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3 G KLASS 

AUTOR TRIINU SIBUL 

 

Kodukoht Viimsi 

 

Kui sa otsid kodu uut, mul on sulle soovitus: 

Tule vaata meie juurde, kas ehk leiad pesa suure. 

 

Meil on kaunid kortermajad, imearmsad lilleaiad. 

Vaiksed õued tänavad, põõsad, linnud, liblikad. 

 

Meil on mõisapark ja spa, kõikjal jalutada saad. 

Rattateed ja uisurajad, mida rohkemat sa vajad? 

 

Nõlvapeal on majakas, laevu merel tervitab. 

Sest, et meri on meil ka kõiki randa ootamas. 

 

Siin sa elad justkui linnas, aga loodus on meil hinnas. 

Viimsis elada on hea seda nüüd sa teadma pead. 

 

 

PÜÜNSI KOOL 

RICHARD 

 

Viimsi 

 

Viimsi on tore, vargaid siin on vähe. 

Iga inimene rõõmus siin 

Poisi nimi oli Siim. 

 

Metsi siin on mõnusalt palju, 

Viimsis ka üks väike kalju.  

Kalju nimi Lubja mägi, 

ammu aega tagasi üks avastaja nägi. 

 

 

PRANGLI PÕHIKOOL 

MATTIAS LINHOLM 

2 KLASS 

 

Viimsi 

 

Metsa, meri ja saared Viimsi – suuremad aarded, 

Palju lapsi on vallas, tore elu neil alles. 



 

Viimsis mu kodu, Viimsis mu kool, 

Isa-ema armastav hool. 

 

 

PÜÜNSI KOOL 

SANDER JÜRGENSON 

5B KLASS 

 

Viimsi, Eesti poolsaar – seda näitab maakaart. 

Meil on metsad, mägi, rand, Viimsi – Eesti suurim vald. 

 

Viimsis asub palju koole, hommikuti kooli poole,  

kõnnib palju koolilapsi, paljud üsna väiksed jütsid. 

 

Viimsis kõigil ilus kodu, kauneid maju on siin sadu. 

Siin on mõnus elada, õppida ja puhata. 

 

 

PÜÜNSI KOOL 

MIHKEL LAANES 

 

Viimsi 

 

Ma elan Viimsis, sest siin on lahe ning tore ja probleeme siin pole. 

Siin pole üldse kole ja naisi siin vähe ka pole. 

 

Elu on siin ilus ja majad on kõik ilusad ning lastel on palju rampe 

Ja koole pole siin üldse vähe. 

 

 

VIIMSI KESKKOOL 

5 D KLASS 

 

LUULEPÕIMIK  

 

Meil Viimsi on tore elu, seda tõestab kauakestev melu. 

Edasi räägime Teile, mis Viimsis meeldib meile. 

 

Viimsi Spa on väga lahe, vesi pole üldse jahe. 

Söök seal on mahe, aknast paistab vaher. 

Mulle meeldib Viimsi Spa, sest seal lõpus on suur A. 

 

Rannas palavus tapab, ja murul vedeleb koerakaka. 

Vesi on soe ja mõnus, kuid talvel pole vees kuigi õdus. 

Siiski mõni hull vahest külma vette hüppab, 



Õnneks Viimsis pole raba, muidu hullud hüppaks rappa. 

 

Väike venna liiva sööb, laine vastu kõhtu lööb. 

Ema külma jäätist toob, isa limonaadi joob. 

 

Merevesi laksub väike jalg katsub. 

Palju lapsi merevees, kaldal seisab väikemees. 

Merevees vetikad, rannas naised seksikad. 

 

Meri, mets „Ahhaa!“ See ju me kodumaa. 

Kuid loomad, linnud tean ma, et nendeta me elada ei saa. 

 

Siin Viimsis on üks koht, kus ümber kasvab roht. 

See asub metsa sees, keda kutsume Tädukuuse mees. 

