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Veerandi tegu 

 

2016\17 õppeaastal otsustati hakata valima kolm korda 

aastas veerandi tegu. I veerandi teo tegi see kord Ralf, kes 

märkas abivajajat ja abistas teda. Suur tänu talle, et ta näitab 

teistele head eeskuju! Kui ka Sina tead kedagi, kes oleks 

tunnustamist väärt tiitliga „Veerandi tegu“, tule ja anna 

sellest teada minule (Merettele) või saada kiri 

merette.moldre@mail.ee hiljemalt 16.12. 2016. 

Merette Möldre 

 

               I veerand 

 

 

                                  II veerand 

MEIE SÕNA 

KILTSI PÕHIKOOLI HÄÄLEKANDJA    detsember 2016 

Juhtkiri: Tervitused uue 

ajalehetoimetuse poolt 

Selle õppeaasta ajalehe 

toimkonnas tegutseb kuus hakkajat 

noort kooliõpilast, kes tahavad 

saada juurde uusi oskuseid ja ka 

kogemust ajakirjandusvaldkonnas. 

Pikisilmi ootame sellelt 

õppeaastalt palju põnevaid üritusi 

ja igasuguseid lugusid ja luuletusi, 

mida saaks ka oma lugejatega 

jagada. Pühendume sel aastal 

koolielule ja omaloomingule, mida 

saame oma kooli õpilastelt. 

Peatoimetajaks olen mina, Merette 

Möldre, seega kui sul on ideid, mis 

võiksid huvi pakkuda ka teistele 

ning on avaldamist väärt, anna 

endast märku. Loodame väga, et 

teile, me lugejatele meeldib meie 

kooli ajaleht, mis hakkab ilmuma 

vähemalt kord veerandis! 

Merette Möldre 

 

 

Kiltsi Põhikooli sulesepad 

mailto:merette.moldre@mail.ee
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Mis on tulekul? 

19.12 IV advent – õpetajad ja Puna- valgepäev 

 

 

 

 

 

 

14.12 Võimlemispidu 

15.12 Edukate preemiareis 

21. 12  Jõulupidu. Etendub muinasjutt “12 kuud” 

22. 12 Muinasjutuhommik, sünnipäevalaste õnnitlemine 

23. DETSEMBRIST 2016. A - 8. JAANUARINI 2017. A JÕULUVAHEAEG 

"Kalevipoeg" ja võistujoonistamine 

 

Meie tublid 4. klassi õpilased Lupe ja  Valentin osalesid 

11. novembril Vinni-Pajusti Gümnaasiumis Maakondlikul 

võistujoonistamisel. Teemaks oli rahvuseepos 

"Kalevipoeg", töötehnika vabalt valitav. Nad võistlesid 4.-

6.klassi arvestuses. Joonistamiseks oli aega 2 tundi, nad 

said ülesandega suurepäraselt hakkama!   

  Kristiine Adamson  

 

Autor: Lupe Topkin 4. klass                                                   Autor: Valentin Bilokopytov 4. klass 
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Millised on noorte probleemid tänapäeva Eestis? 

Tänapäeval on Eestis palju probleeme noortega. Eks üheks põhjalikuks probleemiks on kindlasti 

see, et noortel on igav ning seetõttu saadetakse korda kõiksugu asju. Tehakse palju rumalaid 

asju, kuid me ise arvame, et see on hirmus lahe ja naljakas asi. Ma olen ka ise noor ja tean, mida 

räägin. Üks probleem on see, et koondutakse gruppidesse. Kui on suur grupp , siis seal õpitakse 

tegema kõiksugu asju. Tarvitatakse narkootikume, kes lõbu pärast, kes probleemide pärast ja kes 

sellepärast, et lihtsalt näidata, kui lahe keegi on. Minu enda elus on palju seda ette tulnud. 

Kindlasti, mida tehakse kõikjal on suitsetamine. Ma võin ise seda öelda, et suitsetamine saab 

enamasti alguse sõbratest, kes suitsetavad. Alguses proovitakse, siis juba pakutakse ja lõpuks on 

sellest kujunenud sõltuvus, millest on väga raske loobuda , kui ollakse koos inimestega kes 

tarbivad tubakatooteid. (NB! Julge olla sa ise ja parem ära alustagi). Suureks probleemiks on ka 

alkohol, kui noored tarvitavad väga suurtes kogustes alkoholi. Selle tõttu saavad väga paljud ka 

surma näiteks, lähevad ujuma purjus peaga. Lisaks sellele tehakse ja joobes olles väga palju 

tegusid, millega võivad kaasneda suured tagajärjed nagu vangla ja trahv. Samamoodi saab jääda 

alkoholist sõltuvusse ning sellega hävitatakse oma noorus ära. Suureks probleemiks on ka mitte 

Virumaa pärimusmuusika kontsert läbi õpilase 

silmade… 

 

Meie koolis toimus 21. novembril üle pika aja 

mulle meeldiv kontsert. Eriti meeldis mulle sealt 

kolmest noormehest Tõnis Kirsipuu. Ta tundus 

kuidagi elav ja rõõmsameelne. Ta oskas päris hästi 

trumme mängida. Isegi publikule tundus kontsert 

meeldivat. Tore oli see, et nad suutsid publiku 

endaga kaasa haarata, rakendades meile 

ülesandeid. Kahju oli sellest, et kontsert sai ruttu 

läbi. Oleks soovinud veel kuulata. Üldmulje oli 

meeldiv, mistõttu loodan, et tuleb veel selliseid 

kenasid noormehi kontserti tegema ja ikka siis, kui 

ma koolis olen. 

