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ALGKOOL

 



 

Prügi me ümber

Prügi on maailmas

iga nurga peal. 

Ka seal,

kus tavaliselt ei märka.

Meil on olemas kõik,

et seda vähendada.

Kuid me ei märka!

Mida teha?

Et vähem haiget teha 

maailmale, loodusele,

sorteeri ja hooli!

Hoiad elu planeedil,

kui paremini sorteerid.

Aliise-Gea Vares, 11 a

Tartu Hansa Kool, 4.c klass

Jäta meelde

Metsa, õhku, vett ja maad

igaüks meist kaitsma peab.

Meelde jääda võiks ju see,

et hävib kõik, kui halba teed!

Sa ära viska prügi maha

ja kilekotte ära taha!

Sa ära reosta vett ja maad,

siis tervislikku toitu saad!

Sa hoia metsa, loomi, linde,

siis meie tulevik on kindel.

Sa ära seda unusta,

või tulevik meid kurvastab!

Carmella Krislin Kruus, 11 a

Tartu Hansa Kool, 4.c klass



 

Kala vees

Üks kala ujub tiigi vees

või siis hoopis paksu sopa sees.

Kuid kust see sodi tuli siia? 

See võib kalad hukatusse viia!

Üks vabrik mustust ajab vette,

ma punni paneks talle ette.

Siis selges, puhtas tiigivees

saab mulistada kõik see mees!

Emili Teesalu

Türi Põhikool, 4.b klass

     

Halvast heaks!

Loomad suremas on välja,

aga inimesed löövad käega.

Puid muudkui raiutakse maha,

sest inimene ahne – tahab raha.

Prügi on meil nii palju,

et sellest saaks teha kalju.

Inimene ei lõpeta,

kui keegi teda ei õpeta!

Aga lootust on meil veel,

et muuta maailm, mis meie ees.

Lihtne see kindlasti ei ole,

aga lootust kaotatud ka pole!

Prügi me sorteerime,

nii ei loodust reosta me.

Mered kõik me puhastame,

loomade kodud koristame.

Õhust suitsu võtame,

siis saame linde hoida me.

Õhk on meile oluline,

muidu peagi hukkume.

Hoia loodus, ole hea – nii ju

saabki halvast hea!

Liisbet Sild

Laulasmaa Kool, 3.b klass



Kõik hea on liiga loomulik

 

Nüüd loodusesse jooksen ma

ja värsket õhku ahmin.

Kui metsas kiirust ületan,

ei saa ma iial trahvi.

On kevadine linnulaul

ning pungi puudel näen.

Maakodus köetud juba saun,

ma rõõmsalt sinna läen.

Kuid linnupesi kaitsma peab,

ei muidu laulda saa.

Peab järvi hoidma puhtana,

see eluallikaks.

 

Maas kahjuks kommipabereid,

plastpudeleidki teel 

on hämmastavalt sageli,

peab harima end veel!

Hariette-Liis Kuus

Rõngu Keskkool, 2. klass

/luulevõistlusel esiletoodu/

Hoiad loodust. Säästad vett.

 

Ära viska prügi maha,  

pane parem prügikasti!

Muidu looma kõhtu jõuab prügi,

looma olemine on siis nüri.

Ära jäta kraani lahti,

nii raiskad palju puhast vett.

Pane kraan sa parem kinni,

hoiad loodust, säästad vett!

Autoga sa sõida vähem,

võimalusel jaluta.

Autost tulnud heitgaasid,

siis meie loodust ei hävita.

Meribel Norman

Märjamaa Gümnaasium, 2.a

klass



Looduse päästmine

Selleks, et loodust päästa.

Tuleb meil loodust säästa. 

Selleks, et ellu jääda.

Tuleb meil puid päästa.

Ja kui sa plasti ostad,

siis maailm on varsti otsas.

Kui sa surma kardad,

siis loodust tuleb kaitsta.

Oliver Akkermann, 11 a

Tartu Kivilinna Kool 

4.d klass

     

Paha prügi

Inimene paha-paha,

viskas metsa prügi maha.

Tema hing on muri,

metsavaht nüüd kuri.

Õhk on nagu lill,

vesi, aga piripill.

Peame päästma looduse,

elama nüüd kodudes.

Andreas Tobi, 11 a

Tartu Kivilinna Kool 4.d klass



 
Kaitseme kasvupinda

Peatage inimeste hoolimatus.

Loodus vajab hoolt ja armastust.

Iga päev tervitavad linnud ja puud

Sind ning soovivad ilusat päeva.

Ära kurvasta emakest Maad oma

prügiga ja sodiga. Emake Maa

armastab, sind väga. 

Hoia teda

nagu tema hoiab sind.

Anni Variku, 10 a

Tartu Kivilinna Kool, 4.d klass

Kaitseme kasvupinda

Vihma sajab taevast alla,

oavarrest sajab ja kallab.

Prügi maha ära viska,

hoopis prügikasti prügi viska!

Aron Ehrlich, 10 a

Tartu Kivilinna Kool, 4.d klass



 

Kaitseme Kasvupinda

Viljakas muld ja kena on vesi,

puuviljad magusad just nagu mesi.

Prügi on halb ja loomadel valus,

vedeleb kõikjal prügi mul jalus.

Lilled nii ilusad, keegi ei näe,

õitsevad kõik nii ilusti mäel.

Palun kaitske kõik kasvupinda!

Kes ei kaitse, las pistab raskustega rinda.

Evelina Sepp, 11 a

Tartu Kivilinna Kool, 4.d klass

Kaitseme kasvupinda

Kasvupind me elurikkus

hoia, kaitse teda.

Tänutäheks selle eest

saab metsas mõnuleda.

Kasvupinna kaitsmine 

see pole üldse raske.

Säästmine, sorteerimine-

käed kohe käiku laske!

Ületarbimise ohud

võivad viia sohu.

Vaid puhtad porgandid ja

kapsad

tee leiavad nüüd suhu.

Helena Riis, 10 a

Tartu Kivilinna Kool, 4.d klass



 

Paber

Masinad usinalt töötavad,

metsa maha võtavad. 

Öökullid kodust lahkuvad.

Masinad paberit võluvad,

pappi ja karpi toodavad.

Raamatud, vihikud kerkivad,

inimesed neid varsti ära viskavad.

Hoia karpi ja pappi!

Jälle kasuta, hoiusta, joonista!

Nii ei pea metsa lõhkuma

ja öökull oma kodu unustama.

Mairold Kurs, 11 a

Tartu Kivilinna Kool, 4.d klass

Metsikud aasad

Maanteeääres värvid,

näe, kaunid aasalilled!

Lillepärgi punuda

ja aasal kõndida võisime.

Kui kena mälestus.

Kui kauge mälestus.

Kas see aas veel alles on?

Ei, kardetavalt ta kadunud on.

Uus kaubanduskeskus?

Või ehk elumajad?

Aga minu aasake?

Ammu kadunud.

Annike Nurme, 11 a

Tartu Kivilinna Kool, 4.d klass



 

Kaitseme Kasvupinda

Ära viska prügi maha,

muidu oled täitsa paha.

Viska prügi prügikasti,

siis loodus suhtub sinusse hästi.

Nii kaitseme

väärtusliku Kasvupinda,

mis läheb järjest

rohkem hinda.

Marten Põder, 10 a

Tartu Kivilinna Kool, 4.d klass

Hoiatus

Ära viska prügi maha

see on väga paha-paha!

Korista kõik prügi ära,

siis sa oled väga tore.

Ära piina loomi sa,

pigem päästa sina nad.

Sander Rämmer, 11 a

Tartu Kivilinna Kool, 4.d klass



 

Haiku kasvupinnale

Aitame koos Maad -

korja prügi maast üles

ning päästame Maa!

Hoiame loomi

ning meie elu on lill!

Hoia loodust sa,

söö kõik söök ära

ning hoiame elektrit me.

Hoiame loodust!

Siim Tuulis, 11 a

Tartu Kivilinna Kool, 4d klass

Kaitseme kasvupinda

Ära viska prügi maha,

parem vaata selja taha.

Äkki seal on prügikast,

viska prügi sisse ja õpeta ka last!

Oliver Juus, 11 a

Tartu Kivilinna kool, 4.d klass



 

 Soovitus

Ära viska prügi maha,

sest see on väga paha.

Loomad muidu surevad,

nüüd kõik kured kurevad.

Prügikastid olemas,

maa on väga kole.

Hoiame me maad,

siis sa süüa saad.

Isabel Sagaja, 11 a

Tartu Kivilinna Kool , 4.d klass

Maailma päästmine

Loomad elu elavad,

nad inimesi pelgavad.

Ära viska prügi maha

ega loomad sulle halba taha.

Aita välja emake loodus,

meil on siin ju talve puudus.

Sõida kooli rattaga,

loodust saastad autoga.

Joakim Albert, 11 a

Tartu Kivilinna Kool, 4.d klass



 

Kaitseme kasvupinda

Ära viska prügi maha, 

siis kui ise seda tahad.

See on väga paha asi,

kaitse loodust toredasti.

Siis kui kaitsed loodust sa,

saad sa kiita mõnuga.

Ärge metsa raiuge,

parem selle ilu tajuge.

Anna Seljagina, 11 a

Tartu Kivilinna Kool, 4.d klass

Kaitseme kasvupinda

Prügi me korjama peame,

loomad on meie suur pere.

Armastama, hoolima peame,

siis meie loomariik hukka ei jää.

Alustades väikestest tegudest,

teeme me looduse rikkaks.

Loomi ta kasvatab hoolega,

meie loodusest ka lugu peame.

Elizabeth Tšernolobova 

Tartu Kivilinna Kool, 4.d klass



 

Mesilased, mesilane -

neid peab kaitsma või mesi on head

aega.

Ära viska prügi maha ega vette,

muidu ei tule järgmisi jõule.

Meie peaksime nendest looduse

rikkujatest juba lahti saama.

Trevon Punka, 10 a

Tartu Kivilinna Kool, 4.d klass

Loodus

Minu kallist loodust

on olemas üks.

See õnn on Päike.

Loodus ärkab, rahvas naerab.

Kõik on rõõmsad!

Naerab, kõik on rõõmsad!

Vaata ringi ja meeles sa pea,

milline on ilus Eestimaa.

Mina temast hoolin

ja kaitsen ka.

Kevin Mandel, 11 a

Tartu Kivilinna Kool, 4.d klass



 

Kaitseme Maad!

Palju loomi välja surnud,

palju prügi juurde tulnud.

Prügi palju mere peal,

kaitsjaid ootame me seal!

Reostust liigselt on me Maal,

selle tõttu sureb vaal.

Appi prügi korjama tulge te, 

nii me maailma päästame!

Metsa peame päästma me,

siis Maal jätkub elu veel.

Metsad hapnikku toodavad,

meie peale loodavad.

Vett ka peame kaitsma me,

siis elu saame elada veel.

Õhust suitsu kaotame,

et saaksid linnud elada veel.

Prügi ärme levita,

siis loomad saavad elada.

Loomi keskkonnal vaja on!

Elu väärib ka üksik konn.

Karmen Timmusk

Laulasmaa Kool, 3.b klass

Kas sa tead?

 

Ära viska prahti maha,

muidu teed sa loodusele paha!

Kas sa seda tõesti tahad?

Loodusele halba teha.

 

Loomadele varitseb ju oht,

kui sa ei tea, kus on prügi koht!

Loodus pole õige koht,

kuhu panna kilekott!

 

Kui nüüd sa seda tead,

kõik sul võimalik on teha heaks!

 

 

Sofia Aas

Märjamaa Gümnaasium, 2.a klass



 

Prügila

Prügilas on prügi 

oi, kui palju! 

Peaaegu sama kõrge 

kui kalju. 

Keegi ei mõtle, 

kui palju ta prügi toodab. 

Äkki saad SINA 

seda värki muuta? 

Ka üks lahendus on see, 

kui prügi sordid oma teelt. 

Pistad oma prügi sinna, 

kus on koht tal minna.

Miina Allert 

Kohila gümnaasium Hageri klassid,

4.h klass 

Hoiame loodust

Hoiame loodust, 

siis on kõik tip-top. 

Puude raiumine on 

paha, paha! 

Oleneb, mille jaoks tahad.

Linnud vajavad pesa, 

kuid puud ei ole. 

Nii on neil olla 

päris kole.

Pesakastid tegime, 

kuid katkiselt nad leidsime. 

Puud maha raiutud, 

kodusid puude otsas 

ei märgatud.

Lisete Lillemaa 

Kohila gümnaasium Hageri klassid,

4.h klass



 

Loodus minevikus, tulevikus

Hoiame loodust, 

loodus vajab hoolsust. 

Hunt kõnnib metsas, 

põder samblas müttab.

Istutasin mitmeid puid, 

kasvavad palju kuid. 

Ükskord vihmametsas oli mõnus,

loomadel enam mitte nii hõlbus.

