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Eessõna 

 

2017/2018 õppeaasta on Tartu Raatuse Koolile nii mõneski mõttes 

märgiline: suurremondi tõttu asume asenduspindadel ja igapäevaselt 

kogu koolipere kõik kokku ei saagi. Niisiis leidsime viisi, kuidas ühtlasi 

soovida õnne Eesti Vabariigile ja olla kogu kooliperega ikkagi koos – 

luulevormis siin kaante vahel.  

Kogumikus on omaloomingulised luuletused nii õpilastelt, kooli 

töötajatelt kui ka vanematelt. Kogumikus leiduvad fotod on teinud meie 

kooli õpetajad. 

Kogu Raatuse Kool soovib Eestile palju õnne ja jätkusuutlikkust! 

Marju Lille, Raatuse Kooli noorsoo- ja kultuuritegevuse juht. 
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Mets on kodu 
Kadri Kosk, õpetaja 
 
Valin meie koduks EESTI metsa, 
minu eluaja see vast kestab. 
Meie metsas peab olema just meile vajalik soojus, 
temperatuur, mille sünnitab meie kooslus. 
Õhuniiskus metsas on meie kehade jaoks, 
sisse-välja, üles-alla, kuivus kaob. 
Valgus paistab puude vahelt täpselt see, 
mida mägede ja orgude üleslugemiseks vajame. 
Kui pimedus kipub metsa elama, 
me kehade välispoliitika ajab ta minema.  
Jääb täpne soojus, niiskus, valgus, 
välistatud on ühegi jääaja algus. 
Me kliimaseadmed ei tee liigset müra, 
rahul olgu nii koer kui küla. 
 
Meie kodune keel  
olgu rahumeel. 
 
 



 
Rahumeel Kroonuaia tänaval. Kadri Kosk 

 
 
 
 



Luuletus Eestile 
Elisabeth Olup, 4.b klass 

 
Nüüd panin tööle oma pea 
ja kirjutan Eestile mõne rea! 

Emajõgi voolab Tartus, 
Tartus olemas ka tarkus! 

Pärnus inimestel pruunid palged, 
isegi talvel seal palged pole valged! 

Otepääl kaunid suusamäed, 
seal valitsevad talve väed! 

Tallinn on kõikide linnade pea, 
seal tehakse otsus alati hea! 

Eestimaa minu jaoks igati kena,  
siin võõras võim ei valitse enam! 

Eestil on olemas ka mitu nägu, 
siin saab šopata Stockmannis ja kuulata kägu! 

Eesti on minu jaoks parim koht, 
siin turvaline olla ega valitse oht! 

 
Mina     Minu riik 
Saara Vilson, 3.b klass   Uku Näripä, 3.b klass 

Mina koosnen rõõmupallist,  Eesti saab kohe sada, 
isa, ema tütrest kallist.    mina seda maha ei maga. 
Mina koosnen hirmudest,  See on tähtis pidupäev, 
jubedusest, õudusest.   mida ainult korra näeb. 
Koosnen vahtralehest puul 
ja kui vaja, olen tinakuul.  Minu riik on hea ja ilus, 
Mina koosnen jäätisest,   rahvuskalaks on tal kilu. 
kommidest ja väetisest.   Palju loodust minu riigis, 
Mina koosnen kodust heast,   igas jões ja igas tiigis. 
sina seda teadma pead. 
 
 
 



Eesti sünd 
Jaak Sootak, 8.b klass 
 
Aasta oli 1918, 
Meie tulevik sõltus meist, ainult meist. 
Ette jõuti lugeda manifest, otse sakslaste nina ees. 
Okupatsioon siis algas, Võrus, Tallinnas ja Valgas. 
Kuid kaugel-kaugel Läänerindel Saksamaa ei olnud kindel. 
Novembris nad ka idast taganesid, sealsed rahvad vabanesid. 
Aga siis tungis peale tugevamalt kui veel eales, 
kommunism oli võtnud läänesuuna,  
loonud Eesti Töörahva Kommuuna 
Kuid Eesti riik ei andnud alla, oma väed ta päästis valla. 
Soomusrongid raudtee peal, koolipoisid sõitsid seal. 
Pitkal merel olid laevad, punastel siis tulid vaevad. 
Aasta oli siis 1919, 
meie tulevik sõltus meist, ainult meist. 
Kuperjanovi partisanid, kuulid püssi rauda panid. 
Ära võeti Tartu, Võru, kuid ka oli kaotus mõru. 
Kuperjanov langes Paju all, aga võeti ära kaitsevall. 
Vastaseid ka Lätis löödi, saldejumpsi seal ka söödi. 
Landeswehr siis ründas, suur lahing Lätis sündis. 
Kui Saksa võit välistatakse, võidupüha tähistatakse. 
Palju noori mehi langes, Isamaad võidule kandes. 
Sõlmiti siis rahuleping,  
nüüd sai teada London, Peking. 
Eesti riik nüüd olemas, 
suured teod tal tulemas. 
 
 

 
 



Kodumaa 
Smilla Plado, 8.b klass 

 
Eestimaa me kodumaa,  
palju lausutud sõnad on nad,  
küllap neid öelnud oled ka sa,  
kuid mis nad meile tähendavad? 
 
Kodu on koht, 
kus varitsemas pole ükski oht.  
Kodus tunne on hea,  
selgineb kodus pea.  
 
Seega Eesti on meile see paik,  
mis kaardil pole vaid värviline laik. 
Vanust tal juba sadades,  
hoidkem Eestit südames! 
 

Eestimaa 
Asko Kuzenko, 8.a klass 

 
Eestimaa on mu lemmikmaa, 

Võib-olla, sest see on mu kodumaa. 
Eesti keel on tore keel  

ja seda rääkides on mul tore meel. 
 

Eestimaa ei ole uus 
ja kõigil on eesti keel suus. 

 
 
 
 



 
Sini-must-valge meie ümber – kodukass. Maigi Astok 
 
Minu ema    Eestimaa 
Saara Vilson, 3.b klass      Ander Hendrik Rohusalu, 7.b klass 
 
Minu ema tark ja hea   Eestimaa mulle oma, 
kõike, kõike, kõike teab.   tasapisi kuulab tema 
Minu ema armas mul,   Sinu samme, Sinu tegu, 
seda teab nii hakk kui kull.   garanteerib Sulle edu. 
Mu ema silmad värvilised 
kui mere lained sinised. 
     Eestimaal on tore olla, 
Minu ema vahel kurb,   meie rahvas viskab nalja, 
vahel on tal tuju null.   üht ma ütlema Sul pean, 
Kuid kui kurbus läheb mööda,  Eestimaa on superhea! 
emme hakkab tantsu lööma. 
Kui ma ükskord suureks saan, 
siis olen nagu emme ma. 
 



Mõtisklus 
Maila Jürgenson, õpetaja 

Nii vaikselt langeb pööripäeva lumi, 
maa magab paksu valge vaiba all. 

Ja kaugel metsa taga süttiks nagu tuli: 
sealt kerkib päikse suur ja punav pall. 

Mis toob see koidik meie Eestimaale? 
Oh, püsiks rahu! Tööd ja leiba kõigile! 
Nii vaatan mõttes seda loodusmängu 
ja pööran suusaninad metsarajale. 

