
 

 

 

  

MEIE SÕNA 

KILTSI PÕHIKOOLI HÄÄLEKANDJA            Jaanuar   2016 

Elas kord kaugel maal printsess, kellel olid pikad juuksed ja kellel oli väga uhke loss. Lisaks olid 

tal viis tuhat sõrme ja viis tuhat varvast. Ta isa oli paks ja laisk. Ema oli tal hea ja tark ning õpetas 

oma abikaasat ja tütart. Isa õpetas ainult laiskust. Tüdruk võttis isast eeskuju. Ta oligi nagu oma 

isa-laisk. Ema jättis nad maha, sest ta ei kannatanud neid enam välja. Tüdruk ja isa jäid vaeseks ja 

läksid elama prügimäele, kus nad ehitasid endale onni. Prügimäel haises väga. Tüdruk jäi haigeks 

ning mõtles, et läheks ema juurde tagasi. Ta hakkas ema otsima, kuid ema oli surnud. Tüdruk 

hakkas nutma ja läks tädi juurde, kes oli rikas ja nad läksid elama Hawaiile. Seal oli lobis ja lusti 

oli palju. Nad olid õnnelikud ja jäid sinna elama kuni elupäevade lõpuni. 

  

Lood on valminud neljanda klassiõpilaste abil loovkirjutamise ringis. Lugude kirjutamisel 

kirjutas iga õpilane erineva lause jälgides eelnevat jutukäiku.  

Elas kord seitsme maa ja mere taga üks koer, kes oskas laulda, rääkida ja tantsida. Tema nimi oli 

Kiki. Talle meeldis hüpata, kuid peremehele see ei sobinud ja ta sai vitsa. Kikil oli valus ja ta oli 

väga kurb, et vitsa sai. Koer põgenes metsa lõpuks ja siis tulid sealt inimesed, kes võtsid ta endale. 

Inimestele meeldis väga, et koer hüppab. Nad õpetasid talle batuudi peal saltosid. Koer oli ka 

õnnelik. Ta hüppas seni kuni batuut läks katki ja koer oli kurb. Koer tõi lossist niidi ja nõela, kuid 

ta ei osanud ju õmmelda. Koer püüdis õmmelda, kuid midagi ei tulnud välja. Siis visati ta majast 

välja, sest ta hakkas pahandusi tegema. Koer oli väga kurb ja siis ta leidis metsast puu alt koti, 

kus oli üheksa kutsikat. Ta hakkas nende eest hoolitsema. Suur koer leidis endale naise ja nad olid 

õnnelikud.  
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Elas üks printsess, kes oli väga üksik ja kurb. Ta nuttis kogu aeg. Aga ühel päeval sai ta endale sõbra, kelle 

nimi oli Konn. Ta mängis konnaga igapäev. 

Kuu aega olid nad juba tülis ja tüdruk oli jälle kurb. Konn mõtles, mida teha. Ta läks ära ja leidis uue tüdruku. 

Tüdruk leidis endale rikka printsi, aga lõpuks tuli konn tagasi ja prints jättis tüdruku maha. Nad olid õnnelikud. 

Konn ja tüdruk abiellusid. Nad said kümme last. Lapsed olid väga tublid ja korralikud. Ainus probleem oli 

see, et lapsed olid pool-konnad ja pool-inimesed. Ühel päeval muutus tüdruk ka konnaks ja väikesed lapsed 

muutusid ka konnadeks. Toonekurg sõi nad kõik ära. Toonekurg lendas, aga ta oli nii palju lennanud, et kukkus 

maale ja suri ära.  

Seitsme maa ja mere taga oli üks kuninglik loss. Selles lossis elasid lapsed, kuningas ja kuninganna. Neil oli 

kolm last ja kolmas oli kõige vanem. Printsess leidis omale printsi. Nad olid väga õnnelikud ja said 18 last. 

Neil oli raske lastega toime tulla. 18 last ei osanud käituda- üks haukus, teine oksendas, kolmas kakas püksi 

jne. Ema ei osanud midagi ette võtta. Lõpuks kasvasid lapsed suureks ema viis lapsed metsa. Kuid lapsed tulid 

tagasi. Isa sai kurjaks ja andis lastele vitsa. Lapsed nutsid, sest neil oli väga valus.  

Elas kord seitsme maa ja mere taga üks tüdruk, kellel polnud ema ega isa. Tal oli kõigest üks sookoll, kelle 

nimi oli Shrek. Sookoll armus sellesse tüdrukusse. Tüdruk oli peen, aga Shrek oli paksem. Printsess muutus 

ka sookolliks ja järgmisel päeval tegid nad pulmad, aga seal tuli neil tüli ja nad püüti kinni. Tüdruk sai lahti, 

aga Shrek jäi kinni. Tüdruk läks Shreki päästma. Ta lõi kõigile jahimeestele panniga pähe ja Shrek pääses koos 

tüdrukuga. Nad läksid ja läksid kuni kohtasid teel eeslit, kes tahtis nendega kaasa minna. Eesel jälitas neid ja 

muutus siniseks. Shrek sai vihaseks, et eesel teda jälitas ja siis nad ei olnud enam sõbrad. Eesel hüppas Shrekile 

selga ja hüüdis: „Hii haa!“. Shrek karjus eesli peale ja eesel solvus. Siis nad leppisid ära. Eesel muutus mopsiks 

ja jäigi mopsiks. Enam ta ei muutnud eesliks. Shrek ütles, et kes kiusab teisi, see muutubki mopsiks.  

Valentin Bilokopytov 3. klass 
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EESTIMAA 

Eestimaa on ilus maa 

seda ise tead ka.  

Me presidendiks Toomas 

käis Lätist naist ta toomas. 

Meie vanem laulja Ivo Linna, 

käis kuulsas Tallinna linnas. 

Meie lilleks moon 

ja vanaema sokke koob. 

Minu luuletus lõppeb pea 

ja rohkem luulet ma ei tea.  

 

Romet Belov, 4. klass 

EESTIMAA 

Eestimaa on ilus maa 

Siin on palju lauljaid ka. 

Meil presidendiks Toomas, 

ta Lätis naist käis toomas. 

Meil metsas kasvab kannike  

ja muna paneme pannile. 

Siin loomi palju, 

aga on ka kaljut.  

 

Kristi Arumäe, 4. klass 

EESTIMAA 

Eesti on ilus, 

kuid ta on vilus. 

Siin enamasti inimesed lahked,  

kuid mõne süda tahke. 

Meil lauljaks on siin Laura, 

kuid ta on hetkel saunas.  

Mu lemmiklill on roos 

ja hea on sõpradega olla koos. 

Meil meeldib Eestis olla 

ja tulge meile külla.  

 

Reneli Nugis, 4. klass 

KUI MA OLEKSIN MOPS… 

Kui ma oleksin mops, siis ma oleks printsess ja kannaksin teemantidest rihma ja kuld kroon oleks 

peas. Kannaksin klaasist kingi ja roosat kleiti. Ma tuduksin lumivalges pesas, mis on kaunistatud 

kristallidega. Mu omanikul oleks sada kleiti ja kümme krooni ja all lossis elaks üks võlur, kes teeb 

kõike, mida printsess tahab.  

Crystal-Speli Lõhmus, 4. klass 

 



KILTSI PÕHIKOOLI HÄÄLEKANDJA                   JAANUAR  2016 

 

 
4 

 

 

 

 

 

Lupe Topkin, 3. klass 

Kadri Reimann, 8. klass 

 


