
MEIE SÕNA 

kiltsi PÕHIKOOLI HÄÄLEKANDJA   sügis 2022 

 

 

1. klass. Autor Merje Leemets 

1. septembril 2022 astusid Kiltsi Põhikooli 1. klassi 7 õpilast: Birgitta Arolepp, 

Arina Borisova, Deivid Kašuba, Aileen Loss, Marleen Meidla, Sofia Symonenko, Karel 

Tollok. Nende õpetaja on Merike Heinpalu. Soovime kõigile palju koolirõõmu! 

 



Trimestri tegu 

9. klassi poisid Steven, Tristan ja Lauri on alati abivalmid mööblit tõstmas ja kadunud 

asju otsimas. Steven ja Egle osalesid ka raamatukogude aasta esseekonkursil „Minu 

raamatukogu – linnas, taskus, südames…!“ 

26. novembril toimunud kodanikupäeva viktoriinil saavutas Steven tulemuse 74%. 

 

Luuletus Ernst Enno ainetel 

Egle Vissak 

9. klass 

Kuu näitab sulle teed 

kui rada tumedaks läeb, 

tähed sul kaaslaseks on, 

kui üksikuks jääb sul hing. 

 

Palju õnne!     19. oktoober Aileen 

03. september Birgitta    20. oktoober Säde Bianca 

09. september Mai-Liis                                 8. november Arina 

25. september Madis    15. november Robert  

25. september Roland-Matthias                19. november Anet 

26. september Ramon Asdor   21. november Tauri 

10. oktoober Andy      24. november Johannes 

 

Kaisukarud 

 

Autorid Miina Põllu, Aileen Loss ja Arina Borisova  



7 küsimust õpetajatele 

Kas sel aastal küsisid 8. ja 9. klassi õpilased õpetajatelt küsimusi. Mõned vastused on 

nüüd siin. 

1. Kelleks te lapsena tahtsite saada? 

Anneli: Mis sa arvad? Kosmonaudiks. Ma lendan üsna madalalt võrreldes sellega, 

kelleks ma saada tahtsin.  

Merike: Lapsena tahtsin saada silmaarstiks. 

Marju: Kunstnikuks. 

Elle: Geoloogiks. 

Larissa: Olin üksik laps ja tahtsin lüpsjaks saada. 

Erko: Ei mäleta, et oleks olnud mõnda unistust, kelleks saada tahaks, kuid teismeeas 

tehes maal tööd meeldisidki erinevad maa- ja põllutööd. 

Margit: Päris lapsena tahtsin saada juuksuriks. 

Alice: Algklassides  soovisin saada juuksuriks, kuni ise soengu tegemise käigus jäi 

rullhari mu tukka sisse nii kõvasti kinni, et selle pidi ära lõikama ja käsin pikalt ringi 

eest juuksed püsti.  

Põhikoolis soovisin saada loomaarstiks, aga kui sain teada, et ka loomaarsti 

kohustuseks on loomi magama panna, siis loobusin sellest ideest.   

Helys: Eluunistus oli saada õpetajaks. 

Jaanika: Ma ei mäletagi, kelleks ma lapsena saada soovisin, aga gümnaasiumi ajal 

tahtsin küll juba õpetajaks saada.  

 

2. Millised olid teie hinded koolis? 

Elle: Viied. 

Helys: Keskmised hinded. 

Merike: Nii keskkoolis kui ka ülikoolis olid hinneteks neljad ja viied. 

Marju: Põhiliselt neljad ja viied. 

Erko: Algklassides oli viieline, põhikoolis olid kolmed-neljad, kutse- ja lahingukoolis 

olid kõik neljad-viied. 

Margit: Hindeid oli koolis igasuguseid, vahest juhtus sekka ka mõni halvem hinne. Aga 

kel ei juhtuks. Muidu olin ikka tubli ja hoolas õppur. 

Larissa: Koolis oli igasuguseid hindeid ühest viieni, aga tunnistusel olid ikka ainult 

neljad-viied. 