Mõtisklus 
Maila Jürgenson, õpetaja 

 
Koduaias on vahtrate kulda 

ja ämblikuvõrkudel hõbedat, 
rasket savikat musta mulda, 
nõtkeid punavaid pihlakaid. 
On vanad saared ja pärnad, 

õunapuud, ikka õunu veel täis. 
On mustjateks muutunud jorjenid, 

sest külm nendel külas käis. 
Hingede öö          Pirnipuu all veel viimaseid pirne: 
Maila Jürgenson, õpetaja             sügis andiderikas siin sammub. 

Kastan pillutand pruunikaid mune. 
Hingede õhtu, hingede öö…     Tuleb hingedeaeg, kallid kaimud ... 
Hingede õhtu, hingede öö... 
Üks küünal mu kätes leeklema lööb... 
See lõõmab mu aknal nii lõputult kaua 
ja tundub, kui tuleksid kusagilt hauast 
mu eellased vaatama, kuidas meil läeb, 
ja tõstaksid hoiatuseks käed. 
Et hingede öösel külla tulla 
võiks kaugelt Toonelast alla mulla 
vaid need, kes läinud on vanuse vaevast. 
Jah, läheks kõik nii! Ma palun taevast! 
Et Eestimaa lapsed kõik vananeksid 
ja elaksid, sureksid Kodu-Eestis. 
Et enam ei tuleks need kurjad tuuled! 
Nii lausuvad hingede ööl minu huuled... 



Kus on see Eesti, kes on see Eesti? 
Rene Leiner, arendusjuht 
  
Mina, võimalik, et tulen, äkki juba olen. 
Kuhu, kust ja milleks, mis mõttes, kelle jaoks? 
Eile tulin, täna lähen, homme kohal olen. 
Piirid kaovad nõiaväel, kus iganes ma oleks. 

See ongi vabadus, mu maa, mu inimeste riik. 
Kui tahan, olen, kui mitte, lähen. 

Ei ütle keegi ette, mis on mu mõõt. 
Võtta, istutada puu on vähim.  

Miks otsid riiki, vabadust sa väljast, 
nõuad, lärmad, pahandad, 
kui valitsejad pole täitnud kõiki sinu soove 
tegelikult unelmaid, kuid kelle arvelt? 

Neid täita kõiki saab vaid teise sõbra hinnaga. 
Kuid oled küsinud talt või mõtled üksnes endale? 

Just endale sa mõtle, tee tegu, vahest kaks, 
siis ongi riik veel vaba järgmisedki sada. 

Võib-olla tuhatki või rohkem, 
see sõltub üksnes sinust endast. 
Sest sina, mina või ka tema –  
me olemegi riik ja au ja vägi. 

Kui teeme homme rohkem, kui tegime me täna, 
ei aja tühja jama, 

meil rohkem on, meid rohkem on, 
ei, mitte asju, ikka tarkust peas ja oskust taskus. 

Olen homme parem! 
Siis riikki homme vanem. 
Targem. Tervem. Tugevam. 
  
Minu riik ja vabadus! 
 



Kiluleib ja kleidiriie 
Evelin Koitmaa, 1.b kl Lukas Krulli ja 3.b kl Niklas Krulli ema 
  
Aastapäeva hommikul 
isa üsna reipalt ärkab. 
Jalga tõmbab kummikud 
ja õues uhkel lipu heiskab. 

Ema võtab ette töö 
teha vürtsikiluleibu. 

Kuigi keegi neid ei söö, 
meisterdab neid terve rõugu. 

Vaatame kõik koos paraadi – 
telekast või tänaval. 
Rivis tunnen ära taadi, 
kelle kass käib meie akna all. 

Kui veab, siis sellel päeval 
on ilm just nõnda krõbe, 

et suusaringid lumel 
saab teha iga sõber. 

Aastapäeva õhtul ikka 
ema vaatab telekat. 
Imetleb ta rivi pikka, 
kes presidenti teretab. 

Kritiseerib kleidiriiet, 
soengut, kingi, dekolteed, 

ohib kadedusest nii, et 
roheliseks läheb keel.  

Isalgi on oma huvi 
uhket pidu jälgida – 
vastuvõtule kes tuli, 
mille eest ja kellega?  

Palju tähtsam kiluleivast, 
paraadist, peost ja kleitidest 

on tunda riigi üle uhkust 
ning tähistada südamest. 



 
Sini-must-valge meie ümber – Manhattan, New York. Maigi Astok 
 
 
 
Eestimaa 100      *** 
Lii Valmas, 8.a klass   Johanna Nurk, 8.a klass 
 
Oled kodumaa               Elan väiksel Eestimaal, 
minu armas kodumaa              puruneb selle all suur kaal. 
sünnipäev on sul!               On palju kohti, kuhu minna: 
                külla, maale või hoopis linna. 
                Lilled, linnud ja kõik loomad 
                kodutunde nad ju loovad. 
               
 
 
 
 
 
 



Kodumaa 
Lii Valmas, 8.a klass 
 
Rõõmus on ju kõigi tuju, 
samuti kahe suudleva tudengi kuju, 
sõbralikud kõigi meeled, 
kui Sa kõnnid Eesti teedel. 
 
Palju õnne sünnipäevaks Sulle, 
rõõmsat meelt Sa tood ju mulle. 
Palju rõõmu, palju edu 
ning ka hästi palju vedu. 
 
 
 

*** 
Markus Veemaa, 8.a klass 

 
Kodumaaks mul Eesti on, 

olgugi, et väike ta. 
Minu jaoks ta kallis on 

ja ka kalliks jääb. 
Kui Sust lahkun ma, 

südamesse jääd mul Sa. 
Vahepeal mõtlen ma: 

maailma tahaks minna rändama, 
näha teiste kodumaad. 

Sa nii eriline, ainulaadne maailmas, 
mu tore, kallis Eestimaa! 

 
 
 

 



See on mu isamaa ja seda austan ma 
Eva-Lota Kirš, 8.a klass 
 
Siin on metsad sügavad ja tihedad, 
mägesid kõrgeid ei ole. 
Talvel võivad teed olla libedad, 
kuid siin kunagi kole ei ole. 
 
Siin võib olla vihmaseid ilmu, 
ja taevast võivad katta pilved. 
Kuid siiski on uudishimulikke silmi, 
kui muru katavad kaunid lilled. 
 
See on mu isamaa, mu kodumaa, mu sünnimaa 
ja seda austan ma. 
Nüüd sajandat aastapäeva peab ta, 
loodame, et tuleb kahesajas ka. 
 
Siin kõnelevad inimesed eesti keelt, 
Kuid näitavad harva rõõmsat meelt. 
Aga iga viie aasta järel 
me koguneme kokku.    Luuletus Eestile 
Taas seisame lauluväljaku lävel,               Berit Paide, 7.b klass 
et laulda rahvas kokku. 

Meie kallis Eestimaa, 
kõige armsam oled sa, 

kased, salud, metsarajad, 
tihti vihma meil küll sajab. 

 
Eesti oled vana Sa, 

Peipsi äärel kala saab, 
kuigi sompus on meil ilm, 

särab iga lapse silm. 
 
 

 



Eestimaa 
Kertu Jõul, 3.b klass 
 
Eestimaa on ilus maa, 
tore on seal elada. 
Eestimaa mu kodumaa, 
kalliks pean ju teda ma. 
 
