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        Valentinipäev ehk sõbrapäev 

                     14. veebruar 
 
 

Valentinipäev on saanud oma nime preester Valentiniuse 

järgi. 

Preester töötas kirikus. 

Valentinius elas väga ammusel ajal. Sel ajal soovisid 

inimesed, et mehed oleksid väga head sõdurid.  

Sel ajal oli abiellumine keelatud. 

Väga vanal ajal inimesed arvasid, et kui mehed on 

abielus, siis ei keskendu nad hästi sõduritööle. 

Preester Valentinius ei hoolinud keelust.  

Üksteist armastavad inimesed said preester Valentiniuse 

juures abielluda. 

Kui preester Valentinius suri, siis hakkasid inimesed 
teda pühakuks pidama.  

Vanasti inimesed arvasid,et pühak kaitseb üksteist armastavaid 

inimesi. 

MEIE SÕNA 
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Valentinipäeva tähistamine on kombeks just välismaal. 

Näiteks Prantsusmaal, Inglismaal,  

Ameerikas ja Austraalias. 

 

Inimesed pühendavad selle päeva armastusele ja kõige 

kallimale inimesele. Nad teevad armastatud inimesele 

kingitusi. 

 

Eestlased tähistavad sel päeval sõbrapäeva.  

See komme on tulnud Soomest. 

Sõbrapäeval tuleb tähelepanu pöörata kõikidele lähedastele ja 

armastatud inimestele. 

 

Esialgu hakkasid sõbrapäeva tähistama inimesed 

koolides ja lasteaedades. 

Nad avasid selleks päevaks valentine-postkontori. 

Selle kaudu saab saata kaarte sõpradele ja 

õpetajatele. 

Lapsed kleepisid üksteisele otsaette väikeseid 

südameid. 

Kombeks oli korraldada valentinilaat. 
 
 

Hiljem hakkasid seda päeva tähistama ka vanemad 

inimesed. 

 
 

See imeline tekst on pärit www.innove.ee kodulehelt, tänu lihtsale tekstile ja piltidele mõistab 

sõbrapäeva ajalugu ja kombeid ka see laps, kelle emakeel ei ole eesti keel.  
Ka meie koolis oli sõbrapäeval üleval postkast, mille abil said kõik õpilased sõpradele kaarte 

saata ning lisaks sellele valiti kooli kõige sõbralikumad poisid, tüdrukud ja õpetaja. 
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Meie kooli vastlapäev 3.klassi poiste silmade läbi: 

Intervjueerijaks on Rander, kes ei saanud sellel päeval kooli tulla ja  

vastajaks on Lauri, kes hea meelega vastuseid jagas. 

 

Rander:  Mida kooli vastlapäeval tehti? 
Lauri:  Kooli vastlapäeval mängiti teatevõistlust. Seal oli neli 

võistkonda. Igasse võistkonda valiti võistlajad. Peale võistlust 
läksimesööma hernesuppi ja vastlakuklit. 

Rander: Mida teatevõistlusel tehti? 
Lauri: Visati palli rõngasse ja joosti rõngaga ümber posti ja tagasi. 

Ühes võistluses roomati üksteise alt läbi. 
Rander: Kes võitis esimese koha? 
Lauri:  Janeli võistkond võitis. 
Rander:  Kuidas sulle meeldis? 
Lauri:  Väga lõbus oli! 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

Vastlapäeva meeleoluka teatevõistluse korraldasid 

õpetajad Helis ja Andero. Suur aitäh neile! 

Vastlapäev toimus 

09.veebruaril kooli 

saalis, sest lund ei olnud 

maas. 

Marleen Hummal 2.klass 



 

4 

 

 

 

Eesti Vabariigi aastapäeva tähistasime koolis 23.veebruaril piduliku aktusega.  

 

 

 

 

 

 

 

Peale väsitavat võislust hernesuppi ja vastlakukleid nautimas :) 

Külalisesinejatena esinesid Kiltsi lasteia laulu- ja 

tantsulapsed 

Mudilaskoori esituses kõlasid mitmed isamaalised 

laulud, mida saatis õpetaja Karini oivaline klaverimäng. 



 

5 

  
 

 

 

 

 

  

 

 

TURVALISE INTERNETI PÄEV 
  10. veebruaril 
 

“Kodumaa sünnipäev” Stella-Mia Meidla 3. klass 

Kõnet pidamas 
Relika Belova 

9.klass 

Luuletust lugemas 
Urmeko Andres Aal 

6.klass 
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Sellel toedal päeval toimunust annab lühiülevaate  

Ketlini (3.kl) ja Rometi (2.kl) intervjuu: 

 
Ketlin:  Mitmenda tunni ajal ja kus selle päeva tähistamine toimus? 

Romet:  Esimese tunni ajal läksime kõik saali ja istusime erinetatesse nurkadesse 

maha. 

Ketlin: Mida te tegite? 
Romet:  Õpetaja Kati näitas pilte ja võistkonnad pidid vastused paberile 

kirjutama. See oli viktoriin. Kokku oli 8 võistkonda. 

Ketlin:  Kes võitsid? 

Romet:  Võitsid 1.klass ja 5.klass.  
Ketlin:  Mida sa uut õppisid? 

Romet: Paroolidel peavad suured tähed ja numbrid olema.  

 

 

Märtsis toimuvad üritused ja võistlused 
 

2.03  Reaalainete päev 
8.03  Talispordipäev 
   Laululindude konkurss 
14.03  Emakeelepäeva ilukirja võistlus 
14.03  Ülevallaline algklasside luulekonkurss 
17.03  Veerandilõpu pidu 
  

 
NB! 19-28.märts on koolivaheaeg :) 

 
 

 
 

 


