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KILTSI KOOL 

 

Kiltsi kool kui tore see, 

mulle meeldib koolitee. 

Kui sa õpid palju tead, 

siis sul elus rohkem veab. 

 

Kiltsi kool kui tore see, 

küll on ikka ilus see. 

Oma klass ja oma tööd, 

kui sa tahad õpi veel. 

 

Kiltsi kool kui tore see, 

siin ma õpin palju veel. 

Siis me aina võidame, 

kui me aina sõidame.  

 

Janely Miadzielec 

 

MINU SUVI 

 

Minu suvi möödus väga kiiresti. Suve alguses 

käisime klassiga rattamatkal Kuremäel.  
 

Kuni juulikuu lõpuni olin isa juures. Juulikuu algul 

aitasin oma õe sünnipäevaks sünnipäevavatoite 

valmistada ja tube koristada. Juuli lõpus käisin 

isaga Peipsi ääres ja Liimalas puhkamas.  
 

Augusti algul käisime ema, õe, onu, onupoja ja 

onutütardega Bulgaarias puhkamas.  Augusti 

keskel olin Kiltsis ning suhtlesin oma sõpradega. 

Augusti lõpupoole käisin Karli sünnipäeval ning 

paar päeva hiljem Robbie Williamsi kontserdil. 
 

 Paar päeva pärast kontserti käisin sõbranna 

sünnipäeval. Kaks päeva pärast seda tegin kooli 

jaoks sisseoste ning siis juba saabuski 1.september 

i aktus ning suvevaheaeg sai läbi. 

Kadri Reimann  

 

 

6 ja 7. klassi jalgrattamatka esimene 

peatuskoht enne pika retke algust 

Jõgeval. 

 

Kassinurmel 

MEIE SÕNA 
KILTSI PÕHIKOOLI HÄÄLEKANDJA          SEPTEMBER 2013 
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TUTVUME ESIMESE KLASSIGA! 

Küsitlesime 1. klassi õpilasi, sest soovisime neid paremini tundma õppida. Küsisime viis 

küsimust. 

LAURI PENT 

Lemmikvärv: roheline 

Lemmiktoit: kõik söögid 

Lemmikõppeaine: eesti keel 

Lemmiktegevus: õppimine 

Parim sõber: Rander 

 

 

 

 

RANDER MÖLDRE 

Lemmikvärv: roheline 

Lemmiktoit: kartulisupp 

Lemmikõppeaine: eesti keel 

Lemmiktegevus: rattaga sõitmine 

Parim sõber: Thristan 

 

 

 

 

  

 

ROBIN HIIESALU 

Lemmikvärv: sinine 

Lemmiktoit: kartulipuder 

Lemmikõppeaine: kehaline  

Lemmiktegevus: rattaga sõitmine 

Parim sõber: Maikel 

 

 

 

 

 

LUPE TOPKIN 

Lemmikvärv: roosa 

Lemmiktoit: polegi 

Lemmikõppeaine: kunst 

Lemmiktegevus: kassiga mängimine 

Parim sõber: Aleksia 

 

 

 

 

Küsitlesid Kadri Reimann (6. klass)  ja Merette Möldre (5. klass) 
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MILLEKS LUGEDA? 

Milleks me õpime kirjandust? Mida see meile annab... mida see mulle annab? Kirjandus on üldine mõiste. 

Me ei mõista selle all ainult tunde, vaid ka raamatuid, ajakirju, ajalehti. 

Iga inimene loeb vähemalt korra elus raamatut. Juba lapsest saadik. Kui laps läheb esimesse klassi, antakse 

talle aabits, kust ta õpib lugema, et elus edasi minna ja end arendada. Sama oli ka minuga. Kui läksin 

esimesse klassi, anti mulle aabits, kuigi lugem õppisin juba varem. Kirjandus – kõik raamatud-  on mind 

elus edasi viinud.  

