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KKaaddrriippääeevv--  2255..  nnoovveemmbbeerr  

  

KKaaddrriippääeevv  oonn  eeeessttllaasstteell   rriikkkkaall iikkuu  jjaa  vvaannaa  kkoommbbeessttiikkuuggaa  ttäähhttppääeevv,,  mmiiss  ttaaggaass  kkaarrjjaaõõnnnnee..  JJuubbaa  

ssaaddaa  aaaassttaatt  oonn  sseeee  aaggaa  eennnneekkõõiikkee  kkaaddrriissaannttiiddee  eehhkk  kkaaddrriiddee  jjooookkssmmiissee  aaeegg  kkuuii   mmaasskkeeeerrii ttaakkssee  jjaa  

kkoogguuttaakkssee  aannddeeiidd..  LLaauulluudd  jjaa  kkoogguu  kkaaddrrii rrii ttuuaaaall   ssaarrnnaanneebb  mmaarrddii   oommaaggaa,,  ssaammuuttii   mmaannaammiisseedd  jjaa  

õõnnnniissttaammiissssõõnnaadd,,  mmiiddaa  kkaaddrriidd  ppeerreerraahhvvaallee  llaauussuuvvaadd..  SSii iisskkii   oonn  nneeiisskkii   ttaavvaaddeess  ttooiimmuunnuudd  

mmii ttmmeeiidd  mmuuuuttuussii ..  NNääii tteekkss  ppaalluussiidd  1199..  ssaajjaannddii   kkaaddrriidd  rroohhkkeemm  vvii ll lluu  jjaa  mmuuiidd  nnääppuuttöööökkss  

vvaajjaall iikkkkuu,,  vväähheemm  ttooiidduuaaiinneeiidd..  MMiiddaa  eeddaassii ,,  sseeddaa  rroohhkkeemm  ttaahhttssiidd  kkaaddrriidd  kkoommmmee  jjaa  mmaaiiuussttuussii   

nniinngg  kkaa  mmuuiidduuggii   rraahhaa..  JJuubbaa  nniimmeettuusseesstt  sseellgguubb,,  eett  rriinnggii   rräännddaassiidd  eennnneekkõõiikkee  nnaaiisseedd  vvõõii   nnaaiisstteekkss  

rrii iieettuunnuudd  mmeehheedd..  

BBEERRTTAA  ––  EEeessttii   RRaahhvvaakkaalleennddrrii   ttäähhttppääeevvaaddee  aannddmmeebbaaaass  

  

  

 

                    

MEIE SÕNA 
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OOKKTTOOOOBBRRIIKKUUUU  ÜÜRRIITTUUSSTTEE  MMEEEENNUUTTUUSSII  

  

LLLLLLLLIIIIIIIILLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEELLLLLLLLAAAAAAAASSSSSSSSTTTTTTTTEEEEEEEEPPPPPPPPIIIIIIIIDDDDDDDDUUUUUUUU                                                                                                                                                

  

                  

              Hipiliikumine Kiltsis                                                 Flower power              

 

  

     Vägivalda eitav noorsoo protestiliikumine  

Stiilipidu Stiilipidu Stiilipidu Stiilipidu planeerisime pikalt, teemaks valisime hipiajastu.planeerisime pikalt, teemaks valisime hipiajastu.planeerisime pikalt, teemaks valisime hipiajastu.planeerisime pikalt, teemaks valisime hipiajastu.    

AAAAlustasime mängudega. Esimeses mänglustasime mängudega. Esimeses mänglustasime mängudega. Esimeses mänglustasime mängudega. Esimeses mängus pidid us pidid us pidid us pidid ppppaarilised aarilised aarilised aarilised 

jalad kokku panema. Kui öeldijalad kokku panema. Kui öeldijalad kokku panema. Kui öeldijalad kokku panema. Kui öeldi sinu paari number, pidid sa  sinu paari number, pidid sa  sinu paari number, pidid sa  sinu paari number, pidid sa 

püsti tõuspüsti tõuspüsti tõuspüsti tõusma ja teiste paaride jalgadest üle jooksmama ja teiste paaride jalgadest üle jooksmama ja teiste paaride jalgadest üle jooksmama ja teiste paaride jalgadest üle jooksma. S. S. S. See oli ee oli ee oli ee oli 

nii nii nii nii lahe mäng,lahe mäng,lahe mäng,lahe mäng,    et mõned meist tahtsid seda isegi korrata.et mõned meist tahtsid seda isegi korrata.et mõned meist tahtsid seda isegi korrata.et mõned meist tahtsid seda isegi korrata.    

