
 

 

Eesti 

 

Me elame Eesti vabariigis.  

Eesti on meie kodumaa. 

Meil on ilus loodus ja sõbralikud inimesed. 

Igal inimesel on sünnipäev, nii ka Eesti riigiga. 

24. veebruar on väga tähtis meile kõigile. Siis on Eesti vabariigi sünnipäev. Sellel 

aastal saab Eesti 103-aastaseks. 

Eestis on hea ja turvaline elada. 

Kallis Eestimaa, soovime sulle palju õnne ja tulgu järgmine aasta veel edukam 

kui eelmised. 

 

Emily Cramer, 1. b klass 

  



 

 

Minu Eesti 

 

Eesti on juba nii vana, 103- aastane. See on inimese kohta väga vana, aga riikide jaoks 

pole see üldse vana.  

Mina olen alles 8- aastane ja olen elanud terve oma elu Eesti Vabariigis. Õneks pole minu 

elu ajal Eestis mitte ühtegi sõda olnud, minu Eesti on olnud vaba riik. Loodan, et nii see 

jääb igaveseks.  

Mulle meeldib Eestis elada, sest siin on igal aastajal midagi toredat teha: talvel on paks 

valge lumi maas ja saan sõprade ja perega uisutada, suusatada ja kelgutada. Eriti meeldib 

mulle sügis, sest siis on mul sünnipäev. Ja seenel meeldib mulle ka käia ja pärast talvel 

marineeritud seeni süüa. Suvel on mõnus ujuda, puhata ja reisida. Kevadel tulevad linnud 

tagasi ja nad hakkavad laulma ning lilled hakkavad õitsema. Ja selle kõige pärast mulle 

meeldibki oma perega Eestis elada. Isegi siis, kui ma lähen välismaale ülikooli, tulen ma 

pärast kindlasti Eestisse tagasi. 

Eesti on mu lemmik riik maailmas ja tal on varsti sünnipäev! 

Palju õnne, minu armas, kallis Eesti! 

 

Rika Helena Rõõmus, 1.b klass 

 

 

  



 

 

Head kuulajad! 

 

Ma olen kuulnud, et osa inimesi tahavad Eestist ära kolida kuhugi soojale maale. 

Aga mulle meeldib just siin elada, sest Eestis on neli aastaaega. Kevad, suvi, 

sügis, talv. 

Eesti kevade puhul meeldib mulle korjata minu Eestimaa lilli ning viia need emale 

emadepäevaks. 

Eesti suvel on parim minna koos oma perega rohu peale pikali ja vaadata 

tähistaevast langevaid tähti. 

Sügise puhul meeldib mulle teha isale isadepäevaks tuulelipp. Talvel ehitan koos 

oma perega lumekindlust. 

Kui vaadata maailma kaarti, siis Eesti tundub nagu väike peasmuna. Tundub nagu 

oleks eestlasi maailmas vähe. Kuid võid leida hooliva ja abi pakkuva eestlase igast 

maailma nurgast. 

 

Aitäh, Eesti, mitmekülgse lapsepõlve eest! 

Palju õnne, minu Eesti! 

 

Aitäh kuulamast! 

 

 

Brita-Eliise Laanesoo, 2.a klass 

  



 

 

Lugupeetud kuulajad! 

 

Mulle meeldib Eesti, sest ma olen siin sündinud, siin on mu kodu ja pere. 

Mulle meeldib, et Eesti on väike riik. Kui riik oleks suurem, ei jõuaks kõike siin 

avastada. Tulevikus tahaksin kindlasti Narvas ära käia.  

Mulle meeldib Eestis reisida, sest meie riigis on palju huvitavat. Kõige rohkem 

meeldib mulle sõita Hiiumaale, sest seal elavad mu vanaema ja vanaisa.  

Iga eestlane on tähtis, sest meid on nii vähe. Mida rohkem eestlasi on, seda 

paremini on riik kaitstud. 

Eesti hümn on nagu sünnipäevalaul, mida igal 24. veebruaril mitu korda Eestile 

lauldakse. 

 

Palju õnne, minu riik! 

Aitäh kuulamast! 

 

Marcus Adelman, 2.a klass 

  



 

 

Head kuulajad! 

 

Oleme siia kogunenud, et tähistada Eesti sünnipäeva. 

 

Mulle meeldib Eesti, sest meil on neli aastaaaega.  

Kõige rohkem meeldib mulle suvi. Siis saan käia perega erinevates kohtades. Olen 

käinud Suure Munamäe otsas ja ujunud Peipsi järves. Munamäelt nägin rohelist 

metsa, Peipsi tundus suur nagu meri. 

Teistel aastaaegadel käin sageli lauatennise võistlustel. Need on toimunud Aseris, 

Kadrinas, Pärnus, Tartus, Tallinnas ja paljudes teistes kohtades. Pärast võistlusi 

käime alati nendes linnades jalutamas. Iga linn on isemoodi. Kadrina on väike ja 

Tartu suur. Mõlemad on omamoodi armsad. 

  

Palju õnne Eestile! 

Aitäh kuulamast! 

 

Marta Sool, 2.a klass 

  



 

 

Head kuulajad! 

 

Minu Eesti on mulle tähtis, sest siin on minu kodu. 

Veel on siin palju metsi, kus kasvavad parimad seened ja marjad. Ma olen väga 

osav kukeseente korjamises. Igal aastal korjan koos ema ja vanaemaga mustikaid. 

Eestis on palju veekogusid, kus saab ujuda ja supelda. Kord käisin Pärnu jõe ääres, 

kus kallas oli liblikaid täis. See oli imeilus, kui nad korraga lendu tõusid. 

