
 

 

Tarkuse tera 

 

Viimasel kooliveerandil 

arvestage, et suvel mängida ja 

joosta, on palju meeldivam, kui 

koolimajas suvetööd teha! 

Merje Leemets, Kiltsi Põhikooli direktor 

 

 

VÕI 

 

 

 

 

MEIE SÕNA 

KILTSI PÕHIKOOLI HÄÄLEKANDJA    KEVAD 2017 

Juhtkiri: Tervitused uue 

ajalehetoimetuse poolt 

On alanud uus aasta, uus veerand ja uued 

väljakutsed. Varsti on III veerand juba 

lõppemas ja ega suvi ka väga kaugele enam jää.  

Aeg on möödunud uskumatult kiiresti ja 

tundub, nagu alles eile oleks 1. september 

olnud. Sellegipoolest on veerandi jooksul 

juhtunud palju asju. Õpilased on saavutanud 

häid tulemusi, toimunud on palju üritusi ning 

meie kooli on õppima asunud neli uut õpilast 

Sri Lankalt, mille üle võib rõõmus olla. Kuna 

III veerand on minu kui peatoimetaja jaoks 

olnud täis olümpiaade, rohket õppetööd ja 

väljakutseid, siis jäime oma ajalehega veidi 

ajahätta, mistõttu ilmub kahe ajalehe asemel sel 

veerandil vaid üks, mis sisaldab kahe ajalehe 

jagu materjali. Vabandame väga selle pärast ja 

loodame, et see ei valmista teile pettumust. 

Head nautimist! 

 

Merette Möldre 

 

 

Kiltsi Põhikooli sulesepad 

 



Veerandi tegu 

 

2016\17 õppeaastal otsustati hakata valima 

veerandi tegu. 

 I veerandi teo pälvis Ralf, kes märkas 

abivajajat ja abistas teda. Suur tänu talle, et 

ta näitab teistele head eeskuju!  

II veerandil sain selle tiitli mina ning olen 

selle üle uhke ning rõõmus.  

III veerandil astusid oma klassivenna 

kaitseks välja Lauri ja Stella-Mia. Sellist 

julgust on märgatud! Tublid olete! 

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  

Merette Möldre 

 

 I veerand tiitli pälvinud Ralf 

 

 

 

 

 

 

 

 

III veerandi teoga pärjatud Lauri ja Stella-

Mia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kes küll on väärt IV veerandi teo tiitlit? 

 

 

mailto:merette.moldre@mail.ee


 

Me kooli kõige, kõige 

sõbralikumad 

 

      Õpetaja Reeva, Merette, Marleen, 

Mattias. Pildilt puudub Siim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valentinipäev 

 

Valentinipäev on armunute päev, mil avaldatakse 

armastust, peetakse meeles kalleid inimesi ja 

tehakse neile kingitusi. Valentinipäeva 

tähistatakse 14. veebruaril, mida peame soomlaste 

eeskujul sõbrapäevana alates 1980. aastast. Aga 

kust on saanud valentinipäev alguse?  

Valentinipäeva peetakse Püha Valentini auks, aga 

selle juures on ka üks konksuke, kuna katolik kirik 

tunnustab kolme erinevat Valentini, kes surid 14. 

veebruaril märtrisurma, kaks neist 3. sajandil.  

Kõige enam saab valentinipäeva seostada aga 

Rooma kristliku preestriga, kes laulatas salaja 

sõdureid, eirates keiser Claudius II käsku. Legendi 

järgi oli ta enne oma hukkamist 14. veebruaril 

270. aastal saatnud oma kallimale kirja allkirjaga 

´´sinu Valentin´´, mida kasutatakse tänaseni 

valentinikaartidel. Pühaks muutus see päeb 496. 

aastal,  kui paavsiks oli Gelasius, kuigi 1969. 

aastal jättis paavst Paulus VI selle päeva kalendrist 

välja.  

Väidetatavalt pärineb valentinipäev paganlikust 

viljakuspühast, mida peeti abielu ja naiste 

jumalanna Juno auks, mida peeti samuti 14. 

veebruaril. Festivali ajal oli naistel kombeks 

kirjutada kirjakesi urni, millest mehed hiljem neid 

välja tõmbasid ja mõistatasid, et kes võis olla 

tekstikese autor. Selline loosidega Valentini 

leidmine kestis 18. sajandini. 

