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ÄRATUSKELL TIRISEB
Ühel jaanuarihommikul tirisesid Jutulinna kodudes üle pika aja äratuskellad. Kooli-

vaheaeg oli selleks korraks läbi.

 Madis kuulis helinat justkui läbi une, aga hakk Hõkk ei lasknud tal magada. 

Reipalt tiris ta poisilt teki pealt.

 „Ärka üles, ärka üles!“ kriuksus ta.

 Tasapisi meenus Madisele, mis päev on. Lisaks sellele, et tuli taas kooli minna, 

oli ka kolmekuningapäev*. Täna lõppes jõuluaeg.

 Madis hõõrus silmad unest puhtaks ja kargas toast välja.

 Ema ja isa olid juba üleval. Ema kõndis parasjagu, jõulukuusk käes, mööda 

korterit ringi.

 „Oi, mis sa teed?“ ehmatas isa. „Kõik kohad on okkaid täis!“

 „Oh, on vist jah. Mul on prillid kadunud,“ ütles ema.

 „Kas sa arvad, et koos kuusega leiad need kiiremini üles?“

 „Oi, ma ei märganudki,“ muigas ema. „Läksin kuuske välja viima, aga unusta-

sin ära ja hakkasin hoopis prille otsima.“

 Selle peale hakkasid ka Madis ja isa naerma. Isa võttis kuuse ja tõstis selle trepi-

kotta.

 Samal ajal saabus hakk, noka vahel ema prillid.

 „Need olid jõuluehete karbis,“ ütles Madis.

 „Ah tõesti? Ma olin õhtul nii väsinud, ju unustasin need sinna,“ muigas ema.

ÄRATUS!
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 „Tubli, lind! Saad preemiaks selle,“ kiitis isa hakki ja võttis karbist ühe ilusa läi-

kiva kuuli.

 Hõkk haaras varanduse õnnelikult noka vahele ja lendas sellega oma pessa.

 Kolmekuningapäev meeldis hakile tohutult. Sel päeval viisid kõik linnakese ini-

mesed oma jõulukuused linnaäärsele platsile. Ja alati leidus platsil mõni raagus 

puu, mille haru otsa oli ununenud jõuluehe. Sellise ehte võis Hõkk alati endale 

võtta.

 Nad sõid köögis hommikust ja asusid siis teele.

 Koduuksest väljudes avanes aga tänaval naljakas vaatepilt. Nii väiksed kui ka 

suured jõulukuused olid jalad alla võtnud ja kõndisid üheskoos rõõmsalt linna 

piiri poole.

 Tegelikult olid need muidugi Jutulinna elanikud. Enne tööle ja kooli minekut 

olid nad puud selga haaranud. Nüüd viisid nad need linna äärde suurde kuhja. 

Õhtul oli plaanis teha jõulupuudest suur lõke, et koos jõuluaja lõppu tähistada.

Miks tirises Madise peres äratuskell?

Mida tegid ema-isa, kui Madis ärkas?

1

2

3

4

5

Miks hakile meeldis kolmekuningapäev?

Otsi tekstist üles h-tähega algavad sõnad. Kirjuta need vihikusse.

Kirjuta vihikusse lause, kus kõik sõnad algavad h-tähega.
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Koolis algas arvutitund.

 „Täna otsime infot,“ selgitas õpetaja Villem.

 „Mis infot?“ küsis Kaisa.

 „Me uurime välja, mis päev on kolmekuningapäev ja miks seda tähistatakse,“ 

selgitas õpetaja.

 Lapsed jagunesid rühmadesse, iga rühm istus ühe arvuti taha ja lülitas selle 

sisse. Pisut oodati internetiühendust ja seejärel saigi juba klõpsata otsingumoo-

tori* lahti.

 Sander tahtis korraks ühe mängu lehelt läbi lipsata.

 „Ei-ei,“ ütles Marta talle. „Enne töö ja pärast lõbu.“

 Ja läkski töö käima. Õpetaja Villem pani muusika vaikselt mängima, et tekiks 

mõnus meeleolu.

 Kaisa, Marta ja Madis olid ühes rühmas. Nad sisestasid otsinguribale* sõna 

„kolmekuningapäev“ ja vaatasid, mida internet välja pakub. Nad avasid ülevalt 

teise lingi*.

 „See on ju täna, 6. jaanuaril!“ hüüatas Kaisa.