Minu Eesti loodus on hästi puhas. Ma soovin, et Eesti jääks sama puhtaks. Pane 

sinagi prügi alati prügikasti ja käi rohkem jalgsi. 

 

Palju õnne, minu Eesti! 

Aitäh kuulamast! 

 

 

Milana Surova, 2.a klass 

  



 

 

Lugupeetud kuulajad! 

 

Palju õnne sünnipäevaks, Eesti! 

 

Eesti, sul on nii ilusad mered ja metsad! Sina oled ilus riik. 

Mina käisin oma vanematega Saaremaal, Tallinnas ja mõnedes teistes kohtades. 

Saaremaal on huvitavad rannad, me sõitsime laevaga mitu korda.  

Tallinnas elab mu õde. Käisin koos isaga loomaaias ja nägin seal väikest 

ninasarvikupoega. Loomaaias oli väga huvitav, nagu savannis. 

 

Sa ei ole nii suur kui Ameerika, aga sa oled nii turvaline, mu väike Eestimaa! 

 

Aitäh kuulmast! 

 

Sofia Bulokhova, 2.a klass 

  



 

 

Palju õnne, minu Eesti! 

 

Head kuulajad. 

Meil on tulemas väga tähtis sünnipäev. See sünnipäev on Eestimaal. Ta saab 103- 

aastaseks ja ma olen selle üle väga uhke.  

Olen Eestis terve oma elu elanud. Ka minu ema ja isa on sündinud ja kasvanud 

siin. Ja minu vanaemad ning vanaisad ka. 

Mõelge, mida kõike Eesti meile andnud on?! Meil on neli erinevat aastaaega. 

Eesti sünnipäev on talvel. See on aastaaeg, kus lumi tuleb maha ja kõik läheb 

valgeks ning külmaks. Saab uisutada, kelgutada, saaniga sõita, suusatada, 

lumememme ehitada, lumesõda mängida ja lumeingleid teha. Nii tore! 

Minu sünnipäev on aga sügisel. Sügis on minu lemmikaastaaeg. Mitte sellepärast, 

et siis on mu sünnipäev, vaid siis on kõikide puude lehed ilusad värvilised. Saab 

lehehunnikutes hüpata, saab lehti riisuda, saab porilompides trampida ja kuuleb 

vihmapiiskade sabinat. Mulle meeldib see kõik väga. 

Paljude riikide laste silmad ei ole näinud sellist sügist ja talve nagu meil siin Eestis 

on. Seepärast ongi Eesti riik mulle väga tähtis, sest siin on neli erinevat aastaaega 

– sügis, talv, kevad ja suvi. Kõikides aastaaegades on midagi erilist ja head.  

 

Aitäh, et te tulite mind kuulama! 

 

Mirjam Mik, 2. b 

  



 

 

Palju õnne, minu Eesti !  

 

Armsad koolikaaslased! 

 

 Olen 2. klassi õpilane Oskar. Aasta aega tagasi rääkisin, kui toredad on meie neli 

aastaaega.  

Täna tahan rääkida oma lemmikaastaajast. Jah, tahan rääkida talvest! Meie väike 

kodumaa peab ju ka oma sünnipäeva talvel, veebruaris. Eesti talv algab 21. 

detsembril, peaaegu jõuludel . 

 Mulle meeldib talve juures see, et siis tuleb jõuluvana ja saab kinke. Talv on väga 

külm aastaaeg. Talve iseloomustab kõige rohkem lumi. Ma armastan lund!       Kas 

te teate, mida kõike lumest teha saab? 

 No näiteks lumememme, lumeonne ja kindluseid. Kokkulükatud lumme saab 

uuristada tunneleid. Eriti lahe on sõpradega lumesõda teha! Siis saab veel 

kelgutada, uisutada, lumelauaga sõita ja kindlasti suusatada. Vahel saab ka 

mootorsaaniga sõita. See on lihtsalt nii-nii tore! 

 Seda kõike annab mulle mu kallis Eestimaa. Ma tahan tänada kogu südamest oma 

armast Eestit ja soovida Sulle hästi palju õnne!  

 

Tänan kuulamast  

Oskar Raatpalu, 2.b 

  



 

 

Palju õnne, Eesti! 

 

Tere, armas koolipere. 

Meil on õnn tähistada oma riigi suurt sünnipäeva. Olen uhke, et elan riigis, mis 

saab 103-aastaseks. Eesti on väga väike riik maailmakaardil, kuid mulle meeldib 

siin väga. 

Meil on neli aastaaega. Ilusa talve korral on palju lund ja siis saab kelgutada, 

suusatada ning uisutada. Suure pakase korral on mul võimalik sõita mööda jääteed 

Vormsi memmele külla. 

Lisaks haruldasele jääteele talvel,  on suureks Eestimaa uhkuseks rabad. Minu 

lemmik on Marimetsa raba, kus käin mitu korda suve jooksul. Rabajärves ujumine 

käib alati väikese matka juurde. 

Suvel saame mängida liivarannas, ujuda puhtas merevees ja noppida metsast 

marju.  

Eesti on küll väikene riik, aga meil on säilinud oma keel ja kultuur, mille üle 

peaksime olema uhked. 

Uhkust saame tunda ka Eestis toimuvate tantsu-ja laulupidude üle.  

Meie väikeses  riigis on mitmeid inimesi, kes on oma suurte saavutustega Eesti 

üle maailma tuntuks teinud.  

Eesti on väike, kuid südamelt suur! 

Palju õnne, Eesti! 

 

Tänan kuulamast 

 

Robin Sommerman, 2.b 

  



 

Hea koolipere! 

Meie kodumaal on taas tulemas sünnipäev. Mida küll kinkida?  

