
 

 

Õnnitleme õpetajate päeva puhul, kallid õpetajad! 

 

Armsad ja lugupeetud õpetajad! Tänane päev – õpetajate päev - on pühendatud tähtsamatele 

inimestele, keda meie teame - meie Kiltsi Kooli õpetajatele. Alati on öeldud, et õpetaja on 

elukutse, mis õpetab teisi elukutseid. See amet pole kerge vaid raske. Õpetajatele laskub suurem 

vastutus, kui me oskame seda ette kujutadagi. Meie õpetajad on ju need, kes panevad meile 

tarkuseteri pähe. Õpetavad meile, et oma kohustused tuleb alati täita ja lubadustest tuleb kinni 

pidada. Selles ametis ja töös peitub ilu, mida ei oska kirjeldada. Me pole küll ise kunagi õpetaja 

tööd teinud, väljaarvatud tänane päev – õpetajate päev, kuid oleme kindlad ja veendunud selle 

ühe päevaga, et õpetaja olla on väga raske ja väsitav.  Aga nüüd õpetajatele ka väike palve. 

Sulgege mõneks hetkeks endi silmad ning mõelge, milline oli teie esimene koolipäev õpetajana? 

Kas see päev oli täis rõõmu ja elevust? Või oli selles päevas veel midagi põnevat? Kas teis kui 

õpetajates peegelduvad teie enda kooliaja õpetajad või olete vastupidi, püüdnud olla 

teistsugused, erineda enda kunagistest õpetajatest? Aga mida te hetkel tunnete? Kas kurbust, 

rõõmu või midagi hoopiski muud... Siinkohal tahaksime teid kõiki õnnitleda, teile pühendatud 

päeva puhul ja soovida teile kõike parimat järgnevateks töönädalateks, -kuudeks ja pikkadeks 

aastateks. 

Teie 9. klass 

MEIE SÕNA 
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Õpetajad Kati ja Tanel Kümnik valiti koos õpetajate Maret Kümniku ja Marje Leht’iga  

Lääne-Virunmaa HARIDUSPEREKS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Kiltsi kooli õpilasesindus esitas aasta aineõpetajaks õpetaja Liisu Tähe! 

PALJU ÕNNE! 



 

Intervjuu kevadel lõpetanud õpilastega. Õppetööd jätkavad Darja, Moona ja Siim Väike-Maarja 

gümnaasiumis, Lilli-Ly Rakvere Eragümnaasiumis, Geiti, Kerdo ja Marcus Rasmus Rakvere 

Ametikoolis. Jõudu neile uues koolis! 

Üheksanda klassi õpilased Amanda, Eliise ja Romet uurisid sõprade käest, kuidas neil uues 

koolis läheb. 

 

Kuidas sulle meeldib uues koolis õppida? 

Darja: Siin on täitsa tore, kuid muidugi kõik on teistmoodi. 

Lilli-Ly: Hetke seisuga on tore. 

Kerdo: Tunnid suht pikad aga muidu meeldib. 

Siim: Mulle väga meeldib õppida uues koolis.  

Moona: Mul on veel uues koolis harjumatu, aga muidu on seal täitsa normaalne õppida. 

Marcus Rasmus: Meeldib. 

Geiti: Mulle praegu meeldib küll ametikool. 

Meid ka igatsete või?  

Darja: Loomulikult õppisime koos nagu üks klass. 

Lilli-Ly: Muidugi. 

Kerdo: Amandat mitte aga teisi jah. (nali) 

Siim: Ikka igatseme taga, uue keskkonnaga annab harjuda. 

Moona: Ma igatsen teid väga, sest te olete head sõbrad ja hästi toetavad. 

Marcus Rasmus: Mingil määral ikka aga pigem mitte. 

Geiti: Eks ikka igatsen, saite suht lähedasteks mulle nagu oma klass. 

Olete leidnud uusi sõpru? 