Jaanika: Minu hinded ei olnud igavad, mul oli igasuguseid erinevaid hindeid. Nüüd 

mõtlen ja natuke kahetsen - oleks võinud ju uudishimulikum  ja püüdlikum õppimise 

suhtes olla.  



Anneli: Täiesti tavalised koolilapse hinded, viiest kaheni ja kahest tagasi kuni viieni. 

Olenes täiesti ainest. Aga keeled olid üldiselt head. Eesti keel oli mul väga hea. Minu 

kirjandeid loeti alati ette.  

Alice: Olin üldiselt nelja viieline. Aga põhikooli osas oli ikka sees ka kolmi, eriti eesti 

keeles, kus etteütlused olid kogu aeg kahed, kuna olen düsgraafik.  

 

3. Miks te valisite õpetaja eriala? 

Larissa: Ei valinudki. 

Helys: See meeldis. 

Erko: Minule meeldib oma teadmisi ja oskusi edasi anda. 

Margit: Mulle meeldib töö inimestega ja lapsed on väikesed inimesed, väga tublid ja 

koostööaltid. 

Elle: Ma ei tahtnudki saada õpetajaks, lihtsalt kutsuti ja kuna ülikoolis sain õpetaja 

kutse, siis läksin Simuna kooli õpetajaks. 

Alice: Mäletan, et 11. klassis tegime karjäärisobivustesti ja sealt tuli välja, et üks 

mulle sobivatest ametitest oleks õpetaja ja sealt see mõte saigi alguse.   

Anneli: Ma ütlesin, et minust ei saa mitte iialgi õpetajat, never-ever. See on sellega 

nii, et never say never. 

 

4. Miks te just seda ainet õpetate? 

Larissa: Juhuslikult. 

Helys: See vastab erialale. 

Elle: Sest olen neid aineid õppinud. 

Marju: Õpetan muusikat, sest mulle meeldib muusika ja ma olen seda õpetanud. 

Anneli: Keeled on minu rida, mina armastan keeli. See on kuidagi minule hingelähedane.  

Erko: Õpetan puutööd, kuna tunnen end sellel alal kindlalt ja soovin, et tulevased 

põlved ei jääks hätta lihtsamate käsitöödega. Ning matemaatikat, kuna see on 

loogiline ja lihtne. 

Margit: Mulle meeldib klassiõpetaja töö, sest saab õpetada mitmeid ained. Mulle 

meeldivad matemaatika ja eesti keel, samuti kunstitund ja tööõpetus. 

Alice: Ma õpetan hetkel füüsikat, kuigi paberite järgi võin anda bioloogiat ka 

riigikaitset. Kõik need ained on väga põnevad. Riigikaitse ühtib mu hobiga, kuna olen 

juba 16. eluaastast kaitseliitlane. Füüsikat meeldib mulle õpetada, kuna seal on 

võimalik teha palju katseid ja luua palju seoseid igapäeva eluga. 



Merike: Õpetan kunsti sellepärast, et see on huvitav ja väga võimalusterohke, saab 

kasutada palju erinevaid tehnikaid ning materjale igasuguste asjade valmistamisel. 

On meeldiv anda edasi oma teadmisi ja oskusi õpilastele.  

 

5. Kui kaua te olete koolis töötanud? 

Jaanika: Mina olen Kiltsi Põhikoolis alles uus õpetaja, olen siin tööd teinud kolm kuud.  

Margit: Selles koolis töötan esimest aastat. 

Helys: Pool aastat. 

Merike: Enne Kiltsi kooli tulekut olen koolis töötanud  neli aastat. 

Erko: Selles koolis töötan esimest aastat, kuid kaitseväes andsin 6 aastat loenguid 

erinevates ainetes. 

Alice: Alustasin õpetajana tööd 2012. aastal, ehk 10 aastat tagasi, aga vahepeal olin 

4 aastat eemal, kuna sain 3 väikest last.   

Anneli: Kes seda mäletab. Võib olla umbes 10 aasta ringis või natuke rohkem. 

Marju: Kokku 20 aastat, Kiltsi koolis 3 aastat. 