Laulud, tantsud, luuletused – need peakski ju sobima kingituseks.  

Jah laulud, kuid millised neist? 

Oi lii, oi laaa, oi lallallallallaaaa  - nii kõlas meie sünnipäevalaul kui olime veel 

väikesed lasteaialapsed. 

Kasvasime veidi pikemaks ja saime tublisti targemaks, jõudsime kooli.  

Igal lapsel on ju, igal lapsel on ju, ükskord aastas sünnipäev – kõlas meie klassi 

klassikaaslasele sünnipäeva hommikul.  

Saime veel veidike suuremaks ja hulganisti targemaks, jõudsime kolmandasse klassi.  

Õnne soovime sul, õnne soovime sul – nii kõlab sel aastal meie sünnipäevalaul. 

Kuidas võiks aga sünnipäevahommikul kõlada laul meie kodumaale? 

Kas see võiks olla samasugune nagu see, mis lauldi meile siis, kui olime lasteaialapsed 

või hoopiski selline nagu siis, kui olime juba koolis? 

Kas selles peaks olema palju sõnu või olema ilus meloodia? 

Oi lii, oi laa...........igal lapsel on ju.........õnne soovime sul........ 

Kallis Eestimaa! Pole tähtis , kas laul on pikk või lühike, rõõmus või kurb. 

Tegelikult arvan ma, et pole üldse tähtis, missugust laulu oma kodumaale laulan. 

Oluline on, et laul tuleks südamest! 

 

Palju õnne, kallis Eestimaa! 

Kõne koostas 3.b 

Kõne esitaja ELO LEHTLA 3.b 

  



 

Head kuulajad! 

Sini-must-valgete lippude lehvides, hümnisõnade ja –viisi kõlades, tuleb taas 

meie riigi sünnipäev.  

Tuleb vaatamata kurjale viirusele, segadustele poliitikas ja muutustele meie riigi 

valitsuses.  

Ma olen veel liiga noor, et mõista kõike, mis toimub meie riigi juhtimises, kuid 

ma olen piisavalt vana, et saada aru, mida on toonud meile viirus ja sellega koos 

elamine. 

Mul on kahju, et tegemata on jäänud mitmed üritused, mida klassiga koos 

planeerisime.  

Väga kurb oli see, et kevadel ei saanud mitu kuud kokku oma klassikaaslastega.  

Ka vanaemale ja vanaisale ei saanud enam külla sõita nii tihti kui varem. 

Kaugemad reisiplaanid on lükkunud edasi teadmata ajaks. 

Kurvastada asjade üle, mida ei saa muuta, pole mõtet. Vähemalt nii ütlevad 

täiskasvanud. Kui oled veel laps, on sellega natuke raske leppida. Tahaks ju, et 

kõik vahvad ja toredad tegemised toimuksid.  

Kuid ma loodan väga, et ühel päeval saame jällegi klassiga kõik toredad üritused 

ära teha, et saame taas minna külla oma vanaemadele ja vanaisadele, saame 

reisida just sinna, kuhu hing ihkab koos pere või sõpradega. Olen kindel, et meie 

targad riigijuhid saavad selle keerulise ajaga hakkama. 

Sini-must-valgete lippude lehvides, hümnisõnade ja -viisi kõlades, tuleb taas 

meie riigi sünnipäev. Sel korral küll ilmselt vaid televiisori vahendusel, kuid 

tuleb kindlasti. 

Palju õnne, minu Eestimaa! 

 

Kõne koostas 3.b 

Kõne esitab MARTA SOONE 3.b 

  



 

 

Palju õnne, minu Eesti! 

Kallis koolipere! 

Peagi on lähenemas meie isamaa sünnipäev. Meil on väga vedanud, et meie 

kodumaa on just nii ilus. Me peame oma isamaad hoidma ja väärtustama. 

Armastama ja kaitsema oma loodust, sest see on meil väga ilus. Me ei tohi seda 

reostada.  

Peame teineteist hoidma ka rasketel hetkedel. Aitame ja toetame endast 

nõrgemaid. Peame veel rohkem märkama kõike, mis meie ümber toimub. 

Siiamaani oleme sellega ilusti hakkama saanud.  

Lisaks peame hoidma oma emakeelt ja kultuuri. Need on meie looduse kõrval 

suureks aardeks. Ilusa kõlaga emakeelt ja tohutute väärtustega kultuuri ja 

traditsioone ei tohi lasta rikkuda. Hoiame üheskoos seda, mis meile on antud. 

Ma loodan, et püsime edasi sama tugevana ja kanname seda uhkust edasi põlvest 

põlve. See on meie jaoks väga tähtis, sest muidu ei oleks Eesti nii väärikas eas. 

Eesti saab juba 103. aastaseks! Mul on suur rõõm siin elada.  

Palju õnne, minu Eesti! 

 

 

 

Mia Maria Ehala, 4.a klass 

  



 

 

Tere armsad kuulajad! 

 

Mina olen Kristi Jäämees, Haapsalu Põhikooli 4. klassi õpilane.  

On Eesti sünnipäevakuu! 

Meie armas Eesti on juba üle saja aasta olnud vaba riik! Pole olnud sõdasid ega 

vaenu, mis meie riiki lõhuks. Minu meelest on Eesti tugev! 

Mulle tundub, et Eestis on hetkel keeruline kuid samas ka põnev aeg- valiti uued 

ministrid, kellel on oma mõtted ja soovid ning kes püüavad meie elu Eestis 

omamoodi muuta. Samuti puudutab meid ikka veel kurvalt suur ülemaailmne 

tervisehäda, mille tõttu peame olema kogu aeg igaüks omapead ega saa teha väga 

palju ühist. Kuid südames oleme ju kõik koos. Me saame hakkama! Oleme üks 

pere. Me oleme Eesti lapsed ja kõnnime ühist rada ühise eesmärgi nimel, et hoida 

ja kaitsta oma kodumaad ning tunda ennast siin hästi. 

