
 

 

KALAPÄEV 

 

8. aprillil külastasid Kiltsi põhikooli 5.- 7. klassi koolitus- ja nõustamiskeskuse Hared lektorid 

Sirje ja Georg Aher, kes andsid ülevaate Eesti vetes elavatest kaladest. Jagati teadmisi Eestis 

elutsevatest kalaliikidest, kalade anatoomiast ja bioloogiast läbi rohke omakäelise tegevuse. 

Õpilased lahkasid kala ja täitsid selle kohta töölehe. Neile väga meeldis selline praktiline koolitus 

ja nad olid valmis jagama ka oma muljeid. 

 

Wan Ingar Ingeroinen, 7. klass: 

 

„Kalandusõpitoas õppisin, kuidas vahet teha räimel ja kilul. Nägin, milline näeb kala välja 

seestpoolt. Õppisin tundma ka paari uut liiki. Sain teada ka seda, kus kalad meres elavad ja et nad 

ei lähe jõkke, võib-olla siis ainult mõned liigid. Nägin ka lesta, kellel oli kaks silma ühel pool keha 

ja kes oli alt valge. Mulle väga meeldis.“ 

 

Maik Danilov, 7. klass: 

 

„Lahkasin kala nii, et kala organid jäid terveks. Kala südant nägin esimest korda ja see oli 

kolmnurkne. Kaalusime kala tervena ja pärast lahtilõigatuna ilma organiteta. Meile näidati kala, 

keda kästi nuusutada. Kala oli meritint ja ta oli värske kurgi lõhnaga.“ 

 

Birgit Miadzielec, 6. klass: 

 

„Meile tutvustati erinevaid kalaliike. Enne täisime töölehe ja siis hakkasime rääkima ja vaatama, 

pärast lubati kalu katsuda ka. Hiljem toodi meile igaühele kala ja alustasime lahkamisega. Esmalt 

lõikasime kõhu lahti ja siis uurisime luubiga kala sisemust. Võtsime kala seest välja kõik, mida sai. 

Kaalusime kala ja jõudsime järeldusele, et ligi kolmandik kalast läheb puhastades raisku. Lõpus 

tehti viktoriin. See kõik meeldis mulle.“ 

 

 
 

MEIE SÕNA 
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KOLM KARU 

 

1. aprillil toimus kolmanda tunni ajal etendused ,,Kolm karu“. Oli ka suur üllatus minu jaoks ja 

ilmselt paljude jaoks, et õpetajad esitasid ka oma näidendi, mis oli tõeliselt huvitav. Teiste klasside 

etendused olid väga erinevad ja mitmekesised, kes mängis Mašat ja kes lossidaame. Esinemised 

olid minu arust hästi kokku pandud.  

Liisbet Augervald 

 

                                         
 

 

MINU ÜMBERMAAILMAREIS 
 

Ma alustasin oma ümbermaailma reisi Eestist. Edasi ma läksin jala, kuni jõudsin Läti piirini, seal 

ma istusin rongi ja sõitsin Venemaale. Mu ema oli minu pärast mures, sest ma oleks võinud ära 

eksida. Ma panin oma rongipileti taskusse ja jäin magama, kui järsku olin ma Londonis. Ma olin 

ehmunud. Helistasin emale ja rääkisin juhtunust. Ma mängisin Londonis suupillil paar lugu, lootes 

et keegi annaks mulle raha, aga asjatult. Järsku helises äratuskell ja ma ärkasin ülesse. Tore, et see 

polnud päriselt. 

Merette Möldre  

FOTOMEENUTUSI TALGUPÄEVALT 

                                                  

 

5. klassi etendus 2. ja 4. klassi ühisnäidend 
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PIIP JA TUUT 

 

Hea on tegu, 

mida teistele teha. 

Kui kedagi aitad 

tema südant siis paitad. 