Elle: Läksin Simuna kooli tööle 1. septembril 1983, nüüd on siis neljakümnes aasta. 

Larissa: Olen töötanud 1981. aastast saadik. 

 

5. Mis teid motiveerib õpetajana töötama? 

Elle: Lapsed. 

Helys: Lapsed on toredad. 

Marju: Motiveerivad õpilased ja nende eripärad. 

Margit: Mind motiveerivad säravate silmadega, õpihimulised lapsed ning soojad ja 

koostöö valmid kolleegid. 

Anneli: Mulle meeldivad noored. Tegelikult mulle meeldib lastega töötada. Noor 

energia, see hoiab ennast noorena. Sa tunned, et sa oled keset elu, kui sa töötad 

koolis noorte inimestega. 

Jaanika: Mulle väga meeldivad lapsed, nende rõõm, ausus, tegevuslust ja õrnad hinged.  

Mõnusad on hetked kui õpilane näitab üles huvi ja initsiatiivi, küsib lisaküsimusi või 

tahab muudmoodi teemast rohkem teada saada. Muidugi naudin ka hetki, kui õpilase 

pea kohal läheb "lamp põlema".  

Erko: Nägemine, kuidas lapsed on minuga oskuse või teema omandanud. 

Larissa: Mulle meeldib õpetada. 

Merike: Motiveerib see, et õpin ise teisi õpetades. 

Alice: Õpetaja töö on huvitav ja vaheldusrikas. Meeldib suvine pikk puhkus ja 

stabiilne palk.  



 

6. Mis on teie enda kooliaja lõbusaim mälestus? 

Elle: Koolipeod ikka. 

Helys: Kuidas me öösärkidega kooli tulime. 

Marju: Meie klass mõtles välja ägedaid asju ja tegevusi. 

Alice: Kuidas füüsika tunnis elektroforeesi masinaga särtsu tegime. Moodustasime 

terve klassiga keti ja kõik õpilased rivis said väikese elektrisäraka.   

Jaanika: Põhikoolist on meelde jäänud lõbusad rahvatantsutunnid. Usun, et põhjus oli 

õpetaja huvitav isiksus ja tema pühendumus rahvatantsu. 

Anneli: Õpetaja laud oli ilma tagaseinata, õpetaja arvas, et keegi ei näe tema jalgu, 

aga õpilased vaatasid teda terve tunni. Õpilaste jaoks oli kõik väga naljakas. 

Erko: Kui koju tuli kiri, et pean isaga kooli ukse ära parandama, mille olin väidetavalt 

maha löönud. Kuid tegelikult olin sellel ajal kodus haige ja polnud nädal aega koolis 

käinud. See jutt tuli sellest, et see poiss, kes selle ukse maha oli löönud, ütles, et 

Erko tegi. 

Merike: Lõbus oli see, kui kooli lõpueksamite ajal ehitasime oma klassi õpilastega 

suure kiige kõigile kasutamiseks. 

Larissa: Palju aastaid tagasi, õpetajaameti algusajal, sattusin klassijuhatajaks ühele 

kaheksandale klassile, kus oli vahetunud juba mitu klassijuhatajat. Kõik oli hea: suur 

ja tore klass, aga nagu igal pool, oli ka selles klassis seltskonnake endast liialt heal 

arvamusel noori mehehakatisi. Äsja, piltlikult öeldes, astunud liivakastist välja, 

hakkasid nad ka oma „mehetegusid“ tegema. Üheks lemmikuks oli poppi visata. Ja ühel 

sellisel hommikul, kus oli puudu mitu antud seltskonnakese sõpra, sai mul villand. 

Pannes kokku külarahvalt pärit informatsiooni mõningate teiste vihjetega, sai nende 

peidukoha asukoht 90 protsendilise tõenäosusega paika pandud. Siht selge ja teele. 

