
 

 

KÕNE VABARIIGI AASTAPÄEVAL 
 

Austatud kuulajad! 

 

24. veebruaril 96 aastat tagasi sai Eesti riik iseseisvaks. Meie, noored eestlased, peame olema 

tänulikud oma riigi vabaduse eest oma esivanematele. 

Arvan, et võtmesõnaks Eesti iseseisvuse, vabaduse juures ongi teised eestlased, meie 

vanavanavanemad ja nende kaasmaalased.  

Hoidmaks oma riigi iseseisvust peab selline väike riik nagu Eesti kokku hoidma. Täpsemalt 

öeldes: eestlased peavad kokku hoidma. Tavaliselt, nagu ajalugu on näidanud, tekib inimestel 

suurim kokkuhoidmis- ja ühtekuuluvustunne siis, kui on põhjust rõõmustada.  

Sellisteks rõõmsateks põhjusteks on näiteks laulupidu, mis rõhutab rahvustunnet ja õhutab 

rahvuslikkust. 

Meie, õpilased, oleme elanud kogu elu vabas, iseseisvunud Eestis. Kuidas saame hoida seda, 

mille jaoks me ise pole midagi teinud. Oleme kuulnud vaid lugusid karmist sõjast, näinud filme, 

lugenud raamatutekste ja käsitlenud ajaloos meie jaoks olulist vabadussõda.  

Juba need lood ja pildid tekitavad külmavärinaid. Millised tunded võisid siis veel vallata meie 

esivanemaid?  

Iseseisvus võideldi Eestile raske hinnaga ja seepärast peame meie, noored eestlased, hoidma 

seda, mis meile on antud, mille oleme saanud kingituseks oma eelkäijatelt. Peame hoidma meile 

antud vabadust! 

 

Ilusat vabariigi aastapäeva! 

Minna Joor 

 

 

 

KALLIS EESTIMAA 

 

Kallis isamaa, kallis kodumaa 

kui ilus oled sa, meie Eestimaa 

Siin elavad mu vanema vanaisa, 

siin sündinud ka mu ema-isa. 

 

Lupe  Topkin 

 

 

 

LUULETUS ISAMAAST 
 

Meil aasta linnuks jäälind 

ja vapil kuldsed lõvid. 

Te hoidkem oma emakeel, 

traditsioone ja Eesti meelt! 
 

Rander Möldre 

MEIE SÕNA 
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EESTIMAA 

 

Eestimaa on ilus maa. 

Eesti keel on ilus keel. 

Eestimaa on väikene, 

väga armas minule. 

 

Rahvuslill on rukkilill, 

rukkilill on ilus lill. 

Rahvuspuu on tammepuu, 

tammepuu on tugev puu. 

 

Rõõmus on mu meel, 

et mu kodumaa on selline. 

Ammu selgeks saanud see, 

et siin meeldib minule. 

 

Crystal-Speli Lõhmus 
 

ISAMAA 

 

Isamaa tore maa, 

maailma kauneim ta. 

Isamaa ehtne ja hea 

Iga kodanik seda teab. 

Rukkilill see meie rahvuslill, 

suitsupääsuke me rahvuslind. 

Kodumaal päike särav 

rohi rohelisemalt särab. 

Vesi sillerdavalt selge, 

elu elada siin on kerge. 

 

Lilli-Ly Hiielaid 

KODU 

 

Mu kodu pole suur 

Ega ka väike. 

Kui õues kõva tuul 

Siis on ahjus tuli suur. 

 

Aias kasvavad kreegipuud, 

Tiigi ääres suur kuusepuu. 

On ka palju õunapuid 

Ja üks ainus elupuu. 

 

Kodus on veel vennad-õed 

Üks ema ja neli kassi. 

On väiksed pisitõed 

Üle lugemine läheb sassi. 

 

 Janek Miadzielec 

                            
II klassi tüdrukute ühistöö                                           II klassi poiste ühistöö 
 

KÕNE VABARIIGI AASTAPÄEVAL 

 

Kallid külalised, õpetajad, õpilased. 

