
 

 

 

 

Eesti on minu kodu 

 

Crystal-Speli Lõhmus 

 

Kui küsida mõnelt välismaalaselt, kas ta teab Eestit, on väga haruldane, kui keegi 

“jah” ütleb. 

Eesti on palju kannatanud, et oma väärikust hoida. Eesti rahvas on pidanud olema 

teiste riikide võimu all. Eestlased ei tohtinud isegi oma lippu lehvitada. Eesti 

rahvast on alavääristatud: küüditamine Siberisse väikeses loomavagunis, piineldi 

vangilaagrites kus lõpp oli surm. 

Ka minu vanavanatädi pidi II Maailmasõja ajal põgenema Saksamaale, aga sealt 

sattus ta Hitleri poolt loodud ülisalajasse tehasesse. Kõik lõppes hästi. 

Eesti sai vabaks laulva revolutsiooniga ja Eesti võis jälle oma lippu lehvitada. Kõik 

said oma kodudes elada õnnelikult, teades seda, et Eesti on vaba. 

Eesti on minu kodu ja see jääb minu koduks. 

Hoidkme oma kodu, Eestimaad! 

MEIE SÕNA 

KILTSI PÕHIKOOLI HÄÄLEKANDJA    VEEBRUAR  2019 



 

Kodumaa 

Eliise Kivistu 

Olen sündinud Eestimaal, 

meeldib väga mulle see maa. 

Kui oleksin sündinud Soomes või Poolas, 

meeldiks sünnimaa sellegipoolest. 

Vahet pole, kus elan ma, 

kallis ikkagi kodumaa. 

Kõigest ja kõikidest tähtsamaks 

pean – peret, sõpru ja kodu. 

Armastus meil vastastikune, 

rahvusest ja isamaast  

siin midagi ei olene. 

 

Eesti 

Janar Meidla 

Eestis on palju loodust, 

palju värve ja soojust. 

Eestis on väga palju head, 

seda lihtsalt tedma peab. 

Eestis on tegelikult kõik okei, 

kui olla tubli ja käia õigeid teid! 

 

 

Minu kodu 

Renita Olle 

Minu kodu on armas ja väike, 

hommikuti paistab tuppa päike. 

Tihane akna taga toksib, 

rasvapallist teri otsib. 

Liivakülas elada on hea, 

bussiga kooli minema ei pea. 

Isamaa 

Urmeko Andres Aal ja Ingrid Tiik 

Kodumaa, isamaa, 

mis see on? 

Kas tunne, 

mis vaikselt põue poeb? 

 

Me isamaal hümn, 

me isamaal lipp. 

See ongi mu tunnete 

jäämäe tipp. 

 

Lipp, see on uhkus, 

hümn, see on au. 

Kannan lippu ja 

laulan hümni isamaa auks. 

 

Tahan loota ja 

uskuda, 

et nii see ka jääb, 

see rahu ja vaikus mu hinges. 

 

Eesti 

Lizi Alkhanaidze 

Eesti on vaba 

siin on mitu raba 

igas metsas järv 

sinine on nende värv 

talvel õues ikka külm 

siin ei kasva ükski palm 

loodus on puhas ja ilus 

kuusemetsade vilus. 



Kodu 

Krete Saarepera 

Minu kodu asub Eestimaal. Kodus on alati hea olla. Mul on kodus lemmikloom, kass Kusti.aias 

on mul linnumaja, kuhu panen talvel süüa. Kodus ma mängin, joonistan, kelgutan. Kodus on 

headust, soojust, armastust. Kodu on kallis. 