Eestimaal on kaunid värvid, 
palju metsi, soid ja järvi. 
Eestimaa on puhas maa, 
siin tore loodust vaadelda. 
 
Eestimaale ikka jään, 
tema ilu endas näen. 
Õnne sulle soovin ma, 
minu kallis sünnimaa. 
 

Minu kodumaa 
Kaarel Erik Tirmaste, 3.b klass 

 
Kodumaa, kodumaa, 
mulle kallis oled sa. 
Sulle täna laulda ma  

soovin kõva häälega. 
 

Sinu ilu tahan kiita, 
Tartut, Värskat, Saaremaad. 
Kauneid paiku on meil veel  

iga Eesti otsa pääl. 
 
 

 



Minu Eesti 
Mattias Külaots, 3.b klass 
 
Eestimaa saab varsti sada, 
ta on juba päris vana. 
Sellest tuleb suur pidu. 
President saab vastu võtta külaliste ridu. 
 
Eestimaal on ilus loodus, 
parim koht on oma kodus. 
Meil on väga ilus keel 
ja Eesti üle on mul hea meel. 
 

Eesti sünnipäev 
Saara Vilson, Kertu Jõul, 3.b klass 

 
 Meie kallil isamaal 

varsti sünnipäev. 
Saja- aastaseks ta saab, 

seda sina näed. 
Ta on täitsa vanake, 
nagu naaber Soome. 

Talle sünnipäeva puhul 
palju rõõmu loome. 

Ei ta kuldne elulõng 
praegu katke veel. 
Teda ikka toetame  

ta pikal eluteel. 
Isamaa on kallis meile, 

ilus on ta ka. 
Vabadus, me loodame, 

ei iial otsa saa. 
 



Minu riik 
Joosep Läänesaar, 3.b klass 
 
Eestimaa mu kodumaa, 
siin on ilus elada. 
Minu riik on varsti sada, 
see on juba päris vana. 

Eestimaa on ilus maa, 
Eestimaa on tore maa, 
Eestimaa on kirju maa, 

siin linnud-loomad elavad. 
Eestimaa mu isamaa, 
ta on päris visa maa. 
Tema üle uhke olla tuleb, 
tema eest läe`ks läbi vee ja tule. 
 

Eesti sünnipäev 
Elis Ursula Lihtmaa, 3.b klass 

 
Veebruaris on meil pidu, 

Eesti riik see koondab ridu. 
Ta saab varsti sajaseks, 
see on meile uhkuseks. 

 
Kallis Eesti Vabariik, 
Sulle õnne soovime, 

palju lilli kingime 
ja oma südamesse jätame. 

 
 
 
 
 



Eesti 100 
Heleen Leets, 3.b klass 
 
Koht, kus  olla on hea. 
Koht, kus õnne tunda saan. 
Koht, mille vabaduse eest  
võideldi saja aasta eest. 
 
See on minu kodumaa –  
hõiskan: hip-hip-hurraa! 
Taas sini-must-valge lipu heisata saan 
ja rõõmu tunda maast, 
kus hea on elada. 
 

Minu kodu 
Rando Sarapson, 3.b klass 

 
Minu kodu on väike, 

kuid minu jaoks kui päike. 
 

Kodus alati on hea, 
seda ikka meeles pean. 

 
Kodus on mul ema-isa 

ja mu väikse õe kisa. 
 

Õega saan ma mängida, aga mitte hängida. 
Ja õhtul lähen sängi ma. 

 
 
 
 
 



Rõõmus Eesti 
Niklas Krull, 3.b 
 
Sina oled juba sada, 
mina alles üheksa. 
Koos me käime seda rada, 
mis ei jäägi lühemaks. 
 
Raskusi meil pole teel, 
koos on hea ja lõbus. 
Ikka rõõmus on meie meel, 
Eesti, ole kõbus! 
 
 
 
 

Minu Eesti 
Karoli Looga, 3.b klass 

 
Eestimaa, mu kodumaa 
juba peatselt sada saab. 
Sünnipäeva ootame ja  

pidutseda loodame. 
 

Südames on rõõmus tunne, 
hüppaks kohe kas või lumme. 

Torti söön ja morssi joon, 
pajuurvad tuppa toon. 

 
 
 
 
 



Eesti 
Astrid Aitsen, 3.b klass 
 
Eestimaa mu kodumaa. 
Olen kõikjal käinud, 
Kodavere keel on mulle pähe läinud. 
Sündisin ma omal maal, oma kodumaal. 
 
Eestimaa on kaua olnud, 
sada kohe kätte jõudnud. 
Meid on käest kätte üle võetud, 
aga saime oma vabariigi loodud, 
ja mina sain õe, velle ja pere. 
 
Minu kodumaa on Eestimaa. 
Siin on palju jõgesid, sildu ja kohti, mida armastan. 
Sind armastan, mu kodumaa! 
 
 

Minu Eesti 
Jasper Somelar, 3.b klass 

 
Eestimaa ei ole suur 

siin tihti puhub tugev tuul. 
Meil on väga palju metsa 

loodame, et see ei lõppe otsa. 
 

Palju järvi, saari ka –  
see on meie kodumaa. 
Raske olnud meie tee 

ja näe, kuhu välja jõudnud oleme! 
 
 



*** 
Johanna Paulus, 3.b klass 
 
Taevas kullane päike, 
põlluserval seisab üks tüdruk väike. 
Pihud täis tal rukkililli, 
enda tehtud pärja ta emale kingib. 
 
Taevas on kullane päike, 
seisab üks poiss väike. 
Laulab rõõmsalt emakeeles, 
koos isaga õppides jäid laulu sõnad meelde. 
 
Taevas on kullane päike, 
särab kaunilt me kodumaa väike. 
Juba sada aastat vanaks saab, 
meile väga kallis on ta. 
Palju õnne, Eestimaa! 
 
 
 

*** 
Samuel Moke Akmenskis, 3.b klass 

 
Mu isamaa on Eestimaa, 

siin sündind ma, siin suureks saan. 
Mind kaitsed Sa, Sind kaitsen ma, 

mul meeldib Eestis elada. 
 
 
 
 
 



Vabadus 
Henri Reinhold, 3.b klass 
 
Vapralt astun ma 
Eestimaa pinnal. 
Kõrgel lippu hoian ma, 
mis valge, must ja sinav. 
 
Oma isamaad kaitsen 
nii julgelt ja vapralt. 
Kõik kaitstud on, 
mu vennad ja õed ja kodu. 
 
 
 

*** 
Kelly Luht, 3.b klass 

 
Oh Eestimaa, oled mu isamaa, 

siin emakeelt me räägime. 
Sul tuleb varsti sünnipäev 

ja õnne Sulle soovida saab. 
 

Oh Eestimaa, mu isamaa, 
siin emakeelt saab rääkida. 

Su loodust ja loomi hoida proovin, 
Sulle palju õnne soovin. 

 
 
 
 
 
 



Kool 
Sandra Mooses, 3.b klass 
 
Meil koolimaja uus ja suur, kus 
rõõmsad lapsed jooksevad ja mängivad. 
Kõik on lõbusad ja toredad 
ei ole keegi kurb ega jonni ka. 
 

Eesti sünnipäev 
Silver Vaher, 3.b klass 

 
Mina elan Eesti riigis, 
see on minu kodumaa. 

Eesti riik saab varsti sada, 
see on päris tore ka. 

 
Selle riigi üle  
uhke olen ma. 