Rohelised suved, 

valged talved….

Kõik see üks minevik, 

täitsa kaunis videvik. 

Nüüd hunt ulub maanteel, 

põder röögatab, must on meel.

 

Palun taastame loodust, 

et loomad ei lahkuks oma kodust.

Mina hoolin loodusest. 

Loodan, et ka sina hoolid sellest moodusest.

 

Aitame loodust, austame loodust!

Abi võiks tulla, kuid ei tea kust.

Kõik algab sinust ja minust ja meist. 

Enne mõtle, kui teed, 

siis on puhtad kõik veed.

Loodust hoiame, 

loodust kaitseme, 

loodust armastame, 

loodust kasvatame.

Kui hoiad loodust, tänan sind,

kui hoian loodust, tänad mind.

 

Lenna Vesiallik 

Kohila gümnaasium Hageri klassid, 4.h klass

 



 

Keskkonnast hoolimine

 

Ma ei viska prügi maha,

sest see oleks tegu paha.

Panen kõik jäätmed õigesse kasti

sorteerin pappi, klaasi ja plasti.

 

Kui kuuri nurk hakkab pakke täis saama

külastan isaga jäätmejaama.

Prügikasti korra kuus,

tühjendab meil Scania uus.

 

Nii me oma väikeses peres

hoolime loodusest, metsast ja merest.

 

Max Udusalu  ja isa Meelis Udusalu

Märjamaa Gümnaasium, 2.a klass

Me maailm on ohus.

Meil rohkem metsi hoida kohus,

me võtame muudkui metsi maha, 

prügis elada me ju ei taha.

 

Prügi peaks sorteerima,

metsi aga prügist revideerima.

Pudelid taarasse viima peame,

mündi selle eest me saame.

 

Loodust palun hoia sa, 

tule, lähme prügi korjama!

Haara kätte prügikott,

prügi metsa all on jagu sott!

 

Henry Marrandi 

Märjamaa Gümnaasium , 4.b klass



 

Kaitseme kasvupinda

Aitan konnad üle tee,

et saada üle vee.

Hoia sipelgaid –

nad söövad röövijaid.

Soo on väga hää

ei see meelest läe.

Ma elan maal

ilusa metsa kõrval.

Metsas ma emaga seenel käin

korjan ka meeledi mustikaid.

Ilusaid lilli vaatan

võtan maast prügi ja viskan prügikasti.

Ära tee puudele haiget!

Hoiame loodust!

Lisette Saago

Nõo Põhikool, 2.c klass

Kaitseme kasvupinda

Õues käi sa iga päev, 

et sa terveks jääksid.

Hoia sood ja hoia tiiki!

Ära viska prügi vette!

Ära murra puid ja põõsaid!

Istuta ise lilli ja taimi!

Sõida rohkem rattaga, sest auto

toss rikub loodust!

Hoolitse looduse eest!

Kustas Kübar

Nõo Põhikool, 2.c klass



 

Hoia loodust

Ära viska prügi maha,

et taimed ei sureks ja loomakesed saaks elada.

Ei viska ma prügi maha,

et loodus hoiaks meid.

Ruudi Meier

Nõo Põhikool, 2.c klass

Kaitseme kasvupinda

Lähen metsa,

aitan loomi, kel abi vaja.

Mina hoian loodust,

siis see on tore paik.

Metsas ära viska prügi maha,

siis sa kuuled linnulaulu!

Mets on ainult siis tore paik,

kui sa ei viska prügi maha.

Loodus on siis su sõber, 

kui sa hoiad teda!

Andri Aart

Nõo Põhikool, 2.c klass

Kaitseme kasvupinda

Lähen perega matkama

olgu kevad- sügis- talv.

Mina oma perega,

hoian loodust hoolega.

Ükspäev oma õega

lähen prügi korjama.

Loodus peab olema puhas,

et meie saaks elada!

Krista Tikkar

Nõo Põhikool, 2.c klass



 

Hoiame loodust

Mina hoian loodus,

hoia sina ka!

Vesi on nii puhas,

et juua seda saab.

Õues on puhas õhk,

et hingan seda mitu- mitu korda.

Jalutamas käin tihti.

Vahel emaga, vahel isaga.

Ma ei viska prügi maha,

sest loodust hoian ma.

Liselle Korela

Nõo Põhikool, 2.c klass

Kaitseme kasvupinda

Inimesed viskavad prügi liialt

maha.

Mida saaksime me teha,

et sel lõppu leida?

Ära viska prügi maha!

See teeb palju halba.

Hoiame me loodust,

et loodus hoiaks meid!

Brigitta Pertmann

Nõo Põhikool, 2.c klass



 

Kaitseme loodust ja putukaid

Hoiame loodust,

et me saaks elada!

Teeme nii, et loodus ei sureks!

Kui linde poleks,

siis kõik ussitaks.

Aga kui usse poleks,

siis linnud sureksid.

Vot nii elada saab, et linnud ja ussid ei sureks.

Hoiame elusolendeid

ja oleme kõik head!

Anette Soom

Nõo Põhikool, 2.c klass

Kaitseme kasvupinda

Lähen metsa matkama

emaga ja isaga.

Sööme küpsiseid ja joome vett.

Pärast võtame kõik oma prügi

kaasa

ja viskame prügikasti, 

et loodus oleks ikka puhas ja ilus.

Bogdan Karasjov

Nõo Põhikool, 2.c klass



 

Kaitseme kasvupinda

Lähen kooli rattaga,

vaatan, et ei sõidaks üle sipelga.

Käin perega matkamas,

kuid ei reosta loodust sellega.

Lähen metsa- mitte väga kaugele, 

et saaks minna rattaga.

Tahaks veidi sporti teha ja

puhast loodust nautida.

Kelis Toova

Nõo Põhikool, 2.c klass

Hoiame loodust

Külas reinuvader käib liha otsimas, 

et oleks süüa.

Läheb metsa tagasi. Naudib oma einet seal.

Loodust hoiame, siis tema elab edasi.

Kui sa loodust hoiad, siis ta püsib metsas.

Rebane on kasulik,

ta on metsa sanitar.

Kenno Sokk

Nõo Põhikool, 2.c klass



 

Meie kaitseme loodust

Ma elan külas,

kus elab palju loomi.

Küla kõrval on mets,

seal on palju kaski.

Liskas on veel palju tammesid ja kuuski.

Mina olen avastanud kaks tiiki ja ühe järve,

kus saab lahedalt rahustada närve.

Ma üritan teha kõike,

mis mina saan, 

et loodust hoida.

Tean, et kui mina aitan loodust hoida, 

siis loodus hoiab mind.

Trevor Aidma

Nõo Põhikool, 2.c klass

Hoian loodust

Elan maal ja hoian loodust.

Käin jalutamas, et värsket õhku

hingata.

Õues on hea olla, 

sest sipelgad teevad looduse

ilusaks.

Loodust tuleb hoida!

Hoian ka taimi, 

sest taimed annavad meile

hapnikku.

Allikas on vesi kõige parem,

loomad ja taimed vajad vett.

Kui teed head loodusele, 

siis loodus teeb sulle ka head.

Cristelle Kondike

Nõo Põhikool, 2.c klass



 

Hoian loodust

Mina elan külas,

seal on must muld.

Korjan sealt palju prahti,

et loodus ikka puhtaks jääks.

Matkal palju-palju käin -

korjan prahti, 

sest hoian ja kaitsen loodust.

Prügi maha ma ei viska!

See on väga hea!

Ello Põldma

Nõo Põhikool, 2.c klass

Kaitseme kasvupinda

Metsas käia nii tore,

linnulaulu saab kuulata.

Laulu järgi tunned ära linnu ka.

Kui linnulaulu kuulata,

siis nagu ütleks ta:

“Ära viska prügi maha”.

Siis kuuled linnulaulu kogu suve.

Rasmus Belski

Nõo Põhikool, 2.c klass



Koduaed

Kuusepuu kasvab õues,

linnud lendavad pilvede põues.

Lilled kasvavad aias,

mesilane on saias.

Õues on tore.

Õues saab koeraga möllata,

palliga mängida.

Kermo Raud

Palupera Põhikool 2.klass

Saame koos hakkama

Loodus, meile kallis oled sa!

Me ei taha sind ära rikkuda.

Kasvage, me armsad puud, 

me ju ei tahagi midagi muud.

Lõpetame masstootmise,

taaskasutada me ju proovime!

Ilusti me prügi sorteerime,

säästa ka me üritame.

Lõpetame laastamistöö

ja ärme käega löö.

Vett me raisata ei taha, 

see on meile paha-paha.

Lõpetame õhu saastamise,

võtame bussi rohelise.

Ehitame me liiga palju,

kuigi piisavalt on meil maju.

Sõna jagades ja mitte magades, 

kokku end võttes, 

loodusele mõeldes.

SAAME KOOS HAKKAMA

Kirbits, Smirnova, Kurgpõld,

Maripuu 

/Luulevõistluse eripreemia/



 

Mähkmeseened

Ükskord metsas seenel käies

ehmusin ja nägin: 

keset kaunist männimetsa laius

mähkmemägi.

Vaatasin ja mõtlesin: "Kes küll

siin on käinud?

Loomalapsi mähkmetes ei ole

mina näinud."

Inimesed vist ei mõista, mis kaasa

toob see tegu.

Nõndaviisi jätkates kasvab seene-

mähkme segu.

 Laurits Ojakivi

Tartu Hansa Kool 4.c klass

/luulevõistlusel esiletoodu/

Loodus

 

Ära viska maha prügi,

ega teist sa koolis nügi.

Hoia meie loodust sõber,

metsast välja jooksis põder.

Jäta saag sa koju maha,

et ei paneks jalga taha

linnule, kes elab metsas.

Palju ringi liigu jala,

siis saad püüda jõest sa kala.

Ole palju värskes õhus,

siis sul hea tunne on kõhus.

 

 Adeele Männik

 Märjamaa Gümnaasium 2.a klass



 

Loodusest ma väga hoolin

 

Loodusest ma väga hoolin, 

prügi maha kunagi ei loobi.

 

Tean, kus käivad pakend papp,

tühi patarei ja krõpsupakk.

 

Prügi sorteerin looduse heaks,

mida iga inimene tegema ka

peaks.

 

Kennerth Loel 

Märjamaa Gümnaasium 2.a klass

Prügi looduses 

Inimesed viskavad prügi vette.

Kile, pudeleid ja kette. 

Jäätmetes on loomad väikesed,

suured,

kus on teie inimjuured?

 

Pähe teil tuleks, et loomi aidata,

mitte neid lihtsalt paitada.

Minge loodust puhastama,

et loomad ei peaks kurvastama.

Meriliis Hallisk 

 Ülenume Gümnaasium 4.c klass



 

Metsa on vaja 

Kui metsa maha võtta,

siis milleks teda võtta?

Et ehitada maja 

ja ahju kütta vaja.

 

Kuid liiga palju metsa,

pole tarvis raiuda.

Sest linnul vaja pesa,

kus üles kasvada.

 Susanna Songissepp 

Ülenurme Gümnaasium 4.c 

Puuraie

Leevike ja Kägu

tegid kurja nägu,

sest nägid metsameeste radu,

eemal kaugel puude kadu.

Mehed metsa raiuvad,

loomad ümberringi karjuvad.

Nii nad kaotasidki kodu,

pidid ära minema sohu.

Mehed sellest ei hoolinud,

sest suurt raha noolisid.

See on täitsa kurb,

aga see on meie ühiskond.

Lysandra Kaugeranna

Türi Põhikool 4.b

/Luulevõistluse eripreemia/



 

MAAILM JA SELLE SÄÄSTMINE

Kevadel rõõmustab meid kägu,

laste silmis rõõmus nägu.

Lapsed õues hõikavad,

kitsed metsas jooksevad.

 

Kui sa prügi maha viskad,

riided prügikasti viskad.

Siis lapsed enam ei hõika

ja metsarajale ei põika.

 

Sorteeri prügi,

ära nügi!

Riideid edasi saab anda,

vanu riideid saab ka kanda.

 

Marion Põldmann

Märjamaa Gümnaasium 4.b klass

 

Prügi

Prügi maailmas niigi palju,

sellest saaks teha mitu kaljut.

Seda vähendama peab – 

iga inimene teab.

Kui sa prügi metsa tood,

sellega endale halva keskkonna

lood.

Kui sa prügi prügikasti paned,

siis on keskkond palju parem.

Kõik algab sinust,

samuti minust.

Hoiame oma Maad,

et see kunagi otsa ei saaks.

Mari Roosme 

Türi Põhikool 4.b klass



 

Prügi

Karu kõmpis metsateel,

mugis komme koti seest.

Paberid jäid metsa maha,

tuul need pühkis kännu taha. 

Jänes kalpsas puude vahel,

pulgakomm tal hamba vahel.

Limpsi peale luristas,

sodi maha unustas.