Keldrid tol ajal käisid ilusti lukku, võõrad sinna ei pääsenud. Seega abi tuli paluda 

samas majas elavalt teise lapse lapsevanemalt. Uksed avanesid vaikselt, ise astusin 

ka vaikselt ja ühel hetkel seisin lihtsalt antud seltskonna ees. Oh seda üllatust ja 

taldrikusuuruseid silmi – lausa lust oli seda vaadata! Ootamatuse moment oli ilmselt 

nii suur, et edaspidi kollektiivselt poppi ei visatud, küll aga üritati välja uurida, et 

kust kohast nende nii salastatud asukoha kindlaks tegin. Tollel hetkel jätsin selle 

igaks juhuks saladuseloori alla, mõttega, et las arvavad, et klassijuhataja on 

„selgeltnägija“. 

Suur tänu kõigile, kes leidsid aega küsimustele vastata! 

 

  



I trimestri sündmused 

Neljapäeval, 1. septembril kell 10.00 tähistati teadmiste päeva uue kooliaasta 

avaaktusega. Kiltsi koolis uusi õpetajaid umbes sama palju kui 1. klassi õpilasi. 

 

Reedel, 9. septembril saadeti oma uut kodu otsima siilipoiss Sinnu. Siilipoiss oli 

jäänud suvel emata, aga lapsed  hoolitsesid tema eest. Nad tegid talle karbi sisse 

pesa ja toitsid teda, kuni ta oli valmis oma iseseisvat elu alustama. 

Esimese klassi lapsed siili uudistamas. Autor Merike Heinpalu 

 

Reedel, 15. septembril toimus maailmakoristuspäev. Vihma ajal puhastasid 

väiksemad koolimajas trepikäsipuid ja laudu ning korrastasid liikuvaid aabitsaid.  

Järgmisel nädalal, kui ilm oli kuivem, puhastasid suuremad väljas infotahvleid ja 

nuumhärgade talli seina.  

 

Liikuvate aabitsate korrastamine  Autor Merje Leemets 

 

  



Projekt “1 ruutmeeter lina” jõudis lõpule. Tänapäeval ei kasvata enamus peresid 

ise oma riiete valmistamiseks vajalikku materjali. Selleks, et lapsed näeks, mismoodi 

lina kasvab, alustati 2021. aastal Rootsis projekti “1 ruutmeeter lina”. Eesti poolt 

toetab projekti Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit. Kevadel külvati kooliaeda lina. 

Septembris ilusa ilmaga sai ka see kitkutud ja kuivama pandud.  

 

4. klass lina kitkumas. Autor Merje Leemets 

 

Kolmapäeval, 27. ja neljapäeval, 28. septembril käisid koolis külas päästjad. 

27. septembril kohtuti 1.-4. klassi õpilastega, 28. septembril 5.-9. klassi õpilastega. 

Lapsed said proovida erinevaid päästjate töövahendeid, samuti õpiti elustamist. 

Seoses sellega toimus ka plaaniline tuletõrjeõppus. 

 

Õpilased päästeauto varustusega tutvumas. Autor Merje Leemets 

  



Teisipäeval, 4. oktoobril kell 11 tähisime muusikapäeva. Jaan ja Ian Mikael Kirss 

esitasid rütmika kontserdi. Nad lasid ka õpilastel rütmipille proovida.  

 

Muusikapäeva kontsert. Autor Merje Leemets. 

 

4. oktoobril käisid Värkstoas 4. ja 5. klass koos õpetaja Marjega.  

11. oktoobril tegelesid  avastusõppega  6. ja 7. klass koos õpetaja Katiga. 

 

4. ja 5. klass Värkstoas   6. ja 7. klass Värkstoas 

Autor Marje Kert    Autor Kati Kümnik 

  



Teisipäeval, 4. oktoobril avati sügisnäitus “Minu õpetaja”. 

Õpilased olid meisterdanud sügisandidest õpetajaid. 

 

Sügisnäitus. Autor Merje Leemets 

 

Kolmapäeval, 5. oktoobril tähistati õpetajate päeva. 9. klass sai proovida 

õpetaja ametit. Nooremad õpilased tegid tundides hoolega tööd. Kell 12 oodati kõiki 

aktusele, kus vaimu turgutati laulude ja viktoriiniga. Õpilased kinkisid igale 

õpetajale lille ja kommikarbi. Õpetajad läksid edasi Tamsalu Kodutare 

Käsitöökeskusse küünlaid meisterdama. 

