
 

 

 

Arva ära, kes on pildil? 

 

 

 

MEIE SÕNA 

KILTSI PÕHIKOOLI HÄÄLEKANDJA          KEVAD 2022 



Intervjuu 9. klassi õpilastega 

1.Kui kaua sa oled Kiltsi koolis õppinud? 

Janek: Üheksa aastat. 

Oliver: Poolteist aastat. 

Jennifer: Rohkem kui pool aastat. 

Hugo: Ma olen õppinud siin koolis 3 aastat. 

Rander: Viimased 9 aastat. 

Stella-Mia: Olen käinud Kiltsi koolis 7 aastat.  

2. Mis on Sinu lemmikaine? 

Janek: Kunst. 

Oliver:  Kehaline kasvatus. 

Jennifer: Ühiskonnaõpetus. 

Hugo: Minu lemmikaine on kehaline kasvatus. 

Rander: Minu lemmikaine on füüsika. 

Stella-Mia: Minu lemmikaine on inglise keel. 

3. Kelleks Sa tahad saada? 

Janek: Ma ei tea. 

Oliver: Automehaanikuks. 

Jennifer: Mul pole kindlat ametit, aga võimalik, et psühholoogiks. 

Hugo: Ma tahaks saada piirivalvuriks. 

Rander: Väga hea küsimus! Mul otseselt ei ole see välja valitud veel aga see peaks 

puudutama põllumajandust või metsandust. 

Stella-Mia: Tulevikus tahan saada politseinikuks. 

4. Kus Sa kavatsed edasi õppida? 

Janek: Ma ei tea. 

Oliver: Rakvere Ametikoolis. 

Jennifer: Ilmselt kuskil Tallinna koolis. 

Hugo: Rakvere Waldorfkoolis. 

Rander: Proovin Tartu Tamme gümnaasiumi saada, kui ei saa, siis Rakvere kuhugi. 

Elame üks päev korraga. 

Stella-Mia: Edasi soovin õppima minna Väike-Maarja Gümnaasiumi. 

5. Mis Sulle Kiltsi koolis meeldis? 

Janek: Mitte midagi. 



Oliver: Kõik. 

Jennifer: Mulle meeldivad Kiltsi kooli õpetajad. 

Hugo: Mulle meeldis Kiltsi koolis see, et siin saab rohkem keskenduda kui Väike-

Maarja Gümnaasiumis. 

Rander: Mulle meeldisid selle kooli tugevad õpetajad ja selle maine. Kindlasti ka 

erinevad üritused ja väljasõidud. Kool oli kodule lähedal. 

Stella-Mia: Mulle meeldib, et õpetajad saavad õpilastega läbi. 

6. Mis võiks koolis teisiti olla? 

Janek: Mitte midagi. 

Oliver: Ei tea. 

Jennifer: Koolis võiks rahulikum keskkond olla ja mingid kott-toolid või midagi, et 

õpilastel oleks vahetunnis mugavam. 

Hugo: Et keegi ei segaks tundi. 

Rander: Telefonid võiks meil alles olla, jube igav on vahest, või siis mingeid uusi 

huvitavaid tegevusi. 

Stella-Mia: Mulle meeldis kõik, aga võiks olla rohkem õpilasi. 

7. Palun jutusta üks lõbus lugu, mis on Sulle kooliajast meelde jäänud. 

Janek: Pole. 

Oliver: Väikesed lapsed ütlesid, et ma olen nende onu ja nad hakkasid mind taga 

ajama. 

Jennifer: Ma olen nii vähe siin koolis käinud, et mul pole palju lugusid. Aga Lupega 

oli Lennusadama muuseumis tore, sest meil oli vahel mõistus otsas ja ei teadnud, kus 

ja mis tööle läheb. 

Hugo: Et me viisime Tallinna loomaaeda kõrvitsaid ja saime loomajas ringi käia, 

mitte nii et me viime kõrvitsad loomaaeda ja tagasi. Me pidime küll töölehte seal 

tegema, aga vähemalt oli seal lõbus. 

Rander: Hmm… Kui ma 2. või 3. klassis käisin, tegin ma oma tunnistusele augud 

augutajaga sisse, sest arvasin, et igal trimestril saab uue tunnistuse ja need võib 

endale jätta, aga ei. Kui ma kooli läksin peale vaheaega, pidime me oma tunnistused 

klassijuhatajale andma. Andes oma tunnistust ära, küsis õpetaja minult: "Rander, 

miks sul siin augud sees on?" Ma vastasin muidugi hirmust: " Ma ei tea" , siis küsis 

õpetaja uuesti: "Kas hiired närisid sul siia augud?", mina jällegi suurest hirmust 

ütlesin: " Ja". Õpetaja muidugi ei uskunud seda, vaid hakkas naerma ja naerab seda 

tänaseni taga. See asi jääb mulle väga pikaks ajaks meelde! 