Täna oleme siia kogunenud, et tähistada 96. aastat, mil Eesti on iseseisev riik. Aga kõik see, 

mida vabadus meie riigilt nõudis, ei ole enam just kõigil meeles. Eestlasi oli tookord palju 

vähem kui vastased, võiduvõimalus oli väga väike. Seetõttu otsustasidki ilmselt paljud 

eestlased minna hoopis vaenlase poolele – nende võit tundus tõenäolisem ja suurem võimalus 

oli ellu jääda. 

Kes otsustasid kaitsta oma riiki, tundsid kindlasti hirmu surma ees, mis tuli alla suruda, et 

mitte nõrgana näida. Väikse hulga meestega hiigelarmee vastu minek nõudis suurt mehisust ja 

külma närvi. Tänu sellele, et leidus nii vapraid mehi, sõda ka võideti.  

Suur hulk inimesi surigi sõjas ja tänu neile sadadele ja tuhandetele, kes lahingus oma elu 

jätsid, on meil võimalus elada vabal maal, omas riigis. Tänu sellele ei pea me kannatama 

võõra võimu all. Täna, tähistades vabariigi aastapäeva, on sobilik mõelda kõigile neile suure 

tänutundega. 

Ilusat vabariigi aastapäeva! 

 

Reelika Vinogradov 



KILTSI PÕHIKOOLI HÄÄLEKANDJA                   VEEBRUAR  2014 

 

 
3 

 

 

KILTSI PÕHIKOOLI 8. KLASSI POISID VABARIIGI AASTAPÄEVA ÜRITUSEL 

VÄIKE-MAARJAS 

 

24. veebruaril toimus Väike-Maarja seltsimajas vabariigi aastapäeva pidu, kuhu olid kutsutud 

esinema Kiltsi Põhikooli 8. klassi poisid Kevin, Jarmo, Kristjan, Bronek ja Steven. Kuna 

Bronek enne esinemist haigestus, siis tema osa asendati ning esineti neljakesi.  

Noormehed esitasid luule- ja tekstipõimiku, mis kajastas Eesti Vabariigi tekkelugu. Etteaste 

panid kokku õpetajad Kati Hiir, Liisu Tähe ja Mari-Vivian Laht. Esinemine õnnestus hästi ja 

poisse tänati tugeva aplausiga. Ka poisid ise jäid oma esinemisega rahule ning jäävad ootama 

järgmist korda. 

 

Kevin Tobreluts 
 

RAIMOND VALGRE KONTSERT 

 

Neljapäeval, 13. veebruaril 2014 toimus Kiltsi Põhikoolis kontsert, kus esitati Raimond Valgre 

loomingut. Kontsert oli minu jaoks väga müstiline ning salapärane, kõik, millest räägiti, 

toimus nagu päriselt, kohapeal.  

Peamiseks laulude teemaks oli armastus. Kõik oli detailselt välja toodud, mida Raimond 

mõtles ja tundis. Laulud põhinesid tema hingeelul.  

Esitatud laulud olid pigem kurvameelsed ja mõtlikud. Kõiki neid laule esitas Rain Simmul, 

keda saatis kitarril Jaan Sööt. 

Mulle kontsert väga meeldis.  

 

Margot Kõbu 

 

                      
Rain Simmul ja Jaan Sööt                                          Raimond Valgre 
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KODUKE 

 

Mu kodu on väike 

seal alati päike. 

Seal ema ja isa 

õe ja vendade kisa. 

 

Kodus mul kiisu 

tal nimeks on Miisu 

Ning kutsu ja notsu 

kutsul nimeks on Potsu. 

 

Kodus alati tore, 

seal ununeb mure, 

Seal soe ja hubane 

ema töö kodus on tubane. 

 

Kodus ema mind kallistab 

hoiab ja hellitab 

Siin alati hea, 

Seda meeles ma pean 

 

Urmas Andero Aal 

MINU EESTI 

 

Kevad, suvi, sügis, talv 

mulle meeldib looma tall 

mina seal vaatan loomi 

samal ajal söön ploomi. 