Nõnda metsas elu veeres,

prügi metsavahel keerles.

Ära viska prügi maha,

see on väga-väga paha!

Marta Suitsberg

Türi Põhikool 4.b klass

 

Puhas loodus

Eestimaal on palju metsa,

põllumaad ja heinamaad.

Mida rohkem puhast loodust, 

seda parem elada.

Põllul suured traktorid

künnavad ja külvavad.

Peale seda aga kahjuks

mürgitavad vilja ka.

Et meil oleks puhast õhku, 

mida sisse hingata,

oleks vaja hoida loodust,

mitte seda saastada.

Autor: Mattias Kangur 

Tartu Hansa Kool 4.c klass



 

"MEIE AIAS ELAB SIIL"

Minu ajas elab siil,

tema pesa tegi siin,

kevadel me kulu ei põleta siis.

Prügi paneme alati kasti,

ikka selleks, et loodus tunneks

end hästi.

Kui vaja minna poodi,

ei hakka veerema autorattad,

vaid kuuri alt välja ajame

jalgrattad.

Marten Kalmus

 2.a Märjamaa Gümnaasium

 

MEIE ELU

 

      Meie põld on ilus, sile,

         meie põld on hirmus tore.

         Mürki, mineraalväetist me ei talu,

          sestap sel on mõjuv tulu.

        Toidud sööme ilusti ää,

          ja seda järele ei jää.

 

         Nii me ei raiska ressursse,

           vee, maa, toidu ja looduse ressursse.

          Mustsõstrad me ära sööme,

           ning teistele anname ka,

          sestap mesilased, 

loodus ja päike on meid aidanud ju,

           ja seda me ei raiska!

 

       Sõidame autodega vähe

           ning prügi sorteerime.

           Ja nüüd mul palve vaid üks -

          sõitke vähem autodega, 

põletagem kütust vähem ning,

         olgem loodusega head!

 

 Hildegard Nakkurt

 2.a Märjamaa Gümnaasium



 

Mets kui kodu

 

Kas oled mõelnud kunagi

mis tunne oleks linnul?

Kui kodumetsa, pesapuu

ta raie käigus kaotab?

 

Mismoodi see on õiglane,

et süütud loomad, linnud

kodu peavad kaotama,

et ehitada linnad?

 

On metsad rohkem väärt

kui lihtsalt puit ja paber.

See koduks metsarahvale

ja iluks kõigi silmale!

 

Emili Kilk 

Ülenurme Gümnaasium 4.c klass

/luulevõistlusel esiletoodu/

 

Metsa elu

 

Sõitis traktor mööda metsa,

mõtles kaua lõikus kestab?

Võttis üks ja võttis kaks,

mets jäi järjest õhemaks.

 

Kuhu kadusid kõik metsaloomad?

Kas nad juba uut kodu loovad?

Või nad lihtsalt mõtteid loovad-

kuidas istutada puid,

sest üks puu kasvab aastaid, kuid.

 

Saskia Aas

 2.a Märjamaa Gümnaasium



Puhas loodus

 

Puhas loodus on nii ilus,

mida me küll selleks teeme.

Prügi maha me ei viska

vaid prügikasti pistame.

Võimalusel käime jala,

et ei sõidaks autoga.

Puid me istutamas käime,

neilt me saame puhast õhku.

Meie lootust hoiame

nii ka loomadel on parem.

 

 

Alisia Mägi

 2.a Märjamaa Gümnaasium

 

 

PRÜGI 

Kui ilus see on, kui sa hoolid,

ja loodust puhtana hoida proovid.

Ära viska prügi maha,

sellest tuleb ainult paha.

 

Läheks poodi ostaks piima,

hiljem pakendi pean prügisse

viima.

Prügi aina juurde tuleb,

prügikasti kinni sulen.

 

Prügikoti välja viin,

homme prügiauto siin.

Nüüd rõõmust rõkkab loodus,

maailmas püsiv puhtuse lootus.

 

Sandra Vahur

  4-B  Märjamaa Gümnaasium

 



 

 Päästame meie maailma

Me maailm on praegu suures ohus

ning loodust hoida on me kohus.

Osta riideid parajalt

ning prügi sorteeri varajalt.

 

 

Taara sa kõik üles korja,

moest sa ette ära torma.

Taarat ära viska maha,

selle eest saad hoopis raha.

 

 

Ära prügi pilla maha,

see on väga, väga paha.

Hoiame me oma loodust, 

sest see on meie ainus lootus.

 Anett Jõgis                                                                   

Märjamaa Gümnaasium  4.b klass

 
 

 Vaene part

Vaene pardike!

Katki sul nokake ja jalake.

Mis sinuga küll juhtunud on?

Mul nii kahju sinust on!

Abi tuleb paluda.

Ma pean varsti minema,

aga sind enne aitama pean!

Helistada tuleb 1313.

Nemad aitavad!

Ole siin, pardike, sinuga saab kõik

korda!

Oh, oskaks ma vaid sind ise aidata!

Retti Kristiin Lemetti

Tartu Hansa Kool 4.c klass



 

HOIDKE METSA PUHTANA!

Kord kõik loomad

vaikuses ja rahus elasid.

Kuid inimesed ikka toovad

prügi metsa edasi.

 

Inimesed saage aru

mets ei ole prügikast.

Prügiga ei saa ju karu

toita oma karulast.

Maria Rootsi

Tallinna Kivimäe Põhikool

 

AASTAAJAD 

 

Keskkond on nagu üks suur vaas,

kus pärast talve õitseb nagu aas.

Ja siis lehed langevad taas,

see aas muutub taas valgeks maaks.

Siis loomad ja linnud rändavad taas,

lõunamaale mööda taevast ja maad,

kevadel tulevad tagasi nad,

tulevad tagasi lõunamaalt.

 

 Ernst Herman Pajupuu

Tallinna Kivimäe Põhikool

 

 

 

KESKKOND

Ilusad metsad ja rabad,

jõgedes on meil kalad.

Taimed ja rannad,

loodusele rahu annad.

 

Keskkond puhas on meil,

seda ka arvan teil.

Puud põõsad ilusad,

meie Eesti kilu saad.

 Autor: Karolin Valt

Tallinna Kivimäe Põhikool

MINU MAA

Maal on elada hea,

seda ütleb minu pea.

Ma ei ole mingi möko,

keskkond olgu öko.

Kunstväetist ma ei kasuta,

muidu puhast mett ei saa tasuta.

Nõges on meil abimees,

kurk, tomat, kapsas kasvab nagu

täitsamees.

 Mihkel Lillo

Tallinna Kivimäe Põhikool



 

KESKKOND

Meil on kliimaga üks jama,

juba aasta sada.

Aga mis me sellest teeme?

Prügi jäätmejaama viime.

Et meil linnud ikka laulaks,

loomad metsas ringi kargaks. 

 Anni Kirss

Tallinna Kivimäe Põhikool

 

ÖÖVIIUL

 Mina kasvan siin,

ära heina niida!

Olen oma kodus niidul,

tahan suureks kasvada

valgeid kauneid õisi näidata.

Lõhnaga teid lummata.

Ära niida vara niidul maha mind.

Soovin kohata veel sind!

 

Aron Reissar

Tallinna Kivimäe Põhikool

/Luulevõistluse eripreemia/

 

 

PRÜGI

Ära viska prahti maha,

see teeb loodusele paha.

Kui ma ükskord olen vana,

siis ma puhast loodust tahan.

 

Mere vees elab kala,

tema ka prahti ei taha.

Ära viska sodi vette,

muidu kalad jäävad hätta.

 

Mina küll ei viska prahti maha,

kui sa viskad, siis oled paha!

Otto Tunnel

Tallinna Kivimäe Põhikool

PUHAS LOODUS 

Kevadel on õues ilus,

vahel palav, vahel vilu.

Lilled õide puhkevad,

puud ja põõsad õitsevad.

Linnud aias sebivad,

rõõmsalt mullas sebivad.

Akna taga laulavad,

une ära ajavad.

Soovin, et see kõik nii oleks,

puhas loodus on nii tore.

 Joosep Kikka

Tallinna Kivimäe Põhikool



 

VÄIKE KALA

Väike kala ookeanis,

laineid trotsib vapralt.

Kilekotte, prahti, sodi-

lebab kuhjas rannaliival.

 

Väike kala ookeanis,

kilekotti ujub,

surnud kala, prahti, sodi-

laine randa uhub.

 Henri Naarits

Tallinna Kivimäe Põhikool

 

AASTAAJAD 

Kevadpäike paistab soojalt,

loodus üles ärkab taas.

Linnud loomad jälle koovad

päevad üles ärkavad.

 

Suvel aga rannas meri,

mõnus soe ja hubane,

keegi pole enam tubane.

 

Aga kui sügisel algab meil kool,

algab ka aasta vihmasem pool.

Inimesed jälle tuppa meil tõmbuvad,

vähesed siiski õues veel kõmbivad.

Seejärel saabub käre talv meil taas.

 

  Pirbi Andrena Aarna

Tallinna Kivimäe Põhikool

 

 

KESKKOND

Looduskeskkond on suur

taimed, loomad, linnud puul.

Järves, jões

vetikaid ja kalu palju.

Loodus mulle väga meeldib.

 

Koolikeskkonnas õpid.

Vaikselt tunnis istudes

kirjutad, arvutad ja laulad,

palju uusi asju õpid.

 

Helene Jentson

Tallinna Kivimäe Põhikool

LOODUS 

Sügise päevad,

talvised ööd,

prügi nad näevad,

seda sa sööd.

 

Suvine päike, 

kevade kuu.

Maailm on väike,

vajab see hoolt.

 Marta Nurmik

Tallinna Kivimäe Põhikool

 



 

 ELU MEIE ÜMBER

See puu on üksi nukker, 

tema sõbrad eile maha raiuti.

Lillepeenras on roostetanud mutter,

“Päästke taimed, puud ja keskkond!”

karjuti.

 

Eile meres ma kalu nägin,

Koos nendega hulpisid ka pudelid.

Üks hääl mind ehmatas, kellegi

kägin!

See oli õnnetu kilpkonn, suus

automudelid. 

 

Õhk, mida hingan, on must,

tahaks puhast loodust, vabadust.

Vähe näen loomi, linde- otsida neid

kust?

Meie keskkond vajab rohkem

teadlikkust ja kavalust.

August Unt

Tallinna Kivimäe Põhikool

 

 

 HOOLIME KESKKONNAST 

Päike, vesi ja puhas õhk

on mulle kõige kallimad.

Neid hoidma peab, säästma peab,

et elu maal toimiks. 

Loodus siin, loodus seal,

seda kõike hoidma peab.

Hoolida, tegutseda- 

on meil kõigil vaja,

et meil õhk on vahvalt värske

ja vesi on sügavsiniselt selge.

Rasmus Murumaa

Tallinna Kivimäe Põhikool



 

Tunneme uhkust

 

Konid, nätsud, karbid

vedelevad pargis.

Linnud, loomad ohus

kui näts on nende kõhus.

 

Prügi ära viska maha,

sest see on väga paha.

Kui sa hoiad puhtust, 

tunned varsti uhkust.

 

Rando Laatspera 

2.a Märjamaa Gümnaasium

 

 

 Hoian loodust

 

Hoian oma kooli parki- 

puid, õhku, mulda,

vett, linde ja liblikaid.

Aitan loodust, 

reostusele ütlen ei!

Las ööbik laksutab

ja kägu kukub.

   

Karli Kliss

3,a Uuemõisa Lasteaed-Algkool

 

 Uus kevad

Vuliseb oja, sahistab puu.

Linnuke lendab, sest kevad on uus. 

Mesimumm töötab,

liblikas lendab.

Lapsed ka hüüavad:

„Tere, kevad uus!” 

Maarja Türk

2. klass  Palupera Põhikooli 

 



 

Puhas loodus

 

Hoian metsas kuuski, kaski,

pargis sireleid ja lilli.

Hoian linnukesi pargis,

hoian ennast, hoian kooli,

hoian inimesi pooli, 

sest me kõik tahame elada. 

   

Laura Metshein

3.a Uuemõisa Lasteaed-Algkool

 

 
 Mutukad ja putukad

 

Hoian pargis linnupesi,

putukaid ja mutukaid.

Hoian oma kooli parki, 

et siin kõik võiksid elada.

 

Sine Eelmäe

3,a Uuemõisa Lasteaed-Algkool

 

Kaitsen ja hoian

 

Hoian oma kooli parki,

hoian linde, kalu kah!

Hoian õhku, hoian vett,

hoian iga mesilast kah!

    

Sofia Allkivi

3,a Uuemõisa Lasteaed-Algkool

 



 

Meie kooli park

 

Hoian oma kooli parki,

õhk siin värske on.

Hoian ninas lillelõhna,

rohus hüppab konn.

Rauno Ling

3,a Uuemõisa Lasteaed-Algkool

 

Ööbik ja kägu

 

Hoian oma kooli parki.