Stella-Mia: Mulle jääb kindlasti meelde, kuidas käsitöö tunnis ma igakord ehmusin, 

kui õmblusmasin hakkas tööle, ning kui millegi peal ütlesin “Jumal küll!” või “Oi, 

issand!”, siis õpetaja vastas “Jah, ma kuulen, tütar,” kuidas matemaatika õpetaja 

ütleb: “Tulge klassi!” asemel: “Tulge tuppa!” ja küsib: “Kuidas hästi läheb?” 

8. Mida soovitad noorematele õpilastele? 

Janek: Et ei mängiks lahedat. 

Oliver:  Tulge Kiltsi kooli, kui teile meeldivad väikesed lapsed. 

Jennifer: Et nad ei jätaks asju viimasele minutile. 

Hugo: Et kui sa käid teises koolis, kus on raske õppida ja keskenduda, siis ma 

soovitaks neil Kiltsi kooli tulla, sest siin on rahulik, lihtne õppida, kergem 

keskenduda ja on sõbralikud õpilased. 

Rander: Jääge alati endale kindlaks, ärge kartke küsida küsimusi õpetajatelt (nende 

töö ongi vastata teie küsimustele), olge üksteise vastu viisakad, ärge laske endale 

liiga teha, nautige kooliaega ja võtke viimast sellest. Olge julged ja nutikad! 

Stella-Mia: Olge toredad ja head kuulajad, siis saate kindlasti selle kooli läbi! 

 

Mis mulle kooliajast meelde jäi 

   Mulle väga meeldis Kiltsi koolis käia. Jään igatsema koos tunde koos kaheksanda 

klassiga, sest siis sain Eglega koos olla. 

   Ma jään mäletama käsitöötunde kohe kindlasti, kõige rohkem neid kurjasid 

õmblusmasinaid, mis iga  käeliigutuse peale kohe urisesid ja õpetaja vastas sellele, 

et ma ei kiusaks masinat, kuigi ma ei kiusanudki. Kuidas kogu aeg, kui midagi valesti 

läks, siis õpetaja võttis kõik valesti tehtud töö lahti, pisarad olid lausa silmas. 

Meelde jäävad kehalise kasvatuse tunnid, kuidas iga tunni lõpus on alati võhm otsas, 

aga tuju hea. Mäletan, kuidas pidime jooksma Vao teeristi ja tagasi - kõige 

õudsemad asjad üldse. Kuidas jalgpallis sain sellise kolaka palliga, et lausa pea käis 

ringi, aga see läks üle ja sain korralikult edasi mängida. 

    Jään mäletama, kuidas õpetaja Tanel kutsus meid tibudeks ja konnapoegadeks. 

Ühiskonnaõpetuse tundides saab igast maailma imest rääkida, sest need lähevad 

teemaga kokku. Ning edukate ekskursioonid, need on kõige toredamad asjad olnud. 

    On veel palju rohkem asju siin juhtunud, aga nendest ei jõua kirjutada. 

Loomulikult jään mäletama oma huvitavaid klassikaaslasi, nendega saab alati nalja. 

Jään seda kooli igatsema!       

Stella-Mia Meidla, 9. klass 



 

3. trimestri sündmused 

14. märtsil tähistati kooli saalis emakeelepäeva. 

17. märtsil Väike-Maarja Seltsimajas toimunud valla algklasside luulevõistlusel 

osalesid meie koolist Anette Lambing, Daniel Kašuba, Robin Rebane ja Anet 

Akkuratov. Danielile omistati eriauhind “maailma kõige rahulikuma esineja” tiitlile. 

17. märtsil toimus rahvusvaheline nuputamisvõistlus Känguru. 

14. aprillil avati kooli saalis õpilastööde näitus “Meil ei ole planeeti B”. 

21. aprillil toimus emadepäeva puhul õpilaste luulevõistlus. 

25. aprillist 1. maini kohtusid Kiltsi kooli esindajad projektikaaslastega Lyngdalis. 

2. mail toimus Kiltsi mõisa pargis talgupäev “Teeme ära”. 

