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TEADMISTEPÄEV. KOOLIAASTA PIDULIK AVAMINE. 

 

Juba 15-st sajandist on Uus Aasta alanud esimesel septembril, aga kuna sel ajal olid kõik koolid 

kirikute juures, istusid ka kõik õpilased koolipinki kirikliku uue aasta esimesel päeval. Peale selle 

lõppesid kõik tähtsamad põllumajanduslikud tööd kalendrisügise saabumisega, seepärast ei olnud 

võimalik noort põlvkonda vabastada ilma, et see oleks tekitanud kahju perekonna töödele. Kui 

Eestis hakkab kool 1. septembril, siis teistes maades ei pruugi see sugugi nii olla. Wikipedia 

andmetel algab kool Brasiilias veebruari esimesel nädalal, kuid Põhja-Brasiilias hoopis septembri 

esimesel nädalal. Tšiilis algab kool 1. märtsil ja Jaapanis 1.aprillil, kuid isegi 21.sajandil ei ole 

kõikides maades kooliharidus kohustuslik. Lapsed ei pea üldse koolis käima näiteks Pakistanis, 

Keenias, Gambias, Liibanonis ja veel mõnedes Aafrika ja Aasia riikides. Sellest tulenevalt on ka 

kirjaoskajate protsent nendes riikides väga madal. 

eestielu.ee 

 

 

  

 

MEIE SÕNA 

KILTSI PÕHIKOOLI HÄÄLEKANDJA    september 2014 

KOOL ALGAB 

 

Kool algab, kool algab  

Sügis käes, sügis käes 

Rõõmsalt lähen kooli 

siin leian palju sõpru ma 

Õpetaja meil on hea! 

Lupe Topkin, 2.klass 
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PILTE KILTSI PÕHIKOOLI 1. SEPTEMBRI AKTUSEST 

 

                    

I klassi minejad ja noored laululinnud    Õpetajate kantri bänd 

 

             

     Enamus õpetajaid 
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TSITAATE ÕPIHIMU TEKITAMISEKS 

 

Inimesed ei õpi teiste sõnadest midagi, kõik on vaja ise avastada. (Paulo Coelho) 

 

Sa õpid- mille jaoks? Et edasi jõuda- mille jaoks? Et tulevikku kindlustada- mille jaoks? Et 

saaks muretut elu elada- mille jaoks? Ja. Nii. Edasi. (Eia Uus) 

Inimene peab olema õppimisvõimeline, mitte nagu känd. (Andrus Kivirähk)  

 

Inimene, kes ei õpi, kobab pimeduses nagu öine teekäija. (Hiina vanasõna) 

 

Kes avab kooliukse, suleb vangla oma. (Victor Hugo) 

 

Vaid rumalad põlgavad haridust. (Publilius Syrus) 

 

Kõik halb, mis on maailmas, sünnib peaaegu alati rumalusest ja hea tahe võib niisama palju 

kahju teha nagu kurjuski, kui tarkus teda ei valgusta. (Albert Camus) 

 

See on meie, eestlaste, õnnetus, et totraid on palju. Siuksed teevad tervele rahvale häbi. 

(Andrus Kivirähk) 

 

See, kes küsib, on rumal viis minutit, see, kes ei küsi, jääb aga igavesti lolliks. (Hiina 

vanasõna) 

 

Me ei õpi elu, vaid kooli tarvis. (Seneca, noorem) 

 

Tark armastab õppida, aga loll õpetada. (Anton Tšehhov) 

Kiltsi koolis algas 1. september kell 10. Aktust alustati Kiltsi kooli lipu sisse 

toomisega ja esimesse klassi astujate toolideni viimisega. Peeti kõnesid, lauldi, 

tänati õpetajaid ja loeti luuletust. Peale lipu välja viimist toimus kõikidel 

klassijuhataja tund ja peale seda tehti klassipildid. 

Kadri Reimann, 7.klass 
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LUULETUSI       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINU SUVI 

Ma läksin Tallinna lennujaama, läksin reisile 

puhkama. Meil oli lõbus - me läksime 

veeparki, randa, langevarjuga hüppama ja 

laevaga sõitma ning Tallinnasse tagasi. 

Lõpp. 

