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Üksik maja põlluveeres
ümbritsetud puude rüüdest
jutustab meil selges keeles,
eestlane, su valguspüüdest.
Naerulagin, muremõtted,
silmavettki tuleb ette,
õpi, tööta, vaeva näe-
kool sul annab sõbrakäe.

Koolimaja, püsi kaua,
oma vaimu ergast hoia,
oled eluteede algus,
päiksesäraline valgus.
Annad meile koolitarkust,
olemise mõttevirkust.
Oma osa Kildu kool
mängib rahva eluloos

Õppetükid, vahetunnid,
laulukoor ja huviringid.
Kõigile on ikka vaja
seda vana koolimaja.
Trotsi vahel tood mul hinge
kui on tulnud halvad hinded.
Koolitee on õige tee-
ükskord selgeks saab mul see.

Kildu kooli lugu
1909–2009

Minu meelest on meie koolil olemas kõik omadused, 
mis ühes tänapäeva ideaalkoolis olema peaks. Siin on 
olemas suurepärased õpetajad, korralik õppimiskesk-
kond ning meeldiv õhkkond.”

Katri Teever, 
vilistlane aastast 2009

„Milline tohutu vaimne ja emotsionaalne rahvuslik 
rikkus peitub muidu nii tagasihoidliku maakooli saja-
aastases ajaloos. Siin on üle 50. vilistlase eri ajastutest 
ja põlvkondadest Kildu kooli päevi meenutanud. See on 
kui veetilk, milles peegeldub kogu rahva saatus.”

Enn Siimer, 
direktor

„Hommikul tõusin kell 7.00. Isa käest küsisin 5 rbl 
ülikonna pükste raha. Hommikul kooli tulles nägin mus-
ta Pobedat ukse ees. Lähen sisse koolimajja, näidendi 
jaoks vibu ja nooletupp käes. Üks võõras mees tuli söö-
gitoast välja. Need olid inspektorid.” 

Aimur Joandi, 
vilistlane aastast 1963

Siis oli sõjaaeg ja üle koolimaja 
nii tihti lendas lennuk – pommitaja
Ka see on mul hästi meeles,
et meie õpetaja rääkis siis saksa keeles.

Uno Sikemäe, 
vilistlane aastast 1948

„Eesti vabariigi koole peab väga kiitma. Koos las-
tevanematega kasvatas kool üles põlvkonna, kes suutis 
50 aastat elada võõra võimu all ja ikka säilitada oma 
isamaalise vaimu ning taastada oma vabariigi.”

Arvo Kimmel, 
vilistlane aastast 1942
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