 

 

Minu tore kodu 

Robert Kööp 

Eesti on Põhjamaa, mis asub Euroopas. Eesti on ilma poolest väga külm koht, kes elada, aga 

inimeste poolest soe ja mõnus maa. Mina elan väikeses Kiltsi külas Pikal tänaval. Minu maja 

asub jõe lähedal, kohe jalgrattatee kõrval. Jõgi, mis minu kodukohast läbi voolab, on Põltsamaa 

jõgi. Minu kodumaja tunneb ära beežide seinte, musta katuse ja punase korstna järgi. Mul on 

oma tuba, kus on kõige parem olla. Maja ümber on aed, kus kasvavad puud, põõsad ja suvel ka 

lilled. Aeda on igale pereliikmele istutatud oma puu. Minu puu on Siberi seedermänd. Kokku on 

puid viis, sest mul on viieliikmeline perekond – ema, isa ja kolm poega. Veel elavad minu kodus 

kaks kassi ja koer. Mulle meeldib koolist koju minna, sest minu lemmikud ootavad mind alati. 

Ema muidugi ka. 

 

 

Minu rõõmus kodu 

Helena-Lisete Lätt 

Ma elan väga erilises kohas, peaaegu metsa sees. Eriti ilus on seal talvel kui puud on üleni 

lumised ja kogu ümbrus on paksu lumavaibaga kaetud. Minu perel  on seal väike maja ja päris 

palju loomi. Meil on seal kitsed, lambad ja koerad. Mulle meeldib väga koertega tegelda, eriti 

kui neil on väikesed kutsikad. 

Minu pere on päris suur. Peale ema, isa ja venna elab meie juures ka vanaema. Vanaema nimi on 

Laine. Talle meeldib, kui ma temaga koos kartuleid koorin ja niisama lobisen. Üle kõige 

armastab ta, kui ma talle raamatuid ette loen. Viimati lugesin talle raamatut “Bert ja päevik”. See 

oli põnev ja lõbus raamat. 

Tähtsatel päevadel nagu Eesti Vabariigi sünnipäev, kaunistab minu kodu sinimustvalge lipp. Sel 

päeval küpsetab ema alati kooki ja mina kaunistan selle enda meisterdatud Eesti lipuga. 

Minu kodu tekitab minus sooja ja mõnusa tuned. Siin on alati hea ja rahulik. 

 



 

Hing helisema – Lupe Topkin 

 

Purunenud süda – Crystal-Speli Lõhmus 



Eestlased 

Moona Mürk 

 

Miks eestlased vinguvad? Põhjuseid on mitmeid: halb ilm, raske töö, paha tuju, kurb ajalugu, 

kadedus teise eestlase vastu, väike palk, halvad poliitikud jne.  Aga kas need on piisavad 

põhjused, et KOGU AEG VINGUDA? Minu arvates mitte! 

Eestlased ei näe enda ümber positiivseid asju, ei näe seda, mis neil on! 

Meil on oma maa ja oma keel, värske õhk, vabadus, maavarad, metsad, jõed ja järved, sood ja 

rabad. Meil ei ole looduskatastroofe, tsunaamisid ja vulkaanipurskeid. Meil on võimalik saada 

hea haridus, meil on tugev meditsiin. Aga ikka vingume täiesti mõttetute asjade üle. MIKS me 

nii rumalad olema, et ei mõista, kui tore ja hea elu meil Eestis on. Paljudes kohtades maailmas 

pole nelja aastaaega ega loodusvarasid, ja pole vabadust, vaid on sõjad. Paljudes kohtades 

maailmas on näljahädad ja looduskatastroofid, kus inimesed surevad. Kõigil ei ole isegi 

võimalust haridust saada. Mina arvan, et meie, eestlased, peaksime silmad lahti tegema ja 

vaatama, mis meile antud on. Me ei peaks olema nii tusased ja kogu aeg vinguma. Me  võiks 

naeratada, tunda rõõmu lihtsatest asjadest: nt koolis käimine, abi saamine kui oled haige või abi 

kui maja põleb. Me saame minna rahuliku südamega magama, kuna meid kaitseb politsei ja meil 

pole sõda. Me same igal hommikul rahus ärgata.  

Meie, eestlaste, viga ongi see, et me ei oska olla õnnelikud ja elust rõõmu tunda. Eestlased 

muudkui rügavad tööd ja vinguvad. Kui me end muudaks, oleks meie ümber rohkem positiivsust 

ja elurõõmu. See oleks tore kui eestlased oleksid elurõõmsad ja rahul oma eluga.  