Rander Möldre, 2.klass 

 

LOOMELAAGRIST 2014 

Tegime klaasist asju ja polümeersavist ehteid – peale ahjus käimist 

lakkisime ehted, peale mida need läksid uuesti ahju ja muutusid 

kõvaks ja läikivaks. Tehti kaelakeesid, prosse, sõrmuseid, 

käevõrusid ja võtmehoidjaid.  Laagris valmistati ka nahast või 

tapeedist raamatuid. Peale selle saime teha rebastele (uutele lastele) 

takistusi – näiteks kinniseotud kätega söömine jne. 

 

Lupe Topkin, 2.klass 

KOOLIS… 

 

Koolis on meil Inglise keel, 

see ju täitsa lahe keel. 

Aga mulle ei meeldi loodus, 

sest mul õpik täna kodus. 

Mata on ju täitsa lahe, 

sest korrutustabel jäi mul pähe. 

Õps on ka ju täitsa tore, 

milline siis olema peaks mure??? 

Tarvo Seimar, 7.klass 

 

KOOLIST 

 

Suvi läbi igal pool, 

sügisel Sind ootab kool. 

Kui Sul koolis abi vaja,  

appi tuleb õpetaja. 

Koolis õppetöö kui rinne, 

õpid hästi hea on hinne. 

 

 

Birgit Miadzielec, 7.klass 
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ANEKDOODID 

 

*** 

Lasteaias õpetab kasvataja lastele loomi tundma. Lapsed istuvad ringis 

maas ja kasvataja on keskel kes küsib lastelt küsimusi loomade kohta. 

“Oskar, mis häält teeb lehm?” 

“Muu, muu”, vastab Oskar. 

“Juuli, mis häält teeb kass?” 

“Mjau, mjau”, vastab Juuli. 

“Maali, mis häält teeb lammas?” 

“Mää, mää”, vastab Maali. 

“Juku, mis hääl teeb hiir?” 

“Klik, klik”, vastab Juku! 

*** 

„Kas sa lõvi kardad?“ küsib Juku isalt. 

„Ei, poja.“ 

„Aga tiigrit?“ 

„Ei karda.“ 

„Aga lõvi ja tiigrit, kui nad koos on?“ 

„Ei.“ 

„Aga kas sa sarvedega Vanapaganat kardad?“ 

„Üldse ei karda!“ 

Juku jääb mõttesse, siis ütleb: 

„Nojah, see tähendab, et ainult meie ema kardadki.“ 

*** 

Õpetaja: „Juku, miks sul on kodused tööd tegemata?” 

Juku: „Sellepärast, et ema ei lubanud mul rasvaste kätega vihikuid 

puutuda!” 

*** 

Juku on koolis. 

Õpetaja: Juku miks lõvid toorest liha söövad? 

Juku: sest nad ei oska praadida. 

 

 

 

 



 - 6 - 

KILTSI PÕHIKOOLI HÄÄLEKANDJA  september 2014 

SEPTEMBRI 

SÜNNIPÄEVAD 

 

Egon Leemets  

Liisbed Augervald 

Urmas Andero Aal 

Ene Kruve 

Anu Reimann 

Siret Stoltsen 

Joosep Joor 

PALJU ÕNNE! 

I VEERANDI 

ÜRITUSED 

17.09 Laps liikluses 

24.09 Sügise sünnipäev 

25.09 E.Leppiku 

mälestusmatk 

26.09 EU keeltepäev 

30.09 Spordipäev 

03.10 Õpetajate päev 

4.10-9.10 Comeniuse 

töökoosolek meie koolis 

15.10 Ettelugemise päev 

16.10 Veerandilõpu pidu 

17.10 Kooli sünnipäev 

 

  

EELTEADE! 

8.OKTOOBRIL   

LEMMIKLOOMAPÄEV! 

Kõik lemmikud on kokkuleppel vanematega 

kooli oodatud.  Kellel luba looma kaasa 

võtta pole, võib oma lemmikust esitluse või 

posteri või referaadi vm valmistada. 

ROSETID IGALE OSALEJALE! 

VALITAKSE LEMMIKUTE 

LEMMIK! 

Võimalik ka üllatus! 
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                           NUPUTA! Otsi täherägastikust kodu- ja metsloomi. 

   Autor: Joosep Joor, 7.klass 

     