Hoian puhtana ka vee,

et kala saaksin veel.

Et ööbik saaks laksutada

ja kägu kogu aeg kukkuda. 

 

Ralph Robert Viiret

3,a Uuemõisa Lasteaed-Algkool

 

 

 

 

 

Hoian 

 

Hoian oma kodu parki,

hoian oma kodu puid.

Hoian oma kodu linde,

hoian oma kodu vett.

Hoian kõiki putukaid.

                             

Kertu Kaldoja

3,a Uuemõisa Lasteaed-Algkool

 

Meie kooli park

 

Hoian oma kooli parki,

puid ja põõsaid hoian ka.

Kaitsen väikseid linnukesi, 

tiigi hoian puhtana. 

 

Hoian ennast, maad ja taevast,

lillelõhnast hoolin ma.

Hoian puhta kooli pargi,

et siin konn võiks hüpata. 

 

Reostusele ütlen ei,

pargis jalutamas käin.

Ööbik laksub, kukub kägu-

park on meie laste nägu.

 

3.a klassi õpilased

Uuemõisa Lasteaed-Algkool



 

Vihmametsad ja tüdruk

Loodus, oh loodus

sul ilusad vihmametsad -

miks mulle ei anna?

Tüdrukuke, oh tüdrukuke,

need mulle väga kallid.

Loodus, oh loodus

palun ikka mulle anna!

Sa kasvata neid juurde.

Tüdrukuke, oh tüdrukuke,

nendega selline lugu,

et nendest auru tuleb 

ja pärast vihma toob.

Loodus, oh loodus,

kas siiski ei saa?

Sa pärast juurde neid kasvata.

Tüdrukuke, oh tüdrukuke,

kuidas ma vihma siis teen,

et puud mul kasvaks?

Loodus, oh loodus

jäta siis endale,

et vihma ikka tuleks!

Autor: Kirta Mia Kötsi

Laulasmaa Kool

3.b klass

 

Vihmauss

Viljakas must muld,

vihmauss elab.

Vihmauss kaevab tunnelit

ja vihmauss on tee peal.

Inimesed panevad mürki.

Vihmauss sureb ära.

 Joshua Heino Reynolds

 2. klass  Palupera Põhikooli 

/Luulevõistluse eripreemia/

 

Ära viska prügi maha

 

Ära prügi viska maha ega metsa, aia

taha! 

Pane prügi prügikasti, siis on prügiga

kõik hästi. 

Väeta põldu sõnnikuga,

mitte mürgi keemiaga!

Siis on viljal olla hea, hästi kasvab

vilja pea.

Kui metsas olen, ma käitun kenana!

 

Hans-Martti Paisu 2.a Märjamaa

Gümnaasium

 



 

 

PÕHIKOOL

 



 

 

Mesi 

Mesi ei tule nii, et potis keeb,  

mesilane hoopis seda teeb. 

Lendab õielt õiele,  

kogub mett ta endale. 

Nii tarru jõuab mummu mesi.  

 

Kui kätte jõudnud kevad-sulavesi, 

siis talunikud suure hooga  

pritsivad mürke. 

Selle moega 

tapavad meie mesilaspere! 

 

Mahe tahab olla ka naabripere. 

Hoidkem üksteist ja loodust, 

leidkem lahenduseks moodust! 

 

Las olla puhas seeme puhtas mullas,  

las olla pollinaatoritel londid kullas! 

Saab mesi maitsev, tervisele hea. 

See on nende elutöö, sa tea!  

Angelika Diits

Kolga-Jaani Kooli 7. klass

 

Mesimumm

Summ, summ, summ

lendab mesimumm.

Lendab ikka lilleõiel,

aga kui neid õisi poleks, 

siis tal elu oleks kole.

Üha rohkem meie maal

on populaarne kemikaal.

Kemikaalid, need on pahad,

mesimummul süda paha!

Aga armas mesimumm,

ära ole väga kurb, 

minu ema, igatahes, 

igal aastal, mõeldes sulle,

külvab seemneid tuhandeid!

Seal siis puhkeb õisi palju 

rõõmustamaks mutukaid ja putukaid.

Armin-Antti Karuse

Kolga-Jaani Kooli 7.klass



 

 

Unistus

Mis oleks kui oleksin mesimumm väike...

Õhk sillerdaks siniselt, taevas õhetaks

päike.

Iga lilleõit külastaks, saaki nii koguks,

säravkollane kastike oleks mu koduks.

Meid tohutu palju on ühises peres,

meil tolmeldamine sünnist saati on veres.

Ka sulle ehk mesi nii magusalt maitseb,

oleks tore, kui teiegi rohkem meid

kaitseks.

Põllumeestel kui hädasid tõrjuda vaja,

võtke ühendust, peremees sulgeb me maja.

Veel parem kui toimuks see ajal mil pime,

siis tudume tarus ja sünnib uneime.

Üksteisest hoolides, hoides ja teades,

elame koos ka tulevastes aegades heades.

Me siin juba terve igaviku olnud,

ammu enne seda, kui teid olemaski

polnud.

Mis oleks kui oleksin mesimumm väike...

Õhk sillerdaks siniselt, taevas õhetaks

päike...

Autor: Johanna Tõnisson

 Kolga-Jaani Kooli 9.klass

/Luulevõistluse eripreemia/

 

Loodus

Loodus on ilus, 

kuid inimesed ainult saastavad seda.

Kui lind sööb endale prügi sisse,

poleks justkui vahet. 

Aga mis siis, kui see

oleks sina, kes prügi sööb?

Mõned räägivad küll, et

nad muudavad ja muutuvad, 

kuid kui asi selleni jõuab, 

istuvad nad kodus 

ja tellivad asju, 

mida neil vaja ei ole.

Autor: Arabel Pedoson, 5.b

Tartu Mart Reiniku Kool

 



Tavaline elu vä?

Ookeanis ja meres,

suur loomapere.

Minu meelest kurb,

et ähvardab neid surm.

Igal pool on plastik – 

appi kui vastik!

Kala sööb seda,

meie sööme teda.

Algul nii ei tunduks,

kuid varsti siiski selguks – 

kõik ringiga käib,

kuigi nii üldse ei näi.

Kas plastik igal pool – 

tänaval, meres, soos.

Tavaline elu vä?

Unistuste elu vä?

Maren Tiidrus

 5.b, Tartu Mart Reiniku Kool

 

 

Augustiöö

Augustiöö on nii sume

ja tähti täis taevas säravalt tume,

miljonid tähed ripuvad taevas,

tahaksin hõljuda öises tähelaevas.

Puud kõrguvad minu ees,

tunnen end olevat muru sees.

Pehme muru taevani kannab mind,

lendan nüüd tähtedega koos kui lind.

Tunnen, et hõljun taevalaotuses,

kurb olen maailma kaotusest,

ülalt näen Maa peal lebavat plasti,

kukun alla nagu prügi prügikasti.

Autor: Sofia Sudajeva, 5.b

 Tartu Mart Reiniku Kool

 

Karu mure

Elas kord üks karu.

Ta oli veidi pahur,

sest tema kodu läinud.

Inimesed olid käinud

tema kodu juures,

selle ära hävitanud

ja ise plehku pannud.

Nüüd on selle karu elu ohus

ning tema lips on varsti läbi.

Meil võiks olla väga häbi – 

karu kaitsta oleks meie kohus!

Reivo Kalle Toomik

 5.b, Tartu Mart Reiniku Kool



Kõigest 

Meile kõik nii lihtne, 

pole pea kohal pikne, 

lihtsalt mõned lennukid, 

nutitelefonid ja robotid. 

Kunagi kõik oli ilus, 

ilm jahedalt mõnus, 

ninasarvikud vabad, 

puuridest väljas kanad. 

Metski oli raiumata, 

suurte prügihunnikuteta, 

taimi rohkelt ja uhkelt, 

nüüd katastroof puhkend. 

Kas me ei võiks muuta? 

Proovida kõige muuta, 

olla lahked ja head, 

arukad võiks olla me pead. 

Rääkima peab kõigest, 

tahad või mitte, 

peame päästma maailma 

endi tehtu käest, 

sest rääkima peab kõigest.

Mirjam Kruus

 Tallinna Ühisgümnaasiumi 5. klass

 

 

Loodust peaks säästma

Loodus on osa maast,

aga looduses asub saast.

Prügi täis on põllud ja põõsad,

seal elavad loomad pole üldse rõõmsad.

Sellises suunas jõuame lõppu,

kus roheline puudub inimeste tõttu.

Metsad põlevad ja muutuvad tuhaks,

puud raiutakse maha ning maaplats saab

puhtaks.

Kõikidel on vaja kuskil elada,

mõni võib toiduks terve inimese neelata.

Ohtlikud loomad tulevad ohust välja,

tänavatel surm, et kustutada nälga.

Ehitusmaterjal saab lõpuks otsa,

juurde saamiseks tõmmatakse süütud

oksa.

Vanemad majad lammutatakse maha,

et ehitada mööblit laua taha.

Loodus on otsas, pole õhku,

pole võimalik mõõta vererõhku.

Elu on läinud, kosmoses on käidud,

loodus on vara, mida ellujäänud pole

näinud. 

Sellist saatust keegi ei tahaks,

kuid seda saatust ei peeta üldse pahaks.

Eriti sellest inimesed ei hooli,

neid võiks saata tagasi kooli.

Erki Taro

Haabneeme Kool



Tuksis tänapäeva keskkond

Loodus on meile väga tähtis,

seda hindama peaks rohkem kui rahatähti.

Looduskeskkond on meil saastatud,

liiga väike osa sellest taastatud.

Põlenud tammedelt kukuvad tõrud

ja jääkarude elud Antarktikas on mõrud.

Infot levitab meil Thunberg Greta,

samal ajal veetase tõuseb Kreekas.

Poliitikud probleemidest mööda vaatavad

ja oma Bemaris kohvi rüüpavad.

Metsad aina hävivad,

hooned aina tekivad.

Jäämäed vaikselt aina sulavad.

Poliitikut mõttetut mula ajavad.

Loomade elupaigad aina hävivad,

Tšernobõlis paugud ikka käivad.

Vihmametsad meil närbuvad,

kõrbes laste suud kuivavad.

Marten Thomas Tõniste, Tristan Torm

Roosi, Marie Johanna Lapimaa, Rocco

Vaks ja Jaagup Lõhmus

Haabneeme Kool 6.b klass

 

 

 

Mesilinnu eluvõitlus

Pisarpuhtad on mu tiivad

ja mürkmagus side mu silmil.

Sinna, kuhu tiivad viivad

ekslen segaduses, pisarsilmil.

Kandjad, kuhu te mind viite?!

Tuleviku, mineviku piirimail

kas veel mõistaksite...

sel uppuval eluvankril?

Kui kibe, kui kole, kui valus,

aga mina olen väike.

Mesilinnu eluvõitlus,

vaikselt hääbuv elupäike.

Rebeka Leiten

Kolga-Jaani Kooli 9.klass

/Luulevõistlusel esiletoodu/



 

 

,,See mis on sinust alles”

 

Vahel võib meie vahel olla nii paljut, sest

sina oled loonud mulla kust oleme elu

saanud, ning mina üks lihtne surelik

inimene sündisin sellest samast mullast,

siiski mõnikord ma tean, et sina ja mina

oleme mõlemad nautinud sinu soojust ja

sinu loodud järvi ning vilju sinu puudelt.

Kuid koht mida kutsusid koduks on

muutunud,

pole aastaid kuulnud linnulaulu,

pole ujunud me läbipaistvas vees,

pole meie riided saanud rohurohelist

värvust.

Muld kust kasvasid taimed ja puud mis

meid toitsid ja varjasid päikese kiirte eest

on vaid ilusaks mälestuseks ajast kui olid

minuga.

Kui oleksime vaid kuulanud neid kes

proovisid kaitsta, hoida ja armastada sind,

siis äkki oleks sa veel meiega.

Kevin Kalmann 

Pirita Majandusgümnaasium 8b

Turistid

 

Iga kord kui hommik uus,

on turistid väga hoos.

Jooksevad nad rahvusparki,

kuulavad seal giidivärki.

Teevad pilte loodusest,

pärast on nad masenduses -

ilus, puutumata loodus,

saamas on se'st haruldus. 

Kadri Põldoja

 ja Aleksandra Aaver

Lasila Põhikool 6.klass

 



 

Prügi

 

Kui sa prügi maha viskad,

siis see ei kõdune lihtsalt.

Prügi koht on kasti sees,

selle pistab sinna õige mees.

 

Ära viska prügi maha,

see teeb loodusele paha.

Tapab loomi, tapab linde,

rikub igasugu ilme.

 

Prügi sordid - tubli sa,

aitad Maal meil elada.

Prügi sortides sa tead,

inimeseks heaks sa saad.

Richard Saaron

 5.e Ülenurme Gümnaasium

 

 

Prügi

 

Maailmas on nii palju prügi,

loomad karjuvad: "Ära nügi!"