 

Õpetajate päeva aktus. Autor Merje Leemets 



 

Meisterdamine Tamsalus. Autor Merje Leemets 

 

Õpetajate päeva puhul tunnustati õpetajaid. Õpetaja Marje nimetati valla aasta 

õpetajaks üldhariduskoolis. Õpetaja Kati sai valla aasta õpetaja nominendiks. 

 

Aasta õpetajad. Autor Tanel Kümnik 

  



Neljapäeval, 6. oktoobril kell 12 käisid algklassid Väike-Maarjas teatris. 

 

Reedel, 7. oktoobril istutas 9. klass parki endiste õpetajate mälestuspinkide 

juurde sireleid.  

 

Lõpuklass tööhoos. Autor Merje Leemets 

 

Esmaspäeval, 10. oktoobril käidi Elistvere loomapargis. Kevadel oli iga õpilane 

saanud seemne ja potikese, et kõrvitsataim ette kasvatada.  Võrsunud taimed viis 

igaüks koju. Sügisel viidi enda kasvatatud aedviljad Elistvere loomaparki. 

 

Külakost Elistvere loomadele. Autor Merje Leemets 
  



Õpetaja Margit Kilgi luuletus Elistverest 

 

Kevadel sai seeme mulda,    On nad oodand terve suve, 

oli loota kollast kulda.    et saaks talveks uue prae. 

Hoole armastusega,    Kaasa võtsin kapsad, kaalid, 

looduse suure väega.    et saaks söönud kõik need loomad. 

Vaatsin iga päev,     Tänutäheks saime kuulda 

et saaks tasutud mu vaev.   giiditädi puhast kulda. 

Varsti sügis käes on taas    Kuidas karul, hundil, ilvesel, 

halladki on peagi maas.    põdral, kitsel, rebasel, 

Suure koormaga ma Elistverre läeks,  mõnel väiksel närilisel, 

loomi särasilmseid näeks.    imeline elukoht on seal. 

 

 

Autorid Karel Tollok, Mirell-Mary Teppo ja Deivid Kašuba 

 

Algklasside õpilased joonistasid õpetaja Merike Heinsalu juhendamisel 

kaisukarusid Tähekese joonistusvõistluse jaoks. 

  



Teisipäeval, 11. oktoobril toimus spordipäev. Nooremad klassid võistlesid 3. ja 4. 

tunni ajal palliviskes, kaugushüppes ja jooksmises. Vanemad klassid võistlesid 5. ja 

6. tunni ajal lisaks nii kuulitõukes kui ka kuulijännis. Viimasel spordialal tõugatakse 

kuuli kummagi käega ning jalgade vahelt. Parimad said ka diplomid. 

 

Spordipäev. Autor Merje Leemets 
 

Teisipäeval, 18. oktoobril tähistati lugemispäeva. Sel aastal pühendati 

lugemispäev Aino Pervikule. Tegelikult on lastekirjanik sündinud 22. aprillil 1932 

Rakveres, järelikult sai ta juba 90- aastaseks. 1.-4. klassi õpilased tutvusid Aino 

Perviku teostega. Toimus ka viktoriin, kus nutikamad said ka suu magusaks. 

 

Autor Merje Leemets 

  



Teisipäeval, 18. oktoobril käisid Värkstoas 8. ja 9. klass. 

 

Värkstuba. Autor Siret Stoltsen 

 

Sügisesel koolivaheajal 21.-30. oktoobril toimus Erasmus+ projekti “Awareness 

is power” kohtumine Serbias Sremski Karlowcis. Projekt sai alguse juba 1920/21 

õppeaastal. Seekord esindasid Eestit õpetajad Anneli, Erko, Merje ning õpilased 

Lauri, Egle, Laura ja Kaarel. Teised osavõtjad olid pärit Hispaaniast, Norrast, 

Rumeeniast ja muidugi Serbiast. Kohtumisel arutati erinevate energialiikide plusse 

ja miinuseid, tutvuti Serbiaga ja suheldi uute sõpradega. 

