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ÕPETAJATE PÄEV – 5. OKTOOBER 

 

Õpetajate päeva tähistati Eestis koolides juba 1960. aastatel, kuid tänase koolilapse 

kalendrisse kuulub see tingimata ja on kindla kuupäevaga seotud. Tavad pole aastate jooksul 

kuigivõrd muutunud, ehk ainult selle poolest, et 1960. aastatel lasti õpilastel tunde anda, 

õpetajad ise tundi ei läinud. Õpetajaks said ikka tublimad õpilased, tunde anti ennekõike 

nooremates klassides ja põhikoolis. Tundides mingit naljatamist polnud, sest asendusõpetaja 

pani pärishindeid pärispäevikusse ja võttis ametit õpetaja igapäevase tõsidusega. 1990. 

aastatest on õpetajate päevad vabamad ja naljarohkemad. Vanemad õpilased mängivad 

õpetajaid ja kooli juhtkonda. Teinekord kujuneb uuest juhtkonnast tõsine seltskond, teinekord 

naljatav kamp. Ka üsna paljud õpetajad elavad end tembutades välja: pilluvad paberlennukeid, 

segavad tundi, jutustavad ja vigurdavad, ei viitsi vastata. Tihti valitakse õpetajate päevaks 

kindel stiil, mille vaimus riietutakse. Sagedasti on tunnid lühendatud, toimub võistlusi ja 

etendusi. Päeva lõpetab õpilaste valmistatud kohvilaud ja lilled õpetajatele, ka valla-, 

linnavalitsuse või haridusosakonna visiit ja õnnitlused. Lisaks ja ennekõike on see päev, kus 

avaldatakse õpetajatele vaimustust, sest osa neist on lihtsalt suurepärased. Kiltsi Põhikool 

tähistab õpetajate päeva reedel, 3. oktoobril. 

Eesti Rahvakalendri tähtpäevade andmebaas 

 

MEIE SÕNA 
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ÕÕppeettaajjaattee  ppääeevvaa  eerrii::    

IINNTTEERRVVJJUUUU  77..  kkllaassssii  õõppiillaassttee  RRoobbiinnii((RR)),,  KKaaddrrii((KKRR)),,  TTaarrvvoo((TT)),,  BBiirrggiittii((BB)),,  

JJoooosseeppii((JJ))  jjaa  KKaarrlliiggaa((KK))..  

  

KKuuiiddaass  ttäähhiissttaattaakkssee  KKiillttssii  PPõõhhiikkoooolliiss  iiggaa  aaaassttaa  õõppeettaajjaattee  ppääeevvaa??  

KKRR::    99..  KKllaassssii  õõppiillaasseedd  aannnnaavvaadd  õõppeettaajjaatteellee  ttuunnddee,,  vvaalliivvaadd  aaiinneedd  iissee..  EEii  oollee  ppiikkkk  ppääeevv,,  

aaiinnuulltt  mmõõnneedd  ttuunnnniidd..  TTeeiisstteell  õõppiillaasstteell  kkaa  ttuunnnniippllaaaann  mmuuuuttuubb..    

RR::  SSaaaalliiss  ttooiimmuubb  llaauullmmiinnee,,  lluuuulleettuussttee  lluuggeemmiinnee,,  kkõõnneedd,,  99..  kkllaassssii  õõppiillaasseedd  aannnnaavvaadd  

õõppeettaajjaatteellee  lliillllii,,  kkaa  eennddiisseedd  õõppeettaajjaadd  ttuulleevvaadd  kkoohhaallee..  LLiipppp  ttuuuuaakkssee  ssiissssee..  ÕÕppiillaasseedd  rriiiieettuuvvaadd  

õõppeettaajjaattee  mmooooddii..  LLõõbbuuss  ppääeevv,,  oolleenneevvaalltt  sseelllleesstt,,  kkuuiiddaass  õõppeettaajjaadd  kkääiittuuvvaadd..  

  

TToooo  vväälljjaa  üükkss  õõppeettaajjaattee  ppääeevvaa  ttoorree  sseeiikk..  

RR::  NNääiitteekkss,,  kkuuii  66  aaaaaassttaatt  ttaaggaassii  mmäännggiissiidd  õõppeettaajjaadd  õõppiillaasstteeggaa  jjaallggppaallllii..  ÕÕppeettaajjaadd  vvõõiittssiidd  

üühhee  ppuunnkkttiiggaa..  

  

KKeess  oonn  ssiinnuu  lleemmmmiikk  õõppeettaajjaa  KKiillttssii  kkoooolliiss??  MMiikkss??  

KK::  EEggoonn  LLeeeemmeettss..  TTaa  oonn  nnaalljjaakkaass..      