Darja: Mina hetkel mitte. 

Lilli-Ly: Mhm.  

Kerdo: Ja suht palju. 

Siim: Jah, mul on tekkinud uusi sõpru.  

Moona: Ma saan enda klassiga läbi aga selliseid häid sõpru mul uues koolis pole. 

Marcus Rasmus: Jah, enamus olid juba seal 

Geiti: Olen terve klassiga sõbrad, meil on väga kokkuhoidev klass. 

Kas teil on tekkinud uusi hobisid? 

Darja: Tantsimine ja enam väga mitte midagi muud. 



Lilli-Ly: Ei ole.  

Kerdo: Jõukas. 

Siim: Uusi hobisi pole hetkel tekkinud. 

Moona: Mulle on jäänud vanad hobid. Midagi uut hetkel ei tee. 

Marcus Rasmus: Jah. 

Geiti: Kahjuks, ei ole tekkinud mul uusi hobisid. 

Mis õppeaine tekitab sul raskusi? Miks? 

Darja: Matemaatika, sest õpetaja selgitab teisiti ja raske veel aru saada tema seletustest. 

Lilli-Ly: Sa ei saa küsida seda. See kooli algus. 

Kerdo: Praegu pole veel ükski raskusi tekitanud. 

Siim: Matemaatika tekitab raskusi, sest mõndadest teemadest on keeruline aru saada. 

Moona: Matemaatika, inglise keel on minu jaoks keerulised. 

Marcus Rasmus: Mitte ükski. 

Geiti: Kuna on kooli algus pole õppeained veel raskeks läinud. 

Kuidas rebaste retsimine möödus? 

Darja: Ma kahjuks puudusin, aga kuulsin et see oli väga vahva. 

Lilli-Ly: Pole olnud veel. 

Kerdo: See on täna aga ma olen haige. 

Siim: Rebaste retsimine möödus hästi. 

Moona: Rebaste rets oli vinge. Mulle väga meeldis. 

Marcus Rasmus: Pole veel olnud ja ma panen jooksu. 

Geiti:  Ametikooli pole veel rebaste retsimist 16.septembri seisuga toimunud.  

Oled oma kooli valikuga rahul? 

Darja: Ja täitsa rahul olen. 

Lilli-Ly: Jah ma olen oma kooli valikuga rahul. 

Kerdo: Jep olen. 

Siim:Olen rahul oma valikuga. 

Moona: Ei oska öelda veel. 

Marcus Rasmus: Jah. 

Geiti: Praeguse seisuga olen oma valikuga rahul  

Kas oled endale leidnud silmarõõmu? 

Darja: Ei. 

Lilli-Ly: Saladus. 

Kerdo: Nii isiklikuks läinud! 

Siim: Hetkel mitte. 

Moona: Võimalik aga midagi kindlat ei oska öelda veel. 

Marcus Rasmus: Oli juba olemas. 

Geiti: Ei, mul pole silmarõõmu. 

Mille poolest erinevad sinu kooli õpetajad  

meie kooli õpetajatest? 

Darja: No ikka erinevad seletused erinevad õpetamine on erinev. 

Lilli-Ly: Kõik inimesed on omavahel erinevad. Ma ei hakka neid võrdlema, kõigil oma miinused 

ja plussid. 

Kerdo: Ada oli ikkagi kõige parem. 

Siim: Jah, meie kooli õpetajad on erinevad minu endise kooli õpetajatest. 

Moona: Õpetajad on sarnased kuigi minu kooli osad õpetajad nõuavad rohkem ja on natuke 

karmimad. 

Marcus Rasmus: Nad on kindlasti harjunud suurema rahvaga ja on normid. 

Geiti: Eks iga õpetaja on omamoodi erinev.  