 „Kas sa siis ei teadnudki?“ imestas Madis. „Sellepärast ju täna kuused toast 

välja viidigi.“

 „Muidugi,“ taipas Kaisa. „Mul oli selle päeva nimi lihtsalt meelest läinud.“

 Lapsed asusid tööle. Tähtsamad asjad kirjutasid nad paberi peale üles.

 Natukese aja pärast teatas Villem: „Nüüd palun rääkige, mis te teada saite.“

ARVUTITUND
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 Iga rühm otsustas, kes nende esindaja on. Esindaja pidi rühma mõtted välja 

ütlema.

 Lepiti kokku, et rääkima hakkavad Kaisa, Sander ja Pärtel.

 „Seda päeva peetakse jõuluaja lõpuks,“ luges Pärtel  ette.

 „Sellel päeval käisid paljudes Euroopa maades ringi kuningad, kroonid peas,“ 

rääkis Kaisa.

 „Eestis küpsetati pirukas, mille sisse oli poetatud üks uba või hernes. Perelii-

ge, kes juhtus oa või herne endale saama, sai oa- või hernekuningaks,“ jutustas 

Sander.

 „Prantsusmaal küpsetatakse erilise retsepti järgi kooki, kuhu on peidetud man-

del,“ ütles Pärtel.

 „Kes leiab, saab õnnelikuks,“ lisas Kaisa.

 „Aga miks seda päeva kolmekuningapäevaks nimetatakse?“ küsis Villem.

 Sellele küsimusele ei olnud lapsed vastust leidnud. Helises koolikell.

 „See uurige homseks välja,“ ütles õpetaja.

Mida tegid lapsed arvutitunnis?

Kuidas oli arvutitunnis töö korraldatud?

Mida lapsed teada said?

1

2

3

4 Uuri välja, millised rahvakalendri tähtpäevad on veel jaanuaris. 
Vali neist üks ja tutvusta kaaslastele.
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JALGRATASTE 
TALVEUNI

Kui õues on kurjad ilmad

ja pime ja sajab lund,

laste jalgrattad kuuris

magavad talveund.

Talv läbi nad unest ei ärka,

teist külge ei pööra ka –

nii sügav on nende uni

ja soe ja lumeta.

Jaan Kaplinski

Seal unes on pargiradu

ja vaikseid tänavaid

ja maantee metsa vahel,

kus nad kord sõita said.

Siis aga, kui lumi on läinud

ja krookused tärkavad,

laste jalgrattad kuuris

talveunest ärkavad.
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Nad hakkavad nihelema,

neil meel läheb rahutuks.

Nüüd, Peedu, Meeli ja Juhan,

tehke ruttu lahti uks.

Kas kuulsite, kuis sääl kuuris

tasane tilin käis –

jalgrattad kipuvad välja,

neil uneaeg on täis.

Lugege luuletust paarilisega salmide kaupa. 

Mille järgi saad aru, et see tekst on luuletus?

1
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Millal hakkavad jalgrattad nihelema?

Kuhu sooviksid sina kevadel jalgrattaga sõita? Jutusta paarilisele.

Kujuta ette, mida võiks üks jalgratas unes näha. 
Pane jalgratta unenägu kirja.

Nüüd oma sõitmised sõitnud

on suusad, kelgud ja reed.

Jalgratastele lahti

on tänavad ja alleed.

Teeme siis ukse lahti

ja pumpame kummid täis

ja istume sadulasse

ja sõidame. Kuhu? Eks näis.
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KARU 
TALVELAUL

Siis kui õues sajab lund,

magab karu talveund.

Sest et karu, sest et karu

talvemõnust ei saa aru.

Mis teeks karu keset tuiske,

kui tal pole suuski, uiske,

kui tal pole kelku, saani

ega saanisõiduplaani?!

Pole karul karupükse,

kindaid, salle, tutimütse.

Vaesel metsaasukal

on ainult karukasukas.

Ellen Niit

Kujuta ette, et seisad magava karu kõrval. Proovi niimoodi 
luuletust lugeda.1

2

3

4

Koosta nimekiri asjadest, mida karul ei ole.

Tuleta meelde, millised loomad veel talveund magavad. Vali neist 
üks ja loe luuletust nii, et nimetad karu asemel seda looma.

Kirjelda pilti, mis lugemise ajal silme ette kerkis.
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Juhtuski nii, nagu paha nõid 
oli ennustanud. Koos tüdru-
kuga jäi magama kogu loss.