Eesti on olnud mulle koduks ja andnud mulle minu emakeele. Siin on minu sõbrad 

ja mu pere. Eestis on head koolid ja õpetajad. Siin on kaunid metsad ja loodus. 

Soe suvi ja lumine talv. Vahel soovime kõik reisida ja maailma näha, teistsugust 

ilma nautida. Lõpuks tahame ikka koju oma harjutud elu juurde tagasi. Eesti on 

kaunis ja meile armas kodumaa, siin on kõik mida ma soovinud olen.  

Eesti on väike ja tagasihoidlik riik, aga muudame selle võimsaks hoides südames 

kokku ja tegutsedes üheskoos!  

Aitäh Eesti, et vaatamata raskustele meile kõigile turvaline ja hooliv kodu oled!  

Palju õnne Eesti! 

Aitäh kuulamast!  

 

Kristi Jäämees, 4. klass 

  



 

Mulle meeldib Eestis elada  

 

Kallis Eesti rahvas. 

Kui ma esitaksin endale lihtsa küsimuse, miks mulle meeldib Eestis elada, siis ka 

mu vastused oleksid lihtsad.  

1. Ma olen siin sündinud, kasvanud, käinud  lasteaias ja nüüd käin koolis. 

2. Mulle meeldib minu kool,  mul  on toredad klassikaaslased ja head  õpetajad. 

3. Eestil on imeilus hümn ja erilise tähendusega lipu värvid. Kui vaadata sinist 

taevast, puid ja lund, siis tekib tunne,  nagu oleks minu ees väga suur Eesti lipp. 

4. Meie emakeel on väga ilus, kauniduse poolest itaalia keele järel maailmas teisel 

kohal.  

5. Siin on ilus ja puutumatu loodus- metsad, sood ja rabad ning linnulaul.  

6. Meil on laulu- ja tantsupeod ja ilusad värvikirevad rahvariided. 

7. Meil on säilinud ajaloo mälestised. 

8.  Siin saan tegeleda sellega, mis mulle huvi pakub, õppida seda, mida tahan ja 

seal, kus soovin. 

9. Siin on mu kodu, kus elab minu pere – ema, isa ja õed ning  lemmikkoer Chico. 

Siin elavad ka minu vanavanemad.  

Ma tahan elada just sellises Eestis ja olla uhke, et olen eestlane.  

Palju õnne, kallis Eesti! 

 

Tänan kuulamast! 

 

Hetty Tamm, 5.a klass 

  



 

PALJU ÕNNE, MINU EESTI! 

 

Lugupeetud kuulajad! 

Eesti, meie kallis Eesti. Sinu sünnist ei ole möödunud mitte 13, vaid juba 103 

aastat. See on suur number. Oled käinud pika tee nii vangistuses kui vaba Eestina. 

Rasketel aastatel on su metsad olnud paljudele varjupaigaks vaenlaste eest, aga 

vabana oled meile pakkunud turvalist ja hubast kodu. Tänu sellele oleme me täna 

siin. 

Tsiteerides Lennart Merit: ,, Kõigist raskustest hoolimata on Eesti õppinud 

selgeks ühe olulise tõe: kui tahad, et sind koheldakse riigina, tuleb ka käituda 

riigina.” Me oleme küll väike riik, kuid see-eest tubli. Oleme suutnud tõestada, et 

me oleme keegi. Me oleme eestlased. Meil on kõige puhtam vesi, meil on kõige 

ilusamad metsad ja rikkalik ning ilus keel. Kas mõned teised riigid suudaksid 

ennast laulva revolutsiooni abil vabaks võidelda? Seda ma ei usu. 

Meid eestlasi ühendasid ning ühendavad siiamaani laulu-ja tantsupeod, mis on nii 

hingematvalt kaunid, et nende nimel võiks Eestisse tulla ja tullaksegi teisest 

maailma otsast. 

Kuid ka meie oleme inimesed, ka meil tekib konflikte, mis ei näita meid just heast 

küljest. Õnneks saab enamasti tüli lahenduse ning võime öelda: ,,Lõpp hea, kõik 

hea.´´ 

Eestil on nii häid kui halbu külgi, kuid suhtume oma riiki alati positiivselt. 

Sellepärast tulemegi igal aastal 24. veebruaril kokku, laulame Eesti hümni ja 

meenutame seda aega, kui Eesti taas iseseisvaks sai. Tean, et olen liiga noor, et 

sellest eriti teada, kuid võin ette kujutada, kui võimas see oli. 

Palju õnne, minu Eesti, ja püsigu sa veel kaua! 

 

Aitäh kuulamast! 

 Kete Erik, 6.a klass 

  



 

Palju õnne, minu Eesti! 

 

Eesti on juba 103-aastane. Meie riik on iseseisev, teeb ise otsuseid ja on Eesti 

Vabariik. Meil on enda naispresident Kersti Kaljulaid. 

Eestis on ilus ja puhas loodus ning reostamata õhk. Meie maal on palju metsi, 

jõgesid, järvesid, rabasid, soid ja meid piirab põhjast ning läänest Läänemeri. 

Meid on Eestis vähe, ainult 1,3 miljonit. Sellest hoolimata on Eestis palju heade 

tulemustega sportlasi. 