Üks eriline asi veel, ta särab koidus, õhtu eel. 

 

Ta seisab suure kivi peal, ja juurtega on kinni seal. 

Tädu kuusk on väga pikk, ning seisab kivi peal kui tikk. 

Ta valvab seda metsa sadu aastaid, kuid palun ära seda metsa laasta. 

 

Saad sporti teha igat moodi,  

saad palli mängida nii kodus kui ka koolis. 

On saalihokit ja võrkpalli. 

Saad nii joosta kui ka hüpata, 

vaata ainult, et ei kuku sa. 

 

Viimsis sportida on tore, sportimine siin ei ole kunagi nõme. 

Peale trenni olen alati väsinud, koju jõudes olen rõõmsalt räsitud. 

Viimsis elab ka Eha Rünne, kellel kettaheite hinne kümme. 

 

Viimsi kool on väga tore, siin ei ole üldse kole. 

Koolis palju sõpru mul, ja alati kaasas mul on niidirull. 

Õppimine mulle väga meeldib, ja palju toitu ma seal ei seedi. 

 

Nagu igas vallas/linnas, Viimsis on legendid. 

Vanast koolist ühest liftist, metsast ja veel paintist. 

Vanas koolis ja ka paintis kummitused peidus. 

 

Liftis jäi üks mees vist alla, täpselt ma ei mäleta. 

Metsas käivad joodikud, nad pidutsevad ka koidikul. 

 

Aga siin Viimsis eriline seegi, 

et elu mitmekesine meile kodukohas meeldib! 

 

*paint – kummituslik maja 

 



PÜÜNSI KOOL 

Raul-Eerik Allas 

 

Viimsi 

 

Viimsi on poolsaar 50% metsa. 

Meil neli on koole, üks laguneb, teised suitsevad. 

Siin palju on vett, purjetajaid ohtralt. 

Siin küla kiik mis alatasa suletud. 

Jaanipäeval pidu toimub, mis tasuline alatasa. 

 

 

PÜÜNSI KOOL 

Edgar Vunš 

 

Viimsi 

 

Viimsi on lahe, sajab siin koguaeg rahe! 

Vesi on siin jahe, aga inimestel on hea tahe! 

Mets on siin suur, puudel on kõva juur. 

 

 

PÜÜNSI KOOL 

Gregori Tartes 

 

Viimsi 

 

Mina elan Viimsis, siin on megalahe! 

Naisi on siin palju ja koledaid on vähe. 

Rambid on siin hooldatud ja Viimsi Tõuksi jooks on loodud. 

 

 

PÜÜNSI KOOL 

Otto-Paul 

 

Viimsi 

 

Viimsi on tore koht, seal ei varitse kurjus ega oht, 

Siin elavad lapsed ja emad, isad, vanaemad ja vanaisad. 

 

Metsas elavad loomad ja linnud, nemad on rõõmsad kui kala vees. 

Lilled ja puudki elavad rõõmsalt, neid ei sega keegi ja elavad kõigi ees. 

 

 

 

 



PÜÜNSI KOOL 

1 KLASS 

 

Viimsis elavad emad ja isad, vanaemad ja vanaisad. 

Viimsis lapsi on palju häid, meid nii lasteaias kui koolis käib. 

 

Viimsis on Viimsi eri, need on mets ja meri. 

Kui tõmbad kopsud värsket õhku täis, siis varsti maratonil käid. 

 

Siin au sees ongi sportlik meel, rattad liiguvad Viimsi teel. 

Viimsist võid leida ka sõpru häid, neid siin ka külas käib. 

 

Loeb see, kes oled sa ise, kas arvestad teistega, 

kas oled rõõmus selles erilises paigas, helesinise taeva all. 

 

 

VIIMSI KESKKOOL 

4B KLASS 

 

Luulepõimik „Jõuluks koju“ 

 

Vihma sajab, tuul on vali – kuhu kadus meie tali. 