Maria Meidla 
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koolis käimine. Koolipäeval kas siis magatakse või siis liigutakse linnas või külas ringi. Lõppude 

lõpuks ei suudeta enam kooli lõpetada. Suureks probleemiks on ka arvutimängud või siis 

nutitelefon, mida kasutatakse või milles ollakse terve öö. Noored on magamata ning ei taheta 

hommikul ärgata, et kooli minna. Probleemiks on ka see, et noored tüdrukud käivad pidudel, kus 

on poisid ka. Ollakse peol öösel, juuakse, tarvitatakse narkootikume ning lõpuks leitakse end 

kellegi kõrval. Purjus inimene on vägagi kiiresti valmis minema seksuaalvahekorda, kus ei 

kasutata ka kaitsevahendit. Lõpptulemuseks on see, et noor neiu on väga noorelt, 13-17. aastaselt 

rase. Enamik noori teevad kahjuks abordi, kuid abordiga on samuti risk ja see on väga 

ebameeldiv. Pärast seda võib juhtuda, et täiskasvanud naisena ei ole enam võimalik last saada, 

kui seda nii soovitakse ning lapse tapmine on ka kuritegu. Jah, see on õige, et pole mõtet last siia 

maa peale piinlema tuua, kui ise selleks valmis pole, kuid milleks olla siis vahekorras 

mõtlematult ilma kaitsevahenditeta? Selleks on väga palju võimalusi, et rasedust vältida. 

Seksuaalvahekorraga levib suguhaiguseid, mis on nakkavad. On ka palju teisi probleeme, kuid 

neid kõiki ei jõua ära rääkida. Ühesõnaga peaksid noored endale leidma tegevust, näiteks kuskil 

huviringis vms. Noored peaksid olema julged, et öelda ,,EI´´ nii suitsule, uimastitele, alkoholile 

ja paljule muule, keskenduma koolile ning tulevikule, mitte pidutsema palju, vaid veetma aega 

inimestega, kes on korralikud inimesed. Seadma endale eesmärke, mille nimel pingutada ning 

mõtlema tulevikule, sest olgem ausad- ükskord saavad meist kõigist ühed ilusad korralikud 

inimesed ning siin on, mida mäletada.  

http://kiltsimois.ee/ Maria Meidla

Mida Sina jõulude ajal teed? 

Siret uuris meie kooli õpetajatelt, mis neile 

kõige enam jõulude juures meeldib ning 

millised traditsioone nad järgivad. 

 

Õpetaja Siret 

Minu jõulutraditsioonid on kingituste 

tegemine, õe juures istumine, ehtimine, 

õemehe sünnipäeva ja 24. detsembri 

tähistamine. 

 

 

 

 

Õpetaja Marje  

Jõulutraditsioonideks on kuuse ehtimine, 

lähedaste inimeste mälestamine, perega koos 

olemine ning kingite tegemine. 

 

Õpetaja Agnes 

Minu kõige meeldivam hetk jõulude ajal on 

siis, kui kuulen jõuluvana samme. 

Hommikuti, kui telekas on 

muinasjutuhommikud, siis võiksin isegi 

hommikul kell 7 üles ärgata. 

 

http://kiltsimois.ee/
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Jõulukombed 

Jõulud - kõige ilusam ja toredam püha 

talvel. Kõikjal on tulukesed, mis 

valgustavad õue ja annavad sellele maagilise 

ilme, mis tekitab sees sooja tunde, teatades 

et varsti käes on jõulud.  Igal perel on omad 

jõulutraditsioonid, mis kohati varieeruvad. 

Kõik sõltub pere usust, kommetest, 

rahvusest ja ka paljudest muudest 

asjaoludest. Jõulud muudavad inimesi 

lähedasemaks ja peaks olema rahulik muretu 

aeg, mil tuleks inimestele andestada ja olla 

oma perega.  

Eestis on levinud harjumus süüa jõuludel 

väga-väga palju ja juua alkoholi, aga mitte 

igas peres. Eestis on jõuluaja 

traditsioonilisteks toitudeks jäänud 

verivorstid ning seapraad ahjukartuli ja 

hapukapsastega. Tavaliselt lisandub 

söömisele ja joomisele ka kingituste 

jagamine.  