 

Väga külm on talv 

aga siiski talv on hea, 

sest mulle meeldib lumepall, 

aga talvel külm mu pea. 

 

Sügisel on lehtede all seened 

ja ka sügisel on külm 

aga talvel ikka on lõbus ka 

talv on äge aga külm. 

 

Maikel Danilov 

MEIE MAA 

 

Kõige parem maa on me Isamaa. 

Kus sündinud olen mina 

Ja üles kasvand ka. 

 

Meil olemas on rahvuslind 

Kel selg on must ja valge rind. 

See väike suitsupääsuke. 

 

Tammepuu meil suur ja tugev, 

Rukkilill nii sinine.  

See me  kaunis koduke. 

 

Marcus Rasmus Nikker 

 

 

LAUL KODUMAAST 

 

Mu isamaa, mu isamaa 

ei lähe ära Soome ma. 

Kus isegi vist rikkaks saaks 

ma siia jään mu EESTIMAA. 

 

Rando Seimar 

 

 

 

                                                
 

                  Darja Borisova                                            Lupe Topkin 
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SUITSUPÄÄSUKE 

 

Mustakuue, valgekõhuga 

Väike armas linnuke. 

Meile tuleb kevadel 

Sooja ilma kuulutab. 

 

Varsti jälle sügis käes 

Pääsukesed traadi reas, 

Valmistavad ära lendu, 

Laulavad veel viimast korda. 

 

 Kristi  Arumäe 

MU ISAMAA 

 

Mu isamaa on ilus maa 

Siin elan kasvan mina ka. 

Siin loodus puhas metsad ja mäed. 

Siin kalu järvedes sa näed. 

 

Siin põllul kasvab rukkilill, 

See on meie Eesti rahvuslill 

Ja pääsuke on rahvuslind, 

Kuid mulle meeldib elu siin. 

 

See on mu kallis kodumaa 

See koht on meie Eestimaa! 

 

Darja Borisova 

 
    

MINU EESTIMAA 

 

Eestimaal särab päike, 

Aga mina olen veel väike. 

Eestimaal on palju kasse, 

ja koolides palju klasse. 

 

Eestimaal on talvel lumi, 

Aga suvel ilus jaanituli. 

Eestimaal on tore elada, 

Eestimaal on tore särada. 

 

Eestimaal on palju ilusaid paiku, 

ja kuuskede küljes kleepuvat vaiku. 

Eestimaal on palju roose, 

Ja inimestel mitmeid soove. 

 

Kerli Kelgu 

MINU KODUKE 

 

Mu kodu on nii, väike 

seal alati paistab päike 

toad täis on rõõmu, naeru 

ja loomad väljas söövad kaeru. 

 

Kui käes on vaikne õhtupoolik 

mu emal käes on kastmisvoolik. 

Kui mina jooksen õues ringi, 

siis ise viksib minu kingi. 

 

Talvel suured lumepallid, 

Lendavad kõik lumepallid. 

Emal suitseb vana bemm 

meil on aias lumememm. 

 

                                       Urmeko Andres Aal 
 

 
 

Lauri Pent Rander Möldre 
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VEEBRUARIKUU SÜNNIPÄEVAD 

 

MÄRTSIKUU ÜRITUSED 

 

Rando Seimar 

Helis Manninen  

Rene Põllumaa  

Tanel Kümnik  

Janely Miadzielec 

 

 

4. märts vastlapäeva tähistamine 

6. märts laulukonkurss 

7. märts preemiaetendus „Eesti rahvarõivas“ 

14. märts valla algklasside luulekonkurss 

14. märts  5.-9.klassile π- päev 

 

 

 

 

HEAD NUPUTAMIST! 

 
 

[Tippige dokumendist pärinev tsitaat 

või mõne huvipakkuva punkti 

kokkuvõte. Tekstivälja saate 

dokumendis paigutada just sinna, 

kuhu soovite. Tsitaadi tekstivälja 

vormingut saate muuta menüüs 

Joonistusriistad.] 