 

MINU KODU 15 AASTA PÄRAST 

Mis teeb kodust kodu? 

 

Muidugi tahaks ma endale suurt kodu basseiniga või siis kodu linna keskel. 15 aasta pärast 

tahaksin ma endale kahte kodu: üürikorterit Tallinna vanalinnas ja maja Hispaanias, Madridis. 

15 aasta pärast elaks ma ikka oma perega koos. Kuna olen palju kolinud, arvan, et kodu ei ole 

korter või koht, kus elad, kodust teeb kodu pere ja teadmine, et keegi ootab, kodu on toidu lõhna 

täis ja koer jookseb vastu. Arvan, et kui ma üksi elaks, siis kodu ei oleks kodu ja mu toit oleks 

alati põhja kõrbenud. 

 

Olivia Leon 



Unistuses 

Minu unistuste kodu 15 aasta pärast võiks asuda kuskil äärelinnas, vaiksemas kohas, kuid siiski 

kallil kodumaal, Eestis. Maja võiks olla 2-korruseline, mitte aga väga suur. Sooviks, et seal oleks 

suur köök, kus oleks hea süüa teha. Mu kodu sisustus võiks olla skandinaavia stiilis ja võiks olla 

soe. Mu maja juurde võiks kuuluda veranda - see oleks super, kuna seal oleks hea ilusatel 

suvepäevadel kohvi juua. Maja keldrikorrusel võiks asuda saun ja oma väike jõusaal. Muidugi 

peaks maja juurde kuuluma veel suhteliselt suur aed, mis oleks ümbritsetud ilusa hekiga, mis 

annaks juurde privaatsust. Aias kasvaksid õunapuud ehk ka mõni ploomipuu jaoleks  

maasikapeenar. Hoovis oleks ka väike grillinurk. Maja valvaks muidugi ka koer ,mis tõugu, pole 

enam oluline. 

 

Siret Aleksa 

 

10 aastat hiljem 

Kui läheks 10 aastat mööda, oleksin mina 25. Mis siis minust saanud on? Kas olen miljonär või 

olen tavaline täiskasvanud  inimene, kes käib iga päev tööl? Mul on muidugi suured unistused. 

Töötan arvatasti keevitajana. Ma arvan ka seda, et 10 aasta pärast olen perekonna loonud. 

Esimene laps peab muidugi poeg tulema. Sõidan tavalise autoga, mitte mingi kalliga raudselt, 

aga kes teab, äkki on mul Lamborgini maja ees, või isegi äkki Ford Mustang, kes seda teab. 2 

aasta pärast on ka Kiltsi kooli vilistlaste kokkutulek, aga ma loodan ikkagi, kui 7 aastat 

möödunud on, et siis jälle Kiltsi kooli vilistlaste kokkutulek on. Siis arvatavasti hakkab nalja 

saama. Loodan, et minust saab korralik, täiskasvanud inimene. Aga loodab siis parimat! 

 

Urmeko Andres Aal 

 

 

 



LUGESIME RAAMATUT 

 

Vaarao leidmine 

Lugesin Margit Sarapiku noorsooromaani „Vaarao leidmine“, raamat oli huvitav. Raamatu 

peategelane oli poiss, kelle nimi oli Rasmus, kes kolis koos emaga linna ja pidi minema uude 

kooli. Rasmus armastas vahetundide ajal käia raamatukogus ajaloolisi raamatuid lugemas ja 

vaatamas. Teisel veerandil muutus Rasmuse elu päevapealt, kui tema klassi tulid kaksikud 

Ragnar ja Gert, kes olid väga pahad poisid. Nad mõnitasid ja togisid Rasmust. Rasmuse isa oli 

surnud ja tema emal oli tekkinud uus tuttav, kellega ta aega veetis, mehe nimi oli Margus. Ema 

uus mees ja Rasmus ei meeldinud teineteisele. Margus ei saanud emale rääkida, et teda koolis 

kiusatakse, sest emal oli kas palju tööd või pidi ta Margusega välja minema ja jõudis koju väga 

hilja, kui Rasmus juba magas.  