3. mail külvasime kõrvitsaid. 

5. mail külastasid 9. klassi õpilased riigikogu.  

5. mail osalesid 4. klassi õpilased Porkunis tantsupäeval. 

12. mail toimus emadepäeva kontsert. 

17. mail kaitsti loovtöid. 

17. mail esinesid Värkstoa konverentsil oma loovtööga Marta, Laura ja Linell. 

17. mail tutvustas Toomas Prantstibel troopilisi linde. 

19. mail esinesid kontserdil “Ööbiku ööd” Polina Tšerkassova ja Peep Veedla. 

24. mail külvasime lina. 

25. mail on 9. klassi õpilastel tutipäev 

 

 

 



Spordiuudised 

Lääne-Virumaa Suusasarja kokkuvõttes saavutas meie kooli neiu Maarit Kümnik T 7-

10 a. vanusegrupis 4. koha. 

Väike-Maarja valla õpetajad võtsid talispordialadel mõõtu 1. märtsil Ebaveres. 

8. märtsil toimus Ebaveres Kiltsi kooli talispordipäev. 

17. märtsil toimusid Rakveres Lääne-Virumaa algklasside mitmevõistlused. 

Võisteldes 60 m tõkkejooksus, kuulitõukes ja kõrgushüppe kogus Loore Eesmäe 955 

punkti ning saavutas I koha. Thor Aleksander Salu võistles 60 m jooksus, 

kaugushüppes ning 400 m jooksus ning saavutas 771 punktiga III koha. 

Tõkkejooksus, kuulitõukes ning kõrgushüppes võistles ka Johannes Hiiesalu ning 

saavutas enama kui 1300 punktiga 4. koha. 

26. märtsi kolmandal TV10 olümpiastardi etapil Tartus võistlesid kuulitõukes Kermo 

Tsvetkov ja Villem Eesmäe ning kõrgushüppes Kaarel Elmik ja Villem Eesmäe. 

11. aprillil toimusid Väike-Maarja valla koolinoorte sisekergejõustiku võistlused. 

Loore Eesmäe saavutas kõrgushüppes I, topispalliviskes II, 60 m jooksus 8., 60 m 

tõkkejooksus 5.-6. koha, Alyssa Syla 60 m jooksus 9., 60 m tõkkejooksus 10. koha, 

Marissa Moisar topispalliviskes 5., 60 m jooksus 6., kõrgushüppes 7. koha, Jaanika 

Meidla topispalliviskes I 60 m jooksus 8.-9. koha, Riia Rebane kõrgushüppes 4. koha, 

Sandra Tamsalu topispalliviskes 8. koha. 

Poistest saavutasid Thor Aleksander Salu 60 m jooksus I, kõrgushüppes I, 

topispalliviskes 5. koha, Johannes Hiiesalu kõrgushüppes 5., topispalliviskes 6. koha, 

Chris Alexander Rand topispalliviskes 5. koha, Villem Eesmäe kõrgushüppes 5., 60 m 

jooksus 7., topispalliviskes 8. koha, Kaarel Elmik kõrgushüppes 7. koha, Steven 

Michael Rand topispalliviskes I, kõrgushüppes II koha, Hugo Vainjärv kõrgushüppes 

6. koha. 

14. aprillil toimus Väike-Maarja valla õpetajate sportlik sõpruskohtumine, kus Kiltsi 

kooli esindus saavutas väärika teise koha. 

5. mail Rakvere Tammikus toimunud maakonna 500 m murdmaajooksu 

meistrivõistlustel saavutas Chris Alexander Rand 6. koha. 

7. mail toimunud Väike-Maarja valla sisesõudmise finaalvõistlustel saavutasid häid 

kohti nii poisid kui ka tüdrukud. Poisid 10 2012-2014 250m Robin Rebane I koht, 

Daniel Kašuba IV koht. Tüdrukud 12 2011-2010 250m Jaanika Meidla I koht, 

Sandra Tamsalu II koht. Poisid 18 2004-2005 1000m Rander Möldre II koht, Lauri 

Pent IV koht. 



 

Ema 

Minu ema armas ja hea, 

teda alati meeles pean. 

Ema kodus alati korda peab 

ning väga palju asju teab. 

Ema on alati vaja, 

temaga vihma ei saja. 

Kui poleks mul ema, 

siis poleks miski kena. 

 Stella-Mia Meidla, 9. klass 

         

Minu ema 

Mu emal on ilusad rohelised silmad nagu kevadine rohi. 