Meres kõik mõtlevad, et see on hea pala,

kuni ei sure ära need tuhat kala.

 

Mulle ei meeldi kõik see asi!

Palju prügi toodab masin.

"Olgu see plastik siit läinud!"

Terve planeedi on ta läbi käinud.

 

Loomad surevad üksteise järel,

terve maailma on hukkumise äärel.

Las sorteerivad prügi kõik!

Siis on taas looduse võit.

 

Marianne Tetlov 

5.e Ülenurme Gümnaasium



 

 

Oleme elupäike keskkonnas

meie kasvupind on roheline

nii ilus kohe

et suvelgi mõnus kasteheina rohus

paljajalu joosta

kopse täidab lahkelt värske ja udukerge

õhk

rõõmsalt lõkerdades saab päikeseloojangu

ajal

naerda, unistada ning loota

sest avarduv miljöö on pimestav

ööhakul tähed ja kuu pimeduses

meile vaadates tunduvad

nii väiksena

aga see-eest hiiglased on

metsades vohavad puud 

kus elavad loomad

nii agarad ja vahvad 

loodus on ju vitaalne ja rikas

sama salapärane ja sügav kui meri

või isegi jõgi ja järv

igas varrukas tal on midagi varuks

mine metsa, sohu või rappa

otsustusvõime võib jääda

niimoodi hätta

kõlavad jõuliselt lindude lauludki

looduse raadio jõudsalt on hoos

igaühel veel oma viis

ilma selleta elu ei püsiks koos

hävitada ei tohi seda eal

 

peab hoopis kaitsma, hoidma ja hoolima

nagu oma inimesi, kultuuri 

ning kodumaad

ja veel palju ütlemata asju

mis südamelähedased ning tähtsad

jäägu vesi näitama ikka selget vett

mitte hägust pilti

olgu talvel lumi ja suvel päris suvi

kevadel õitemeri 

ning sügisel puud värvikalt lehtes

jäägu püsima kord

nii nagu peab 

kindel ja õnnelik elurütm 

meie iseenda eluslooduses 

palun ära reosta seda natukest 

säilitame looma-ja taimeliike

keskkonda ennastki

oleme üks osake loodusest

eluringis olev elupäike

meist jääb maha jälg

soovides et eesootav ajakulg

oleks positiivses valguses

Kertu Kändla 

8.klass

Kõpu Põhikool

/Luulevõistluse eripreemia/



 

„Konna kuningriik”

Looduses on

üks väike konn,

kes elab tiigis,

oma suures riigis.

Konnariigis,

paljud liigid,

värvilised putukad,

sajajalgsed mutukad.

Konn aga pole tavaline loom, 

elab maal või hoopis soos.

Putukad on söögisoov,

talle see kui magus moos. 

Adele Roop, 

5. Klass, Tartu Veeriku Kool

 

 Palun vabandust

Kallis maailm! 

Anna andeks, et me sind ei hoia.

Meie inimesed sellest midagi ei võida,

toimetame omatahtsi,

loodust reostame ja mahti 

pole vastutada selle eest ju

kellelgi meist. 

 

Igal pool on prügi, konid

metsas, tänavatel, rannas.

Inimene prügi sordib, 

ei tea, kuhu seda panna.

Plastisaari meres hulbib,

kilukarpe põõsa all 

hallivatimeeski nuhib.

Inimesed ei hooli maast, ainult rahast.

Süütute loomade tapmine

see on rohkem kui enesetapu

katsetamine.

Kallis maailm! 

Ma ei arva, et suudame kaua elada.

Kõik loomad, linnud

looduses olla tahavad. 

Nutused need lood,

aga mida homme toob?

Mina tahan lihtsalt öelda: 

“Palun vabandust, maailm.”

Aleksandra Renke

Türi Põhikool  VIa



 Kaitseme kasvupinda

Eile ei mõelnud meist keegi,

et päike võiks kaotada leegi,

et vesi võiks rikutud saada

ja sõprus on katkenud maaga.

Täna me oleme targemad

ja käitumismustrid on sirgemad,

püüame metsa ka istutada,

prügi maailmast kokku koguda.

Homme ei ole ehk kedagi,

kes ei teaks, mis on taaskasutus

ja hommikul kuuldes või linnulaulugi - 

teab igaüks, see kui looduse auavaldus.

ANNABEL NARITS

VII b  Türi Põhikool

 

KAJAKA  PÄÄSTMINE

Ükskord kajaka me päästsime,

ta jalg oli kilekoti sees.

Me väga kartsime,

et ära lendab ta meie abi eest.

Ei saanud see lind aga lennata,

oksaga kilekoti ära siis võtsime,

ta enam meid ei kartnud ja abi oskas

hinnata.

Päästetud linnu siis taastuma jätsime.

Kajakas ujus me juurest ära,

loodame, et täna saab juba lennata,

et autod ja lennukid ei tee liigset kära-

seda oskavad kõik loomad-linnud

hinnata.

Anette Tammoja

Türi Põhikool 5.c 

 



 

Teeme loodusele head

Vihma kallab, loodus nutab.

Mida ma küll ette võtan?

Kuidas teda rõõmustada,

kaitsta, hoida, armastada?

Hommikuti lähen kooli

jalgsi, ilmast ma ei hooli.

Autokütust mul ei kulu,

sellest loodusele tulu.

Liiga palju kemikaale

kipub sattuma me maale.

Vähem väetisi ja Fairyt!

Ökoelu kiitust väärib.

Iga puu on kõrges hinnas,

et jääks puhtamaks õhk linnas.

Uusi hooneid ehitage

seal, kus maapind puudest lage.

Inimene palju suudab

oma tegudega muuta.

Oled suur või käid veel koolis -

loodusest sa ikka hooli!

Brenda Regina Reinaru 

Tartu Hansa Kool 5.c klass

/Luulevõistluse eripreemia/

Loomad linnas

Meil vist asjad kehvad näivad,

metsaloomad linnas käivad,

Selverisse jooksis kits - 

tahate vist teada, miks.

RMK kui ebamaine,

kõikjal metsas lageraie,

loomad hirmul, linnud ka

kodukohti otsivad.

Kui mets meil varsti kadumas,

siis loomad linnas ostlemas,

hakkavad siin elama

ja kortereidki otsima.

CARLIS RAK

Türi Põhikool 6.a klass



 

Prügine mets

Meie ümber mets on must,

vaja oleks suurpuhastust.

Prahihunnikud ja prügikotid,

mine ligi, ainult nopi.

Kas tõesti inimene ei tea,

kuhu prahti viima peab?

Kõik, mis kodust üle jääb,

peaks ikka olema prügimäel.

Nüüd klassiga on meil plaan

metsa teha veidi puhtamaks.

Kõik see sodi, mis sealt tuli,

prügimäele nüüd see kolib. 

Gerttu Saar

Türi Põhikool 5.c

 

„Murelik konn”

Rohus hüppas väike konn,

vaatas, mis ta ümber on.

Prügi siin, prügi seal,

õhku pole hingata.

Ehmatusest värises,

vihastades plärises.

Kutsus kokku kurepoisid,

kes kõik prügi ära viisid.

Ei tea kuhu, ei tea kuhu?

Ikka kaladele suhu.

Hanna-Liisa Ujuk, 

5. klass, Tartu Veeriku Kool



 

VALIK

Ökosüsteemid lagunevad,

veekogud kuivavad,

metsad langevad 

ja prügimäed kasvavad.

Olgu, las olla need tänavapostid,

postkastid, pingid ja prügikastid.

Ometi ei ole vaja ju sodida

igale poole grafitiga.

Ebaloomulikku on nii palju.

Jah, mul hakkab kahju!

Inimesed, kas te ei mõtle,

et ükskord kõik siis otsa lõpeb.

Vähesed end ohverdaks,

et mis veel järel, seda päästa,

sest kõik ju elada tahaks

külluses, rikkuses, minimaalselt säästa.

Paratamatult tuleb see kõik

lindude- loomade arvelt,

kannatajateks putukad,

lilled, puud ja põõsad...

Oo jaa, tahaks ju olla rikkad,

elada mugavas majas,

omada autot ja olla edukad,

samas ümbrus olla võiks haljas.

Selleks, et saada ühte või teist,

vajalik valida.

Tasakaalu on raske tagada,

kõik sõltubki meist.

IRIS MARIA KASS

VII b Türi Põhikool

 



Mina ja keskkond

Keskkonna heaks võin teha ma kõike,

puurida auke ja kaevata käike. 

Prügi ma korjata väga ei taha, 

seepärast ise ei loobi ka maha. 

Taara viin poodi ja sealt saan ma raha, 

näita mul tola, kes seda ei tahaks?

Koeraga käies ei miskit jää maha,

koti eest siiski maksma pean raha.

Prügi sorteerin, nagu oskan (klaas läheb

kasti ja paber käib korvi),

kogemus tuleb ja teadlikkus kasvab.

Kui kogu Eesti teeks nii nagu mina,

kord oleks majas ja kõik oleks kena.

JAN MARKUS KONTUS

Türi PõhikoolI V b klass 

 

 

Mets

Puud kohisevad tuules,

sõnum: loomad ohus suures.

Metsi maha raiutakse,

kodud ära lõhutakse.

On kurb loomakeste elu,

kes ei ela oma metsaelu.

Jooksevad peitu oravad,

ei enam silmi säravaid.

Tusatseb kõle lagendik,

tal puudub elanik.

Vaikus on vali ja otsatu,

nüüd kõik on kohatult metsatu.

Metsad peavad jääma,

et meiegi saaks jääda.

Hoiame metsi,

siis mets hoiab meid.

Kui midagi ette võtta,

siis seda, et mitte puid maha võtta,

hoida loomi

ning nende lihtsat elusoovi.

JANE ORREN

Via Türi Põhikool



 

"Inimesed, mida te teinud olete?!"

koletised

inimesed on koletised

nad rüvetavad loodust

ja mõtlevad ainult endale

mul on häbi mõelda

et kuulun sellesse kuningriiki

sest ükskõik kui palju head ma ka ei teeks

on kuskil ikka keegi kes selle puhta ilu

rikub

loodus

puhas loodus

puhas roheline loodus

on kadunud

loomade kooslus on väike

linnud ei laula

rohelist on vähe

muld pole enam see muld mis oli vanasti

päike paisub

me upume süsihappegaasi

toimub kliimasoojenemine

ning elupaikade hävimine

vahel tuleb päikse ette pilv

pilv millest hakkab sadama

sadama vihma

ja sadama hapet

inimesed

kallid inimesed

mõelge ja säästke 

meie puhast loodust

hakake mõtlema

mis saab tulevikus

kus pole teid

vaid on teie lapsed

millises maailmas

millises keskkonnas

nad kasvavad elavad

ja surevad

korjake prügi

kasutage ühistrantsporti

mõelge taaskasutusele

see pole ju nii raske!

te peate oma mullist välja tulema

ja hakkama ringi vaatama

mis ja kes

on teie ümber

on vale öelda et vegan peab hakkama

karnivooriks

ja karnivoor herbivooriks

kuid tuleks mõelda sellele

kuidas ja mida me tarbime

jah ma ütlesin "meie"

kui mina suudan muutuda

siis suudate seda ka teie

koos on meil võimalik maailma muuta

Autor: Mirt Mändoja

Heimtali põhikool 8.klass



 

Kes viskas…

Kes viskas merre

kilekoti,

halba tegi kalale.

Kes viskas metsa

paberräti,

kahju tegi maailmale.

Kes viskas prügi,

kes tegi tüli

loodusele, ilmale.

Helena Uuetalu 13a

 

Keskkonna häving.

 

Loodus, kui ilus on see,

Miks seda hävitame me?

Ära viska prahti maha,

Kui sa näed prügi võtta ülesse, see ei ole

nii raske.

Nii paljud loomad surevad

ja nii paljud taimed hävivad.

Me hävitame kõike oma kasuks,

õhk, vesi, mets - kõik oleme reostanud me.

Selle saaksime lõppetada,

kui me tarbiksime vähem

ja taaskasutaksime rohkem,

kuid raske tundub see.

Alex Karu.

Heimtali põhikool 8.klass

 

Keskkond

Paljude hooleks on meie keskkond,

et seda päästa, peame töötama kui

meeskond.

Kliimasoojanemine on ka meie mureks,

et ajaga nii palju loomi ära ei sureks.

Meil ei ole enam piisavalt puhast õhku,

see annabki kliimamuutustele rõhku.

Atmosfääris CO2,

õhk on sellest täitsa paks.

Põllumehel kurb on meel,

sinna pandud päiksepaneel.

Vilja kasvatada ei saa,

läheb raisku põllumaa.   

Kiur Pindmaa

Türi Põhikooli Vc klass   

KONN ja KONI

Konn majast välja tuli ning leidis õuelt

koni.