Põhiliselt meeldib mulle lugeda ainult noorsooromaane, kuna need lähevad mulle hinge. Raamatutega 

seoses olen üsna emotsionaalne. Olen poetanud mõne pisara kurva lõpu peale ja olen naernud end herneks 

mõnd naljakat kohta lugedes. Kui naeran, siis mõnikord isegi mu õed – vennad ei  saa aru, miks ma seda 

teen. Raamatutes kasutatakse mõnikord hästi lahedaid sõnu ja väljendeid, mida olen isegi kasutama 

hakanud. Sealt saab ka häid ideid, mida olen proovinud. On inimesi, kes kirjutavad luuletusi ja niimoodi 

väljendavad oma tundeid. See kõik on kirjandus. Kui kirjandust ei oleks, siis ma ei kujutaks ette, millised 

me praegu oleksime, kuna kirjandus ongi põhimõtteliselt inimest edasi aidanud. 

Kirjandust me õpimegi selleks, et oma suhtlemisoskust ja ka ennast arendada. Minule on kirjandus väga 

palju andnud. Lugege siis kindlasti kohe mõnuga! 

Marissabell Miadzielec 

 
NALJAKAID JUHTUMISI 

Ühel õhtul oli meil koolis klassiõhtu, kus kohal oli 

terve meie klass. Mina ja Ants korraldasime 

inimröövi. 

Mina: (raadiosaatja teel) Tooge 5000€, muidu lasen 

Antsu maha! 

Ants: (raadiosaatjateel karjudes) Tooge raha, palun! 

Mina: Kui soovite Antsu, siis tooge 5000€ 

varuväljapääsu juurde ning kui keegi vaatab pealt ja 

ma märkan, siis te ei näe Antsu enam kunagi! 

Keegi ei reageerinud. 

Läksime siis klassi juurde ja Ants karjus klassi ukse 

juures. 

Ants: Tooge Joosepile 5000€, muidu mind enam ei 

nähta. 

Klassiruumis vaatasid kõik filmi ega teinud Antsust ja 

minust väljagi. Me läksime siis ka õudukat vaatama. 

Joosep Joor 

SÜNNIPÄEVAL 

Ühel minu sünnipäeval läksime kõik 

batuudile. Meid oli viis tükki ja me 

hüppasime ja hüppasime. Janelle ütles: „Ma 

olen kindel, et keegi kukub.“ 

Kõik arvasid, et ega jah. 

Me hüppasime edasi ja varsti hakkasid kõik 

naerma. Hüppasime ja järsku kukkus üks 

meist läbi võrgu. Me naersime, nagu oleks 

tsirkus meie ees mingit ägedat asja tegemas. 

Ja nii tekkiski minu batuudile üks suur auk. 

Karl-Silver Kööp 
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KEELTEPÄEVA VIKTORIIN 

Teisipäeval  24. oktoobril kolmanda tunni ajal toimus  Kiltsi  Põhikooli suures saalis 

keeltepäeva  viktoriin. Osa võtsid 3-9 klassi õpilased. Küsimusi oli kokku 23.  

Küsimusi oli nii eesti keele, murrete, Inglismaa kui ka Venemaa kohta. 6. klassi jaoks 

olid Venemaa kohta käivad  küsimused natuke rasked, sest nemad hakkasid alles sellel 

aastal vene keelt õppima.  

Kuid muidu oli tore viktoriin. 

Birgit Miadzielec 

 

 LIIKLUSPÄEV 

Sel aastal algas liikluspäev helkurite kontrolliga. Selgus, et enamikel õpilastel puudusid 

helkurid. Arvati, et on veel valge ja helkur pole vajalik.  

Kolmanda tunni ajal testis õpetaja Tanel õpilaste teadmisi liiklusviktoriiniga. Küsimusi oli 

mitmeid erinevaid ja kõige paremini teadis vastuseid 8. klass.  

Järgmisel päeval tegid õpetajad taas üllatusliku helkurikontrolli. Seekord oli palju rohkem 

õpilasi, kellel rippus küljes väike elupäästja- helkur.  

Tuletame meelde, et helkuri kandmine võib päästa elu.  

 

Hommikune helkurikontroll Liiklusviktoriin 
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KUNINGALUGU 

Elas kord üks kuningas, kes sai isaks. Printsi nimeks sai Will. Teise kuningriigi kuningad kinkisid talle 

erinevaid kingitusi. Aga kõige võimsam  kuningas kinkis talle draakoni muna. 