Eestis on põllud, kus kasvatatakse rukist, otra, nisu ja kaera. Paljudel Eesti lastel 

on võimalus tutvuda maaeluga vanaema, vanaisa juures. Mulle meeldib olla maal. 

Mulle meeldib, et on olemas põllud, kus kasvab vili, erinevad kultuurtaimed ja 

puutumatud metsad, kus saan jalutada. Isaga koos olen isegi põldu kündnud, 

sügiseti vanaisaga vilja lõiganud, kartuleid võtnud, heina teinud.  

Eesti rahvuslind on suitsupääsuke, kelle pesi on mul võimalik näha meie vana 

talumaja rehe all ning laudas. 

Eesti lipuvärvideks on sinine, must ja valge. Must meenutab mulle mulda, mida 

mu esivanemad harinud on,  sinine merd, kus sõbraga kala saab püütud ja valge 

pilvi, mis tähendab justkui vabadust, puhtust. Meie riigis on vabadus igaühel teha 

seda, mis talle kõige rohkem meeldib ja mida ta oskab! 

Meie riik väärtustab haridust. Eestis on mitu ülikooli, millest tuntuim on Tartu 

Ülikool, mis avati 1632. aastal. 

Mulle meeldib, et Eestis on oma keel, eesti keel. Eestis elavad venelased, 

sakslased, soomlased, rootslased ja teised rahvused. Nemadki on rajanud oma 

kodud siia ja nendele meeldib Eesti! 

Palju õnne, minu Eesti! 

 

Oliver Kruusamäe, 6.a klass 

 

  



 

Palju õnne, minu Eesti 

 

Head kuulajad, sooviksin rääkida teile pisut Eestimaast – minu kodumaast. 

Eestimaal on imekaunis loodus, kus nii mulle kui ka minu perele meeldib aega 

veeta. Siin on metsad ja rabad, sood ja niidud, meri, palju jõgesid ja järvi.  

Eesti loodus on imeline. Erinevatel aastaaegadel pakub ta  meile võrratuid ja 

maalilisi vaateid. Mulle meeldib jalutada rabas, nautida selle võlusid 

talvevaikuses, aga ka kevadsuvist värvirikkust, kui kõik on õites. Sügisel saame 

nautida marju-seeni ja pehme samblavaibaga kaetud metsaaluseid.  

Loodusega tutvumiseks ja aja veetmiseks on RMK puhkealadel olemas 

lõkketegemisekohad, telkimisalad, infotahvlid, kust saab lugeda puhkealal 

kasvavate taimede ja seal elavate loomade kohta. Käime sageli oma pere ja 

sõpradega looduses ühiselt aega veetmas, suviti ka telkimas. Kohtame seal alati 

teisigi, kes on oma lähedastega loodust nautima tulnud. 

Mõnus on jalutada metsas, hingata sisse puhast õhku ja puhata linnakärast, kuulata 

lindude vidinat, oja vulinat ja olla lihtsalt vaikuses. Tore on avastada, kui palju 

imeilusaid paiku on meie Eestimaal.  

Olen tähele pannud, et enamasti on inimesed looduses matkates teineteise vastu 

sõbralikud, lahked ja naeratavad, vajadusel abistatakse üksteist. Usun, et osatakse 

hinnata seda, mis meil on. Soovin väga, et hoiaksime oma elukeskkonda puhta ja 

puutumatuna - ikka selleks, et meil kõigil oleks siin alati hea elada. 

Minu kodulinn Haapsalu asub mere ääres. Vahva on jälgida luigepaari askeldusi 

ja poegade eest hoolitsemist, aga ka kõikide teiste veelindude tegemisi. Suvel on 

siin mõnus ujuda ja rannamõnusid nautida. Talvel, kui külmataat lubab, saame 

uisutada ja tõukekelkudel kihutada.  

Palju õnne, minu Eesti! 

Aitäh kuulamast! 

 

Kadri  Jõgisaar, 6.b klass 

  



 

 

Palju õnne, minu Eesti! 

 

Austatud kuulajad! 

Minu jaoks on Eesti üks eriline koht, kuhu on alati hea tagasi tulla, sest just siin 

ongi minu kodu, sõbrad ja ka imeline loodus. 

Ka teistes riikides on vahelduseks tore, kuid ikka alati reisilt tagasi tulles tahaksin 

rahu ja vaikust oma kodus. Olen õnnelik, et minu kodu asub just Eesti Vabariigis 

mitte mõnes suurriigis, kus on väga lärmakas. Eestis ei ole ka suuri 

looduskatastroofe: tsunaamisid, orkaane ega maavärinaid. 

Eestis on kõigil võimalus õppida ja arendada ennast erinevatel aladel, näiteks 

spordis, muusikas, kunsti, tehnoloogias ja mujal. Meil on hea haridussüsteem ning 

kõigil õigus haridusele. 

Muidugi ei saa unustada, et meil on neli väga erinevat aastaaega: soojad suved, 

mil  saab ujuda ja päevitada rannas; värvilised sügised, kui maapinda katavad 

ilusad puulehed; külm ja lumine talv, mil saab suusatada, uisutada ja kelgutada 

ning lõpuks imeline kevad, mida paljud ootavad, sest just siis tärkab loodus ja on 

hea minna perega matkama. 

Eestimaa on minu kodu, kuid peale selle on ta veel iseseisev riik Euroopas ning 

ohutu koht elamiseks. Eesti aga ei ole alati vaba riik olnud, vaid selle eest pidid 

meie esivanemad võitlema. 24. veebruaril 1918. aastal  kuulutati välja iseseisev 

Eesti riik, mida me kõik hindame ja armastame. 

Sellel aastal tähistame juba Eesti Vabariigi 103. sünnipäeva ja sel puhul tahan 

soovida : Palju õnne, minu Eesti! Jätka samas vaimus! 

