
 

 

ISADEPÄEV KOOLIS 
 

Meie koolis tähistati isadepäeva 7. novembril. Kui ma õhtul kooli jõudsin, oli kohale tulnud 

üpriski palju rahvast. Ei läinud kaua aega, kui juba kontsert hakkas. Esineti nii lauludega, 

luuletustega kui ka tantsuga. Esinejateks olid 1-5. klassi õpilased ja laululinnud. Kontserdi 

lõpetas  Marissabell koos meie eesti keele õpetaja Mari-Vivianiga esitades laulu ,,Pisarates’’  

kitarri saatel. Peale seda hakkas mälumäng Kuldvillak. Selle mängu küsimused olid seotud 

Lääne-Virumaaga. Kõige lõpuks sai proovida kohvikus maitsvaid hõrgutisi. Selline oli meie 

kooli isadepäev. 

Eneli Mägi 

  
 

Algklassid esinemas lauluga 
 

Kuldvillaku võistlejad 

                       
Eliise Kivistu                                                              Kristi Arumäe 

MEIE SÕNA 
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MEIE KOOL 2. KLASSI ÕPILASTE SILME LÄBI… 

 

Mulle meeldib oma koolis õppida, kuna minu kool on väga eriline. Välimuselt nagu printsessi loss, 

mida ümbritseb kaunis park. Ma käin Kiltsi Põhikoolis, mis on mõisakool. Siin on elanud uhkeid 

paruneid ja kuulus maadeavastaja von Krusenstern. Samuti on koolil oma legend valgest daamist, 

kes öösiti koolimajas ringi liigub. Meil on ka väga toredad õpetajad, kelleta me targaks ei saaks. 

Kõige sellepärast mulle minu kool meeldibki. 

 

Crystal Speli Lõhmus 

2.klass 
 

Ma õpin Kiltsi mõisakoolis. Siin on õppinud minu ema, vend, tädid ja vanaema. See on väga vana 

ja uhke hoone koos ilusa pargi ja veekogudega. Teist sellist ei ole kusagil mujal. 

Mulle meeldib mõisa vaikne ja rahulik elu. Eriti huvitavad mind mõisa legendid, näiteks lugu 

valgest daamist koeraga. Meeldivad ka maa-alused käigud ja koopad. 

Olen õnnelik, et saan õppida sellises koolis. 

 

Eliise Kivistu 

2.klass 
 

Meie kool on kõige parem, sest siin on vähe 

lapsi. Me õpime suures uhkes lossis, see kuulus 

kunagi A. J. von Krusensternile. Siin on lahe 

käia, sest siin on head õpetajad ja toredad 

klassikaaslased. Mulle meeldivad klassiõhtud, 

sest siis saab koolis ööbida. 

 

Darja Borisova 

3.klass 
 

Ma käin Kiltsi koolis, mis on väga vana. Meie 

koolis on elanud kunagi rüütlid. Loss on 

kuulunud ka A. J. von Krusensternile, kes 

koostas maakaarte. Meil on legend valgest 

daamist punase koeraga. See ongi meie kool. 

 

 

Marcus Rasmus Nikker 

3.klass 
 

Mina õpin Kiltsi Põhikoolis. See on mõisakool. Siin elas kunagi kuulus meresõitja admiral Adam 

Johann von Krusenstern. Meie kooli ümber on ilus suur park. Pargis on õnneallikas. Mulle meeldib 

selles koolis õppida, sest maja on korras ja kaunis. Algklassid õpivad eraldi tiivas. Nii on hea 

rahulik. Meie koolis on palju huvitavaid ettevõtmisi. Õpetajad on väga toredad. Tulge meie kooli 

vaatama! 

Reneli Nugis 

2.klass 

 

Mina õpin Kiltsi Põhikoolis. Minu kool asub lossis, mis kuulus kuulsale Adam Johann von 

Krusensternile. Kiltsi kool on Eesti üks mõisakoole. Minu kool on väga ilus. Mõisa juures asub 

suur park koos õnneallikaga. Legendi järgi jalutab minu koolis öösiti valge daam koerakesega. 

Sellest hoolimata meeldib mulle siin koolis õppida. Koolis on head ja hoolivad õpetajad ning väike 

sõbralik seltskond. 

