
LAULAME OODI EESTI KEELELE 

 

Emakeelepäev on täna tuleme teid tervitama 

laulame teil eesti keeles, et me püsiks kõigil meeles. 

AJALUGU 

Üsna ammu kiviajas, kivist koopas, mitte majas 

Esivanem üksisilmi vaatas lõkketules filmi. 

MATEMAATIKA 

Eurodest ma suurt ei jaga, jagan meetrit minutiga 

Sekunditest suurt ei tea, valem ajab segi pea. 

BIOLOOGIA 

Igaühel omad geenid, mõnel möllamas hormoonid 

Sigimine on nii tore, taim või liblik  vahet pole. 

VENE KEEL 

Vene keelest laenu võetud, susisevad välja jäetud  

Putka, uulits ja kapusta – see on täitsa lumme lasta. 

FÜÜSIKA 

Ühel õun kord pähe kukkus, kui ta vales kohas tukkus 

Vannist välja voolas vesi, kui üks mees seal varbaid pesi. 

KÄSITÖÖ 

Labakinnast pilutades,  Tikitiigrit kaisutades 

Põimin, harutan ja õmblen, õppeköögis vahel tõmblen. 

KEEMIA 

Ime see, et ellu jäime, keemiakatses läbi saime 

Kokku pandud sai petrool, äädikas ja keedusool. 

MUUSIKA 

Noodivõti kole kõver, ta ei ole minu sõber. 

Do – la – sid on mitmes duuris, laulame kui linnud puuris. 

 

 

INIMESEÕPETUS JA MAJANDUS 

Tobu torkas näpu kõrva, leidis kõrvast tüki tõrva 

Äkki tekkis äriplaan – nüüd ma küll vist rikkaks saan. 

Kui müün turul tõrva maha, teenin raasikese raha. 

Siis võiks laia ilma minna – vaataks välismaal mõnd linna. 



KUNST 

Kahe käega sõtkun savi, et saaks valmis rahutuvi. 

Lisan liimi, lisan värvi, selles tunnis puhkan närvi 

GEOGRAAFIA 

Kaduma on läind ekvaator, seda otsib ekskavaator,  

tõstis ümber mitu mäge kujundades Emajõge. 

KEHALINE KASVATUS 

Jooksen, hüppan üle lati, külje alla ootan matti 

Mängin jalkat, tõukan kuuli, tantsin valssi mitu tuuri. 

SAKSA KEEL   INGLISE KEEL 

Sõnu õpin võõras keeles, püsivad need kehvalt meeles. 

Ain-zwai- trai – on sõnad selged, tunduvad mu päevad helged. 

Ai on mina, mul on valus, ai on silm, mis kinni vajub. 

ARVUTI 

Hiir see hüppas, läp see kargas, viirus monitori valvas 

Power Point ja Excli tabel  - Interneti pole vahel. 

ÜHISKOND 

Ühiskonnas palju kära, valimised toimund ära 

Erakondi on meil palju, seisavad me eest kui kalju. 

KIRJANDUS 

Kaarel kõndis kaenlas kaktus – koolimajas lõpeb aktus 

Kas ka sina meeles pead oma õpetajat head? 