Koolis olid Gert ja Ragnar võtnud Rasmuse oma peksukotiks. Ühel päeval läks Rasmus koeraga 

jalutama ja sattus pargis kokku kaksikutega. Kaksikud nõudsid poisi käest raha ja sundisid teda 

suitsu tõmbama. Rasmus ei tahtnud suitsetada ja ei andnud ka raha, siis lõid kaksikud ta koera ja 

hoidsid poissi kinni, Rasmus kartis väga. Ta ei julgenud enam kooli minna ja ei olnud enam tuju 

midagi teha, isegi ta koer oli väga kurb.  

Ühel ööl nägi Rasmus und, et tema pärisisa oli temaga. Enne poisi sündi surnud isa oli poisi 

unenäos vaarao ja kandis uhkeid vaarao riideid.Isa ütles unenäos Rasmusele, et ta enam alla ei 

annaks ja kaitseks ema. Rasmus küsis isalt, et kas ta on tema jaoks kogu aeg olemas? Isa vastas, 

et ta on alati pojaga, poiss peab lihtsalt isa peale mõtlema ja siis isa tuleb tema unenäosse.  

Rasmus sai endale uued sõbrad, kaks vanema klassi tüdrukud hakkasid temaga sõbrustama. Ja 

neil õnnestus koos Rasmuse ema ka Marguse käest päästa, sest selgus, et uus mees oli 

narkootikumide müüja. Ka kaksikud said oma teenitud karistuse ja Margus pääses kiusamisest. 

Raamatu lõpp oli põnev nagu kriminaalromaan. 

See raamat oli ka kurb. Raamat sobiks lastele, kes tunnevad end üksikuna ja keda kiusatakse. 

Raamatust saab teada, kuidas end kaitsta ja vastu hakata ja mida keerulises olukorras teha. 

 

Romet Belov 

 

 

 

 

 



Läänerindel muutuseta 

Ma pidin lugema läbi Erich Maria Remarque`i raamatu „Läänerindel muutuseta“, aga ma ei 

jõudnud seda õigeks ajaks lugeda ja vaatasin hoopis filmi. Filmi nimi oli inglise keeles "All 

Quiet On The Western Coast" ja film haaras mind esimesest kaadrist. Film tehti aastal 1979 ja 

räägib Esimesest maailmasõjast ja lahingutest Saksamaa ja Prantsusmaa vahel. Film rääkis 

sellest, kuidas koolipoisid, kes lõpetasid kooli, läksid sõtta.  

Peategelane oli nimega Paul Bäumer. Räägime siis filmist. Poisid lõpetasid kooli ja läksid 

õppustele. Nad jagati 3 gruppi, Paul jäi oma parimate sõpradega ühte punti. Nad said karmi 

juhendaja nimega Himmelstob, kes sõdureid oma meetodite järgi õpetas: kuidas seista, kuidas 

keerata, kuidas roomata, kõike mida sõduril vaja. Karistused olid karmid ja poisid vihkasid oma 

juhendajat. Poisid saadetigi sõtta. Seal kus nad sõdisid, ei olnud ühtegi rohuliblet, mitte ühtegi 

puud, ainult sõdurid ja mudane pinnas. Iga päev sõditi. Vahel saadi vahetus teha. Paari nädalaga 

suri üks Pauli parimatest sõpradest, kes kaotas pommiplahvatuses jala ja ei suutnud selle valu 

vastu võidelda. Käis igasugune sõdimine, siis nad jõudsid ühes tükis tagasi oma laagrisse. 

Tagalas oli puhkus, nad said 2 mehe portsu süüa, anti sigarette ja närimistubakat, aga Paul 

vahetas ühe oma sõbraga närimistubaka sigarettide vastu välja. Kui nad olid terve aasta sõjas, 

siis tulid uued noorsõdurid ja mingi imega jõudis ka nende ohvitser, kes treenis neid, sinna. Üks 

sõduritest rääkis, et ohvitser oli ühte poissi niimodi karistanud, et poiss oli peaaegu surma 

saanud. Ta oli karistuseks eesliinile saadetud. Paul ja teised muidugi narrisid teda, sest nad nüüd 

võisid seda teha, sest ohvitser polnud enam nende ülem. Oli jälle minek sõtta, oli aeg 

vastupealetungiks ja Paul nägi, et Himmelstob oli kuskil augus peidus, siis läks, võttis 

Himmelstobil natist kinni ja tassis lahingusse.  