Sada aastat hiljem ratsutas 
lossi kena prints. Ta nägi ime-
kaunist magavat printsessi.

Ümber lossi kasvas kibuvitsa-
hekk. Magavat tüdrukut hakati 
kutsuma Okasroosikeseks.

Prints suudles tütarlast ja 
kohemaid avas tüdruk silmad. 
Ka kõik teised lossis ärkasid.

JUTUSTANJutusta muinasjuttu 
oma sõnadega.

Elas kord printsess, kellele 
ennustati, et 15-aastaselt saab 
ta värtnaga* torgata ja sureb.

Hea nõid lisas, et see, mis tüdrukut 
tabab, ärgu olgu surm, vaid uni.
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Miks koguneti raamatukokku?

Mis mure oli Ervin Helgusel?

1

2

UUEL AASTAL UUE HOOGA
Raamatukoguhoidja Kerli Kelluke kutsus kõiki pärast talvist lõkkeõhtut raamatu-

kokku.

 „Nii tore on veel natuke lobiseda,“ arvas ta.

 Raamatukogus oli üks suur tuba diivanite ja tugitoolidega. Laual ootasid aga 

küpsised ja tassid kuuma glögiga*. 

 „Mis siis uus aasta meile toob?“ küsis Silver Lusikas jutu jätkuks.

  „Mina hakkan uut raamatut kirjutama,“ ütles Saara Sammal.

 „Mina söön iga päev ühe porgandi,“ arvas Silver Lusikas ise. „See on väga ter-

vislik.“

 „Mina hakkan prantsuse keelt õppima,“ lubas ajakirjanik Siiri Virkus.

 „Mina ehitan lumelinna,“ pakkus Kaisa.

 „Mina teen oma dinosauruste kogu korda,“ arvas Madis.

 „Aga mul on väike mure ...“ alustas professor Ervin Helgus. „Nimelt tuleb meie 

linnal sel kevadel sünnipäev. Linn saab kolmsada aastat vanaks. Aga kuidas seda 

tähistada? Äkki on teil häid mõtteid, mida sel puhul teha?“
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Millise ettepaneku sina teeksid?

Lugege juttu osalistega. 
Selleks on vaja üheksat last.

3

4

5Kuidas  otsustasid Jutulinna elani-
kud linna sünnipäeva tähistada?

 Nüüd jäi raamatukogus vaikseks, sest kõik vajusid mõttesse. Nii tähtsat sünni-

päeva pidi ju ometi vääriliselt tähistama.

 „Kutsume mustkunstniku,“ pakkus Kaisa.

 „Võib-olla meie direktor Pille Siil peab kõne,“ lisas õpetaja Villem.

 „Ja meie laulame,“ pakkus Kerli Kelluke. „Meil on ju mitu laulukoori.“

 „Aga kuulge!“ hüüdis Saara Sammal. „Teemegi siis suure peo, kus on laulu-

pidu, teatrietendus ja rongkäik ja kõned ja ...“

 „Just!“ hüüdsid ka teised. „Teeme laulupeo!“

 Nüüd läks lahti suurem seletamine ja sagin. Kerli Kelluke võttis kohe paberi ja 

pliiatsi välja – väärt mõtted tuli kirja panna.

 Otsustati, et korraldatakse suur pidu. Seal pidi olema rongkäik, laulupidu, 

etendus, kohvik, tantsud, näitus ja loomulikult laulukoorid, dirigent* ja publik.

Professor vangutas pead: „See kõik on väga tore, aga kes selle korraldab?“

 „Meie!“ ütles Saara Sammal rõõmsalt ja kõik noogutasid.

„Koostöös peitub jõud,“ arvas Silver Lusikas.
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KES MIDA TEEB?
Ülesannete jagamine läks ladusalt. Igaüks pidi tegema seda, mida ta kõige pare-

mini oskas.

 Siiri Virkus nimetati peadirigendiks, sest ta juhtis juba niikuinii Jutulinna laulu-

koori.

 Saara Sammal otsustati panna lavastajaks*, kelle ülesanne oli lavastada näidend.

 Kerli Kelluke lubas otsida näidendi jaoks sobiva teksti.

 Silver Lusikas sai ülesandeks korraldada rongkäik.

 Professor Ervin Helgus lubas teha muuseumis näituse Jutulinna ajaloost.

