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AKTIIVNE OSALEJA 

Metsakool avas sügisel taas uksed uutele õpilastele. Õpetajaks oli Metsakoolis 

preili Siga. Uued õpilased kogunesid klassi. Jänes oli eriti usin ja tähelepanelik 

õpilane. Ta tahtis kõigest osa saada. Matemaatikas olid nad Oravaga klassi 

parimad. Õpetaja otsustas saata Jänese ja Orava matemaatikaolümpiaadile. 

Siil märkas kohe, et Jänes on spordipoiss. Ta kutsus Jänese jalgpallitrenni. 

Lepiti kokku, et mängitakse kolm korda nädalas: esmaspäeval, kolmapäeval ja 

reedel. Jänes oligi alati kohal, sest trenni teha on kasulik. Ka sõbrale antud lubadust tuli pidada. 

Kägu, kes oli aktiivne klassivälises tegevuses, kutsus Jänese lauluringi. Lepiti kokku, et see 

toimub teisipäeviti. Jänesel oli vali lauluhääl. Kohati laulis kohe nii valjusti, et kägu pidi saateks 

kukkumise katkestama. 

Part ei tahtnud üksi ujumistrennis käia. Nii lubas Jänes talle, et nad kohtuvad neljapäeval jõe 

ääres. Jänes kartis küll pisut vett, aga sai ju sõbrale lubatud. 

Ahv oli suur loodusesõber, kellele meeldis matkata. Ta kutsuski Jänese laupäeval 

matkarajale. Jänes hakkas juba õhtul matkakotti pakkima, et midagi vajalikku maha ei ununeks: 

joogipudel, taskunuga, päikeseprillid, fotoaparaat, taskulamp … Kott sai päris raske. Ahv oli 

kaasa võtnud aga hoopis seenekorvi ja asus nüüd usinasti seeni tutvustama. 

Looduses liikudes hakkas sõpradele silma, et inimesed olid metsa alla jätnud palju prahti. 

Ahv tegi ettepaneku tulla pühapäeval tagasi prügi korjama. Jänes oli küll pisut väsinud. Raske 

matkakott rõhus selga ja jalad olid tinarasked. Kuid ta ei tahtnud sõbrale ära öelda.  

Pika päeva lõpul ei suutnud Jänes enam sedagi meenutada, milliseid seeni oli Ahv näidanud. 

Oli see nüüd põlvik või pilvik? 

Järgmisel päeval puhastatigi koos metsaalust. Õhtuks oli Jänes väsinud, kuid rahulolev, et sai 

jälle midagi kasulikku teha. 

Esmaspäeval, kui tunnid algasid ja teised loomalapsed rõõmsalt ja puhanutena kooli tulid, 

istus Jänes väsinult pingis. Ta haigutas ja haigutas ning vägisi vajusid silmad kinni. 

Kui preili Siga tunni uue osani jõudis, magas Jänes juba norinal. 

 

 