Peale üht lahingut anti neile väike puhkus, siis nad said minna jõe äärde. Paul ja üks ta sõpradest 

läksid jõkke end pesema, sest nad polnud aasta aega pesnud ennast. Nad nägid kolme tüdrukut ja 

nad tahtsid nendega kokku saada, aga ei saanud, sest üks meestest jälgis silda. Poisid mõtlesid 

õhtul, et poisse on 4 ja tüdrukuid 3. Nad jootsid ühe poisi purju ja jätsid magama ja öösel ujusid 

üle jõe ja läksid tüdrukutele külla. Nendel oli aeg jälle sõtta minna ja oli aeg Prantsusmaa 

vägedele peale suruda. Paul ei jõudnud õigel ajal tagasi rindejoonele ja  siis ta heitis kuhugi auku 

pikali ja lootis, et keegi teda ei leia. Ta mängis surnut, kui tuli üks vastasvägedest ja Paul 

pussitas teda noaga. Ta ei saanud edasi liikuda sest igal pool oli Prantsuse vägi ja ta oli seal 

augus lihtsalt pikali ja tema kõrval suri prantsuse sõdur. Ta mõtles, et see on ta esimene kord 

näha kedagi vastasvägedest enda lähedal. Paul sai lõpuks liikuma ja siis hakkas pommitamine 

seal kus nende laager oli. Paul ja ta sõber Albert said mõlemad pommiga pihta. Mõlemal 



inimesel said jalad viga ja nad viidi haiglasse. Paulil läks iga päevaga paremaks, aga Alberil 

mitte. Albert lõpuks ei rääkinud Pauliga. Albertile tehti isegi operatsioon.  

Lõpuks sai Paul välja haiglast ja läks koju puhkusele. Õde tervitas teda kõige esimesena ja rääkis 

Paulile, et ema on haige. Pauli ema oli õnnelik, et tema poeg on kodus tagasi. Isa tervitas ka teda. 

Siis Paul käis oma õpetaja juures ajas juttu ja Paul läks seletama oma parima sõbra emale, mis 

juhtus. Ema oli muidugi nii kurb. Aga Paulil hakkas süümekad, et ta pole sõjas. Ta otsustas 

tagasi sõtta minna. Ta jõudis eesliinile ja ta sõbrad tervitasid teda, kapten ka muidugi, aga kapten 

ütles, et see oli rumal viga tulla tagasi. Oli aeg lahingusse minna ja ta sõbrad said ükshaaval kõik 

surma. Nad sattusid kapteniga pommiplahvatusse ja kaptenil jalg sai korralikult haavata ja Paul 

tassis teda  tagasi. Mingi aeg tegid pausi ja istusid, tegid suitsu ja liikusid edasi. Paul jõudis 

sinna, kus ravitakse inimesi ja talle öeldi, et sa tõid surnud mehe siia. Paul oli jahmatanud, sest 

just 10 minutit tagasi nad rääkisid ja ta nägigi, et kapten enam ei hinganud. Paul oli ainukene 

oma grupist kes veel sõjas oli. Aga ta hakkas mingit lindu vaatama ja tõusis püsti, hakkas teda 

joonistama ja sai kuuli. Albert, kes haiglas oli, oli ainuke, kes ellu jäi. 

Filmi vaadates valdas mind kurbus, sest on ikka kahju kui elu jääb nii noorelt katki ja seda 

juhtub sõdades miljonite inimestega. Paneb mõtlema ka sõdade mõttetus ja ka tohutu hävitustöö, 

mis sellega kaasneb. 

