeg hakata kõva häälega välja ütlema, mida sa arvad 
ja seda võite teha igal ajal igal pool.  

 

 Skorpion (24. oktoober  - 22. november) - Tõenäoliselt tunnete end viimasel ajal üksikuna. 
See pole eriti hull ja olukord läheb paari aastaga mööda, Olge seltsivad ja ärge kartke ka tänaval veel 
võõraid inimesi kõnetada ja uusi sõprusi sõlmida.  

 

 Ambur (23. november  - 21. detsember) - On hea aeg lasta lahti kõigist vanadest ja ku-
lunud sõpradest. Kindlasti olete neist juba tüdinud ja on viimane aeg leida uued ja palju pare-
mad kaaslased. Laske vanadest tuttavatest lahti ja jääge uusi ootama. 
 
 Kaljukits (22. detsember  - 20. jaanuar) - Kaljukits peaks sel hooajal  hoiduma igasugusest 
muretsemisest või ettemõtlemisest, sest kindlasti lähevad kõik asjad halvasti. Laske neil minna ja jääge 
rahulikult paremaid aegu ootama. 
 
 
 Veevalaja (21. jaanuar  - 18. veebruar) - Hoiduge ujumast. Vesi on varasemast ohtlikum ja 
ettearvamatu. Kui on äärmine vajadus veele läheneda, võtke kaasa vetelpäästjaid ja muid abivahendeid, 
et oleks võimalikult ohutu. 
 

 Kalad (19. veebruar  - 20. märts) - Minge võimalikult vara magama, et vältida kokkupuudet 
erinevate väljamõeldud tegelastega, kes öösel ringi käivad. Ideaalis tuleks minna mgama koos päikese 
loojumisega. Viimane aeg on kl 20. 



11 Kuninga       Kuulutaja 

Omalooming 

Armastuskiri Jamesile 

Kattre Jaagor, 8.s 

Mu kallis James,  

sind igatsen ma. 

Ilma sinuta mu maailm on tühi. 

Soovin, et sa ütleks mulle: „Pisarad sa pühi.“ 

Miks ei ole sa minuga? 

Kus oled sa? 

Tule koju, minu juurde, 

armsasse tuppa suurde. 

 
Me lapsed sind juba ootavad, 

ei taha nad, et sõdiks sa. 

Tule ikka koju ilusa ja tervena. 

Su julgus ja vaprus on kiiduväärt 

ja su teod on kiiduväärt. 

Tule koju laste juurde, 

meie armsasse hütti suurde. 

Kas juba tuled sa? 

 
Me kassid ja koerad nutavad sind taga. 

Ei söö nad, 

Ei puhka enne, kui koju tuled taas. 

 
Mu armas James, 

sind igatsen ma. 

Me armastus ei kustu eal. 

Miks oled sa sõjas seal? 

Tule koju, minu juurde. 

Emba mind kui kunagi varem. 

Sind igatsen ma, 

mu kallim, James. 

Kool terroriseerib meid, ei mingit vabadust 

Jorm Roots, 8.c 

Kool terroriseerib meid, 

ei mingit vabadust. 

Õpetajad nõuavad liiga palju, 

vähe vabadust. 

Meil keelatakse vabadus. 

 
Kool keelab meil lahkuda 

nagu vanglast või lasteaiast, 

ei mingit vabadust. 

Kui koolist koju, siis õppima, 

ei mingit vabadust. 

Päevad ja ööd, ööd ja päevad, 

kooli ja kooli, 

ei mingit vabadust. 

Uksed suletud, lukus, 

ei mingit vabadust. 

Õpilastel hoitakse silma peal, 

ei mingit vabadust. 

 
Kui saame halva hinde koolist, 

siis kodus viha on oodata, 

ei mingit vabadust. 

Õpilased on linnud puurides, 

ei mingit vabadust. 

Õpetajad nende valvurid, 

me oleme vangid, 

ei mingit vabadust. 

 
Nad söödavad ja toidavad, 

aga ei mingit vabadust. 

Me oleme õues, 

aga ei mingit vabadust. 

Me oleme julged ja vaprad, 
 

Eesti elu 

Mathias Kukk, 8.c 

 

Eesti elu, kelle elu see on? 

Palga ei maksta, süüa ei anta. 

Pole mõtet ju orjata kaheksat tundi, 

peale seda võtta seljast higist mundrit. 

Normaalsest palgast võid ainult unistada, 

palgakõrgendusest võid ainult vuristada. 

 
Linnas on ainult kutid, 

kel süles paar aastat nooremad mutid. 

Naudi seda, mida saad 

ja ära murra teiste elu üle pead. 

Äärelinnades suurimad gängid, 

kes ära varastavad kõik liiklusmärgid. 

Ei ole mõtet nendega sõdida 

ega nende rahu segada. 

Tänavapostid on soditud 

ning nende eemaldamisel on ohitud. 

Kannad sa Naiki või kannad sa Puma, 

ikka on kõigil sinust ükstapuha. 

Kui kelleltki läheb suitsu küsima, 

peale seda jääb nokkis püsima. 

Haiglast sa välja saad, 

juba ootab sind järgmine pättide brigaad. 

 
Peamine on ikkagi see, 

et oma eluga ei jookseks sa p... 

______________________ 