Mõnikord küsime aga endalt, kust on üldse 

jõulud tulnud. Ehkki sageli arvatakse, et 

jõulud on kristlikku algupära, pärinevad 

need hoopis kahest iidsest paganlikust 

pidustusest - norralaste suurest yule-pühast 

ja roomlaste saturnaaliast. Aga mida need 

üldse endast kujutasid? Roomlastest rikkad 

tegid vaestele kingitusi. Saturnaaliaga 

kaasnes palju liiderdamist. Norralastel oli 

aga tseremoonia, kus kasutati jõuluhalgu ja 

igasuguseid igihaljaid kaunistusi. Hiljem 

taheti neid keelustada, sest need ei sobinud 

kokku kristliku ideaaliga. Aja möödudes 

saadi aru, et pidustusi on populaarsuse tõttu 

võimatu keelata ning katolik kirik andis 

sellel lõpuks vajaliku tunnustuse, kui 

tingimusega, et neid tähistatakse kristliku 

Jumala jaoks. Niisugusena, Jeesuse Kristuse 

sünni tähistajana, on jõulud levinud 

tänapäeval kogu maailmas.  

Allikas:http://www.kubik.org/ee/Estonian/article

s/Joulud%20populaarse%20puha%20huvitavad

%20juured.htm 

Jõuluvana legend 

Jõuluvana traditsioon on saanud alguse legendidest püha Nikolause kohta; sama päritolu on ka 

jõuluvana Ameerikas levinud ingliskeelne nimi Santa Claus. 

Legend ise on selline: Nikolaus elas Myra linnas Väike-Aasias. Linnas elanud ka kaupmees, 

kellel olnud kolm tütart. Kaupmees laostus, ega saanud tütardele kaasavara anda. Seetõttu ei 

saanud tüdrukuid mehele panna ja isal ei jäänud muud üle, kui leppida kokku, et tüdrukud 

lõbumajale müüa. Kui Nikolaus seda aga kuulis, hakkas tal tüdrukutest hale ning võttis kukru 

kuldrahaga ja viskas selle öö varjus läbi akna naabermajja. Naabrimees tänas jumalat ja sai 

tütred ausalt mehele panna. Teises legendis jutustatakse, et kord, kui Myra linnas valitses nälg, 

seisid sadamas viljalastis laevad. Nikolaus veenis meremehi jätma igasse laeva vaid sada 

http://www.kubik.org/ee/Estonian/articles/Joulud%20populaarse%20puha%20huvitavad%20juured.htm
http://www.kubik.org/ee/Estonian/articles/Joulud%20populaarse%20puha%20huvitavad%20juured.htm
http://www.kubik.org/ee/Estonian/articles/Joulud%20populaarse%20puha%20huvitavad%20juured.htm
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külimittu vilja, ülejäänu aga vaestele jagama. Ta kinnitas, 

et kaalumisel puudujääki ei märgata. Meremehed tegidki 

nõnda ja ei kahetsenud tehtut. 

Arvatavasti hakkas jõuluvana Eestimaal kinke tooma 19. 

sajandi esimesel poolel. Varasematest jõulupidudest on 

teada, et kingitusi said üksnes teenijad ja lapsed. Selline 

tava kehtis kodudes pikemat aega. Kingid olid enamasti 

lihtsalt kuuse alla pandud. 20. sajandil oli siiski tavaks, et 

kingitusi said kõik pereliikmed, sajandi lõpust alates aga 

leidusid kotis nimelised pakid lemmikloomadelegi.                                                                

Allikad: Vikipeedia, folklore.ee  

                                                                                                  Autor: Birgit Miadzielec 9. klass 

 

Anekdoodid 

Sõber teisele sõbrale: "Tead, ma panin oma naisele jõuludeks kingi kuuse alla!" 

"No ja siis?" 

"Ta otsib seda siiani, mets on päris suur!" 

*** 

Naine: "Mis sa arvad, kui ostaks õige emale jõuludeks mobiiltelefoni?" 

Mees: "Hea mõte, siis ei käi ta enam nii sageli meil." 

*** 

Jõulude ajal kirjutab Juku jõuluvanale kirja: "Kallis jõuluvana, palun too mulle 1000 eurot, et 

saaksin endale ratta osta." Juku paneb kirja posti.  

Tuleb postiljon ja vaatab, et aadressi pole märgitud, saadab selle siis presidendile.  

President loeb Juku kirja ning tal hakkab väiksest poisist hale ja saadab talle 500 eurot.  

Järgmisel aasta saadab Juku jõuluvanale uue kirja: "ÄRA ENAM PRESIDENDI KAUDU 

KINKE SAADA, TA VÕTAB POOL ENDALE!" 

*** 
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NUPUTAMIST 

 

Kõrvale 

3. Mis toimub 21. detsembril Kiltsi koolis? 

7. Üks pillidest, mida mängiti Virumaa pärimusmuusika kontserdil? 

8. Traditsiooniline jõulutoit. 

Alla 

1. Veerandi teo tiitli pälvinud õpilane. (eesnimi) 

2. Pillimehe eesnimi, kes esines Virumaa pärimusmuusika kontserdil ? 

4. Keda peetakse jõuluvana traditsiooni alguse panijaks? 

5. Kes on nõus üles tõusma hommikul vara, kui teleris on muinasjutu hommik? (eesnimi) 

6. Üks põhjus, miks noored hakkavad tegema rumalusi

 