Ta otsejoones jooksis

Keskkonnainspektsiooni.

Seal kaebas ta, et õuel prügi,

mis uksest-aknast sisse trügib.

Konn määrusesse tõmbas jooni.

Kas sest keegi hoolis?

Ta tuli koju tagasi ja pani suure sildi:

„Siin hooli väiksest loomast ka!” 

Selle juurde maalis pildi.

Juhan Põllu

Türi Põhikool 5.c



 

Meie loodus

Looduse eest me seisame,

Maa kliima aina soojeneb.

Siin Türil rõõmsalt kõkutame,

kõnnime ja kummardame.

Paigast selja painutame,

prügist puhtaks teed kõik saame.

Vähem plasti kasutame,

riidest kott – see palju parem,

on nii kena ja ka vahva,

poodi minnes kaasa krahma!

Teler toiduraiskamisest räägib,

kompostimisse viime jäägid.

Sellest saame puhast kulda – 

juba aasta pärast mulda.

Mürki peenrale ei taha,

pärast meeled sellestpahad.

Mõtle enne, vali hea, 

et ei korduks vanad vead!

KIRKE PINDMAA

VIIb Türi Põhikool

Koos parema tuleviku poole

Eestimaa loodust nüüd hoia sa,

et saaks ta meil ilus veel kaua püsida.

Looduse rüpes veedame aega iga päev

ning pole kena, kui enda ümber prügi

näed.

Me kõik saame aidata loodust säästa

ja ühtlasi ka meie ühist maailma päästa.

Et kõik me saaks hingata puhast õhku,

peaks säästlikkusele panema rõhku.

Keegi ei taha näha reostatud tulevikku

ning usun, meist keegi sinna ei kipu.

Seepärast aitame me maailma kõik koos,

astudes puhtama looduse poole täies hoos.

Kui kuskil prügi maas sa näed,

siis ole hea, korja see üles enne, kui läed.

Nii saame koos keskkonnale abiks olla

ja tänu sellele saab ka parem tulevik tulla.

Kärolyn Metsalu

Türi Põhikool

7.b klass



Prügi 

Maast leian kile, 

näen – prügikast kukkunud upakile.

Tean, et see prügi on igapäevane olme. 

Veel näen kolme 

plasttopsi ja maha on visatud banaanikoor.

Õppida on palju, olen veel noor. 

Tean, ema on jäätmeid mulle andnud, 

aianurka biokastki pandud,

et aberil ja klaasil oma kast,

jäätmejaama oma tee on leidnud see last. 

Sorteerin õigesse kasti,

et kõik prügi jõuaks taaskäitlusesse varsti. 

Mul hullult häirib silma,

kui saast vedeleb alailma.

Maast korjan ettejääva prügi, 

ei meeldi, kui sõbranna seda jalaga trügib.

LISETE VALKENKLAU 

VIIb Türi Põhikool

 

Reostaja

Nägin, kuidas prügi maha viskasid sa,

miks nii tegema pidid, ei mõistnud ma.

Üles korjasin pakendi, mis kuulus sulle,

lootsin, et ei näe ma rohkem selliseid

hulle.

Väga kurvaks tegi see mu meele,

prügi viskasid külma südamega teele.

Keskkond reostub ja sina seda ei märka,

kaob ka lootus, mis niipea uuesti ei tärka.

Koos suudaksime rohkem, kui vaid tahaks,

sinu käitumist võiks rohkem panna

pahaks.

Elame ja toimetame maailmas ju täies

hoos,

ent elu pole ainult õnneloos, päästkem

koos!

 Kärolyn Metsalu

Türi Põhikool 7.b klass

 



 

Looduse kaitsmine

On vaja metsa kaitsta,

seda teha iga aasta.

Seda vaja säästa,

sest see võib kedagi päästa.

Nurmenukke on Eestis vähe,

miks see ei tule kellelegi pähe?

Hoidke loodust elusana,

sest see töötab elude allikana.

Kasvupind on koht, kus kõik kasvab,

see kõikide elusi valvab.

Mis juhtub, kui seda poleks?

Me kaoksime aegadeks.

Loodus pole mänguasi,

sealt on leida andmebaasi,

mis annab vihjeid minevikust,

kui ka tulevikust.

Ralf Braschinsky

 7.D  Tallinna 21. Kool

Loodushoid

Tähtis säästa loodust on,

seda teab ju iga konn.

Kui sa oled tubli mees,

siis sa täpselt nõnda teed.

Praht see prügikasti topi,

ära lille asjatult sa nopi!

Vanast kleidist uus saab kootud,

taaskasutus ju hoiab loodust!

Eliisabet Rooma,

 5.a Lähte ühisgümnaasium

 

Mida on meil vaja…

Mida on meil vaja kaitsta,

et saaksime maasikaid maitsta?

Selleks on vaja puhast mulda,

mitte kaevandada mäest kulda.

Et lilled säraksid õiteilust

piisab neil päikesekillust.

Ja et linnud laulaksid ehataevas,

piisab meil vältida sudust taevast.

Mirjam Hendrikson,

 5.b Lähte ühisgümnaasium



Meie maa

Meie maa on suures ohus.

Nii on iga lapse kohus,

elada siin viisakalt,

siis maailm hoiab iga last.

Ära viska prügi maha!

Ära raiska palju vett!

Liigu rohkem hoopis jala,

teed joo, mille sees on mett!

Kui loodust hoiad sina ka,

siis koos meil hea siin elada!

Kristelle Ennok, 

5.b Lähte ühisgümnaasium

 

Hoia Eestit

Jälgi, mida tarbid,

poodi jäta karbid!

Kasta taimi, lilli,

mängi kivi otsas pilli!

Muru ei tohi niita,

siis saad putukailt kiita!

Poodi minnes võta kodust kaasa kott

ja oma aias kasvatatust täida pott!

Marthi Mooses, 

5.a  Lähte ühisgümnaasium

 

Päästa loodus!

Ära viska maha prahti,

muidu võid sa saada trahvi!

Ära viska vette kilet,

muidu väike kilu sureb!

Jätke alles metsad-laaned,

loomad, linnud põlislaantes!

Katsu säästa, hoida loodust,

maailmal on siis veel lootust!

Pilleriin Ermel,

 5.b  Lähte ühisgümnaasium

 

Loodus

Loodus on ilus,

kuid taevas on vilus.

Vees suremas on vaalad,

Austraalias põlemas koaalad.

Atmosfääris CO²,

liigid kaovad niks ja naks.

Kõiges süüdi inimene,

inimkond on justkui pime.

Märt Kaljuvee, 

5.b Lähte ühisgümnaasium



Hoia loodust

Prügi palju maas on,

seda näeb ka iga konn.

Kui sa viskad prügi maha,

siis sa oled väga paha.

Linnud väga kurvad on,

sest prügi all on nende konn.

Kõikidel nii paha ju on,

kui prügi maas nii palju on.

Katariina Leola, 5.a

Lähte ühisgümnaasium

 

 

Loodus

Säästa, hoia meie maad,

seda sa ju teha saad!

Ära viska prügi maha,

seda sa ju teha ei taha!

Puhas keskkond, ilus loodus,

see on meie enda loodud.

Üheskoos me suudame,

planeeti paremaks me muudame.

 Lysandra Otti, 5.a

Lähte ühisgümnaasium

 

Hoia kasvupinda

Ära viska prügi maha!

Ei maja ette, maja taha.

Hoia metsa, paita puid,

sest seal on palju linnusuid.

Loodust hoida hea,

seda igaüks meist teab.

Gea Koser, 5.b

Lähte ühisgümnaasium

Parem maailm

Puude raie, kas on hea?

Linde hukkub, kui palju, ei tea.

Künkal võid silmata põtra,

kui metsa hoiad nagu head sõpra.

Auto, see gaasi tekitaja.

Parem on rattal lehvitaja.

CO² kui paha gaas,

vaja õhku värskust taas!

Kristo Laisk, 5.a

Lähte ühisgümnaasium



 

Metsloomade mure

Kord otsustas metsakuningas Karu

korraldada koosoleku.

Seal saaks iga loom rääkida, millest

unistab,

miks peaks võtma valvsa hoiaku.

Loomad nõustusid tema ideega,

nad võtsid kaasa külakosti. 

Põder tuli kuuma teega,

Hunt lauale pani vorsti. 

Kui rääkimine lahti läks,

Jänes näris porgandit näks-näks-näks.

Selgus, vaid inimese kombed pahad,

sest armastab ta jätta prügi maha. 

Orav tõstis kisa:

“Nii see enam jätkuda ei saa!”

Mäger tema jutule lisas:

“Muidu peame prügi sees suplema!”

“Selle pahna alt ei leia toitugi,”

lausus Põder rahustava tee kõrvale.

“Nende prahti ei saa karvast väljagi!”

osutas Hunt määrdunud sabale. 

“Eile jäi kilekott mulle pähe kinni!”

kraaksus Vares, keda Kits juba aitas.

“Oht võib varsti ähvardada mindki!”

muretses Rebane, samal ajal lapsukest

paitas. 

Autor: MARTA ROOSME

“Ei! Nii see enam jätkuda ei saa!”

Karu teistega nõustus.

“Prügi koristada tuleb!”

seni vaikne Öökull oksalt alla laskus. 

“Karta pole vaja, mul on plaan!”

ütles ta suure õhinaga. 

“Enne ei saa ma alustada, 

kuni paberi ja pliiatsi saan.”

Järgmisel päeval inimeste linnas, 

posti küljes sedel rippus: 

“Kui on mets teie jaoks hinnas,

miks on prügi sinna kippunud?

Tulge koristama prügi,

kui on tulevikku päästa soov,

et ei tekiks prahist tüli 

ning teid võiks tänada iga loom!” 

MARTA ROOSME

6.a Türi Pühikool

/luulevõistlusel esiletoodu/

 



Aitav kutsu

                                    

Üks kutsu ükskord seisma jäi

ning mõtles, miks teised prügi loobivad.     

Üks viskab prügi, teiene loobib naljana. 

Kui kutsu ühtki sellist näeks,

siis mõnuga neid hammustaks.

 Ükskord satus kutsu tänavale, 

sealt ta hüppas väravale. 

Väravalt nägi ta inimest, 

kes prügi hakkas maha viskama

iseenesest.

 Kutsu seepeale sööstis talle kallale, 

mees jooksis ära nagu arg patune. 

Kutsu hoiab sellel tänaval silma nüüd

peal, 

et midagi sellist ei juhtuks enam eal. 

                           

 Mihkel Laur

 VI a Türi Põhikool

 

Meie suvi

 

Kui mesilasi on palju, 

on loodus ilus. 

Sammal ronib kaljul, 

maasikad on vilus. 

Poisil lendab pudel, 

asjata ei matka ta. 

Külm on suvel, 

ei saa läbi saapata. 

Tädi pühib kokku killud, 

raskelt ohkab ta, 

hüüab: "Mis Sa pillud?". 

"Ei saa ta lennata!"

 

Töö autorid Tapa Gümnaasiumi 6.c

klassi õpilased Gert, Kert, Tõnis, David,

Mardo, Oliver ja Karl

 

Meil Paluperas

Kooli park on suur

puud on pikad

lapsed jooksevad puude all

õpetajad vaatavad ja mõtlevad-

lapsed on nagu puud ja 

sirguvad kiiresti.

Sander Soopalu

7.klass  Palupera Põhikool



 

Kuhu kadus lilleke rohust?

Üleeile meenus mulle vana koolitee, 

käisin kunagi sealt läbi igapäevaselt.

Kõndisin koju, kaelas lillekee, 

tahaks jälle, mõtlesin nostalgiliselt.

Võtsin kätte, otsustasin – homme

lähen!

Ja et ei oleks vastupanu. 

Muidu ainult laisklen,

meenutan neid aegu vanu.

Hommikul ma ärkasin, 

sõitsin sünnikohta.

Jalutades märkasin, 

siit pole miskit tahta.

Nad armsa väikse talupoe

asendanud tehasega!

Lõõmab aknast ahjusoe, 

lilled tapab kuumusega. 

Mürgine on siinne jõgi, 

ei siit juua saa. 

Igal väiksel taimel tõbi, 

valus vaadata. 

 

 Kui nii see jätkub, 

mis siis saab?

Inimene loodust rikub, 

kurvaks muutub Maa.

Mõtle enne, kui sa teed. 

Kas tõesti raha elu eest?

Saetud puud pole trofeed,

eksootilisus saab meie metsadest.

Mirjam Hiis

7.b Türi Põhikool

/Luulevõistlusel esiletoodu/

 



 

„Muld, vesi, õhk“

 

Muld, vesi, õhk- elu tähtsaimad

komponendid.

Neid vajavad paljud,

kuid aina kahjulikumaks need muutuvad.

Miks?

Kurjajuur nende ümber mässinud on end.

See juur on igal pool.

Kes? Mis? Kus?

Inimene. Inimene üle terve maailma.