 

Autor Merje Leemets 

  



Esmaspäeval, 31. oktoobril sai Kiltsi kool omale helkuripuu. Kuna pärast kella 

keeramist talveajale läheb vara pimedaks, siis toodi peale koolivaheaega kooli oma 

liigsed helkurid. 9. klassi poisid riputasid need helkuripuule. 

 

Helkuripuu. Autor Siret Stoltsen. 

 

Halloween 

Eve Õun 

Reede, 4. novembri õhtul pidasime halloweeni pidu. Mitmed õpilased saabusid kooli 

päevakohaselt kostümeerituna. Pildistamisnurgas sai igaüks lasta oma kostüümist 

pilte teha. Toimus ka moeshow ja kõige ägedama kostüümi valimine. Võitja sai suure 

halloweeni šokolaadi. 

Toimusid ka mitmed võistlusmängud. Esimene oli “Pealuu” seiklusmäng. Koolimajja 

olid peidetud pealuud. 6-liikmelised võistkonnad pidid need pealuud üles leidma. Kes 

kõige rohkem leidis, see oli võitja. 

Mängisime nii purgi- kui ka pudelimängu. Purgis olid kommid, mille kogus tuli ära 

arvata. Ka pudelisse olid pandud kommid. Pudelit loksutades tuli aja peale saada 

kommid teise pudelisse.  

Pimedas kooliõues mängisime peitust. 

Seejärel tantsime “Just dance” videote järgi. Peo lõpetas disko. 

 



 

Halloween. Autor Eve Õun 

 

Õudusjutt  

Janno-Martin Taalkis  

6. klass 

Oli pime ja õudne öö, kui järsku . . . tuled kustusid ja käis pauk. Akna taha ilmus 

Valge Daam. Ta tuli majja ning otsis meid klassis ülesse. Me olime õpetaja laua all 5. 

klassis. Keegi liigutas ja leidis õpetaja telefoni ning helistas 112, aga ei rääkinud 

midagi. Politsei tuli kohale. Välgutas ja Valge Daam tuli õue ning kadus ära. Politsei 

läks kooli, leidis lapsed ja viis nad koju. Lõpuks hüppas Valge Daam auto ette. 

 

Novembrikuu teisel pühapäeval oli isadepäev. Teisipäeval, 8. novembril filmis 

õpetaja Kati isadepäeva tervitust. Novembrikuu teisel pühapäeval on isadepäev. 

Tervitust võib vaadata kooli Facebooki lehel. 

 

Neljapäeval, 10. novembril kell 8.30 käis politsei algklassidega kohtumas. 

Esmalt kontrolliti muidugi, kas kõigil on ikka helkurid olemas. Unustajate õnneks oli 

helkuripuu olemas. Politsei jagas lisaks vajalikke teadmisi ohutuse teemal. 

  



Teisipäeval, 15. novembril rääkis 6. ja 7. klassile liiklusohutusest Diana Okas 

Transpordiametist. 

 

Liiklusohutuse loeng. Autor Merje Leemets 

 

Neljapäeva, 17. novembri õhtul peeti perepäeva. Toimusid erinevad töötoad. 

Lapsevanem Andero õpetas lipsusõlme ja teiste sõlmede tegemist, õpetaja Erko 

puutööd,  Merike teeküünla ümbriste ning huvijuht Eve paberist järjehoidjate 

valmistamist. Kohviku korraldas 5. klass. 

 

Perepäeva töötoad. Autor Merje Leemets 

  



28. november avati ühiselt jõulukalender, mille oli valmistanud huvijuht Eve. 

Kalendris leidus nii häid soove kui ka magusaid üllatusi. 

 

Perepäeva töötoad. Autor Merje Leemets 

 

Teisipäeval, 29. novembril külastas kooli laulja Koit Toome. Ta andis kontserdi 

ja rääkis oma elust. Õpilased said küsida küsimusi ja soovilaule, teha lauljaga pilti ja 

paluda autogramme. 

 

Koit Toome Kiltsis. Autor Merje Leemets 

 