Teiseks mänguks oli tuntud mäng Teiseks mänguks oli tuntud mäng Teiseks mänguks oli tuntud mäng Teiseks mänguks oli tuntud mäng „S„S„S„Silmade pilgutamineilmade pilgutamineilmade pilgutamineilmade pilgutamine“,“,“,“, kus  kus  kus  kus 

sai ka kõvasti nalja.sai ka kõvasti nalja.sai ka kõvasti nalja.sai ka kõvasti nalja. … … … …    

Kolmas mäng oli „Käteplaks“, kus tuli Kolmas mäng oli „Käteplaks“, kus tuli Kolmas mäng oli „Käteplaks“, kus tuli Kolmas mäng oli „Käteplaks“, kus tuli 

üksteisele süksteisele süksteisele süksteisele selga hüpata. Neljandaks elga hüpata. Neljandaks elga hüpata. Neljandaks elga hüpata. Neljandaks 

mängisime „mängisime „mängisime „mängisime „Sülleistumise mängu“. Peale Sülleistumise mängu“. Peale Sülleistumise mängu“. Peale Sülleistumise mängu“. Peale 

seda sõimeseda sõimeseda sõimeseda sõime kõik koos kõik koos kõik koos kõik koos pitsat. Enne, kui  pitsat. Enne, kui  pitsat. Enne, kui  pitsat. Enne, kui 

väiksed ära saatsime,väiksed ära saatsime,väiksed ära saatsime,väiksed ära saatsime, hääletasime kõige  hääletasime kõige  hääletasime kõige  hääletasime kõige 

lahedama kostüümi. lahedama kostüümi. lahedama kostüümi. lahedama kostüümi. Õhtu jätkusÕhtu jätkusÕhtu jätkusÕhtu jätkus filmi  filmi  filmi  filmi 

vaatavaatavaatavaatamisegamisegamisegamisega. Me vaatasime ära kaks . Me vaatasime ära kaks . Me vaatasime ära kaks . Me vaatasime ära kaks 

õudukat ja ühe filmi, mis oli ka väga lahe. õudukat ja ühe filmi, mis oli ka väga lahe. õudukat ja ühe filmi, mis oli ka väga lahe. õudukat ja ühe filmi, mis oli ka väga lahe. 

Siis jäid kõik magama ja läksid hommikul Siis jäid kõik magama ja läksid hommikul Siis jäid kõik magama ja läksid hommikul Siis jäid kõik magama ja läksid hommikul 

kooli.kooli.kooli.kooli.    

Birgit Miadzielec, 7.klass 
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LEMMIKLOOMAPÄEVLEMMIKLOOMAPÄEVLEMMIKLOOMAPÄEVLEMMIKLOOMAPÄEV    

            

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

LemLemLemLemmikloomamikloomamikloomamikloomapäpäpäpäev toimus ev toimus ev toimus ev toimus     8. oktoobril. Sel päeval oli koolis kokku 21 looma: 8. oktoobril. Sel päeval oli koolis kokku 21 looma: 8. oktoobril. Sel päeval oli koolis kokku 21 looma: 8. oktoobril. Sel päeval oli koolis kokku 21 looma: 13 13 13 13 

kassi, 6 koera, 1 merisiga, kassi, 6 koera, 1 merisiga, kassi, 6 koera, 1 merisiga, kassi, 6 koera, 1 merisiga, 1 kilpkonn ja 1 tuhkur. A1 kilpkonn ja 1 tuhkur. A1 kilpkonn ja 1 tuhkur. A1 kilpkonn ja 1 tuhkur. Algklassidelgklassidelgklassidelgklasside l l l lapsed, kes ei toonud apsed, kes ei toonud apsed, kes ei toonud apsed, kes ei toonud 

loomloomloomloomi ki ki ki kooliooliooliooli,,,, tegid plakatid enda l tegid plakatid enda l tegid plakatid enda l tegid plakatid enda lemmikutestemmikutestemmikutestemmikutest. Ka Comeniuse õpilased tõid pilte oma . Ka Comeniuse õpilased tõid pilte oma . Ka Comeniuse õpilased tõid pilte oma . Ka Comeniuse õpilased tõid pilte oma 

loomadest ja osaloomadest ja osaloomadest ja osaloomadest ja osad tegid ka Powerd tegid ka Powerd tegid ka Powerd tegid ka PowerPPPPointisointisointisointis esitluse esitluse esitluse esitluse. . . . Kõige rohkem meeldis mulle Kõige rohkem meeldis mulle Kõige rohkem meeldis mulle Kõige rohkem meeldis mulle Speli Speli Speli Speli 

mops, sest ta oli väike ja armasmops, sest ta oli väike ja armasmops, sest ta oli väike ja armasmops, sest ta oli väike ja armas. . . . (Robin Baiduža, 7. klass). 
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Lossihaldjas 

Kiltsi mõisas elab üks lossihaldjas, kes 

valvab õpilasi ja õpetajaid. Ta aitab alati 

õpilasi, kes on hädas kooliülesannetega 

või mõne muu probleemiga koolis. Ta on 

võtnud Kiltsi koolipere oma südameasjaks 

ning hoolib ja hoiab neid. Kuid mitte kõiki 

ta kätel ei kanna- seda, kes norib või 

tegeleb mõne muu koerustükiga, karistab 

ta ebaõnnega õppeainetes nädal aega. 