Aina uusi probleeme tekitavad,

mitte mingit kaastunnet tundes.

Taimed, loomad, linnud: kõik surevad.

Kodud neil hävinud,

toidust on puudu.

Kaastunne puudub, sest hävitamine

jätkub.

Endaga seegi kaasa toob probleeme.

Üüratus koguses süsigappegaasi,

mida on varsti õhus rohkem kui hapnikku

ennast.

Kliimasoojenemine seda saadab.

Tulemuseks surnud jääkarud ja merevee

taseme tõus.

Taevast lahmab alla happevihma, linnud

ja kalad lämbuvad kilesse ning muld on

taimedele nagu mürk.

Inimesed hävitavad enda kodu ja kõik, mis

sellele kallis.

Asi kisub käest ära!

Midagi peab muutuma.

Mõelge vahepeal kellegi teise peale,

hakake säästma, taaskasutama ja prügi

koristama!

Korista metsaaluseid, istuta puid!

Tarbige vähem!

See kõigile kasuks tuleks.

Tee kõike, et päästa oma kodu!

Andra Karu

Heimtali Põhikool 8.klass

 



MAAILM

Miks meile need tööstused, 

kui nendega kaasnevad reostused?  

Miks meile seda vaja, 

leiame parema raja. 

Me peaga mõtelda võiksime, 

nii me maailma hoiaksime. 

Parem koos töötame ja maakera päästame. 

Koostööl on võim, ei takista meid kellegi

sõim. 

Kõik algab väikest asjadest, 

mis kujunevad suurteks sammudeks.

TOMI VÄLIMÄE

VIIb Türi Põhikool

Metsa mure

Keskkond peab olema ilus,

et konnakegi saaks istuda vilus.

Nii mulle sosistas mets,

ise nii lage kui stepp.

Lindudel pesapuid varsti ei ole,

lageraielank on sünge ja kole.

Inimese ahnus on ääreteelt suur,

näe jälle on metsas harvester uus.

Metsal on mure, miks keegi ei näe.

Inimene, vaata palun peeglisse!

Mets annab sinule puhtama õhu,

ära ta elanike keskkonas lõhu!

Tõnis Rusi

5.c  Türi Põhikool

 

 

Päästkem! Kuidas?

Ma päästan keskkonda nii, 

et prügi prügikasti viin.

Jätan prahi taskusse ja

panen pudeli taaramasinasse.

Toitu ma ei raiska, 

bussiga sõidan harva.

Järvi ma ei reosta,

loomade tapmist ei ma toeta.

Kui tahame keskkonda päästa,

siis peame metsa säästma.

Kõik peavad koos töötama

ja samamoodi mõtlema.

Kui keegi meist ei viskaks prügi maha

ega toitu enam raisata ei taha,

kui tekitame vähem tossu õhku

ja paneme keskkonna säästmisele rohkem

rõhku,

siis saamegi me elukeskkonda päästa!

Oskar Männa

VII b Türi Põhikool



 

Keskkond meie ümber muutub igapäevaselt,

aga mitte paremuse poole.

Keskkonnasäästlikkus, liikide kaitsmine ja looduse väärtustamine,

keegi ei pööra reaalsuses sellele vähimatki tähelepanu.

Praegu on veel rohelus, õhk ja loomad, milleks siis hakata ennast vaevama?

Miks peaks muutuma igapäevaelu, kui kõik eluks vajalik on veel kättesaadav?

Milleks?

Ma võin öelda milleks.

SEST VARSTI ENAM EI OLE!

Dinosaurused surid välja asteroidi või komeedi tagajärjel, jääkarud surevad välja aga

inimeste tegude pärast. Jääkarud ei suuda hakata vees elama ja kasukat seljast ära visata,

nad surevad välja.

Nad surevad välja inimeste iseka hoolimatu käitumise tulemusena.

On olemas ka inimesi, kes üritavad.

Igal aastal avastatakse sadu uusi liike ning üritatakse nende elukohta ja populatsiooni

päästa.

Samal vajub ka sama palju liike unustuse hõlma. Mille jaoks me seda siis teeme?

Oletame, et kui liigid välja surevad, et inimesed suudavad siiski kuidagi ka ilma nendeta

ellu jääda.

Aga SEE ON VÕIMATU!

Me sureme siis uppumise tagajärjel mandrijää sulavee alla ja see ei tundu just parem

variant.

Praegu kantakse maske ülemaailmse viiruse tõttu, varsti kasutatakse neid suure

õhureostuse kaitseks. Isegi kui saame viirusest jagu, on mõtekam maskid alles hoida, sest

kes teab, kuna neid uuesti vaja läheb.

On veel võimalusi, mille kätte võime inimkonna kaotada, näiteks osooniaugud.

Varsti saab raskuseks ka igapäevane päikesevalgus, milles on süüdi inimesed oma tehaste,

liigse tarbimise ja prügiga.

See nimekiri on lõputu ning muutub aastatega järjest pikemaks.

Praeguseks tunneme veel muru jalge ja hingame õhku, varsti aga supleme omaenda prügis

ning oleme kõik mustade kopsudega suitsetajad.

Melissa Lokk, 8.klass

Luunja Keskkool



 
Musta mulla võlu 

Must muld aitab meil toituda ning toita

loomi. 

Viljakas muld on must muld. 

Kuiv muld ei ole nii viljakas muld. 

Kui muld on viljakas, siis on viljakas vili. 

Kui muld ei ole viljakas, siis on kuiv vili. 

Inimene, kes rikub viljakat mulda, on halb

inimene. 

Inimene, kes haldab viljakat mulda, on

tore inimene. 

Mulla võlust sõltub ka meie tulevik. 

Mulla võlust sõltub terve Maa. 

Kui mulla võlu ei oleks, ei oleks ka meid. 

Mulda tuleb hoida, kui oma tervist. 

Robin Berol, 

Pirita Majandusgümnaasium 6.c 

Toomas raiemees 

Kord elas härra Toomas. 

Ta tegi metsaraiet ja seda mitte vähe, 

vaid hoopis liiga palju. 

Nüüd härra Toomas on 

keskkonnateadlik mees, 

kes metsaraiet üldse enam ei tee. 

Kõik linnud, loomad rõõmsad, 

et alles puud ja põõsad. 

Toomasel endalgi hea on meel, 

ta sammub tihti metsateel. 

Mees naudib vaikust ja rahu 

ning ei saa aru, 

mis tal varem mõttes oli.

Jesper Parve, 

Pirita Majandusgümnaasium 6.c 

Roheluse kadumine 

Loodus hetkel veel roheline,

kuid kauaks seda pole.

Kuna ise seda hävitame 

ja metsa maha raiume.

Antarktikast jääd me sulatame,

ja loomade kodusid hävitame.

Ise seda märkamata

koguaeg seda jätkame.

Reigo Hunt

8. klass  Heimtali Põhikool

 



 

Õdus kodulinn 

Kuule sina, mis sa teed? 

Prügikast ju sinu ees! 

Loe nüüd kaanelt, 

mis ja kuhu, 

siis ei satu linnu suhu. 

Vaata ringi, kas sa näed? 

Puhas tänav, puhtad käed. 

Nüüd on elu väga mõnus, 

kui me kodulinn on õdus. 

Marilyn Annabel Mõttus, 

Pirita Majandusgümnaasium 6.c 

 

Südametunnistus 

Maa on meie ema 

ja meie tema keha. 

Miks me teda mürgitame, 

miks me teda hävitame? 

Kuhu kadunud me mõistus? 

Mis juhtus piibliga? 

Miks keegi seda ei usu? 

Mis juhtund meiega?

Tänapäeval kasutame 

aina rohkem mürke. 

Kõik alluvad süsteemile 

ja ise üldse ei mõtle. 

Peaks austama me loodust 

ja selle kaunist kooslust. 

Peaks loobuma me mugavusest 

ning selle kaunist ahvatlusest. 

Anita Kelsi Rieberg, 

Pirita Majandusgümnaasium 6.c 

Ilusalt kohutav kooslus 

Küll inimesi on palju, kuid hoolivust

väga vähe. 

Paljud tahavad seda endale, paljud ei

pane tähele. 

Ainult võtavad ja võtavad, kuniks kõike

on nii vähe. 

 Õnneks meil on inimesed, kes hoolivad

ja tõesti panevad tähele. Nad paigutavad

uusi puid kenasti, et neist kasvaks hea

metsavilu, kõikidele loomadel ja teistele

metsaelanikele. 

Nad aitavad päästa loodust, sellest

kohutavast olendist, mis oled sina ise.

Kuid nad ka näitavad seda ilu, mida sina

ei näinud iseendaski. 

Mirell-Marii Raiend, 

Pirita Majandusgümnaasium 6.c 



 Looduse võlu 

 

Ükskõik, kas õues paistab päike 

või tulemas on äike, 

te rohkem jalgsi käige. 

Hüppa ratta selga, kepid kätte võta ja

siis metsa alla, poodi tõtta. 

Nõnda säästad loodust, 

hingad sõõmu kosutavat õhku, 

naudid, omi mõtteid, mõtled. 

Näed metsa, looduse ilu-elu, 

mitte TV-s näidatavat tilu-lilu. 

Kui väljas sajab vihma ja tusatuju

kimbutab, tuulesahin paitab sala, 

vetekogus sulpsab kala. 

Tuleb olla hästi tasa! 

Kägu kukub, kuula seda! 

Kõnni vaikselt, ei mingit kära. 

Et saaks selgeks sinu meel, 

mine õue, tee üks tiir. 

Kujuta, et oled hiir. 

Vaikselt kuula loodushääli. 

Ole eemal mürast, kärast, 

autogaasist, muidu jamast.

Lizette Viisalu, 

Pirita Majandusgümnaasium 6.c

Puupõld 

Väikses linnas, 

mu õuks said majad, tänavad ja

kõnniteed. Igal õhtul sain sealt ära

minna, 

paika, kus olid puud ning vulisesid

veed. 

Päevast päeva ja õhtuid ootasin, et

koos teistega ma võiks ära. 

Õnnest pulbitsedes vaatasin, 

kuis seal paigas vulisesid veed. 

Nüüd jõudsin üle pika aja paika, kus

armas mets ja vulisesid veed. Ei olnud

see enam see, 

see liikumatu puudest põld. 

Helena Anette Hanni, 

Pirita Majandusgümnaasium 8.a 



 

Kevade saabumine 

Kevad on tärkamas, 

loodus on ärkamas, 

linnud nii ilusti siristamas, 

ojad nii kaunilt niristamas, 

laste naeru täis on kõik, 

ahjus valmib koogilõik, 

Martin kooki süüa tahab, 

aga viskas prügi maha, 

sellist tegu me ei salli, 

selle eest ei saada kalli.

Karoliina Kartus, 

Pirita Majandusgümnaasium 8.a 

Öko valu 

 Happevihmad sajavad, metsad vastu

kajavad. 

 Merelt puhub võimas briis - kas see on

ökoloogiline kriis? 

 Koaalad, gorillad, pandad

loomapäästjat vajavad. Looduse sõnum

on kajamas - kus on metsa paradiis? 

Marti Neudorf, 

Pirita Majandusgümnaasium 8.a 

Kurb tõde  

Toomas metsas prügi nägi, pea tal kohe

läks siis segi. Kes võiks teha sellist pattu?

Plaanima ta hakkas ruttu - kuidas säästa

kaunis mets? Olukord on üsna rets. 

Kui ei lõppe siuke jama, sureb iga viimne

kala. 

Antarktikas jää sulab ära, laste silmad

enam ei sära. Maailm muutuks koledaks,

see oleks üsna kõva laks.

Mikk Kaspar Piirsalu, 

Pirita Majandusgümnaasium 8.a



 

Looduse ilu 

Tuuleiil õrnalt on puhumas niidul, 

 lained merel vaikselt uhumaks viivuks.

Kõik kevadlilled õitsemas põllul on taas,

vaata kõiki neid merekarpe, eemal seal

maas! Õues on vaikne, valge ja jahe, 

sireli õitsengust õhk nii mahe. 

 Lapsed võililledest pärgi tegemas vilus,

kust järsku tuli see ilm nii ilus! 

Nautima seda ilu peab kuniks saab, sest

siia ometi tulnud oleme pika-pika maa.

Loodus kaunis, kui ilmatu päike, 

vahel ootamatu kui terav äike. 

Enam ennast kaitsta ta ei suuda, 

nüüd on vaja meil endil midagi muuta! 

Liselle Stomma,

Pirita Majandusgümnaasium 8.a

Hoia metsa 

On mets meie ümber piiritu lai. 

Nii tundub, kui vaatame sinna. 

Ent metsa astudes tunda on vaid 

selle haprust ja õrna pinda. 

 See jälg, mille astume samblasse me,

ei tekita metsale vaeva. 

 Ent rööpad, mis sõidetud metsasse,

pärsib tema kasvamisaega. 