Aitäh kuulamast! 

 

Grethel Protas, 6.b klass 

  



 

Palju õnne, minu Eesti! 

 

Head kuulajad! 

Palju õnne, minu Eesti! Muidugi, ka sinu Eesti ja loomulikult meie kõigi Eesti! 

Lennart Meri on öelnud, et inimene elab emakeeles ja keel inimeses. Inimene ei 

vali endale keelt, aga keel võib valida endale inimese.  

Eesti keel ei ole lihtne keel. Võtame kasvõi selle 14 käänet -- see on paljudele 

teiste keelte kõnelejatele korralik väljakutse. Astmevaheldusest rääkimatagi! 

Peaksime tundma uhkust selle üle, et räägime nii keerulist, kuid kõlalt 

imekaunist keelt!  

Olen aga märganud eestlastest eakaaslasi, kes kasutavad suhtluskeelena hoopiski 

inglise keelt. Nende väikesed vennad ja õed kasutavad mänguhoos 

multifilmikangelaste inglisekeelseid fraase. Suurematel on inglise keel juba 

igapäevaelu normiks. Ema-isa eestikeelsetele küsimustele vastatakse inglise 

keeles. 

Tihtilugu mõtleme asjadele, mida meie riigis pole—kõrged mäed, värvilised 

papagoid ja jõulud 38 soojakraadi juures. Ise olen viimase aastaga õppinud 

märkama paljut seda, mida meil eestlastena Eestis on. Enne imetlesin kaugeid 

maid ja teisi rahvaid, ihaldasin ennenägematuid seiklusi ja maailmaimesid. 

Olukorras, kus kogu maailmas on liikumine piiratum kui varem, avastasin enda 

jaoks isamaa ilu ja võlu. Täna tunnen tohutut rõõmu kelguga Palivere mäest alla 

tuisates. Meenutan Marimetsa rabamatka sombusel sügispäeval ja laagrielu 

Muhumaal eesti rahvamänge mängides. Igatsen juba praegu jaanipäeva koidikut 

rahuliku mere kaldal ja hundijälgi Hiiumaal Kaibaldi liivakul. 

Kui emakeel on sind omaks võtnud, võta julgelt ka sina siis emakeel omaks.   

Kasuta emakeelseid väljendeid ja kõnekäände, ka slängi ning poeta vahel juurde 

vanasõnu. Eestimaa kõlab kõige kaunimalt just emakeeles. 

Palju õnne, minu Eesti! 

Aitäh kuulamast! 

Gloria Luisa Eberle, 7. c klass  



 

 

Palju õnne, minu Eesti!  

Head kuulajad!  

Olen küll alles 13-aastane, aga mu kodu on Eestis ja tean, et ka tulevikus elan  

Eestimaal. Olen kasvanud üles Eestis ja soovin kunagi puhata Eesti mullas. Eesti 

on mu kodumaa ning ma tunnen selle üle uhkust.  

Eestit on laastanud paljud sõjad ning ka praegu on Eestis levimas  koroonaviirus. 

Olen enam kui kindel, et tuleme selle viirusega toime, sest Eesti inimesed on ikka 

ühiselt raskustest võitu saanud.  

Ma arvan, et meie Eesti võib küll väike olla, aga minu silmade läbi  vaadates 

särab see kaunilt nagu teemant. Eestis on väga põnev elada,  sest isegi kui see 

paistab teiste riikide kõrvalt pisike, siis minu jaoks on see  hiiglaslik ja siiani on 

küllalt kohti, kus ma pole käinud.  

Eesti loodus pole saastunud ja selle üle on mul väga hea meel. Suvel käin  

rabamatkadel ja seal on väga ilus, saan ka rohkem teada erinevate taimede  kohta. 

Igal aastal käin vähemalt ühe korra seenel ja naudin loodust. Metsad,  mereäärsed 

niidud, rabad ja paljud teised loodusega seotud kohad aitavad  natukeseks 

linnamelust välja saada. Vahel on vaikuses tore olla. Kuulen ainult  putukate 

siristamist, lindude laulu ja puude sahinat ning nii on väga mõnus  lihtsalt 

vedeleda. See on põhjus, miks on Eestis eriti hea elada.  

Eesti keelt igapäevaselt kõneledes tundub see täiesti tavaline keel, kuid kui  

kuulen välismaalasi seda rääkida üritamas, siis saan aru, et see pole lihtne. See  

paneb mind tundma end eriliselt, sest eesti keel on mu emakeel ja ma oskan seda 

juba päris hästi.  

Maimu Linnamägi on kirjutanud armsa luuletuse kodumaast. 

  

Kodumaa on kõige kodusem 

maa, kus laps võib julgesti 

astuda.  

Ta on liivakasti- ja karjamaa,  



seenemetsa- ja marjamaa,  

lumememme- ja tuisumaa,  

suusasõidu- ja uisumaa,  

lasteaia- ja koolimaa,  

mängumaa ja hoolemaa.  

Kodumaal on ema hellad silmad,  

isa tugevad ja töökad käed.  

Kodumaa on ainuke maailmas.  

Hoiab sind.  

Sa teda hoidma jääd. Olen väga õnnelik, et olen Eesti kodanik, räägin eesti keelt 

ja olen  ümbritsetud armsate Eesti inimestega. Ma loodan siiralt tulevikus 

Eestile tuua samasugust uhkust, nagu  Eesti mulle on andnud.  

Aitäh kuulamast! 

 

Karmen Andres, 7.c klass 

  



 

 

Palju õnne, minu Eesti! 

 

Lugupeetud kuulajad! 