Ainult vihma meil ju sajab, ühtki jõuluhüüdu ei kaja. 

 

Viimsi lapsed, Viimsi loomad – kes küll neile jõulu toovad. 

Lumesadu ootavad, jõulukinke loodavad. 

 

Lumi sajab, lumi sajab – katab teed ja katab majad. 

Viimsi kattub lumega, kõik jõuluks koju tulevad. 

 

Viimsi parim kodupaik. Oled armas mulle. 

Siin ma kasvand, sirgund suureks. 

Kui taaskord käes on jõuluaeg. Meenub kodu kallis. 

Siia tulen tagasi kui maa on lumest valge. 

 

Viimsi vallas tore elu, iga nädal mõnus melu. 

Vaatan merel sõitvaid laevu meenutades möödunud aegu. 

Vabaõhumuuseumis olen käinud, kaluriküla elu olu näinud. 

Vallal pikk on merekallas, minu kodu Viimsi vallas. 

Peagi külastada saab meie valla jõulumaad. 

Kes ei tahaks jõuluks koju, seda tahab iga poju. 

 

Viimsi on ilus, kui lumi on maas, eriti siis kui jõulud on taas. 

Jõuludeks kõigil on ühine soov, et olla saaks kodus ja perega koos. 

Pühadeks ehime Viimsi kõik ära, et kaugele paistaks ta imeline sära, 

et koju näeks tulla ka kõik need, kelle viinud siit eluteed! 



Lõpuks olen suureks saanud, maailma ma jalutan, 

panen püsti suure äri, rohkem ära minult päri. 

Ja kui äri kaob ära, siis nutta ma küll ei taha, 

lähen reisin sinna-tänna, otsiks koha kus saaks olla. 

Aga ikka kurb mu meel, sest varsti tuleb jõulumees, 

siis ei ole kuuse lõhna, ruttu-ruttu koju ruttan, 

alati mind ootab ees, minu vald ja kodutee. 

 

Vaikse lumesaju ajal, vaatab aknast välja ta. 

Mõtleb kuidas läheb teistel, armsal, kallil kodumaal. 

Kuid äkki sähvatab valgus, ja ta ees seisab jõuluhaldjas. 

Kõik hetkeks vaid pimedaks läheb ja haldjas ütleb tal: 

„Ava oma silmad ja sa näed seda imet mis on sinu ees“ 

Ta avab silmad ja ütleb, nähes kõike seda sära: 

„Siit kaunist Viimsist ei lähe ma enam kunagi ära!“. 

 

Kas sa tead kus elan ma? Proovi ära arvata. 

Meil on meri, meil on maa, Eesti kauneim poolsaar. 

Viimsi on mu kodu nimeks, aga ärge pange imeks. 

Paate täis on mererand, kala on siin suurim and. 

Armastan ma oma valda, laeva vaatan kodu kaldalt,  

hüüan tulge meile, näitan teile Viimsi vald on hea. 

Siin te pettuma ei pea. 

 

Viimsi vald on tore vald, jõuludel veel toredam. 

Mõisapargis lumi maas, talv on kätte jõudnud taas. 

Olen Saaremaal, Paides või Tallinnas ma, jõuluks koju pean tulema. 

Hea olla on Viimsis taas, siin teisiti lõhnab – vist toit parem ka. 

Sest siin on mu kodu ja Viimsi kool ja sõbrad, trenn ja perekond. 

 

Viimsis on tore, halba siin ei ole, siin on kaunid majad ja õnnelikud ajad. 

Lapsed käivad koolis ja lõbus on siin neil,  

palju, palju rõõmu on igal pool siis meil. 

Meil on suur-suur meri ka ja lõbus olen ma,  

tule siia ikka meie poole ka! 

 

Kodust kaugel oleme, kinos „sõud“ vaatame,  

mida meie teeme seal? 

Koju tuleme me pea. 