 

Allikad. Eesti Rahvaluule internetileht 

(folklore.ee) ja  Vikipeedia (wikipedia.org) 

 



Stiilinädal 

 

Pikka aega tagasi tegi oma loovtööd Eleri, kes pani aluse Stiilinädala traditsioonile ning selle 

eesmärgiks oli teha koolipäev ning –nädal huvitavamaks. Selle edukuse üheks tingimuseks on 

õpilaste enda ettevõtlikus. Kahjuks oli selle aastal kaasalööjaid vähe, aga need kes osalesid on 

kiitmisväärt. Eriti tublid ja julged oli Darja, Heli-Liis, Siret, Moona, Lilli-Ly, kes ehmatasid oma 

hullude kulmudega kohe esmaspäeval 

Eriliselt tahaksin esile tõsta Crystal-Spelit, kes on läbi aja olnud üks stiilsemaid, iga päev tuli 

tema ikka oma uue kostüümiga. Olge ikka positiivselt aktiivsed. 

Liisu Tähe 

 

Stiilinäiteid nii Crystal-Speli kui ka teiste 

aktiivsete õpilaste erinevatest kostüümidest läbi aegade

 

Mis on tulekul? 

19.04. Playback 

26.04. Sünnipäevalaste õnnitlemine 

26.04. Geograafia põrandamäng 

26.04. Tantsupäev 

2.05. Teeme ära! 

3.05. Emadepäeva kõnede ja juttude 

konkurss 

11.05. Emadepäev 

26.05. Tutipäev 

31.05. Sünnipäevalaste õnnitlemine 

1.06. Olümpiamängud 

05.06. Edukate preemiareis 

6.06.Õppeaasta pidulik lõpetamine



Kas Sina tead? 

 

Meie koolis on palju häid ning tarku õpilasi, kes on töökad ja tublid erinevatel aladel. Proovi, kas 

Sina tead, milles on koolikaaslased head või väga head. Ühenda oma vahel alad ja nimed.  

Etlus 

 

Helena Lisette Lätt  

Kaarel Elmik  

Darja Borisova  

Lupe Topkin  

Marten Vaher 

Moona Mürk  

Paavel Mets  

Kadri Reimann  

Merette Möldre 

Konstantin Bilokopytov 

Siim Meidla  

Karl-Silver Kööp 

Kaarel-Andres Kelgo 

Urmeko Andres Aal  

Eliise Kivistu 

Ralf Laansoo 

Amelia Razduvanova  

 

Kergejõustik 

 

Keemia 

 

Sotsiaalained 

 

Matemaatika 

 

Bioloogia 

 

Keemia 

 

Füüsika 

 

Kõrgushüpe 

 

 

 

Vastuseid saad kontrollida selle kasti sisu abil  

 

 

 

 

 

 



Õnnesoovid 

 

Jaanuar 

5. Kaarel-Andres Kelgo 

6. Ralf Laansoo   

19. Nini Alkahanaidze  

23. Birgit Miadzielec  

26. Lilli-Ly Hiielaid 

      Robin Baiduža 

 

 

 

 

Veebruar 

4. Rando Seimar   

7. Helis Manninen 

12. Tanel Kümnik 

13. Maris Danilova 

14. Marleen Hummal   

16. Janar Meidla   

19. Irina Niroda 

      Janely Miadzielec  

25. Daniel Meshi 

26. Eve Põldmaa 

Märts 

4. Valentin Bilokopytov 

6. Marleen Danilova 

7. Maria Meidla 

12. Marten Vaher  

16. Mari-Vivian Ellam  

23. Darja Borisova 

28. Romet Belov 

      Urmeko Andres Aal 

29. Marje Kert 

 

 

Kodumaa 

 

Mul südames veel rõkkab rõõmu 

Ja särasilmad täis on sõõmu. 

Ma elu üle üldse ei kurda, 

Sest sellel rajal sain ma tunda. 

,,Armastusest piinani- piinad elu lõpuni!´´ 

Sind kalliks pean ma, 

Mu armas Kodumaa! 

 

Birgit Miadzielec, 9.kl 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janely Miadzielec. 8. kl 

 

 



Kevadine tärkamine 

 

Oja vulin,  tuule uhin 

Ja päikene sillerdab taevas. 

Lill tärkab ja leevike märkab, 

Et kevad nüüd saabubki taas. 

Karuke ärkab ja jäneski märkab, 

Et kas peab ülesse tõusma. 

Orav puu otsas ka kiiresti ärkab 

 

 

 

 

Ja sipelgas päikestki märkab. 

Looduski ärkab ja lumeeit märkab, 

Et aeg oleks magama minna. 

Loomadki looduses kogunevad kokku 

Ja naudivad värsket kevadist rohtu. 

 See tunne su südame soojakski teeb 

Ja algaks nagu uus teekond meie sees. 

Kui ilus see hetk, mis hinge meil jääb 

Ja see ei juhtu igapäev. 

Birgit Miadzielec, 9.kl 

 

Ole tähelepanelik, sest pastaka 

kaotamine kevadel võib endaga 

kaasa tuua järgmist! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonistas Kaarel-Andres Kelgo 8. kl 