 

 

 

 



Suvemälestused 

 

Pööripäev pööras selja suvele 

suvelilledele, suverõõmudele 

ees vaid udu ja hallad 

ja hüvastijätt 

ehk kured ja luiged toovad lume 

õp Ada 

 

 

 

Õpetajate suvi 

Õpetaja Siret 

Suvel oli märksõnaks remont – maja sai uue kuue – see kõik võttis aega, energiat ja raha. Aga 

maja on nüüd ilus! Ja hea meel on! 

 

Õpetaja Liisu 

Märksõnaks oli KORILUS! Mets pakub meile peale 

tervise ja rõõmu ka marju, seeni! 

 

Õpetaja Ann 

Sõitsin Kihnus jalgrattaga. Korjasin 30 liitrit 

kuuseriisikaid! 

 

Õpetaja Tanel 

Pere, maraton ja jooksusari! 

 

Õpetaja Kaspar 

Pikk suvi! Matkad ja reisid Eestis! 

 

Õpilaste suvi 

Minu suvi Peipsil 

Mina ja mu pere läksime suvilasse. Me leidsime palju suuri merekarpe. Suvel oli nii soe, et 

käisime kogu aeg ujumas. Meil oli Peipsil väga hea olla. Me läksimegi sellepärast, et siis oli nii 

soe ja me tahtsima väga ujuda. 

Anet 

 

 



Minu suvine Saaremaa reis 

Minu suvi möödus kenasti. Tegemist oli palju ja avastasin nii uusi kui ka vanu tuttavaid kohti. 

Üks nendest kohtadest oli Saaremaa. 

Ühel päeval ütles mu isa, et ta läheb Saaremaale ja kas keegi tahab temaga kaasa minna. Me 

läksimegi kohe samal päeval ja mu vend Kaarel tahtis ka kaasa tulla. Isa palus meil kohe asjad 

kokku panna ja sõit algas poole tunni pärast.Sõitsime Virtsu sadamasse, sealt läksime praamile ja 

sõitsime Muhu saarele.Muhus elas üks teine Loomapäästegrupi liige ja veetsime tema juures ühe 

öö. Mu vend ja isa magasid telgis aga mina tahtsin autos magada. Hommikul jõime teed ja siis 

läksime laadale, kus mu isa müüs Loomapäästegrupi asju. See laat kestis 2 päeva. Mina ja Kaarel 

käisime laadal ja linnas ringi. Käisime ka linnuses. Päeva lõpus läksime ühte kohta, kus sai 

ööbida, kus olid saun ja duśiruum ja kaks väikest māja, kus ööbisime. Teisel päeval ostsin ma 

ühe sellise palli, kus on propeller otsas ja tal on ka andurid. Minu meelest läks see päev väga 

kiiretsi. Siis käisime me veel Pajuvärava talus, kuna seal on ka üks selline koht, kus saab ööbida 

aga meil ei olnud sinna enam aega jääda. Läksime tagasi Muhusse ja sealt praamile ja lõpuks 

koju. 

Väga lõbus suvi oli. Tahaks kohe kindlasti veel Saaremaale minna. Soovitan ka kindlasti teil 

Saaremaale minna! 

 

Riko 

 

Minu lemmikloomad 

Minu lemmikloom on tuhkur. Tema nimi on Leila. Mina ja Leila läksime suvel jalutama. 

Kõndisime me maja ümber. Minu isa jalutas kassi ja koeraga vastu. Koera nimi on Trull ja kassi 

nimi on Nurr. Nad hakkasid koos mängima. See oli tore päev! 

 

Inriko 

 

Meie uus kass 

 

Augustikuus oli üks väga tavaline päev. Õues oli väga soe ilm ja ma pidin tuppa minema. 

Tegelikult ootas mind suur üllatus. Üllatus oli, et minu õpetajal oli kolm kassi ja saime minu 

õpetajalt ühe kassi endale. Ta on oranži värvi ja minu õde pani ta nimeks Coco. Ta oli nii nunnu 

kass ja ma loodan, et tal on hea elu minu perega. 

 

Artjona 