RR::  TTaa  hhaakkkkaabb  vvaahheesstt  ttuunnnniiss  llaauullmmaa..  MMeeiiee  kkuuuullaammee  jjaa  llaauullaammee  mmõõnniikkoorrdd  kkaaaassaa..  LLaauullaabb  

nnääiitteekkss  IIvvoo  LLiinnnnaa  llaauullee  jjnnee..  

TT::  VViisskkaabb  vvaahheesstt  ppuuuullaaaassttuuggaa,,  kkuuii  ttuunnnniiss  kkaaaassaa  eeii  tteeee  vvõõii  kkuuii  mmüüttss  vvõõii  kkaappuuuuttss  oonn  ppeeaass..    

BB  jjaa  KKRR::  ÕÕppeettaajjaadd  TTaanneell,,  KKaattii,,  LLiiiissuu  jjaa  RReeeevvaa..  TTaanneell  kkoorrrraallddaabb  üürriittuussii,,  KKaattii  eeii  aannnnaa  

kkoodduuss  ppaalljjuu  õõppppiiddaa,,  LLiiiissuu  kkaa  --  nnaadd  oonn  llaahheeddaadd..  RReeeevvaa  oosskkaabb  ppaalljjuu  kkeeeellii,,  vvaahheesstt  ssaaaabb  

ttiiggeeddaakkss..  KKuuii  rrääääggiidd  ttuunnnniiss,,  ssaaaabb  ttiiggeeddaakkss..    

RR::  ÕÕppeettaajjaa  RReeeevvaaggaa  ssaaaabb  ppuullllii..  TTaa  ttaahhttiiss  üükksskkoorrdd  mmuullllee  ttuunnnniiss  vvuunnttssiidd  tteehhaa,,  kkuuii  mmee  

TTaarrvvooggaa  jjuuttttuu  rrääääkkiissiimmee..  KKuuii  mmuull  hhaakkkkaabb  ttuunnnniiss  iiggaavv,,  ssiiiiss  mmaa  hhaakkkkaann  ppiillddiissttaammaa  jjaa  kkuuii  mmaa  

vvaahheellee  jjäääänn,,  vvõõttaabb  ttaa  tteelleeffoonnii  mmuulltt  äärraa  jjaa  äähhvvaarrddaabb  üühheekkssaannddaa  kkllaassssii  llõõppuukkss  ttaaggaassii  aannddaa..  

KKRR::  RReeeevvaa  eehhmmaattaabb  mmiinndd  kkoogguuaaeegg,,  kkuuii  ttaa  hhaakkkkaabb  kkeelllleeggii  ppeeaallee  kkaarrjjuummaa..  ÜÜkkss  kkoorrdd  mmaa  

ppaanniinn  ppeeaa  llaauuaallee  jjaa  ttaa  vviirruuttaass  kkääeeggaa  vvaassttuu  llaauuddaa  jjaa  mmaa  mmõõttlleessiinn,,  eett  ttaa  llõõii  mmiinnuu  ppäärraasstt,,  aaggaa  ttaa  

llõõii  hhooooppiiss  kkeelllleeggii  tteeiissee  ppäärraasstt..  RReeeevvaa  hhaakkkkaass  kkaa  nnaaeerrmmaa  sseellllee  ppeeaallee,,  eett  mmaa  eehhmmaattaassiinn..    
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TT::  HHeelliiss  oonn  kkaa  ookkeeii  õõppeettaajjaa..  

KKRR::    TTaa  eeii  kkaarrjjuu  vvääggaa  jjaa  ttuunnnniidd  oonn  llõõbbuussaadd..    

  

MMiilllliisseedd  oonn  hheeaa  õõppeettaajjaa  oommaadduusseedd??  

TT::  PPaannnnaa  kkookkkkuu  EEggoonn,,  KKaattii,,  TTaanneell,,  RReeeevvaa  jjaa  LLiiiissuu  jjaa  ttuulleebb  kkookkkkuu  hheeaa  õõppeettaajjaa..    

RR::  EEggoonnii  kkeehhaa,,  TTaanneellii  ppeeaa,,  RReeeevvaa  kkaassvv,,  KKaattii  kkääeedd,,  LLiiiissuu  jjaallaadd..  

  

KKaass  õõppeettaajjaa  ppeeaabb  oolleemmaa  aallaattii  hheeaa  vvõõii  ppeeaakkss  ttaa  oolleemmaa  vvaahheesstt  kkaa  kkuurrii??  

KKÕÕIIKK::  RReeeevvaa  oonn  vvaahheesstt  kkuurrii,,  ssiiiiss  oonn  vvääggeevv..  