Kaks aastat pärast Willi sündi suri ta ema, ohverdades ennast sõjas. Nende kuningriigil vedas, sest nad 

tõid võidu tänu noorele draakonile. 20 aastat hiljem pärast sõda suri kuningas. Ta viimased sõnad olid: 

„Poeg .. ma-ma annan s-sulle o-oma d-d-draakoni... Palun ho-hoolitse ta eest hästi ja-ja ära m-mine tem-

temaga ega ü-üksi m-me... (vaikus)“ Will hakkas nutma.  

Järgmistel aastatel treenis ta oma uut looma, kelle nimi oli Hambutu. Willi isa nimetas teda nii, sest kui 

draakon oli vihane, olid tal hambad väljas ja kui ta oli rahulik, siis ei olnud draakoni hambaid näha. Ühel 

päeval läks Will Hambutuga metsa kohale lendama. Nad lendasid, kui järsku nägid ühte naist karjumas. 

Nad läksid talle appi. Kui nad sinna jõudsid nägid, et sellele vanadaamile oli jala peale suur oks 

kukkunud . Hambutu lükkas suure oksa oma tagajalgadega. Daam pakkus, et nad läheksid tema juurde 

teed jooma. Kahe tunni pärast jõudsid nad kohale ning daam  tegi oma suurde katlasse tule alla ja nad 

istusid maha ja ta mõtles „Nüüd on aeg“  ning kohe lendasid Hambutu ja Will lähedal olevasse puuri 

ning nõid naeris õelalt. „Lõpuks saan ma oma nooruseeliksiiri kätte tänu teie rumalusele“. Läks mööda 

kaks tundi ning päike vajus silmapiiri taha ning siis hakkas nõid neilt südant välja lõikama. Kuna 

Hambutu on väga tark, siis ta lõi suure käpahoobiga puuri ukse lahti Nende õnneks seisis nõid otse ukse 

ees ning lendas uksehoobist otse lõkkesse, kus nõid ära suri. 

Nii pääsesid kuulsa kuninga poeg koos oma draakoni Hambutuga nõia käest ja Will sai aru , et 6 aastat 

tagasi, kui ta isa ütles oma viimaseid sõnu, siis ta mõtles „metsa kohale“. Nad elasid õnnelikult elu 

lõpuni, kui just mõni teine nõid neid ära ei tapnud. 

Karl- Silver Kööp 

 

   

1+3 klass „Minu käed ja põhivärvid 

Lauri Lilli- Ly Robin 
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Ants otsib õpilast, kes teeks tema 

eest koolitöö ära. 

Vastutasuks saate kasti nuudleid. 

Lisainfo: oleniluspoiss@hot.ee 

 

Robin otsib tüdrukut kes sööks 

vähe, oleks sportlik ja kõhn. Otsi 

mind üles! 

 

 

Otsime Kiltsi kooli uusi tublisid 

õpilasi. Preemiaks on rohkem 

kodutöid.  

 

 

 

KUULUTUSED 
Tähelepanu! 

Kuulutame välja kooli ajalehe nimekonkurssi! 

Kui sul on ideid, mis võiks olla koolilehe uus 

nimi, siis pane see kirja ja too 1. oktoobriks 

õpetaja Kati Hiire kätte. 

Nimekonkursi võitjale saab osaks suur au ja 

kuulsus.  

OKTOOBRIKUU ÜRITUSED 

4. oktoober õpetajate päev 

7. oktoober lemmikloomapäev 

15. oktoober ettelugemisepäev 

17. oktoober veerandilõpu stiilipidu 

18. oktoober Adam J. von 

Krusensterni päev ja kooli 

sünnipäev. 

17. oktoobril on stiilipidu! Seekordne teema on 

„Erinevad rahvad“. Jälgi infot stendil! 

18. oktoobril toimub hõimupäeva tähistamine! 

Maitseme erinevate rahvaste toite ja kuulame 

Jalmar Vabarna ja Lauri Õunapuu kontserti.  

 

 

SEPTEMBRIKUU SÜNNIPÄEVAD 

Liisbed Augervald 

Egon Leemets 

Anu Reimann 

Ene Kruve 

Siret Stoltsen 

Kuldar Augervald 

Joosep Joor 

Urmas Andero Aal 
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