Ta päikesega särab ühtemoodi. 

Kui tal pisarad jooksevad, siis vihmaga ühtemoodi. 

Mu ema on alati kirev nagu mõni täht taevas. 

Kui mul on muresid, siis alati ta mind huviga ära kuulab. 

Amelia Razduvanova, 7. klass 

 
 

 

Pildi autor Riia Rebane 

 



Žerka lumepall 

Minu kassi nimi on Žerka. Ta on valget värvi, tal on helerohelised silmad. Ta on 

viisteist aastat vana ja lemmik tegevused on magamine, mängimine, televiisori 

vaatamine ning söömine. Ta hüüdnimi on Pätu, Musi ja Žerka Perka. Minu armas 

kassike! 

Mirell- Mary Teppo, 3.klass 

 

Mocca lugu 

Mocca on väga äge kass. Kui me ta võtsime siis oli ta koguaeg diivanil, ei tahtnud 

alguses väga mängida. Kui suuremaks sai, siis ta mängis rohkem. Nüüd kui suurem on 

käib väga palju õues jalutamas ja mängimas. Kassile omane, et magab palju, on nagu 

tiiger, tal on triibud. Minule ja perele väga kallis lemmikloom. 

Marissa  Moisar, 3.klass 

 

Kass Elsa 

Minu kass räägib sellest, kuidas on tema elu. Minu kassi nimi on Elsa. Ta on musta ja 

valget värvi. Talle meeldib magada ja mängida, jalutamas käia ja õues mängida. Kõige 

enam meeldib talle magada. Meeldib süüa kala, pasteeti, krõbinaid, piima, vett ja 

pehmet toitu. Selline on minu vahva kassi Elsa lugu. 

Maarit Kümnik, 3.klass 

 

Minu lemmikloom 

Minu lemmikloom on kass. Ta on ilus ja armas meie pere lemmik. Tal on kaunid 

vurrud ja imeliselt lööb nurru ja eriti kui sülle magama jääb. Meeldib ronida mööda 

kappe ja kui kukub siis ikka neljale käpale. Eriti meeldi minu suurema õe lapsel 

kassiga mängida või taga ajada. 

Alisa Samoilova, 3.klass 

 

Kass Kassu 

Minu kass on palju õues ka siis kui õues oli 20 kraadi või rohkem külma. Tema ei 

karda midagi. Tal on hallvalged käpad ja pikk saba. Ta ei taha kui teda sülle 

võetakse, siis teeb äkilisi liigutusi.  Vahest ka vihastab. Tema esimene nimi oli 

Kassu. 

Miina Põllu, 3.klass 



 

Koer Maru 

Meie Maru on ilusa karvaga ja talle meeldib õues käia. Kui Maru tuppa tuleb on ta 

alati must, kuid muidu on ta valget värvi. Marule meeldib kassiga mängida ja kassi 

nimi on Täpi. Sellepärast Täpi, et pepul on täpike.  Kassile meeldib väga joosta. 

Maru kutsun tiigriks, sest ta on väga kuri. 

Joonas Hiielaid, 3.klass 

 

Leopold 

Kass Leopoldile  meeldib mängida kulli ja ka minule meeldib mängida kulli. Ta on väga 

energiline kass ning kui midagi ei meeldi, peidab ta ennast ära. Kui välja tuleb 

peidukast on kõik hästi, siis limpsib minu pead ja käsi. 

Johannes Hiiesalu, 3.klass 

 

Kass Ongx 

Ongx on kass. Ta on üleni musta värvi ning mõne valge laiguga. Talle meeldib 

tähelepanu saada ja pahandust teha. Päeval ta enamjaolt magab, aga õhtul tahab 

pahandust tegema hakata kui tuleb mängimise aeg. Ongx on meie pere lemmikloom. 

Tauri Kitsing, 3.klass 

 

Taksitüdruk Liisa 

Minu memmel on koer, kelle nimi on Liisa. Liisa on pruuni värvi pikakarvaline taks. Ta 

on juba päris vana koer ja saab sellel aastal 13-ne aastaseks. Tal on imearmsad 

tumepruunid silmad ja must niiske nina. Liisa on väga hea koer, ta saab kõigest hästi 

aru. Näiteks kui memm läheb poodi, siis Liisa ootab teda sõnakuulelikult. Kahjuks on 

Liisal ka halb iseloomuomadus. Talle meeldib üle kõige süüa ja eriti kassitoitu. 