Sünnipäeval suure tordi 
saab ja maiustusi kuhjaga. 

 

 
Sini-must-valge meie ümber. Manhattan, New York. Maigi Astok 
 
 



Kaitsen Eestit 
Lukas Krull, 1.b klass, ja Lukase ema Evelin Koitmaa 
 
Eestimaa on minu kodu, 
siin on olla hea.  
Sõduritest pikk on rodu, 
paraadil kiivrid peas. 
 
Vägi kaitseb meie maad, 
tubli iga sõjamees.  
Siis kui mina suureks saan, 
kaitsen kõige kurja eest. 
 
 

Minu maa 
Miia Maria Treier, 1.b klass 

 
Ilus maa –  Eestimaa 

Sa oled minu kodu. 
Eestimaa saja-aastaseks saab! 

Ta kingituseks tahan ma  
koolis hästi õppida. 

 
Soov 
Villem Erik Treier, 1.b klass 
 
Eesti on mu kodumaa,  
mu mängumaa... 
Siin tahan suureks ja targaks kasvada. 
Tal sünnipäevaks õnne soovin  
sada korda ma! 
 
 
 



 

 
Sini-must-valge meie ümber. Manhattan, New York. Maigi Astok 
 
                   Eestimaa 
        Laura-Liisa Lehtmets, 6.a klass 
     
       Armastan ma Eestimaad, 
       mis saja-aastaseks nüüd saab. 
 
       Nõnda kaunilt loodus vohab siin 
        ja rammusaim me lehmapiim. 
     
       Inimesed Eestimaal on veidi tusased 
       ning sügised on vahel mudased. 
  
       Ennast vabaks kord laulsime 
       ja nüüd me laulurahvas oleme. 
 
 



 
Eesti sünnipäev 

Aik Raudkats, 3.a klass 
 

Igal aastal veebruaris 
on meil tore aastapäev- 
väikse armsa Eestimaa 
suur ja uhke sünnipäev. 

 
Seekord täitub sada aastat- 

see on juubel suur. 
Vana, väärikas see maa, 

kel olemas kultuur. 
 

Suurel maailmakaardil 
on Eesti kui väikene täpp. 

Tema sünnipäevatordil 
ilutseb me riigivapp. 

 
 
Eesti maa on tore maa 
Alvin Kiuru, 3.a klass 
 

Eesti on ju olnud aastast 1918, nüüd on saanut täis aasta 100. 
Oo, Eestimaa, 200 aasta pärast meil südamees oled ka! 

Eestimaa on mu kodu maa. 
Toimub see kord saja aasta järel, Eesti maa on huvitav ja tore. Eesti on 

meie kodumaa, 
igavesti ka. 
Palju õnne! 

 
 
 



EeestiMaa Mu KoduMaa 
Kädi Rosenthal, 3.a klass 

        
          Eestimaa on mu kodumaa. 
          Sind armastan ja kaitsen.  
          Sul suured metsad ja sood.    
          Ning on sul ka Coop. 
 
       Sa oled suur ja uhke riik.  
       Ning armastust on sul palju. 
       Peale surma imetlen veel sind. 
       Eestimaa oled tugev sa ja kaitsed meie maad. 
 
 
 
 

Eesti 100 
Renor Saar, 3.a klass 

 
Eestimaal on minu kodu. 
Palju soid ja metsaradu, 

Eestis palju järvi ka, 
siin on mõnus elada! 

 
Eestimaal on sada täis! 

Rahval rõõmus pidu käib. 
Kõik on rahul, nõnda näib, 

Eestis elu hästi käib. 
 
 
 



 
Narva kindlus. Maila Jürgenson 
 
 
EESTI 100 
Markus Laos, 3. a klass 
 
Eestimaa on lahe maa. 
Eestimaa on lõbus maa. 
Eestimaa on tore maa. 
Eestimaa on kena maa. 
 
Eestimaa on ilus maa. 
Eestimaa on mängumaa. 
Eestimaa on rõõmumaa. 
Eestimaa on me kodumaa. 
 
 

                                                                        
 



EESTIMAA         
Keithi Koser, 3.a klass 

          
 Eestimaa on meie maa, 

          elame siin, ei kuskil mujal, 
          Eestimaa on tore maa, 

          jään siia alati! 
 

          Eestimaa on ilus maa, 
          loodus ka on väga kena, 

        Eestimaa on kõige kenam maa, 
        jääd ikka kalliks mulle! 

 
 
 
 
Eesti Vabariik 
Kusti Kallaste, 3.a klass 
 
Väga lumine on aasta 
ja mulle väga meeldis see 
ja ma möllasin lumes 
ja ma ehitasin lumest  
ühe väikse maja 
ja ma elasin seal sees 
ja ma täna soovisin 
head vana-aasta lõppu! 

 
 
 
 

 
 



Eesti vabariik 100 
Sander Tiits, 3.a klass 
 
Eestimaa on minu isamaa. 
Ta on minu kõrval alati. 
Eesti on ju sajane, 
see uskumatu minule. 
 
Ta on mulle armas alati. 
Ta kõige parem maailmas. 
Eestimaa on ju minu kodu. 
Eestimaa on ka tore maa. 
 

Eesti 
           Margus Maasikas, 3.a klass 
 

Eestimaa on ilus maa,  
mina elan Tartus seal. 
Siin tuleb varsti sünnipäev, 
pidu varsti tuleb siin. 
 
Eesti on korras, 
õnneks see pole Norras, 
Maa teeb tiiru  
ega lõika viilu. 

 
Eestimaa 

Steven Lullo, 3.a klass 
 

Meil on suur meri, kana nokib aias teri. Eestimaal on olla hea, seda 
meeles pea. Talvel tuleb lumi soe ja mõnus on suvi, suvel on väga soe, 
talvel teki alla poe! 



Eestimaa 
Carlos Kaljund, 3.a klass 

 
100 sünnipäeva möödumas, 
suurt pidu tegemas.  
Eesti loodus ilus, 
mõned inimesed toas vilus. 
 
Eestimaa on tore. 
Teeks vahel maa peal kaare. 
Mul kapis sokipaare, 
meil järves pole vaale. 

 
 
 

Eesti vabariik 100 luuletus 
     Gerda Tammaru, 3.a klass 
 

 Eestimaa on rõõmu maa, 
 siin elan ma rõõmuga. 

 Oled mulle kallis ka, 
 kaitsen Sind ma rõõmuga. 

 Eestimaa on uhke maa, 
 armas oled mulle Sa, 

 oled väike ka, 
 ikka armas oled mulle Sa. 

 
 
 
 
 
 



 
Supelvanker Narva-Jõesuus. Maila Jürgenson 

 
 

Eestimaa 
Indrek Kuusik, 3.a klass 

 
Vene võimu alt välja said, 

temaga pidid jagama enda maid. 
Vene võim tegi palju kurja, 
Ajas Eesti saavutused nurja. 

 
Venelased lõpuks aru pähe võtsid, 

liidu laiali nad saatsid. 
Nüüd hea elada on Eestimaal, 
siin igaüks õnnelikuks saab. 

 
 



Eesti         
Kertu Laanoja, 3.a klass 
 
Mu isamaa on küll väikene, 
kuid siin on lumi, vihm ja päikene. 
Siin on neli ilusat aastaaega, 
neisse alati rõõmsalt võiksin kaeda. 
 