  

OOnn  ssuull  mmeeeelleess  mmõõnnii  ttaarrkkuuss,,  mmiiddaa  kkeeeeggii  õõppeettaajjaatteesstt  oonn  ssuullllee  kkuunnaaggii  ööeellnnuudd??  

KKRR::  ÕÕppeettaajjaa  KKaattrriinn  üüttlleebb  „„lleessss  iiss  mmoorree““  ((eeeessttii  kk..  „„vväähheemm  oonn  rroohhkkeemm““--  ttooiimm..))..  ÕÕppeettaajjaa  

SSiirreett  oonn  ööeellnnuudd,,  eett  kkoorrddaammiinnee  oonn  ttaarrkkuussee  eemmaa..    

  

KKeelllleekkss  ssiinnaa  ttaahhaadd  ssaaaaddaa??  

JJ::  EEhhiittaajjaakkss..  IIssaa  oonn  eehhiittaajjaa,,  kkeess  kkääiibb  ssoooommeess  eehhiittaammaass..  MMaa  ttaahhaakkss  kkaa  ssoooommee  mmiinnnnaa..  AAiittaann  

iissaa  kkaa  kkoodduussttee  eehhiittuussttööööddeeggaa..  

KKRR::  EEii  tteeaa  sseeddaa  üüllddssee..  

  

KKuuii  ssiinnaa  oolleedd  ttuulleevviikkuuss  õõppeettaajjaa,,  mmiiss  aaiinneett  ssaa  õõppeettaadd??  

RR::  TTööööõõppeettuusstt  vvõõii  aarrvvuuttiitt..  MMeeeellddiibb  ppuuuusstt  nniikkeerrddaaddaa..  

  

KKaass  õõppeettaajjaattee  ppääeevv  oonn  vvaajjaalliikk??  MMiikkss??  

TT::  OOnn  vvaajjaalliikk..  ÕÕppeettaajjaadd  ssaaaavvaadd  ppuuhhaattaa  jjaa  mmäännggiiddaa  õõppiillaassii  jjaa  oommaa  ttaarrkkuusstt  vväälljjaa  nnääiiddaattaa..    

KKRR::  ÕÕppiillaasstteellee  kkaa  lleebbooppääeevv..  

  

KKaass  EEeessttiiss  vväääärrttuussttaattaakkssee  õõppeettaajjaatt  ppiiiissaavvaalltt??  MMiikkss  oonn  hheeaa  oollllaa  õõppeettaajjaa??  

BB::  JJaahh..  ÕÕppeettaajjaa  ttöööö  oonn  hheeaa,,  sseesstt  ssaaaadd  eennddaa  tteeaaddmmiissii  eeddaassii  aannddaa..    

KK::  EEii  vväääärrttuussttaaddaa,,  sseesstt  vvääiikkee  ppaallkk..    

RR::  MMiinnaa  eeii  ttaahhaakkss  ssaaaaddaa  õõppeettaajjaakkss,,  sseesstt  eeii  ttaahhaa  nniiii  ppaalljjuu  õõppppiiddaa..  PPaalljjuu  ttöööödd  jjaa  ttuunnddiiddee  

eetttteevvaallmmiissttuuss..  
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KKRR::  ÕÕppiillaasseedd  vvõõiivvaadd  kkaa  ppõõhhjjuussttaaddaa  ppeeaavvaalluu,,  eerriittii  nneeeedd,,  kkeess  ttaahhaavvaadd  ttäähheelleeppaannuu  jjaa  sseeggaavvaadd  

ttuunnddii,,  rrääääggiivvaadd  lliiiiggaa  ppaalljjuu,,  nnääiitteekkss  nnaagguu  TTaarrvvoo..  

TT::  NNääiitteekkss  nnaagguu  mmiinnaa..  

  

MMiiss  ssaa  aarrvvaadd,,  kkaass  õõppeettaajjaa  ttöööö  oonn  rraasskkee,,  kkeerrggee  vvõõii  ttöööö,,  nnaagguu  ttöööö  iikkkkaa??  

KK::  TTöööö  nnaagguu  ttöööö  iikkkkaa..  