Jõuluks koju alati, valmis teeme salati. 

Viimsi vallas elame, hapukapsast keedame. 

 

Kaugel on nii üksildane, kurbus hinge poeb,  

mõte lendab kodupoole, koju kus on soe. 

Viimsi vald mu kallis, hea jõuluks koju soovin ma. 

Koju kus on pere, sõbrad tuttavad ja käidud rajad. 



Tean, et on vaid loetud päevad, kui mu soovid täide läevad. 

Varsti juba kodus ma oma kalli perega. 

 

Suure linna külje all, asub meie Viimsi vald. 

Lähedal on kõik meil siin, ümber valla mereviirg. 

Koolimaja uus ja hea, linna minema ei pea. 

Kõige rohkem lapsi meil, iial igav pole neil. 

Kasutada spordisaalid, ujulad ja purjepaadid. 

Teha saab siin teatrit head, tantsida ja laulda ka. 

Uusi maju kerkib veel, et ka need kes veel on teel, 

leiaks jõuluks oma maja, kõigil on ju kodu vaja. 

 

Viimsi on mu kodu vald, siin ma elan,  

siin meil maja ja kõik mis elamiseks vaja. 

Jõuludel paks lumi maas ja väga palju tuiskab ka. 

Jõuluks koju tahan ma, sest Viimsis on mu kodumaa. 

Talvel on siis väga ilus, aknast näen ma mere ilu. 

Siin mu sõbrad, vennad-õed, siin saan selgeks koolitõed. 

Suureks kasvades ma rajan siia oma kodumaja. 

 

 

VIIMSI KESKKOOL  

5 F KLASS 

 

LUULEPÕIMIK 

 

Viimsi on kena poolsaar, seal auhinnaks on Viimsi vaal. 

Viimsis kasvab karulauk, tuul müristab mis välk ja pauk. 

 

Viimsi on väike poolsaar, koolis töötab Maido Saar. 

Viimsis on suur kuusk, mis on kasvanud paksust puust. 

 

Viimsis ilus loodus ja Tädu kuusest pole puudust, 

Viimsi kool on suur nagu Hundi koopa suu. 

 

Viimsis väga suur kuusk, minul kadunud üks suusk. 

Kuu ja tähed säravad taevas, käime merd ka vahel kaemas. 

 

Meil on tugev tuul, Viimsi see sõna minu suul. 

See nimi on minu kodu, ema ootab kodus rõdul, 

samuti on ilus meri, minus voolab Viimsi veri. 

 

Meil on Viimsi Teataja, see on igavuse peataja. 

Heldurburgeri friikas ja lastele see söögi isu teeb. 

Siin on Laidoneri park ja mäe all kasvab karulauk. 

 



Viimsis on hea kool, õppimisele pööratakse suur hool. 

Head spordivõimalused Viimsis on ja tarkust on siin terve tonn. 

 

Iga tööpäev lõppeb kool, lapsi täis on terve pood. 

Letilt kadunud saiad, krõpsud, 

pärast lapsed kõik on paksud. 

 

Viimsi on ilus ja suur. Puhub suur ja tugev tuul. 

Siin on SPA kus ujume, haigla kus end ravime. 

 

Viimsis lumi varsti maas, jõulud algavadki taas. 

Viimsi loodust katab lumi, mul on kodus ahjus tuli. 

 

Viimsis on koguaeg tuul, aga jõulukuusk on meil suur. 

Jõuluajal on hea meil tuju, tule ikka jõuluks koju. 

 

Tarkust täis on minu pea, koolis ikka asju tean. 

Jõuluks koju tule nüüd, ootab sind siin jõuluhüüd. 

 

 

VIIMSI KESKKOOL 

6 E KLASS 

 

Hakkan jalgu sirutama,  

mõtlen millest kirjutaja… 

 

On üks kallas, mis asub Viimsi vallas. 

Viimsis elada on cool,  

koolimaja meil uhke ja suur. 