Eesti on laulnud end kaare all vabaks, 
Lennart Meri muutis kroonid eurorahaks.  
Nüüd varsti on isamaa sada, 
me sinimustvalge lipp lehvib veel vabalt.  
 
 
 
 

Minu Eesti   
Sander Autor, 3.a klass   

                           
Minu kodu on Eestimaa, 
See on minu sünnimaa. 

Mu maa on küll väikene, 
Kuid siin paistab päikene. 

 
Kuumust pole meil küll palju, 
aga mere ääres tuul on valju. 

Mina armastan oma maad, 
Ükskõik, mis siin saab! 

 
 
 
 

 



Eesti 
Sander Palk, 4.b klass 

 
Mis maa võiks olla pisike ja väga-väga sinine? 

Sääsk siin ikka piniseb, Donald Trump ei virise. 
 

Natsa kaldun mujale, 
kommi annan kollale. 

President on Kaljulaid, vabaduses karjuvaid. 
Eesti on vaba, sõda ei ole, 44 oli küll kole. 

 
 

*** 
Marta Näripä, 6.a klass 
 
Sinine, must ja valge –  
Eesti tulevik on helge. 
Miski pole puudu siin, 
mererannas kaunis liiv. 
Peegelduvad järved, jõed 
kodus mina, vennad, õed. 
Ema, isa on siin ka  
ilma nendeta ei saa. 
 
Oled suur või väike. 
Õues tuul või päike. 
Oled lühike või pikk. 
Oled kas või väike titt. 
Tujud on meil täies hoos, 
tähistame üheskoos 
Eesti 100! 
 
 
 



*** 
Joonas Aleksander Laipak, 6.a klass 
 
Eestimaa, 
Sa oled tore maa. 
Oled juba päris vana 
ja siin elada ma tahan. 
 
Sind on mitu korda vallutatud, 
nüüd oled kõrgelt austatud. 
Siin on toredad inimesed, 
ja ka suured ilvesed. 
 
 
 
 

Eestimaa 
Mia Maria Laiuste, 6.a klass 

 
Mu kodumaa on Eestimaa, 

see on ka Sinu kodumaa. 
Siin kena loodus jõukalt vohab 

ja kaunid paljud kodukohad. 
 

Nüüd juba sada oled Sa  
rõõmsalt hüüan ma: hurraa! 
Ja kui sul tuleb sünnipäev, 
siis tähistame Munamäel. 

 
 
 
 

 



*** 
Richard O´Konnel-Bronin, 6.a klass 
 
Eestimaa on ilus maa, 
siin on hea elada. 
Meil on meri, metsad, rabad 
teistest maadest ilusamad. 
Vähemalt mul tundub nii, 
sest on minu kodu siin. 
 

 
Minu Eestimaa  

Madis Randpõld, 6.a klass 
  

Eestimaal saab sporti teha, 
võrkpalli mängida meil hea ja jalkat, 

kuigi suusamägesid meil pole, 
suusaässad me nii, mis kole. 

 
         
*** 
Kristin Ude, 8.a klass 

 
Eestimaal asub mu kodu, 
siin on ka suitsupääsukeste rodu.  
Siin on ilus muusika,  
seda leiva lõhna nuusuta!  
 
 
 
 
 
 
 



 
Narva-Jõesuu suvitushoone. Maila Jürgenson 
 
 
*** 
Victoria Unuks, 8.a klass 
 
 
Kõrgel lehvimas on lipp, 
kaugelt paistab Munamäe tipp. 
Sõdur marsib mööda teed, 
rahulik ja vaikne on see. 
Plaksutama peab talle, 
sest tuli ta sõjast meie hooliv Kalle. 
Kodumaa on nüüd vaba, 
see on meie Eestimaa! 
 
 
 



*** 
Teele Kiisk, 8.a klass 
 
Neil eestlastel kurgus surub 
lõvi-taoline möire neid puru, 
hingelised neist kannavad selleks mütse peas, 
kaitstes oma mõttemaailma me seas, 
noortel hingelistel vana hing, 
sellega luuletus ei lõppe veel siin, 
luuletust veel kirjutab nende elu, mis veel ees, 
hinge, mis sees. 
 

 
Suure Munamäe vaatetorn. Maila Jürgenson 

 
 



Kodu 
Bettina Päri, 8.b klass 
 
Kodus on hea. 
Saab puhata pead, 
Sul on pere, kes hoolib. 
 
Õhtud on mõnusad, 
mugavad, õdusad. 
Köögist tuleb hõrku aroomi. 
 
Kui kodu mul poleks, 
ei tea, mis teeks. 
Turvatundeta ei kujutaks ettegi. 
 
Kodus kõigile meeldib. 
ei kahtleks selles keegi. 
See on koht, kuhu põgened veelgi. 
 
 

Eestimaa 
Andreas Hubel, 8.b klass 

 
Eestimaa linnad,  

suured ja väiksed külad,  
viisteist maakonda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



EV100 
Andreas Hubel, 8.b klass 

 
Kindlalt nagu paekivi,  

Eesti mehed seisvas rivis. 
Meres meil ujub kilu, 

õhtuti meil on vilu. 
Põllu äärest leiab rukkililli, 

mehed küla peal mängivad pilli. 
Pikas Hermannis lehvib sini-must-valge, 

Eesti naine kena ja malbe. 
Vapil kolm lõvi kuldsena, 

hoiavad Eestimaad kaitstuna. 
Eesti presidendiks on naine, 

Läänemerd on tabamas suur laine. 
Eestimaa 
Stella Päri, 8.b klass 
 
Suitsupääsuke, rukkilill, 
pole kuuma päikest,  
mis põletaks mind. 
Meil suvel on ilus 
ja talvel on ka. 
Ei tunne, ei teagi, 
ma kaunimat maad. 

Sini-must-valge 
Stella Päri, 8.b klass 

 
Eesti on kena. 

Rabad, sood ja metsad. 
Sini-must-valge. 

 
 



 
Pühajõgi. Maila Jürgenson 

*** 
Robin Kändra, 8.b klass 
 
Eestimaa on nii väike, et siin tuleb harva äike ja harva tuleb ka päike. 
Eestimaa. Eestimaa eest läheksin tulle, sest siin on palju hulle. Kas Sinu 
arust on see hull, kui Sul katki on külm, talvel ei ole külm ja suvel ei 
ole soe, aga see meil ei loe, sest et see on meil on moes!  

*** 
Keili Hindrikson, 8.b klass 

 
Eestimaa meenutab mulle kodu, kus ma olen sündinud. 

 Meil on Eestis oma ilu kui ka kirg.  
Seda asendada ükski riik ei saa.  

Meil on rõõmu ja meil saab nalja,  
õnnelikud kõik need aastad.  

 
*** 



Ekke Krüüner, 8.b klass 
 
Eesti on mu kodumaa,  
selles elan ma,  
Eestis elada on hea,  
kui sul tarkust täis on pea.  
Pääsuke on rahvuslind,  
kõrge kahjuks bensu hind, 
katki tihti on meil praamid,  
odavad on prilliraamid,  
pensionit on Eestis vähe,  
koolis raamatuga saad Sa pähe,  
metsad vähemalt on kaunid,  
Halbu ilmugi Sa taunid,  
rohkem polegi mul öelda,  
olge kenad, mitte õelad!  
 