Seetõttu on ta parajalt paks taks. 

Robin Rebane, 3.klass 

Vanaema koer 

Vanaema koera nimi on Pitsu. Pitsu on pisike ja valge karvaga. Talle meeldib mängida 

ja haukuda ning süüa koerakrõbuskid. Ta on väga põnevil kui saab aknast välja 

vaadata. 

Emma Kelgo, 3.klass 



Värvid minu elus 

Elus on õnne, rõõmu ja värve. Värvidel on ka omad tähendused.  

Me vajame oma ellu värvilisi riided, mis meid igal sammul saadavad. Neid tuleb vaid 

kanda ja nad täidavad meie meeled värvidega, elu rasketel hetkedel. Tuleb silmad 

lahti teha ning mitte ainult enda ümber olevat maailma silmitseda must-valgelt.  

Mina isiklikult leian, et must ja valge on soliidsed värvid. Mina kannaks neid pulmas 

ja matustel (ainult ülikonnas) – ja neid värve saab ka kombineerida teiste värvidega. 

Sõna kombineerida - see tähendab, et mustad püksid ning sinna juurde näiteks 

sinine pluus ei ole enam nii pidulikud. Sellist riietust võid juba kanda vabal ajal.  

Oi, kui mõnus oleks omada oma autot, mis oleks just seda värvi, mis mind kutsub 

teda ostma. Näiteks ma tean, et mu emale meeldib pärlmutter-oranž auto. Ja ma 

tean, et ta unistab sellest. Oskus unistada, on fantastiline oskus, mis on meiega 

koos üksinduses. Unistused teevad meie elu värviliseks ehk toovad meiega kaasa 

uusi mõtteid. 

Oliver Kaare, 9. klass 

 

Lambad ja Lohe  

  

Ammusel ajal oli seitsme mäe ja seitsme mere taga kuningriik. Elu kuningriigis oli 

kõigil hea, sest kuningas valitses riiki õiglaselt. Kuningal oli suured lambakarjad ja 

kuna lammaste pidamine oli riigi rikkaks teinud, siis hoolis kuningas oma 

lambakarjast väga.  

Siinkohal oleks muinasjutt lõppenud, kuid ühel päeval tulid karjused kuningale 

kurtma, et  iga päev kaob karjast lambaid. Kuningas oli väga mures  ja kutsus kokku 

kogu maa targad, et need saladuse jälile saaksid. Targad uurisid ja puurisid ja tulid 

järeldusele, et lambaid pistab nahka lohe.   

Kuningas oli meeleheitel, sest lambaid vähenes iga päevaga. Viimases hädas kuulutas 

kuningas üle riigi, et lohetapja saab omale tema imekauni tütre. Proovijaid oli väga 

palju, kuid kellelgi ei õnnestunud lohest jagu saada.  

Lõpuks tuli õnne proovima prints naaberriigist. Prints otsustas proovida kavalusega. 

Ta rääkis lohele, et väga moes on lohede hulgas olla hoopis taimetoitlane. Lohe 

nõustus proovima ja õnneks maitses muru talle väga hästi. Ja prints saigi 

kuningatütre endale. Ja kui nad pole ära surnud, elavad nad siiamaani õnnelikult 

edasi. Lohe ja lambad ka.  

Robert Kööp, 6. klass 

 

 
 



Kevade ja suve sünnipäevalapsed 

3. aprill Aleksandra 

7. aprill Yaroslava 

9. aprill Amelia 

11. aprill Sandra  

12. aprill Älis 

18. aprill Anette 

18. aprill Robin  

18. aprill Enn-Erik  

18. aprill Hugo  

27. aprill Maarit 

10. mai Alyssa 

17. mai Chris Alexander 

17. mai Merete  

24. mai Pavel  

25. mai Ken  

30. mai Artem 

2. juuni Loore  

4. juuni Renita  

9. juuni Vasili 

11. juuni Steven Michael 

12. juuni Marissa 

16. juuni Jaanika  

16. juuni Janne-Liisa 

19. juuni Laura 

23. juuni Timur 

4. juuli Arthur  

14. juuli Lupe  

16. juuli Arslan 

16. juuli Janek  

22. juuli Kermo 

22. juuli Lauri  

23. juuli Mirell-Mary  

23. juuli Janno-Martin  

6. august Joonas 

6. august Kaarel 

12. august Linell 

12. august Sander  

25. august Artjona  

25. august Maikel  

30. august Inriko  

31. august Meleena 

 

 

 