Aga üldiselt mõtlen nii: kui tuleb minna oma kodumaad kaitsma, siis pole midagi teha – tuleb 

minna! 

Urmeko Andres Aal 

 

Hüpnoos – Eliise Kivistu 



RETSEPTID LUULEKEELES 

Pizza retsept 

Amanda ja Heli-Liis 

 

Tainast keerutame koos. 

Pizzat küpsetame hoos. 

Kana peale viskame. 

Riivjuustu lisame. 

 

Friikad 

Eliise ja Crystal Speli 

 

Minu lemmiktoit on friikad, 

võtan paki, pistan ahju. 

Ootan veidi ja voila! Valmis 

ongi nad! 

 

Burksi retsept 

Janek 

 

Algul vaja kahte saia, 

siis me same söögi majja. 

Salateid meil sadu on, 

kastet katsu näpuga meil on. 

Pihve rohkem vaja on, 

muidu tuleb see, mis on!  

Pihve praadima ka peab, 

nii tuleb mega burks ju hea! 

 

Banaanikana 

Romet  

 

Võtan välja kana, 

panen ahju ta. 

Pihutäie mandlilaaste 

peale raputan tal ma. 

Paki vahukoort 

vahustan masinas, 

mett, soola ja pipart 

panen peale täiega. 

Aga banaani unustasin kappi! 

 

 

 

 

Sõbrad on ikka ühte nägu – Steven Michael Rand 

 



LUULETUSED ETTEANTUD SÕNADEST 

tigeda päikese soojus 

pimestab silmade külmust 

tüdruk kutsikaga tänaval 

kõnnivad pimeduse tuules 

telefonis igav kiri 

 

Crystal-Speli ja Eliise 

 

Pargis päike rõõmus sõber 

kodus armas kutsikas 

üksik tüdruk üksi kodus 

kahekesi igav on 

silmad telefonis üksi 

kuigi õues soojus 

 

Janek 

 

LUULETUS ANEKTOODIST 

Anekdoot: 

Juku isa küsib: “Juku, miks sa oma mõmmiku külmkappi oled pannud?” 

Juku: “Aga sellepärast, et mulle meeldin jääkaru rohkem!” 

Luuletus 

Juku pani mõmmi külmkappi, 

mõmmi karjus: “Appi, appi!” 

Isa küsis: “Kes seal karjub?” 

Juku vastas: “Jääkaru”. 

  

Amanda ja Heli-Liis 

 

Mis on sõprus – Marleen Hummal 



MÕISTATUSED 

VII klass 

Crystal-Speli ja Eliise mõistatused 

1. Mõista, mõista, mis siin majas oli: Pehme, rõõmus, karvane? 

  (Vihje: legend Kiltsi mõisas). 

2. Mõista, mõista, mis see on: On piiratud koguses, kasutatakse väga palju, 

seda ei näe ja selleta igapäevaelu sureb välja. 

3. Mõista, mõista, mis see on: Karvane ja hall, otsad kui juuksed tal? 

4. Mõista, mõista, mis see on: Jalad otsas, varbad ka, iste on ning seljatugi ka? 

 

Rometi mõistatused: 

1. Mõista, mõista, mis see on: Eesti keele klassis, punast värvi, ümmargune, 

mis on vajalik igal inimesel, tähtis asi maailmas? 

2. Mõista, mõista, kes see on: Naine, kes on olnud Eesti krooni peal? 

3. Mõista, mõista, mis see on: tavaliselt musta värvi, see ese on väga tark ja tal 

on uskumatuid programme? 

4. Mõista, mõista, kes see on: Ta on Kiltsi põhikooli õpetaja, kes on lugenud 

palju raamatuid Harry Potterist? 

5. Mõista, mõista, mis see on: ta on igas klassis, kollast värvi ja kriidine? 

 

Amanda ja Heli-Liisi mõistatused 

1. Mõista, mõista, kes see on: Tugev ja kuulus mees meie vallas? 

 

Mõistatuste vastuseid ootame kolmapäevaks, 6.03 kell 10.00 eesti keele klassi. 

Õigesti vastajatele auhinnad! 

 