*** 
Johanna Violet Meier, 8.b klass 

 
 

Eestimaa mu lemmikmaa, 
siit ei lahku iial ma. 

Inimesed siin on pahurad,  
kuid vahel kokku hoiavad. 

 
Armastan ma oma pere, 

vanematele ütlen: „Tere!“. 
Sugulasi külastan, 

vahel välja vihastan. 
 
 
 
Minu kodu 



Johanna Violet Meier, 8.b klass 
 
Minu jaoks sümboliseerib sõna kodu tunnet, et ma kuulun kuhugi, mind 
hoitakse ja armastatakse seal ning ma tahan seal alati olla ja sinna tagasi 
minna. Kodu peaks olema iga inimese turvatsoon, kus tal on hea ja 
turvaline olla. 
 
 

Eesti loodus 
Andri Joa, 6.a klass 

 
Eesti loodus pole kole,  

inimesi looduses väga palju pole. 
Loodust reostada ei tohi, 

palun ära tee sohi! 
 

Taimed vajavad ju vett, 
taimede keskel roostes kett. 

Taimi hävitada pole vaja, 
sest taimed joonistasid raja. 

 
 
*** 
Kristjan Mägi, 7.b klass 

Eestimaa uhke ja hea,  
kus pealinnaks Tallinn 
ja sünnilinnaks Tartu 
Võru rahvas rahulik 
ja sõbralik. 

 
 
 



*** 
Anonüümne autor 

 
Eestimaal on palju järvi, 
linnas pole palju lärmi. 

Mõned linnad päris väiksed, 
siin on näiteks mõned näited. 

 
Rakveres asub linnus, 
Otepää on mäe vilus. 
Pärnus asub ilus rand, 

Põlva võib sind tõsta kand. 
 

Tartus asub ülikool, 
Narva võib sind kanda vool. 

Tapas sind ei lasta maha, 
Tallinnas on kõik, mis vaja. 

 
Eestimaal on palju soosid, 
metsades on palju loomi. 

Selline on Eestimaa, 
tuntud ka kui Virumaa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EESTI 



Karola Purga 4.b klass 
 

Eesti on võrratu ja särav ja 
 igal pool on siin lahti tarkuste värav. 

Meie lipp on sinimustvalge ja  
naer särab palgel. 

Rahvuslill on rukkilill ja 
 laulab ilus kandlepill. 

Eesti on küll väike,  
aga sama ilus ja särav kui päike. 

Eesti vapil on kolm lõvi ja tammelehed 
 ning kõik räägivad siin eesti keelt, isegi mehed. 

Eestis on 
 mu pere ja kõik ütlevad siin: „Tere!“ 

 
 
Minu Maa 
Steven Noorsoo, 8.c klass 
                         Eestimaa: 
                         omamoodi keele 
                         ja kultuuriga 
                         oled, Minu Maa! 
            Eestimaa: 
            omamoodi metsa 
            ja põllumaaga, 
            oled, Minu Maa! 
                        Eestimaa: 
                        omamoodi rahva 
                        ja inimestega 
                        oled, Minu Maa! 
            Eestimaa: 
            omamoodi armas 
            ja kallis oled, 
            Minu Maa 
 
Eestimaa, mu kodu maa 



Grete Sulp, 7.b klass 
 
Oja vaikselt vuliseb 
läbi paksu metsa. 
Üle põlluäärse maa 
ta ka aina ruttab. 
Mäest ta kiiruga 
alla aina langeb. 
Kuni ringi peale 
teinud Eesti maale. 
Eestimaa, mu kodumaa, 
siia jääda tahan! 
 

*** 
Kertu Kukk, 7.b klass 

 
 

Eestimaa on tore maa, 
siin on palju saari ka. 
Siin on kenad linnad, 

nad on toredad ja hinnas. 
 

Eestimaa on väike maa, 
metsi on siin palju ka. 
Siin on inimesi palju, 

Eestile õnne soovime ka palju! 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** 



Simona Variku, 2.b klass 
 
Eestimaa on väga vana, 
Eestimaa on sõjast vaba. 
Sinises Emajões suplevad kalad, 
mustas mullas kaevavad mutid, 
valges lumes mängivad jänesed. 
Tähtis on see, et laual kodus 
ootab kama, must leib ja valge piim. 
Palju õnne, kallis Eestimaa!  
 

*** 
Jasmiin Kraas, 2.b klass 

 
Sinises meres ujuvad kalad, 

mustas mullas müttavad mutid, 
valge lume alla siil magama jäi, 
suvel sinitaevas pääsuke lendab 

valgete pilvede kohal, 
mustas leivas krõbedad seemned –  

sinimustvalge see maailm!  
 

*** 
Pille-Riin Kaseorg, 2.b 
 
Sinitaevas Eestimaa päike särab, 
linnud laulavad metsades, 
põllul tärkab rukkilill, 
kodus teeb Eesti ema perele süüa, 
pakub musta leiba kõigile. 
 
 
*** 



Mia Elmet, 2.b klass 
 
Taevas nii sinine õhtul näis, 
tuule kohin mu kõrvades käis –  
nii pime see talvine õhtu, kui ahjust tulnud süsi! 
Kõik lapsed siis ammugi pugesid põhku, 
sädelev lumevaip kattis me maa.  
 

*** 
Helina Mugra, õpetaja 

 
Sinises taevas natuke pimedust tuliste tulukeste taga, 
soojal sosinal lauldud viis väreleb külmas valguses, 
üle puu paljaste latvade puutudes pungade päid, 
hoida homset kindla käega kui hetke mõõtmatut varjundit, 
aeg ärkab hommikusse sügaval olemise rahuohkes. 
 
Öömust pärl puu peal 
sügavuse allilma 
viib kahetsuse. 
 

vahused õied tormiste lainete harjalt voolasid kaljupõskedelt 
pisaratena voogude sülle. 
Vaikuse salajast sõnumit lootsid nad kuulda,  
et vajan veel sind! 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nurk Seto talumuuseumis. Maila Jürgenson 
 

Eesti 
Elisabeth Talur  4.b klass 

 
Eestimaa on tore maa, palju rõõmu saab siin ka. 

Eestil on ilus loodus, loomad, meri ja veel ja kõigil on siin hea meel. 
Eestimaa on meie isamaa, kallis, armas, õnn ja rõõm.  

Keegi kunagi pole kurb, alati on kõik rõõmsad. 
Eesti lipp on sini-must-valge, ilus taevas, rikas muld,  

rõõm ja lahkus. 
Ära nuta, Eestimaa on siin ja alati toetab Sind. 

Eesti hümn on eriline, ainult meie isamaa hümn! 
                                      

 
EESTI 

Marta Eliisabeth Ojamets, 4.b klass 



 
Meie Eesti on väike, 
aga särab nagu päike! 
Nüüd, kui Eesti sada, 

siis on valmis matkarada! 
 

Meil on tugev kaitsevägi, 
kahjuks pole suur me mägi. 

Meie president Kersti Kaljulaid, 
kuigi temalgi avastada maid! 

 
 

EESTIMAA  MU  KODUMAA 
Mona Marii Toots, 4.b klass 

 
Armas Eestimaa  

on minu kodumaa. 
Ära minna siit ei taha, 
teisel maal on paha. 

 
Eesti vabariik, 

Eesti mets ja tiik. 
Eesti puhas muld –  
kõik see meie kuld. 

