
1. Mis sul täna söögiks oli? 
2. Kas sa nägid täna kedagi nina nokkimas? 
3. Mis mänge te vaheajal mängisite? 
4. Mis oli naljakaim asi, mis täna juhtus? 
5. Kas keegi oli sinu vastu täna eriliselt kena? 
6. Mis oli kõige kenam asi, mida sa ise kellegi heaks 

täna tegid? 
7. Mis pani sind täna naeratama? 
8. Milline su õpetajatest elaks üle zombide rünnaku? 

Miks? 
9. Milline oli põnev fakt, mida sa täna õppisid? 
10. Kellel oli kaasa pakitud parim lõunasöök? Mis 

see oli? (Eesti kontekstis võiks siin ehk uurida, kas 
laps teab, mis on tema sõprade lemmiksöögid.) 

11. Mis pakkus sulle täna väljakutset? 
12. Kui kool oleks lõbustuspargiatraktsioon, siis mis 

see oleks? Miks? 
13. Kuidas sa hindaks täna oma päeva skaalal 

1-10? Miks? 
14. Kui üks su klassikaaslasteks saaks olla üheks 

päevaks õpetaja, siis kelle sa valiksid? Miks? 
15. Kui sul endal oleks võimalus olla homme 

õpetaja, siis mida sa tunnis õpetaksid? 
16. Kas keegi ärritas sind täna millegagi? 
17. Kellega sa tahaksid sõbraks saada, aga veel 

pole saanud? Miks mitte? 
18. Mis on su õpetaja raudseim reegel? 
19. Mis on vahetunnis kõige popim meelelahutus? 
20. Kas su õpetaja meenutab sulle veel kedagi, 

keda sa tunned? Keda? 



21. Räägi mulle midagi, mida sa täna mõne oma 
sõbra kohta uut teada said. 

22. Kui tuleksid tulnukad ja viiksid kosmoselaevale 
kolm õpilast, keda sa soovid, et nad valiks? Miks? 

23. Mida abistavat sa täna korda saatsid? 
24. Mis hetkel sa enda üle kõige rohkem uhkust 

tundsid? 
25. Millist reeglit oli täna eriti raske järgida? 
26. Mis on kõige tähtsam asi, mida sa loodad 

õppida, enne kui kooliaasta läbi saab? 
27. Milline inimene sinu klassist on su täielik 

vastand? 
28. Milline ala koolis või kooliõuel on kõige toredam, 

kus on kõige lõbusam aega veeta? 
29. Millise oskuse mänguväljakul sa plaanid sel 

aastal veel omandada? 
30. Kas kellelgi su klassist on raskusi reeglite 

järgimisega? 
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