Eestil tuleb varsti jälle sünnipäev ja oleks vaja talle sünnipäevakaart saata. Mida 

sinna kaardile seekord kirjutada? Tavaliselt soovitakse sünnipäevalapsele lihtsalt 

õnne ja mõnikord lisatakse luuletus või sobivad soovid. Näiteks vanaema kirjutas 

minu kaardile nii: „Palju õnne sünnipäevaks, õpi ikka hästi ja kuula ema sõna!“ 

Vanadele inimestel on jälle sobilik kirjutada: „Soovime sulle pikka iga ja head 

tervist!“ Ma arvan, et head tervist tuleb seekorda ka Eestile soovida. 

Koroonaviiruse tõttu on paljud inimesed haiged või surnud. Isegi need, kes pole 

haigeks jäänud, peavad elama, nagu nad oleksid haiged. Nad peavad olema toas, 

ei saa koolis ja tööl käia, ei saa külas, teatris ja kinos käia ning palju muid asju 

teha. Isegi kui olukord hakkab paremaks muutuma, on ikkagi võimalus, et jälle 

läheb halvemaks. 

Kindlasti oli möödunud aastal lisaks koroonaviirusele ka palju toredaid sündmusi, 

aga neid ei tule kohe nagu üldse meelde. Ma arvan, et häid asju tuleb rohkem 

tähele panna ja neid ka meeles pidada. Lisaks tervisele soovin Eestile seetõttu 

seekord ka palju rõõmu. 

Üks hea asi tuleb mulle siiski meelde, nimelt, me saime endale uue ja ilusa 

koolimaja. 

Palju õnne, minu Eesti! Soovin sulle palju tervist ja rõõmu! 

Aitäh kuulamast! 

 

 

Tõnu Robert Rand, 7.c klass   

  



Lugupeetud kuulajad! 

 

24. veebruaril tähistame Eesti Vabariigi 103. sünnipäeva. See on meile, 

eestimaalastele, väga tähtis päev. 

 

Eesti - meie ilus pisike riik Läänemere kaldal - on isamaa paljudele. Me hoolime 

oma riigist  ja armastame oma maad - neid lõputuid soid ja  kauneid rabasid, neid 

ürgmetsi ja rannaliivu, avaraid nurmi ja põlde. Eesti loodus on hindamatu vara, 

mille üle me tunneme uhkust ja oleme tänulikud selle eest. 

 

Eestil on vedanud, asudes piirkonnas, kus ei toimu looduskatastroofe; kohas, kus 

saame tunnistada ja nautida nelja aastaaega: kaunist lumivalget talve, õitsvat ja 

tärkavat kevadet, sooja ja päikeselist suve ning värvikirevat ja vihmast sügist. 

 

Head teekaaslased! 

Igal aastal toimunud laulu- ja tantsupeod tugevdavad meie ühtsustunnet. Need 

aitavad meeles pidada meie ajalugu ja kultuuriväärtusi. 

 

Aastate jooksul on meie riik arendanud digikeskkonda, mis aitab nüüd - 

koroonaviiruse ajal - õppida ja töötada kodustes tingimustes. 

 

Armas koolipere! 

Ärgem laskem pandeemial oma tuju rikkuda! Olgem toeks üksteisele vaimselt ja 

igapäevases argielus. Nii saame ühiste pingutustega kiiremini võidu maailma 

tabanud kriisi üle. 

 

Saabumas on kevad, taassünni ja ärkamise aeg. Jätame siis oma vanad mured ja 

halvad kogemused seljataha, õpime nendest ja saame targemaks. Hoidkem ja 

armastagem ennast, üksteist, oma kooli ja isamaad! 

 

Palju õnne, Eestimaa!   

 

 

 

 

Anneli Proosväli, 8.b klass 

  



Palju õnne, minu Eesti! 

 

Austatud koolipere! 

Täna oleme kogunenud siia, et tähistada Eesti Vabariigi aastapäeva. 

Eesti on riik, mis on kannatanud üsna palju, aga nagu öeldakse, parandab aeg kõik  

haavad - nii on ka meie armsal Eesti rahval. 

Sada aastat  tagasi võitlesid meie esivanemad vabaduse eest, et tagada rahu ja 

tasakaal siin riigis. Nad andsid selleks kõik, isegi oma elu, et kaitsta isamaad ja 

saavutada riigile iseseisvus. 

Pärast umbes 20-aastast iseseisvust tulid meie riigis jälle rasked ajad, piirid olid 

kinni ning majanduslik olukord halb. Kuid 1991. aasta 20. augustil taasiseseisvus 

meie isamaa ja saime võidu aastakümneid kestnud võimu üle. Olime taas Eesti 

vabariik! 

 

Praeguseks on Eesti põllumajanduselt ja hariduselt igati arenenud riik ning võime 

olla uhked ja  eluga rahul. Meie kodumaa on küll väike, kuid  tõesti hea ning 

rahulik paik elamiseks: meil on kaunis loodus,  puhas vesi ja tugev rahvas, mis 

teeb Eesti täiuslikuks. Meil on väljendusrikas keel ja kultuur. Võrreldes ajaga 

pärast taasiseseisvumist, võime tunnistada, et Eesti on teinud arengus suure hüppe 

paremuse poole. 

 

Enamik meist peab rikkuseks ka nelja  aastaaega: kevad, suvi, sügis ja talv.  

Kevadel tärkavad  igal raagus oksal noored, värsked pungad, heliseb linnulaul, 

mis paitab hellalt kõrvu ning muudab seeläbi südame soojaks. 

Suvel särab päike peaaegu iga päev ning inimesed liiguvad mööda Eestit ringi,  

käies kontsertidel ja muudel üritustel. 