Haige lapse kehva tuju 

kaotab klouni moodi kuju, 

naljatab ja laulab veel 

kohe meele rõõmsaks teeb. 

Vahvad sellid Piip ja Tuut 

alati neil miskit uut. 

Lapsed neid ootavad 

terveks saada loodavad. 

Reneli Nugis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HEATEGU 

 

Metsa all on palju prügi, 

miks on seda sinna vaja, 

hakkame nüüd koristama. 

Kas sa tahad appi tulla mulle? 

Pärast sööme palju komme.  

 

Ära viska prügi maha. 

Muidu oled väga paha. 

Loodus meile väga hea, 

seda sina teadma pead.  

 

Kristi Arumäe 

 

 

VÄIKESED HEATEOD 

 

Mul vahel on tunne, 

et head tahaks teha. 

Kuid ikka vajub enne unne, 

mu väsinud keha. 

 

Kui hommikul ärkan, 

olen virk ja kraps. 

Nii puhand ja virgas, 

kui karu laps. 

 

Siis aitan ma ema, 

mind tänab siis tema. 

Aitan tädi ja naabrit, 

kes vajas haamrit. 

 

Nüüd tunnen end hästi, 

sest tegin mis kästi. 

Mulle meeldib heategu, 

see rõõmsaks ajab nägu.  

 

Urmeko Andres Aal 

VÄIKE HEATEGU 

 

On kevad käes, ma õue tõttan 

ja isa käest saan kinni võtta. 

 

Seal vanatädi seisab teel 

on kurb tal pilk ja mõru meel.  

 

Küll autosid siin palju tõttab,  

teest üle eidekegi ruttaks. 

 

Siis sammud tema pole seame,  

me abiks tädile nii heale. 

 

Nii meiega ta rõõmsalt koos, 

saab ületatud valgusfoor. 

 

Crystal-Speli Lõhmus 

HAIGE TÜDRUK 

 

Vaatan ma aknast, 

ja väljas on päike. 

Kuid haiglas on tüdruk, 

nii armas ja väike. 

 

Miks saatus nii tegi, 

et haigeks ta jäi. 

Ta välja ei saa sealt 

ja päikest pole näind. 

 

Ainus mis rõõmu talle, 

veidike hinge tooks 

on mõmmik nii pehme,  

karvane, nunnukas loom. 

 

Kui mõmmikut näeb, 

ta särab kui päike. 

Ja niiviisi terveks, 

saab plikatirts väike. 

 

Urmas Andreo Aal 
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APRILLIKUU SÜNNIPÄEVAD 

 

MAIKUU ÜRITUSED 

Margot Kõbu 

Marcus Rasmus Nikker 

Amanda Syla  

Kadri Reimann  

 

8. mai emadepäeva tähistamine. Kontsert. 

Avatud kohvik! 

6. mai loovtööde kaitsmine 

8. mai keemiaviktoriin Rakveres 

28. mai tutipäev 

 

 

 

MÕMMIK 

 

Mõmmik on tore karu, 

Talle ei meeldi mesi taru. 

Ta aitab lastel terveks saada, 

ega mitte haigeks jääda. 

Ta annab lastele rohtu 

Ja tõrjub haiguse ohtu. 

Kui mõnel lapsel tuju paha 

Istub Mõmmik tema juurde maha. 

Ta räägib lapsele juttu 

Ja laps jääb tuttu. 

            

   Kadri Reimann 

[Tippige dokumendist pärinev tsitaat 

või mõne huvipakkuva punkti 

kokkuvõte. Tekstivälja saate 

dokumendis paigutada just sinna, 

kuhu soovite. Tsitaadi tekstivälja 

KEVADE LUULETUS 

 

Kevade luuletus on kole , 

Kui väljas on sopane ja kole. 

Lapsed ei saa kimada ja  

Veed ei saa end vulistada. 

Kevadel ärkab kõik mis kole. 

Kevadel on lumi nii kole. 

Karl-Silver Kööp 

 