 Meister Mari peale jäi kohvikupidamine. Lisaks pidi ta hoolitsema selle eest, et 

Kõigevabrikus valmistatakse maikuuks piisavalt palju vihmakeepe. Sest kes seda 

võis teada, mis ilm lehekuus Jutulinna ootab.
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 Ka lapsed said ülesanded. Otsustati, et Jutulinna teine klass teeb lava-

kujunduse ehk dekoratsioonid*.

 Koolidirektor Pille Siil lubas üritust reklaamida, nii et kõik huvitatud teavad 

kohale tulla.

 Ja muidugi lisandus veel suur hulk erinevaid ülesandeid ja kohustusi, mis kõik 

kohe pähegi ei tulnud. Lepiti kokku, et need jagatakse aja jooksul omavahel sõb-

ralikult ära. Igal juhul oli nüüd täiesti selge, et maikuus tuleb suur pidu.

 Jutulinna jaanuar oli nüüd täis saginat. Talvisest unisusest polnud enam jälgegi.

 Tänaval võis näha mõõdulintide ja märkmikega inimesi, kes midagi isekeskis 

toimetasid. Ja polnud vahet, kas oli hommik või õhtu, pime või valge. Ikka leidus 

kusagil keegi, kes midagi salapärast üles märkis. Jutulinna rahvast oli haaranud 

suur peo korraldamise tuhin.

Silver Lusikas joonistas valmis rongkäigu plaani:

Mis sa arvad, miks pidi igaüks tegema seda, mida ta kõige pare-
mini oskab?

Vaata Silver Lusika joonistatud plaani. Millistest hoonetest läheb 
rongkäik mööda?

1

2
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KARU TEINE KÜLG

Jaanuaris murdub talve süda. Vanarahvas ütleb, et see juhtub siis, kui karu oma 

koopas teist külge keerab. Keerab teist külge, tähendab, hakkab varsti-varsti  

talveunest üles ärkama.

 Külg, mida karu kevadeaimduses* keerab, on suur ja võimas, aga meie seda 

küljekeeramist ei näe, sest karu valib talveuneks üksildase, inimkauge paiga.

 Karu tahab rahulikult magada.

 Kuidas siis teada saada talve südame murdumisest? Ei ole selleks lihtsat õpe-

tust, nagu on kalasupi keetmiseks. Tuleb villased sokid jalga tõmmata ja tundi-

deks toast metsa kaduda.

 Metsast tood koju punased põsed nagu leevikese kõhud. Keerad siis tuppa 

tulles peegli ees oma üht punast põske ja teist punast põske. Võib-olla just samal 

hetkel keerabki karu koopas teist külge.

Mida tähendab, et talve süda murdub? Millal see juhtub?1

2 Milline koht sulle loos kõige rohkem meeldis? Miks?

LEEVIKEJuhani Püttsepp
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LEEVIKE

Tillukene punapugu,

ilmud keset talve,

siis kui värvidega lugu

on meil kõige halvem.

Õitsed sirelil ja kasel

uhke talvemooni moodi.

Pakuksin sul pesa-aset,

aga sa ei hooli.

Kodus pesa, pesahool.

Siin sa oled külas.

Tervita ka minu poolt

koduniidu ülast.

Milvi Panga

Kirjelda leevikese välimust luuletuse ja pildi põhjal.     1

2

3

Uuri internetist või teatmeteostest veel leevikese kohta. 
Kirjuta vihikusse kolm asja, mis sa tema kohta teada said.                       

Nimeta, milliseid linde võib veel talvel Eestis kohata.
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Igas mõttes üks päev

on õige mööduv nähtus.

Mõnel mõttes on päev,

mõni mõtleb vaid ööst ja õhtust.

Mõnes mõttes on hommik

muidugi õhtust etem*,

eriti kui on kevad

ja narrilt nuditud* ööd.

TERE HOMMIKUST 
JA ÕHTUST!

Igas mõttes on päev

kiiresti mööduv nähtus,

eriti siis, kui on talv

ja hommikul algabki õhtu.

Iga päeva lõpetab õhtu.

Iga hommik toob uue päeva.

Ei tea, kumb neist targem või kenam –

olgu talv, suvi, sügis või kevad –

kaks toredat asja on nemad.

Ott Arder

Millisteks osadeks saab päeva jagada?1

2

3 Vali üks nädalapäev ja pane 
kirja oma lemmiktegevused, 
mida sa sel päeval teed.

Arutle paarilisega, mille poolest 
erineb talvepäev suvepäevast.

20