Ning iga maja taga kuur. 

Viimsis elada on hea. 

Siin võib maju lugeda terve pika rea. 

Hooneid meil on mitut värvi. 

Mõnikord see ajab närvi. 

Viimsis on ka palju kohti kus võib aega surnuks lüüa, 

näiteks võib Imre Kose restoranis süüa. 

Lasteaiad uued, moodsad 

Comarketist saab toidu soodsalt. 

 

Viimsis palju trenne, ringe,Viimsi Spas saab maha pinge. 

Ja kui vahel keerab kõhus, arstiabi on meil tõhus. 

Lapsed on siin lõbusad ja vanamemmed kõbusad. 

 

Reipalt astub kõigi tald,kel koduks Viimsi vald. 

Viimsisse kindlalt tule sa, siis näed kui hea on siin elada 

 



VIIMSI KESKKOOL 

5 E KLASS 

Karl Joonas Alamaa 

 

Palju lapsi Viimsi vallas, igas külas, igas rannas. 

Elavad siin mõnusalt, sõbralikult lõbusalt. 

Oo mu kallis Viimsi väike, siin sul palju külasid. 

Rohuneeme, Tammneeme nendest räägimegi enne. 

Rohututid Rohuneemes olekult on nõnda nõtked 

Tammneeme uhked puud, mida sasib tugev tuul. 

 

Järgmisena meil järjekorras Haabneeme, Leppneeme. 

Siin meil värisevad haavad, neemel kaunid luigekaelad 

Randvere rand on meres Metsakastis küla kui kastis 

Lubja külas lubjakivi leidus, Kelvingi meil metsa taga peidus. 

Lehvitame üle mere Aegna, Prangli, Pandju poole 

Ütleksime teile „tere“! kui vaid sõidaksime Soome. 

 

 

VIIMSI KESKKOOL 

3 G KLASS 

Kristiina Kivimäe 

 

Viimsi vallas elada hea, kaugele laps minema ei pea. 

Mõisapargis puud tuule käes liiguvad, väikesed lapsed mänguväljakul kiiguvad. 

Suured lapsed kooli teel, kooli mahub neid palju veel. 

Emad-isad töölt õhtul koju ruttavad, paljud neist omavahel Viimsis tuttavad. 

Lapsed kaasa Viimsi Spasse võtavad, sageli terviserajale tõttavad. 

Aasta lõpuks kauniks end seavad, kõik ikka üksteist ballile veavad. 

Suvel mõnus tuuleõhk jahutab, meri – see nii ahvatlevalt vahutab. 

Kõik koos merre hüppavad, pärast mereliiva jalgadelt lükkavad. 

Viimsis nõnda mõnus ja hea, kaugele keegi sõitma ei pea. 

 

 

VIIMSI KESKKOOL 

2 H KLASS 

 

On olemas üks tore paik. See koht on vaikne hea. 

Ma jõuluks su sinna viiksin. See koht on meie Viimsi! 

Väike poolsaar jõulurahus, mereäärne puhkus sul. 

 

Ootame me jõulukuud, saame suure jõulupuu. 

Taevas särab kuldne kuu, valgustab ta Viimsit suurt. 

 

Meri on nii ilus, lainetav ja ilus. Merelt puhub tugev tuul, Viimsi rahvas ikka truu. 

Suvel on siin mõnus soe, talvel sooja joppe poen. 



Mina tahan jõuluks koju! Oma koju Viimsisse. 

Tuba soe ja mõnus, perel hea ja õdus. 

Ema piparkooke teeb, potis kartul, kapsas keeb. 

 

Meie kodu Viimsis. Meil on hea tiim siin. 

Kaunid koolid lasteaiad, mänguväljakud on laiad. 

See on koht kus õppida, hiljem veidi sportida. 

 

Ise olen väike laps, kes Viimsi koolis käinud aastat kaks. 