 

Kristi Arumäe 

2.klass 
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NALJA NABANI…  ÕPILASTE JUHTUMISI 
 

  Matemaatika tunniajal küsib õpetaja 

klassilt, et kui ma võtan metsast maha 30 

kaske, 27 kuuske, 73 leppa ja 58 mändi, 

siis mitu puud ma kokku saaks. 

Juku tõstab käe ja lausub: "Päris palju 

trahvi saate!" 

 

Puhh jookseb notsu juurde ähkides ja 

puhgides ja ütleb: Notsu notsu mul on hea 

uudis sulle !!!! 

Notsu: kas sa leidsid mu sinise salli üles? 

Puhh: ei, sealiha on läinud kallimaks!!!  

 

Õpetaja: „Juku, miks sul on kodused tööd 

tegemata?” 

Juku: „Sellepärast, et ema ei lubanud mul 

rasvaste kätega vihikuid puutuda!” 

 

Neli hiinlast istuvad baaris. Kõik tellivad 

joogi, iga topsi sees on kärbes. 

Esimene hiinlane võtab kärbse välja ja 

joob. 

Teine hiinlane joob koos kärbsega. 

Kolmas hiinlane ei joo üldse. 

Neljas hiinlane tõstab kärbse klaasi kohale 

ja ütleb: "sülita välja tõbras sülita, sülita". 
 

Toimetas Robin Baiduža 
 
 

 
 
 

  

 
Tõlge eesti keelde: 

- passi kontroll! 

Esitage palun pass! 

- Palun! 

- Mille jaoks te reisite? 

- Ma reisin lambist. 

- Kas te sööte turiste? 

- Vahest ja on teil midagi selle vastu.  
 

STIILINÄITEID KONTROLLTÖÖDEST 

 

 Parasiidid on pahad pisikesed loomad. 

Nad söövad taimi ja ka vahel inimeste 

haiguseid.  

 

 Liblikad elavad puukoore all. 

 

 Õhus olevatest gaasidest on 

elusolenditele olulisemad hapnik ja 

õhurõhk 

 

 Lindudel on tugevad rinnalihased 

tiibade ripsutamiseks. 

 

 Keedad vett potikaan peas. 

 

 Olustvere loomapark. 

 

 Kuidas gaas inimese organismist 

eraldub? Peeretades. 
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NOVEMBRIKUU SÜNNIPÄEVAD  

 

 

 

 

 

Kati Hiir 

Õie Lukošeiko 

Kevin Tobreluts 

Liisu Tähe 

Aime-Pille Luik 

 

 

 

 

 

 

DETSEMBRIKUU ÜRITUSED 
 OLÜMPIAADID JA 

VÕISTLUSED 
 

06.12 II advendi tähistamine 

13.12 III advendi tähistamine 

18.12 Võimlemispidu 

19.12 Jõulupidu 

20.12 IV advendi tähistamine ja veerandi 

lõpetamine.  

 

  

2.-6.12 Informaatikavõistlus „Kobras“ 

08.12 Matemaatika lahtine võistlus 

11.12 Füüsikavõistlus „Kajakas“ 

14.12 Geograafia olümpiaad 

 

 

 
 

 

[Tippige dokumendist pärinev tsitaat 

või mõne huvipakkuva punkti 

kokkuvõte. Tekstivälja saate 

dokumendis paigutada just sinna, 

kuhu soovite. Tsitaadi tekstivälja 

vormingut saate muuta menüüs 

Joonistusriistad.] 

Õpetasin viiendast kuni üheksanda 

klassini matemaatikat ja eesti keelt. 

Tunde valmistasin ette terve öö. 

Hommikul ei olnud söögiisu, sest olin 

liiga närvis. Vahetunnid möödusid väga 

kiirelt. Tundus, et kümne minuti 

vahetunni asemel oli seda hoopis üks 

minut. Tundides läks ka aeg väga kiiresti. 

Mul oli võimalus ka kaheksanda klassi 

õpilaste töid paranda ja hindeid panna, 

siis ma mõistsin, et õpetaja töö on ikka 

raske küll. Mõistan nüüd paremini 

õpetajaid ja seda kui palju vaeva nad 

näevad tunde ette valmistades ja siis 

hiljem neid meile andes.  

Marissabell Miadzielec 

 