Anu Reimann, 9. klass 

 

Sai 

Perenaise sai on 

kui emakese pai. 

Nii pehme ja hea 

kui vanaema pea. 

 

Siret Aleksa, 5. klass 

Kuu 

Kumab taevas kuu, 

valgustab pimedal teel. 

Kuldkollane kuu. 

 

Eneli Mägi, 9. klass 

Kuu 

Kosmoses on kuu. 

Kuu on valge ja ilus 

ning tavaline. 

 

Kristjan Baiduža, 9. klass 

Isa luuletus 

 

Isa on kaunis, 

et ta ostis kalad mulle. 

 

Isa magab, isa loeb, 

isa õpib minuga. 

 

Lauri Pent, 2. klass 
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IIIIsadepäev sadepäev sadepäev sadepäev –––– 09.11.2014 09.11.2014 09.11.2014 09.11.2014    

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                         

MINU ISA 

Minu isa Rax on väga harva kuri, tavaliselt on ta tore isa. 

Kodus niidab ta muru ja toidab loomi. Tema ametiks on 

spordivõistluste korraldamine. Tema lemmikloom on koer ja ta 

teeb ka nalju. Mulle meeldib, et ta on vastutustundlik ja tahab 

kõike korraldada. Tavaliselt joob ta keefirit, piima ta ei saa juua. 

Ta armastab leiba nii palju, et sööb leiba isegi leivasupi 

kõrvale. Tema lemmik salat on kartulisalat. 

Lupe Topkin, 2. klass 

 

RANDERI ISA 

Randeri isa on sõbralik ja mitte kuri. Nende perekonnas on 

kolm last. Tema isa sõidab kodus traktoriga ja söödab loomi. 

Loomi on neil kodus palju – vasikad, hobused, sead, kanad, 

nutriad, vutid, siidikanad, broilerid, haned, jänesed, pardid, 

koerad ja kassid. Kodust kaugemal käib ta ka lehmi söötmas. 

Päris kaugel Rakveres käib ta lehmadele punast lakukivi 

toomas. Kodus teeb ta veel süüa, tema lemmik söök on kala, 

aga mitte toores. Tal on oma ettevõte. Nad on Randeriga 

käinud Tallinna vanalinnas ja Lennusadamas. Isa teeb ta 

targaks – viib kooli ja sealt edasi ülikooli. 
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Sünnipäevalapsed Sünnipäevalapsed Sünnipäevalapsed Sünnipäevalapsed 

novembrikuusnovembrikuusnovembrikuusnovembrikuus            

LIISU TÄHELIISU TÄHELIISU TÄHELIISU TÄHE    

KATI HIIRKATI HIIRKATI HIIRKATI HIIR    

ÕIE LUKOŠEIKOÕIE LUKOŠEIKOÕIE LUKOŠEIKOÕIE LUKOŠEIKO    

KEVIN TOBRELUTSKEVIN TOBRELUTSKEVIN TOBRELUTSKEVIN TOBRELUTS    

ROMET KAJUSTEROMET KAJUSTEROMET KAJUSTEROMET KAJUSTE    

AIMEAIMEAIMEAIME----PILLE LUIKPILLE LUIKPILLE LUIKPILLE LUIK    

    

PALJU ÕNNE VANEMAKS PALJU ÕNNE VANEMAKS PALJU ÕNNE VANEMAKS PALJU ÕNNE VANEMAKS 

SAAMISE PUHUL!!SAAMISE PUHUL!!SAAMISE PUHUL!!SAAMISE PUHUL!!    

Üritused novembrikuus 

6.11 Isadepäev ja „Rooside sõda“                        

25.11 Kadrilaat 

26.11 Kodanikupäev ja viktoriin                   

26.11 Sünnipäevalaste õnnitlemine 

28.11 I advent  
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NUPUTA!  

    3     8 9     

      9     6     

    8 5   4   3   

8   2             

  1   3   7   8   

            4   6 

  6   4   5 1     

    4     3       

    9 1     3     

 

NB! Võta stendilt sudoku ja lahenda see, kirjuta teisele poolele oma nimi ja 

klass ning pane õpetajate toa kõrval olevasse postkasti. Õigete lahenduste 

vahel loositakse välja ûks suur šokolaad. Loosimine toimub 30.11 ja võitjaga 

võetakse ûhendust. 

Mis?Mis?Mis?Mis? KADRILAAT KADRILAAT KADRILAAT KADRILAAT    

Millal?Millal?Millal?Millal? 25. novembril 25. novembril 25. novembril 25. novembril    

Mis kell?Mis kell?Mis kell?Mis kell? 14 14 14 14.00 .00 .00 .00 ----16:0016:0016:0016:00    

Kus?Kus?Kus?Kus? Saalis Saalis Saalis Saalis    

Miks?Miks?Miks?Miks? Toredad  Toredad  Toredad  Toredad vahepalad vahepalad vahepalad vahepalad 

vanadest vanadest vanadest vanadest kadrikommetestkadrikommetestkadrikommetestkadrikommetest    