Sõber tule sina ka, Viimsis hea on elada! 

 

Taevas sõidab saanike, jõulumehe nimi on Jaanike. 

Tal kingitused koti sees, et olek rõõmus meie meel. 

 

Jõulud on Viimsis toredad. Siin pole inimesed tigedad. 

Jõuluõhtul maas on lumi, päkapikud askeldavad hommikuni. 

 

Viimsi on nüüd jõulud käes, see on küll tore üks päev. 

Viimsilane, tule jõuluks koju! Viimsi juba ootab sind. 

 

Siin olla hea ja rahulik, mina olen õnnelik. 

 

 

VIIMSI KESKKOOL 

5 C KLASS 

 Luuletajad Maria Ivask ja Marta Katmann 

 

Minu kodukohaks on Viimsi, kus on meri ja metsad ja maad, 

palju päikest ja värsket õhku, seda igal pool Eestis ei saa. 

Siin on koolid ja lasteaiad, kaubakeskused ja Viimsi Spa, 

siin asub Fertilitas-haigla, kus kord talvel sündisin ma. 

Mulle tõesti meeldib me Viimsi, kus on meri ja metsad ja maad, 

siin on päikest ja värsket õhku, seda igal pool Eestis ei saa. 

 

Ühel kaunil sügisõhtul toimus lõikuspidu Viimsis. 

Pidurooga ajas kõhtu jänes, karuott ja kriimsilm. 

Pidu võttis tuurid üles, mindi Paati diskole, 

ühislaulmist juhtis jänes otse Cocotrillo ees. 

Rahvast tuli kokku Pranglilt, Püünsist, Pringist, Kelvingist. 

Haab- ja Lepp- ja Rohuneemest tulid terved külad vist. 

Laidoneri mõisa nõlval kaikus võimas ühendkoor. 

Sõber seisis sõbra kõrval, laulis vana laulis noor. 

 

 

 

 



VIIMSI KESKKOOL 

2 G KLASS 

 

Hei Viimsilane! Kuula nüüd, siit tuleb kooli luulehüüd. 

Tervitame jõulutaati, keda armastame ammust saati. 

Viimsi valla eripära on Soome lahe sära. 

Mulle meeldib Viimsis elada, siit kaugelt näeb ka Tallinna. 

Rannarahva Muuseumis saab ajalooga tuttavaks: 

Kuidas kala püüti ja võrku parandati – on elu läinud kergemaks. 

On ka teisi kohti veel, tule vaid ja vaata. 

Viimsi, see pole ainult meri ja liiv. Sa veeda siin vaid mõni viiv ja mõistad nii, 

et mujal on vaid piin! 

Ükskord kaugel ära olin ma – soe on Brasiilia. 

Jõuluvana lahke mees, ujus soojas merevees. 

Jõuluks ikka koju sõitsin ma, paigaks Viimsi suur ja hea! 

Kui rännumehed tulevad koju, siis peredel on hea tuju. 

Viimsi on ju kodu koht, siin ei varitse meid oht. 

Jõuluajal tulesäras meie ilus kool, rõõmsaid laste kilkeid kajab siin nüüd igal pool. 

Päkapikud hiilivad ja lapsi silmas peavad. 

Viimsis lapsed päris head on, seda nemad näevad. 

Jõuluks koju Viimsi rahvas, siin on jõulud vahvad. 

Jõuluõhtul oma kodus on ju olla väga mõnus! 

 

VIIMSI KESKKOOL 

1 C KLASS 

 

Viimsi Vald 

 

Viimsis on tore kool. Ta on tuntud igal pool. 

Ta on Eesti suurim kool. Sellest paremat ei too. 

Viimsi koolis head söögid. Viimsis ilusad on köögid. 

Viimsis on mehed ja Viimsis on kered. 

Pärast tõstavad kangi. Siis puhkavad Pranglil. 

Viimsis on ilus spa. Palju maju on ka. 

 

 