Hoia loodust ja metsa kui kaaslast Sa,

ära kahjusta tema pinda.

Me elud on kordades tühjemad, kui

me ise seda ei hinda. 

Mathias Tamm, 

Pirita Majandusgümnaasium 8.a 

Meie Maa 

Maailmas kliima muutub, 

polaarjää vaikselt sulab. 

Meres veehulk suureneb - 

ookeanisse vulab. 

Vahel vihma rohkelt sajab, 

mujal tuleb palju põuda. 

Appihüüe siin nüüd kajab, 

igaüks peaks nõudma - 

hoidke meie maad! 

Maria Treier,

Pirita Majandusgümnaasium  8.a 



 

 

GÜMNAASIUM JA

 VANEMAD

 



 

,,Reostuse imedemaa"

  

Jõgede vulin mul mõtetes voolab,

happelisi sademeid taevast kallab,

metsade pidev nutt,

inimesi ei mõjuta.

 

Hooletud jäätmed lebavad maas,

ja mitmed loomad hukkuvad taas.

Neist tihti mõtlen ja loodan,

et lõpuks tuleks rahu.

 

Seisame tugevalt oma keskkonna ees,

tegelikult viibime samas vees.

Sest loodus kõnetab meid,

meie elukäigu suurleid.

Simo verrev

Abja Gümnaasium 10 klass

Eesti kasvupind 

 

Must muld 

Ja sinine vesi

Puhas õhk 

Ja lille lõhn 

 

Kaitseme kasvupinda 

Ja jõuame esirinda 

Ja paneme kätte kinda 

Ja nii tegi Linda

 

Kaitseme mulda 

Ja vähem linna 

Ja säästame pinda 

Ja kasvavad lilled 

 

Anne-Mai Mõttus 

Abja gümnaasium 10.klass 



 

Loodu mõju

Looduse Meie loodu 

Ära rikkunud Looduse 

Meie teod

 Ära saastanud Looduse 

Meie mõtted 

Ära unustanud Looduse 

Meie loodu Parandama peab

 Looduse Meie teod 

Puhastama peavad Looduse 

Meie mõtted Leidma peavad 

Autor: Emma Kruusmäe 

Hugo Treffneri Gümnaasium 10b klass

Loomus

Metsa peitunud, linnast põgenenu.

Kartes müra ja lärmi, hirmunud elust ja

olust.

 Looduse rüppes - selle loomulikku kõla

kuulamas. 

Otsides enda loomust ja teekonda.

Juurte juurde laskudes tõe ka leiab. 

Emma Kruusmäe 

Hugo Treffneri Gümnaasium 10b klass

 

Prügilugu

Ae ae, ma ootan teid! 

Ma olen kadunud, pohladest

ümbritsetud, metsa jäetud ja

unustatud. 

Poolikult visatud maha ja minema

mindud

Ma olen prügi, kas mina ei väärigi

minna koos teiega? 

Emma Kruusmäe 

Hugo Treffneri Gümnaasium 10b klass

Elus loodus

Läheks õige metsa ja kaoks kus kurat

Puude alla Sambla sisse Puhkama 

Jääkski sinna Lebama

 Ei, ma vaja paberit või moosi 

Vaid elusat Elus puid ja marju 

Emma Kruusmäe 

Hugo Treffneri Gümnaasium 10b klass

Mullast mullaks

Ma mõtlesin läheks

 ehk metsa alla

 kõdunema üheks

 saama loodusega. 

Emma Kruusmäe 

Hugo Treffneri Gümnaasium 10b klass



 

Kas märkad, et lapsed on surutud

raami,

klassid on suured ja seljakotid

maani?

Kas õpivad nad koolis kuidas mind

hoida...

kuidas hoida ennast?

Ja kuidas üles end leida

“ideaale” ja “norme” täis

ühiskonnast?

Roosad prillid ja kolm võluuba

Ei päästa, kui keskkondlik jalajälg

Lume asemel praegu on mudas

 

Aga palun sind ära sest heitu!

Ainult ühte asja on vaja sul teha -

hoolida! Endast!

Kui haiget teed mulle, ma tean

sinus on koht mis valutab ja vajab

hoolt.

Murra mustrid, ema ja isa vead!

See on sinu revolutsioon

armastada ennast nii,

et see poleks vaid affirmatsioon

 

Helena Karu

24.aastane

/Luulevõistluse eripreemia/

 

    Peeglike, peeglike seina peal...

tähendab...

planeedike, planeedike, me tegelik

peeglike,

ütle, kas inimesed on ilusad ja head?

Kui olen su peegel, siis vaata mu

keha...

kas olen puhas ja terve

või annab midagi selle heaks teha?

Ja vaata mu hinge,

mis puhta veega soovib luua su

siseilma,

lahustada kerkinud pinged.

Kui lubad mul päriselt vaadata silma,

saad teada, kas oskad sa võtta vastu

armastust minult.. eneselt..

 

Ehk leiad lohutust riietepoest,

kuigi neid kapis sul jagub?

Hoolida minust olla võib moes,

kuid kas sõnumi sisu sa adud?

Kas kalade nappus solgitud vees

murelaineid lööb sinugi peas?

Kas minu ja enese lainete põhjusi

vaadata julged vaid pealt?

Või jagub julgust hüpata sisse

ja näha mis sügaval kriibib ja valutab?

 



 Valge roosi matus

 

veel mäletan seda päeva,

kui teda esmakordselt nägin

ta oli ilus,

eriline,

pisut naljakas,

kummaline,

aga tõesti ilus

sellest päevast saati on ta mul

meeles

käin ikka vahel külas,

siis ajame juttu

kui ruttu ta kasvab,

eemaldub minust

pöörand on selja,

nüüd vaid konutab,

vaatab maad 

ta on haige,

tal on janu,

kastan ja kastan,

kuid juba on hilja

mullast oled sa võetud ja mullaks

pead ka saama 

kuid mulda

ta surigi

 

Kärg Valner

Hugo Treffneri Gümnaasium 11.

klass

/Luulevõistlusel esiletoodu/

 

 Lootus loodusest

väike samm

jala all märg roheline rohi

kotist välja kukkus kamm

inimestega kokku saada ei tohi

igatsen seda kõike

kallistusi ja juttu

teen väikese kõrvalepõike

ja kiikan rebast ruttu

isegi kui oleme midagi kaotanud

siis mets meil alles on

koti lahti paotanud

hüppab koti juurde konn

mets täis on imesid

mis me silme all

võime anda metsale nimesid

kuid see pole pall

mida loopida ja hävitada

säästkem metsa ja loodust

pole vaja tööstust käivitada

siis on tulevikul lootust

Elis Riin Tars

12. klass, Hugo Treffneri Gümnaasium

 



see maailm kuhu meie sinuga

astume

on alati sama olnud.

ümberpööratud samblal 

metsale laenatud nutu all

aita puul kasvada aita tal minna

suureks

aita tõusta tüvel

võral laotuda laiali taevaruumi

oksal paitada

külma kuu kumerust

aita juurel juurduda 

mühinal, kohinal 

vaadata enese alla

hingata pahinal

ja meie sinuga

oodata valuarmastust enam ei

malda. 

Autor: Emma Lotta Lõhmus 

Gustav Adolfi Gümnaasium 11. klass

/luulevõistlusel esiletoodu/

 

 

   See maailm

see maailm kuhu meie sinuga astume

on nii hullusti muutumas.

mustale

öö-

veele

vaatan otsa

ja (taaskord) paljapäi vihma alla

jäetuna

tahaksin maailma ees nutta.

ometi

ärge nüüd üllatuge aga

(taaskord) nutab loodus 

minu eest.

minu eest nutab puu

minu eest nutab sammal

mets 

on juba üsna kaua nutma pidanud.

kuusetippudesse jäävad kinni

mälestused

pilgud elud hingetõmbed

lootused ja valuarmastused

ja koos puudega

surevad

just nimelt

mälestused

pilgud 

elud 

hingetõmbed

lootused ja 

valuarmastused.



 

,,Tuhanded pisarad 

puudelt tilguvad

Ladvad rohelist 

kurbust on täis

eks sadade aastate

jooksul siis näis,

kas tõusevad veel

tuhinal viimased puud,

kas kaitsevad maad

külmast me talvised kuud.

Kui murdunud okste praginal 

veel kamina ees inimene loeb,

kui külm põue tal minuta poeb.

Las jookseb siis laps külma eest peitu,

las koob siis memm, 

kes kududes külmast ei heitu.

Kuhu külmade sõdade eest varju sa poed,

millest raamatuid sa lastele loed?

Aastaid oma süles sind hoidnud ma olen, 

kas nüüd mind hävitama tuled?

Eliise Peegel 

Pärnumaa Kutsehariduskeskus

"Kasvatame kasvupinda"

 

Sõjas lendavad kuulid ja plahvatavad

pommid.

Taevas ei lenda laulev lind, vaid surma

toov lennuk, mis põrgu kaasa toob.

 

Maha visatud tikust tekib säde, mis

vallandab tulise leegi.

Selles hukkuvad loomad.

Ära viska tikku maha!

 

Mereprügi on nagu puur,

kus loom on kinni.

Kus piinleb, kus leiab lõpu pea!

 

Iga väiksem surm, maailmale õnnetust

toob.

Iga päästetud hing, maailmale rõõmu

toob!

 

Argi Jõesoo 9kl. 16a./

 



 

"Kasvatame kasvupinda!?"

 

See tee, mida mööda ma kõnnin

on täis nukrust ja valu.

See valu pole meis,

vaid looduses.

 

Kas siis tõesti pole südant,

kui tõstad käe loomade vastu!?

Reostades maad ja taevast, tappes ja

hävitades!

Mida nad teinud on, et hävitad nende

kodu, võttes kõik, mis neile kuulus!?!

 

 Annika Kaasik/ 18a. 

 

" KODU KADUNUD

 

Lükkan tasa akna lahti

loodust kuulan salamahti.

Lõõrib lõo ja kukub kägu

iga päev on oma nägu.

 

Äkki eemal põleb tuli

oh, sind naabripoisist suli,

viskad maha kiirelt tikud

loodusseadust nüüd sa rikud.

 

Pole kodu enam teol

rohutirtsul ega lõol.

Põlenud kõik rohututid

põgenenud mullamutid.

 

Hoidma peame oma maad

temalt rikkusi sa saad:

lilli, seeni, puitu, marju-

loodushoiuga sa harju.

Merike Moks

õpetaja Loksa Gümnaasium

 



Pole viljakad enam me mullad.

Lõputu toidu raiskamise tõttu

on linnudki kaks korda suuremad. 

Kaob ellujäämisinstinkt,

kui seda veel on. 

Kaome ise ja kaob elukeskkond

Miks ei hoita keskkonda? 

Miks huvitab paljusid ainult

betoon? 

Miks ei kuulata meid? 

Kas siis aru ei saada, 

et me ise olemegi hukatus, 

kes eneste poolt hukule määratud. 

Jaana Laurend

Kuusalu Keskkool

10.A.

 

 

   Hukule määratud

Ma vaatan välja,

mida ma näen

Lõputute metsade asemel, 

kasvavad vaid betoon majad. 

Mitte midagi muud

pole järele jäänud 

ilusast, rohelisest elukeskkonnast

Aga keda selles süüdistada? 

ainult iseennast. 

Ka mina pole süüta 

olen süüdi nagu kõik teised

Tarbides tohututes kogustes seda, 

mida tegelt isegi ei vaja. 

Varsti pole alles enam midagi

millest elada või rõõmu tunda. 

Miski ei hoia mind siin kinni

kõik ilus kaob ja kaotab värvi. 

karvased ja kaitsetud loomad surevad,

kauaks neid enam ei ole. 

 



 

Olen ma keskkonnasõbralik? 

Oled sina suur või väike, 

alati sa meeles pea: 

Taimed vajavad nii vihma kui päikest, ja keskkonda kus neil on olla hea. 

Ära viska prügi maha, 

ega ka metsa alla või merre. 

Prügikast ju prügi tahab 

too see harjumus sisse oma perre! 

Muresid jagub veeldi, 

nendega pole poolelteelgi. 

Näiteks hiigelsuured hulpivad prügisaared, mis Alaskastki veel suuremad, 

augud osoonikihtides, 

mis aeglaselt inimmõju tõttu taastuvad. Liustikud ja polaaralad sulavad, 

Maa keskmine temperatuur tõusnud mitu kraadi, üleujutused, tormid ja

marud möllavad. Kas soovimegi koduplaneeti sellist laadi? Ole teadlikult

keskkonnasõbralik! 

Sortreeri prügi, hoolides maakerast! 

Koduplaneet meil ainuke ja vajalik! 

Muutused hakkavad ka pisimast sammust! Kaua sa veel käed rüpes istud? 

Astu vastu laiskusele ja hirmudele, 

et ka tuleviku põlvkonna elanikud

avaksid oma silmad Maa võludele!

Regina Zaitseva

 