 
Hea ja ilus emakeel 
alati on meie teel. 
Kaunis Peipsi järv 
on meie kodu värv. 

 
 

Eestimaa 
Hugo Kosk, 4.b klass 



 
Eestimaal on palju metsi, 
siin ei näri koerad ketsi. 

 
Viies president on naine, 
teda huvitab me maine. 

 
Ta spordis kõva käpp, 

poliitikas ka täpp. 
 

Eestil pealinn on Tallinn, 
rahval Eesti kallim. 

 
Eestimaa 
Lauri Nikkinen, 4.b klass 
 
Eestimaa on äge riik ja hea riik, 
aitab teisi riike, kui  on sõda, 
seal Eesti on hea riik, see on hea. 
 

*** 
Karl Jonas Lõhmus, 4.b klass 

 
Eestimaa on ilusaim maa, 

president on ilus ka,  
Eestimaal on hea elada, 
siin on rahu, mitte sõda,  

elada siin pensionipõlve on mõnus. 
 

Eestimaa on väike maa,  
aga teod on suured, 

tööd meil jätkub küllaga, 
tule Eestimaale elama! 

 
Meie Eesti 

Hanna-Lene Sommer (1.b klass) vanematega 



 
Kui ma oleksin Eesti president, 
siis teeksin sellise seaduse, et 

kõik kassid elaksid Mäos ja koerad Koerus, 
head mehed elaksid Häädemeestel, ülejäänud Mehikoormas, 

Antsud elaksid Antslas,  
haiged läheksid Rõugesse ravile,  

lihavõtteid tähistatakse Koksveres, 
vanad asjad viiakse Koluverre, 

vihma sajaks ainult Sadalas, 
kellel on kiire, mingu Tormasse, 
kõik jõed voolaks läbi Jõgeva, 

suuri nõupidamisi peetakse Massiarus, 
harvendusraiet võiks teha ainult Tihemetsas, 

luurekat mängitakse Mäetagusel, 
Valmal ollakse alati valmis 

ja Paides tehakse kõigile pai! 
Nii oleks lõbusam! 

 
*** 

Hannes Aitsen, 4.b klass 
Meie maa on ohutu, 
pole vulkaane ega maavärinaid. 
Meie maa pole ka kohatu 
ja hea on viljakas muld. 

Meid on vallutatud, aga nüüd oleme vaba maa, 
Vene, Rootsi ja Saksamaa. 
Meie inimesed on targad 
ja mitte mingid vargad. 

Meie maa on vaba maa, 
enam ei luba meid vallutada. 

Meil on head linnad, 
Talvel on meil käes kindad. 

       
Eesti 
Helena Jäger, 4.b klass 



 
Üks riik nimega Eesti sündis, 
enda asukohale kõndis. 
Eesti keel Eestisse jõudis, 
läbi merede pika maa sõudis. 
Eestisse  jõudsid inimesed,                   
Eesti polnud neid näinud, 
Mõtles, et huvitav, millised.  
Läks mitu aastat mööda, 
Eesti neid lõpuks näinud, 
tundis, et inimeste sammud  
tema peal on käinud. 
Nüüd, kui mina olen siin,  
siis luuletuse tema kätte viin. 
Kui luuletus kohe-kohe läbi see,  
siis annan Eestile edasi rändamise tee.                               
 

Eesti on kodu 
Kristin Kört, 4.b klass 

 
Eesti, mu kodu, mu hingelind, 
kallim ei ole millegi hind. 
Eestil täitub varsti ju sada, 
käib oma südame joonte rada. 

Eesti südames on laul, 
   puhkeb õide hernekaun. 

Pealinn Tallinn väikene, 
paistab sinna päikene. 

Südames on Eesti kild, 
Sädeleb ju vete sild. 

Eestis leiutati Skype, 
Mul on kodus särav vaip. 

 
 

Minu Eesti 
Lilii Lill, 4.b klass 



 
Minu Eesti lipp 

on sama ilus kui lepp. 
Ainult väga väike ta, 
aga väga ilus maa. 

 
Koolist võiks saada vabastuse, 

aga siis tuleb kodus suur pahandus. 
 

Eestil  on oma riik, 
aga sealt jookseb piir. 

Meie Eestil on varsti juubel, 
Siis on ka ilus tüübel. 

 
 

Eesti 
Eliisa Roosipuu, 4.b klass 

 
Eesti on väike, 

soe on päike. 
Külma pole palju, 

välk vaid valju.  
 

Eestis on ilusad maad, 
seda teada saad. 

Pole kuigi suur, 
suurem kui kuur. 

 
 

 
 

Eesti 
Romet Soer, 4.b klass 



 
Väga tark on meil Eesti, 

me ei osta väga mürgist seepi. 
Sünnipäev on Eestil varsti, 
keegi midagi ei aja sassi. 

Meie rahvas tähtis on, 
mitte nagu kärnkonn. 

Eesti mõnus väike riik, 
eestlastele meeldib siin. 

 
MINU EESTI 
Marian Siimus, 4.b klass 

 
Eesti, Eesti ela sa, 

veel sada aastat, jaa! 
Eesti, Eesti ela sa, 

oled mu lähedal, jaa! 
Eesti on hea, 

sõda ei salli, 
   Eesti on hea,  

ma teen Sulle kalli.  
Eesti on väga tilluke,  

kuid mulle väga kallike,  
nunnuke ja armsake, 

õnnelik ja vaprake. 
Eesti, Eesti ära väsi, 

hoia rõõmsalt püsti pea. 
ulata mulle nüüd soe käsi, 

Sa oled ju ikka HEA. 
 

 
Eesti 100  
Kaspar Tiits, 3. a klass 



 
Eestimaa on tore maa.  
Eestimaa on lõbus maa. 
Eestimaa on sõbralik maa. 
Eestimaa on mu kodumaa. 
 
Eestimaa on ilus maa. 
Eestimaa on tugev maa. 
Eestimaa on äge maa. 
Eestimaa on mu kodumaa. 
 

Meie Eestimaa 
Marleen Meister, 4.b klass 

 
See on meie Eestimaa, 
ilusaim ja armsaim. 
Inimesed on siin head 
ja loodus väga ilus. 

Vapil on meil kolm lõvi 
ja rahvuslik on paekivi. 
Eesti pealinn on Tallinn, 
on ta meile kõige kallim. 

Eestis on palju laule, 
vanu hitte, uusi tuuli. 

Aastaaegu on meil neli 
kevad, suvi, sügis, tali. 

Eestil varsti juubel käes, 
saja aasta sünnipäev. 

Selle puhul torti sööme  
ja limonaadi joome. 

 
Eesti 

Miina Soon, 4.b klass 



 
Eestimaa toob sära silma, 

Mis sest, et vahel head ei ole ilma. 
Eestis parajalt on lund, 

aeg veeta kelgumäel üks tund. 
 

Eestimaa saab varsti sada, 
see ei ole mingi pada. 

Eestimaa mu sünnimaa, 
laulgem ikka hümni ka. 

 
Lipuvärvid sinine, must ja valge, 
naeratama pannevad me palge. 

Eesti tulevik on helge 
ja allikavesi eriti selge. 

 
Eesti on väga tore maa, 

Loodan, et meeldib sulle ka. 
Eestile soovin ma head, 

sellepärast kirjutasingi mõned read. 
 