  

JJOOOONNIISSTTUUSSII  ÕÕPPEETTAAJJAATTEE  PPÄÄEEVVAA  AAUUKKSS  

                  

Õpetajate tuba. Joosep Joor, 7.kl 

 

 

 

                                                  

          Õpikud. Robin Baiduža, 7.kl 

 



 - 5 - 

 KILTSI PÕHIKOOLI HÄÄLEKANDJA                        OKTOOBER 2014 

 

 

 

 

 Matemaatika tund. Birgit Miadzielec, 7.kl 

 

 

                                       

                Ranits. Kadri Reimann, 7.kl 
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NNNAAALLLJJJAAA---   jjjaaa   LLLUUUUUULLLEEENNNUUURRRKKK   
 

                        

                                   

 

 

                                     

   

Jänes ja siga 

Oli üks jänes. Siga tuli vastu ja küsis: 

„Kas sul on kartulit?“ Jänes vastas: „Ei, 

aga kas sul endal on piima?“ (Rander 

Möldre, 2.kl) 

 

Jutuke rebasest 

Ühes koopas elas kord rebane, ta oli rõõmus rebane! Ühel päeval juhtus 

üks kummaline lugu - rebane pani pesu pesema ja samal ajal läks tema 

pesukaussi kaks rohutirtsu. Kui ta hakkas pesu kuivama panema, nägi 

ta neid ja ehmatas nii ära, et jooksis ära! Peale seda ei ole rebasast 

keegi midagi kuulnud! (Lupe Topkin, 2.kl) 

 

Ilus on kool 

Mu armas sügis, 

mu kool on ilus 

ja mu klassis 

on hea õpetaja! 

 

Rander Möldre, 2.kl 

Sügis 

Sügis algab, vihma sajab 

Veel ja veel, veel ja veel 

Õues porilombid maas, 

Lapsed jooksevad seal 

sees. 

 

Lauri Pent, 2.kl 
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Loomalood 

 
Sammy elulugu 

Sammy on Briti lühikarvaline (kass). Ta on sündinud 7. veebruaril 2014. Ta on gepardi ja 

tiigri segu (muster), oranži värvi. Praegu on ta umbes 30 cm kehapikkus + 20 cm saba pikkus.  

Sammy on toakass. Algul me arvasime, et ta ei ole pahanduste tegija, aga me eksisime. Paar 

nädalat tagasi hüppas ta teleka peale , siis kapi peale, kus oli lillepott. Peaaegu kohe peale 

seda, kui ta sinna sai, lükkas ta selle lillepoti alla. See kukkus umbes 2 meetrit. Sammy aga jäi 

sinna, kus oli lillepott, magama. Aga muidu on Sammy parim kass, kes mul on olnud. (Karl 

Silver Kööp, 7.kl) 

 

 

 

 

 

 

 

Vasakul on Donna (kutsikas) ja 

paremal on Roi (2.aastane). Donna 

on kikkis kõrvadega ja sõbralik 

koer, kuid Roi kõrvad on lontis ja 

tema on natuke kurjem, haugub 

võõraste peale. (Lupe Topkin, 2.kl) 

See on minu kilpkonn. Ta sööb 

puuvilju ja talle meeldib õunte peale 

ronida. Ta pole küll veekilpkonn, aga 

talle meeldib ujuda. Ta kakab 

igalepoole ja hammustab varbaid. 

(Rander Möldre, 2.kl) 



 - 8 - 

KILTSI PÕHIKOOLI HÄÄLEKANDJA                  OKTOOBER 2014 

 

KUULUTUSED           

 

* Müün puldiga helikopterit. Helikopter töötab, aga alus ehk jalad on 

kadunud. Hind 50 eur. Tel: 56 986 109 * 

 

* Tulge Kiltsi Põhikooli, siin on kõige parem! Kiltsi Põhikoolis toimub 

lemmiklooma näitus. Tulge vaatama! * 

 

* Otsin kodutööde tegijat. Helistada: 56 708 401 * 

 

* Ehitame, lammutame, koristame, paigaldame aknaid jne.  

TeemeKõikära OÜ * 

 

* Ära anda tasuta kasutatud hambahari ja hambapasta. * PS! Otsi 

prügikastist 

 

* Otsin häid mänge/filme. 5376 4381 * 
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  OKTOOBRI SÜNNIPÄEVALAPSED 

Merje LeemetsMerje LeemetsMerje LeemetsMerje Leemets    

ReevaReevaReevaReeva Johanson Johanson Johanson Johanson    

CrystalCrystalCrystalCrystal----Speli LõhmusSpeli LõhmusSpeli LõhmusSpeli Lõhmus    

PALJU ÕNNE!!PALJU ÕNNE!!PALJU ÕNNE!!PALJU ÕNNE!!    

    

OKTOOBRIKUU ÜRITUSED OKTOOBRIKUU ÜRITUSED OKTOOBRIKUU ÜRITUSED OKTOOBRIKUU ÜRITUSED     

03.10 Õpetajate päev 

04.-09.10 Comeniuse koosolek 

08.10 Lemmikloomapäev 

15.10 Ettelugemise päev 

16.10 Veerandilõpu pidu 

17.10 Kooli sünnipäev ja sünnipäevalaste õnnitlemine 

31.10 Hingedepäev     

                         