Sügisel puhuvad kargemad tuuled, mis viivad endaga kaasa värvilisi äsja 

langenuid lehti ning ilmad on vihmasemad. 

Talvel valitsevad just sel aastal toredad lumemäed ja loodus on peitunud paksu 

kasuka alla.  

Meil on jalust rabavad sood ning rabad, mida võibki imetleda jääda. 

 

 

Olen õnnelik, et saan elada Eestis ning imetleda siin peituvat ilu. Väärtustagem 

kõik oma kodumaad ning hoidkem seda vara, mis meil on! 

  

Soovin kõigile head Eesti Vabariigi aastapäeva! 

 

Kärolin Kuura, 8. b klass  



 

Tere, kallid kuulajad! 

 

Eesti vanasõna ütleb “Kes vana asja meelde tuletab, sel silm peast välja,” kuid 

minu arvates on meil eelmisest aastast palju õppida. Nimelt 2020. aasta alguses 

ilmusid esimesed uudised Hiinas levivast COVID-19 viirusest. Kõik olid 

veendunud, et viirus siia niikuinii ei jõua, kuid juba 13. märtsil pandi Eestis kinni 

kõik haridusasutused. Koolide sulgemine ja distantsõppele minek tekitas suure 

lünga Eesti õpilaste hariduses ja vaimses tervises. Kuigi Eestit on nimetatud e-

riigiks, tõestas distantsõppe saabumine Eestisse vastupidist. Ei õpetajad ega 

õpilased polnud valmis koduõppeks ja sellega kaasnevate probleemidega toime 

tulemiseks. Kasutusele võeti erinevad e-õpikeskkonnad ning kasutati ka 

videokõnet õpetaja ja õpilaste vahelise suhtlusvahendina.  

 

Karantiin mõjutas ka poliitikategelasi, kes hakkasid rohkem oma arvamust 

avaldama väljaspoole Eestit. Eestlased on mulle alati tundunud kui antisotsiaalsed 

isikud, kuid pidev üksindus ja piiratud kokkupuude inimestega tuletas meelde, et 

inimene on sotsiaalne loom, kellel on vaja suhelda teiste omasugustega. Võrreldes 

mõnede teiste juhtumitega väljaspool Eestit on näha, et siinsed elanikud suudavad 

teatud piirini ennast koos hoida. Olen kuulnud ka sellest, et  koroona tõttu hakkab 

ühiskond lõhenema: rikkad saavad järjest rikkamaks ja vaesed jäävad järjest 

vaesemaks. Hakkavad tekkima tugevalt eraldatud ühiskonnakihid. Kokkuvõtteks 

tahan öelda, et koroonaga kaasnevatest olukordadest oli suurem osa siiski 

negatiivsed ja ühiskonnana on meil palju arenguruumi. 

 

Aitäh kuulamast!  

 

Sarah-Sofia Brock, 8.f 

Mia Aurelia Kokk, 8.f 

  



Head kuulajad! 

 

Peagi on Eesti Vabariigi 103 aastapäev. See on meie Eesti sünnipäev. Sellel 

päeval on sobilik mõelda Eestile- tema ajaloole, tema tänapäevale ja tema 

tulevikule. Eesti on vaba riik ja meil pole peaaegu millestki puudust.  

 

103 aastat tagasi, kui sündis noor Eesti Vabariik, oli kõikide soov, et värskelt kätte 

võidetud vabadus jääks püsima ja riik puhkeks õitsele. Nii, nagu paljud 

demokraatlikud riigid maailmas. Eesti on võrreldes ülejäänud maailma riikidega 

päris väike, kuid see ei takista meil olla iseseisev ja tugev riik. Vahet pole, et 

Venemaa, Korea, Hiina ja veel paljud teised riigid on meist rahvaarvu, riigi 

pindala ja muude näitajate poolest palju eespool, on meil on ikkagi oma keel ja 

vaba valik, keda pooldada ja mida rääkida. 

 

Eestis elab kokku umbes 1,3 miljonit inimest. Esmapilgul tundub see number 

suur, kuid kui mõtlema hakata kogu maailma elanike peale, siis oleme sellest väga 

väike osa.  Eestis töötavatel inimestel on võimalik saada võrdlemisi head palka. 

Siinsed maksud ei ole suured ning ka pensionist on võimalik ära elada. Eestis on 

tasuta kooliharidus- algharidusest kuni ülikoolihariduseni. Viimasel ajal on 

ehitatud palju uusi riigigümnaasiume. Üle terve Eesti on palju väga hea 

tehnoloogiapargiga kutsehariduskoole, kus saavad tasuta õppida ka täiskasvanud. 

Väga tähtis on, et arstiabi on tasuta. Suured uuenduslikud haiglakompleksid 

võimaldavad ravida kõiki haigusi. Eesti e-riik on maailmas unikaalne. 

 

Tänaseks, mil elame arenenud majandusega demokraatlikus riigis, oleme meie 

need, kelle ülesanne on hoida ja arendada meie riiki. Saame seda teha läbi 

õppimise ja aktiivse osalemise koolivälises tegevuses. Meie sooviks on see, et 

Eesti oleks edaspidigi vaba elamiseks, õppimiseks, töötamiseks ja reisimiseks. 

Täna on päev, mil võiks soovida Eestile midagi head. Tulevikule mõeldes 

soovime Eestile selget sihti. Me teame, kust me tuleme, kus täna oleme ja kuhu 

tahame jõuda. Meil on jutustada oma eesti lugu. 

Meil on põhjust, mille pärast pidutseda. 

 

Elagu Eesti! 

 

9c_Mark Marcel Schwindt 


