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9. klass 

ELeri Aleksa 

LiisbEd Augervald 

RelIka Belova 

MArgo Danilov 

SiiM Hiielaid 

Wan Ingar IngEroinen 

REigo Karon 

BroNek Miadzielec 

Tauri PEnt 

KlaSsijuhataja: 

TanEl Kümnik 

Antud väljaanne on pühendatud meie 2016 aasta lõpetajatele.  
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„Ma tean ainult seda, et ma midagi ei tea.“ 

Relika, väikesed koolikaaslased iseloomustasid 

sind nii: 

on kõige armsam, abivalmis, aus, naljakas,  

tore, sõbralik, tark ja lahke. 

„Teadmised tulevad õppimisest, tarkus tuleb 

elust enesest.“ 

Siim, väikesed koolikaaslased iseloomustasid 

sind nii: 

normaalne, naljakas, sõidab hästi jalgrattaga, 

abivalmis, õpib hästi, kaitsev, õe päästja, 

väike ja lahe. 

 

„Vähe on kasu parimatestki nõuannetest, kui 

isegi oma kogemus meid nii harva õpeta.“ 

Liisbed, väikesed koolikaaslased iseloomustasid 

sind nii: 

naljakas, vastutustundlik, tore, hea, sõbralik, 

ilus, abivalmis, lahke, aus, tagasihoidlik. 

„Suurim vale, mis ma endale räägin on: Ma ei 

pea kirjutama, mul jääb meelde.“ 

Tauri, väikesed koolikaaslased iseloomustasid 

sind nii: 

sõber, täpne, tugev, lahe, nalja teeb, lihtsalt hea 

ja tore. 



KILTSI PÕHIKOOLI HÄÄLEKANDJA                   MAI  2016 

 

 
3 

 

  

„Tarkus annab võimu, iseloom aga austust.“ 

Margo, väikesed koolikaaslased iseloomustasid 

sind nii: 

abivalmis, tark, sõbralik, lahe, naljakas, kiire, 

kaitseb, täpne ja tugev. 

„Ära anna kunagi kellelegi võimalust raisata 

sinu aega teist korda.“ 

Eleri, väikesed koolikaaslased iseloomustasid 

sind nii: 

rõõmus, abivalmis, sõbralik, hea geenius, 

korralik, tark, nunnu, tore, naljakas, ilus, hea 

ja lahke. 

„Kui kool pole koht magamiseks, pole kodu 

koht õppimiseks.“ 

Wan Ingar, väikesed koolikaaslased 

iseloomustasid sind nii: 

oskab hästi Growtopia’t, lahe, sportlik, lihtsalt 

hea, punkar, kaitseb vahepeal, väga naljakas 

oma sõprade suhtes ja äge. 

 
„Kolm asja, mida sa tagasi enam ei saa: hetk, 

kui see on käest lastud, sõna, kui see on välja 

öeldud, ja aeg, kui see on raisatud“ 

Bronek, väikesed koolikaaslased iseloomustasid 

sind nii: 

klassi tugevaim, lihtsalt hea, hea spordis, hea 

hüppaja, kaitsev, lahe ja kiire. 
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„Nagu nüri mõõk ei ole kasulik, ei sobi ka 

sõnavabadust valesti kasutada.“ 

Reigo, väikesed koolikaaslased iseloomustasid 

sind nii: 

kiire, tore, lahe, normaalne soeng ja lihtsalt hea. 

9. Klass endast... 

Bronku klassis kõige vanem, 

ihkab bossiametit. 

Liisu kunstis hästi paneb, 

osavalt teeb kometit. 

Siim on usin kooliskäija, 

võitleb laiskusega ta. 

Relika veab ennast välja, 

kui on vaja õppida. 

Eleri on klassi aju, 

kõige parem füüsikas. 

Tauri telefoni vajub, 

naudib mänge-muusikat. 

Margo klassi naljavend on, 

talle meeldib digimaailm. 

Sõrmed kuumal termosel on 

jäärapäisel Ingaril. 

Reigol kõige parem uni, 

tema tunni ajal tudib. 

Meie aga arvame nii... 

Meil on koolis üheksas klass 

on see vast alles kirev mass. 

Relika on vahel ülemeelik 

vahest seljas on tal seelik. 

Ingar on kõva kalamees 

ka motos on kui kala vees. 

Tauri metsas loomi jahib 

vabal ajal naisi vahib.  

Margo sündind akrobaat 

 

 

ise peenike kui traat. 

Siim on väga kaitsev vend 

loodame, et tal kõrge lend. 

Liisbed oma stiili peab 

vahest rätik on tal peas. 

Bronek kodus tümmi laseb 

nii et värisevad kased. 

Reigo krossikaga sõidab 

tihti võistlusi ka võidab. 

Eleril on väike pea 

matas on ta väga hea. 

 

KÕRGET LENDU! 

Olulised kuupäevad: 

 Eesti keele eksam 1.06 kell 

10:00. 

 Matemaatika eksam 8.06 

kell 10:00. 

 Bioloogia eksam 13.06 kell 

10:00. 

 Lõpuaktus 15.06 kell 18:00. 

Vaata täpsemalt siit: 

 