 
                            Luuletus meie vabariigile 

Oliver Uustalu, 4.b klass 
 

Eesti, küll Sa oled väike, ei tea, miks Sul nii suur päike. 
Eesti, Eesti, Sa veel särad, kuigi nõukogude ajal kärad. 

Eesti, Eesti, Sa veel ilus, ikka väga ilus. 
Eesti, Eesti, rukkilillemees, ei tea, miks Sa päkapiku ees. 

 
 
EESTI LUULE 
Rico Raja, 4.b klass 



 
Minu kodumaa on minu Eestimaa,  
Eesti on küll väike, aga tähtis ka. 
Meil on oma Eestimaal vähe krimi, mitu Rimi. 
Eestimaal on tore, siin on vähe sõda.  
President meil on tore, oleks alati kõik nii toredad. 
Ameerikas ja mujal sõda käib, tulgu meie juurde,  
siin ei ole sõda. 
Eesti saab juba 100 täis,  
suur juubel see on.  
Eestimaa on parim riik.  
Eesti siiski minu Kodumaa.  
 
 

Minu Eestimaa 
Karola Silvet, 2.a klass 

 
Eestil varsti sünnipäev, 
100 aastat on tal käes. 

Eesti püsib riigina 
juba palju aastaid. 

 
Palju õnne kodumaa, 
jää Sa meile püsima. 
Kallis oled mulle Sa, 

väga armastan Sind ma! 
 
 

 
 

 
Kodumaa 
Kert Kivi, 2. a klass 



 
Eestimaa mu kodumaa, 
tore elada on siin. 
Kaunid metsad, kõrged mäed, 
neid ma vaatan iga päev. 
 

*** 
Taavi Pastarus, 2. a klass 

 
Eestimaal elada on tore, 

kuigi ilm on vahel väga kole. 
Emmel köögis keeb pada, 

sest Eestil varsti vanust sada. 
 

 
 
Eesti värvid 
Eliisa Porovardja, 2. a klass 
 
Eesti lipu sinine taevas, 
suvel meid sääsed purevad kaelast. 
 
Must on Eesti põldude muld, 
see on meie rahva kuld. 
 
Valge on meie lehmade piim, 
õnnelikult me elame siin. 
 
 
 
 
Eesti maa 
Reiko Liblik, 2.a klass 



 
Mina elan riigis Eesti. 
Tore riik see väike Eesti. 
Meil on päikest, vihma, tuult, 
talvel libisemas suusk. 
 
Talvel on ka tähtis päev- 
Eesti riigi sünnipäev. 
100 aastat vanaks saab 
meie armas kodumaa. 
 

Minu kodumaa 
Krislin Hani, 2.a klass 

 
Kus on minu kodu? 

On kevadest lõhnaval aasal! 
 

Kus on minu kodu? 
On ilusal suvisel aasal! 

 
Kus on minu kodu? 

On sügise värvides aasal! 
 

Kus on minu kodu? 
On lumme mattunud aasal! 

 
Siin ongi mu kodu, mu Eestimaa, 

kus neli aastaaega käib meiega kaasas. 
 
 

 
*** 
Arina Gerasimova, 2. a klass 



 
Eestimaa, mu isamaa, 
kus olen sündinud ja kasvan ka, 
kus metsad tihedad 
ja mullad viljakad, 
mu kallis Eestimaa. 
 
 
 

Luuletus Eestimaast 
Dagne Savi, 2.a klass 

 
Eestimaa, Eestimaa, 

olen Eestis sündin`d ma. 
Eestimaa, Eestimaa, 
oled minu kodumaa. 
Eestimaa, Eestimaa, 
oled mulle armas Sa. 
Eestimaa, Eestimaa, 

Sinuta ei saa olla ma! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Järv Tolkuse rabas. Maila Jürgenson 

 
*** 
Kregor Kört, 2.a klass 
 
Eestimaa on minu kallis kodu. 
Ja kuigi ilmas maid on terve rodu, 
siis kuskile ma minna siit ei taha, 
isegi kui oleks palju raha. 
Eestimaal on elu täitsa ilus 
nagu linnukesel puude vilus. 
Siin saab öösel rahulikult magada 
ja Eesti 100 sünnipäevakooki jagada.        
 

 
 

Palju õnne, minu Eesti! 



Marten Puusta, 2.a klass 
 

Mina varsti üheksane, 
aga Eesti sada täis. 
Mina alles õpin elu, 

Eesti juba elu näin`d. 
 

Eesti on mu ilus kodu, 
Eesti on nii ilus maa. 

Eestis palju metsi, radu, 
kus on tore matkata. 

 
Soovin õnne, rõõmu, edu 

suure aastapäeva eel. 
Et Sul ikka tarkust jaguks 

käia ikka õigel teel! 
 

 
Minu Eestimaa 

Tatjana Merivee, 2.a klass 
 

Eestis on aastad ilusad, 
aga sügisel on ilmad vilumad. 

Eesti on vana, 
aga rahvas ikka sama. 

 
Eesti on me südames, 

kaunis loodus silmades. 
Ema, isa, sõbrad ka –  

see mu jaoks on Eestimaa. 
 
 
Eestimaa 



Kristel Tamm, 2.a klass 
 
Eesti on nii vana, 
sest Eesti sai ju sada. 
Mulle meeldib Eesti, 
sest siin on minu bestie. 
 
Meie president on Kersti Kaljulaid, 
sest temal palju sõpru vaid. 
Ta oleks nagu minu tädi, 
mu luuletus sai läbi. 
 
 
 
 

*** 
Richard Serg, 2. a klass 

 
100 – see on suur ja tähtis arv! 

24. veebruar on kodumaa sünnipäev. 
See on ema, isa, vanaema, vanaisa maa –  

mu kodumaa. 
Kodumaa – see on kõige kodusem 

mängumaa, koolilaste maa, 
spordimaa, seenemetsamaa, 

tuulemetsamaa, 
rabametsamaa. 

 
 
 
 
 

Eestimaa 



Egle-Liis Viiding, 2.a klass 
 

Eestimaal ei ole 
oma ookeani, 
siin ei ole ühtki 
töötavat vulkaani. 

Eestimaal ei ole  
sõjakoledusi, 

terrorismi ega 
muidu jõledusi. 

Aga meil on alles 
oma eesti keel, 

millest rõõmu tunda 
kõik me võiksime. 

 
*** 
Kadi Isak, 7.a klass 
 
Eestimaa suur ja lai, 
talle teen ma pika pai. 
Eestlaseks alati ma jään, 
väljas praegu paks jää. 
Eestis kasvab rukkilill, 
aias kasvab söögitill. 
Eesti keel on ilus keel, 
mina räägin eesti keelt. 
 
 
 
 
 
 

*** 



Mai Torim, õpetaja 
 
 

Mu kodul on oma nägu, 
ta palgetel õhetab puna, 

ta pinnal oleme me käinud, 
näinud loojuva päikese kuma. 

Kas tead ka hinges, mis on kodu väärt 
ja hoida oskad neid, kel sama siht? 
Sa tõsta julgelt oma kaunist häält, 

küll näed, tal peidus kihi all uus kiht! 
Su kodu on ka minu kodu nägu, 

neil käia sama tee ja suund. 
Korraks tunduda ju võib kõik hägus, 
kuid lõpuks tagasi meid juhib tuul. 

 
 
 


