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Krusensterni story 

 

Krusenstern 

sündis Hagudi 

mõisas, 

Kõndis ringi 

uhkes rõivas. 

Esiisa laev tal ära uppus, 

Silmades oli tal nukrus. 

 

Krusenstern käis Tallinna 

Toomkoolis, 

Pärast seda triivis laevaroolis. 

Tegi esimese Vene 

ümbermaailmareisi, 

Meie arust on ta crazy. 

 

 

 

Sõitis laevadega Nadeza ja Neva,  

Abiellus naisega kel nimeks von 

Taube. 

Töötas mereväes inspektoriga, 

kodus ootas teda seitse lattnina.  

 

Ostis omale Kiltsi lossi, 

Millest hiilgab mere sosin. 

Kiltsi lossi ära kärbas, 

kus ta viimati just lärmas.  

 

Autorid: Siim Hiielaid, Kadri 

Reimann ja Reigo Karon.  
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Rajaleidja andi rajaotsa kätte 

 

13. aprill käis Kiltsi põhikoolis 6. ja 7. klassil külas Kerli Kängsepp 

Rajaleidjast viimane on organisatsioon, mis pakub erinevaid karjääri- ja 

õppenõustamisteenuseid. 

Kerli rääkis erinevatest ametitest, küsis meie headest oskustest ja 

teadmistest. Lasi lauseid lõpetada. Näiteks, milline olen pidulikul 

üritusel….. ja kujutleda oma unistuste töökoht ning seda kirjeldada - kui 

palju palka saad, kes on minu ülemust, kuidas ma tööle lähend, kus asub 

minu töökoht jne. 

Me saime teada palju erinevaid töökohti ning kodulehekülje, kust on 

võimalik rohkem uurida erinevate ametite kohta.  

Vaata ka sina www. rajaleidaja.ee. 

Meile meeldis see külastus, sest saime teada uut ja huvitavat nii enda 

kohta kui ka ametite kohta. 

 

Autorid: 6. klassi õpilased 

 



 

- 3 - 

 

 
K 20.04.2016 GEOGRAAFIA PÕRANDAMÄNG 

 

T 26.04.2016 MINU RIIK 

 

K 27.04.2016 EMADEPÄEVA 

KÕNEDE JA LUULETUSTE 

KONKURSS 

 

R 29.04.2016 TANTSUPÄEV 

 

E 02.05.2016 TALGUD 

 

N 05. 05 EMADEPÄEVA 

KONTSERT KELL 18.00 

    

                                      Autor: Valentin Bilokopytov 3. klass 
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Merekultuuriaasta puhul pisut nuputamist 

mereteemal 

1. Eesti asub ………..mere ääres. 

2. Me nimetame seda veekogu …….mereks, sest suurem osa merest jääb 

meist……………. poole. 

3. Läänemeri on …………….ookeani osa. 

4. See meri piirab Eestit kahest ilmakaarest:…………….. ja ……………. 

5. Selleks, et see püsiks puhas ei tohi me …. 

 

APRILLI SÜNNIPÄEVALAPSED 

1. aprill Karin Kaju 

9. aprill Amelia Razduvanova 

24. aprill Marcus Rasmus Nikker 

25. aprill Amanda Syla 

27. aprill Kadri Reimann 

28. aprill Ketlin Veia 

 
 

 

 


