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Meie Kersti
Anna- Liis Merimaa
Kirjutan Kerstist sellepärast, et ta
tegutseb korraga mitmes kohas ja
annab igal pool endast maksimumi. Päeva esimesel poolel on
ta kõikide jaoks olemas kooli
raamatukogu väikeses ruumis
ning pärastlõunati täidab ta
Kostivere Kultuurimõisas perenaise kohustusi.
Milline Kersti on? Kersti on
heasüdamlik, sõbralik ning
elurõõmus inimene, kellele võib
ükskõik milles loota ja kes aitab
alati nii, kuidas oskab.
Kersti on meie koolis kokku töötanud umbes viis aastat, millest
olen ma teda tundnud neli aastat.
Kersti kuulab inimesi-seetõttu
kõik tema juures vahetundide ajal
istuvad ja südant puistavad.

Minu õpetajate päev
Lisett Lepik
Minu päev algas rõõmsalt.
Ootasin ärevusega seda päeva.
Õpetajate päev on selleks, et
õpetajad saaksid puhata ja
õpilased tunda seda, mis õpetajad.
Mina olin eesti keele, ajalooja muusikaõpetaja. See polnud
väga raske, kuid muusikatund
1. klassis oli jube! Neid on nii
palju ja kõik seletasid ja naersid.

Minu õpetajate päev

Kersti on väga loominguline
inimene. See torkab silma juba
tema 2. korruse kabinetti sisenedes: iseloomulikud nipsasjakesed, põrandale maalitud vaip,
laua kõrval kott-tool. Eriti hästi
lõhnavad selEriti hästi
les ruumis raamatud.
lõhnavad
Kõikide kooli
tegemiste juuselles ruumis
res on Kersti
raamatud.
käsi mängus.
Tema on ürituste kujunduse looja. Need ei
ole lihtsad ja tavalised, vaid iga
kord näeb midagi uut ja huvitavat-originaalset.
Meie aleviku keskuseks on kujunenud Kostivere Kultuurimõis. Kersti on ühiskondlikult
aktiivne kohaliku kogukonna
ühendamisel. Ta korraldab ja
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organiseerib põnevaid üritusi
ning loomulikult osaleb ise kõigis ettevõtmistes.
Lisaks on Kersti kahe toreda lapse ema, kelle silmaringi avardamise nimel on ta nõus ohverdama oma niigi kiiret aega. Tihti
võib teda näha koos poja või tütrega pealelõunase Tallinna bussi
peale minemas, et külastada kino, teatrit, mõnda näitust või
muud huvitavat üritust.
Olen põhikooli lõpuklassi õpilane ja tunnen ka, et lõpetamine
nõuab väga suurt pingutust.
Kersti päikseselisus ning rõõmus
olek nakatab tihtipeale mindki ja
suudab süstida minusse vastupidamiseks vajalikku positiivset
energiat. Arvan, et kõigil meil
oleks midagi, mida Kerstilt eeskujuks võtta.

Mulle meeldis see päev väga! päev oli! Õpetajatel oli hea, õpiNii lahe oli seista klassi ees ja lastel huvitav. Muidugi olin ma
tunda, et kõik suhtuvad sinusse koju jõudes täiesti väsinud ja mis
kui õpetajasse.
kõige hullem, pea valutas lärVahetunni ajal olime õpetajate mist!
toas, sõime torti ja vahetasime Õpetajate päev oli täiega
omavahel muljeid.
lahe!!
Õpetajatele koostasime ülesanded,
Õpetajatel oli
mida nad lahendama pidid ja pari- hea, õpilastel
male andsime ka
huvitav.
auhinna.
Väga meeldejääv

meelde, mida nad peavad tege- õpilasel tekkis probleem ja ta
ma, näiteks enne toidu valmis- tuli minult abi küsima.
Margarita Lomp
tamist käed puhtaks pesema! See oli meeldejääv päev!
Hommikul kooli kõndides oli Tegin ka õpilastele märkusi, näiilus ilm. See oli viies oktoober teks, et toiduga ei mängita!
ehk õpetajate päev. Sel päeval Vahetunnis käisin ma õpetajate
toas, kus mina ja mu klassikaaslaolin ma tööõpetuse õpetaja.
Kokku oli mul neli tundi. Esi- sed kokku saime. Järgmised kaks
mesed kaks tundi olid mul nel- tundi olid mul kuuenda klassiga.
jandas ja viiendas klassis ja nad Need olid rahulikumad, kuna klastegid tikuvõileibu. Mina kui sis oli ainult neli tüdrukut ja nad
õpetaja aitasin lapsi ja tuletasin pidid tikkima. Vahel mõnel
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Intervjuu matemaatikaõpetaja Riina Soonega
1. Milline on teie esmamulje Kostivere Koolist?
Väike armas maakool.
2. Kus koolis te ise õppinud olete?
Olen õppinud üsna mitmes koolis... Kooliteed alustasin Kaali Põhikoolis.
Peale edukat põhikooli lõpetamist jätkasin õpinguid
Kuressaare
Gümnaasiumis. Põhikooli matemaatikainformaatikaõpetaja kutse omandasin
Tallinna Ülikoolis ning hetkel õpin Tartu Ülikooli
avatud ülikoolis.

omamoodi huvitavad.
6. Õpetajaamet on vastutusrikas ja kindlasti
mitte kergete killast,
kuidas sündis otsus saada just pedagoogiks?
Juhuse tõttu.
7. Mis on õpetajaameti juures kõige raskem
ja mis on selles ametis head?
Kõige raskem on vast leida tee iga õpilaseni ja
pakkuda kõigile
võimetekohast enesearengut. Suhtlemine lastega.

4. Kelleks tahtsite saada lapsena?
Lastearstiks.
5. Kas matemaatika oli teie lemmikaine?
Ei ole. Mul pole kooli ajal ühtegi lemmikainet olnud. Kõik õppeained olid

Kuidas elevant endale suured kõrvad sai
Krislin Pihus

Elas kord üks elevant. Sellel
elevandil oli sõber draakon.
Draakon oli elevandist suurem.
Kord juhtus nii, et draakon kutsus ja kutsus, aga elevant ei tulnud tema juurde. Lõpuks otsustas draakon elevanti otsima
minna ja leidiski üles. Elevant
oli magama jäänud. Draakon
tahtis teda üles ajada, aga elu-

kas oli suur ja kohmakas. Ta
astus oma suurte jalgadega vaesele elevandile kõrvade peale.
Elevandil oli väga valus ja ta
kõrvad venisid lapikuks. Haav
paranes küll ära, aga lapikute
kõrvadega pidi ta leppima. Sellest ajast peale ongi elevandil
suured kõrvad.

Minu esimene ratsutamistrenn
Romi Viskar

Mina käisin vaheajal esimest
korda ratsutamas
Lagedi ratsaspordibaasis.
Seal oli väga huvitav ja ma õppisin ratsutamises viit asja.
Ma õppisin hobusele ise selga

ronima, talle märku andma, et ta
liiguks. Õppisin
ka pidurdamist, pööramist ja jalutsite kinnitamist.
Enne ratsutama minekut tuleb
alati hobust harjata ja pärast ratsutamist hobuse suulised puhtaks pesta.
Mulle meeldis see hobune, kellega tegelesin, väga.

Ta oli hästi rahulik ja algajatele
sobiv loom.
See oli tore kogemus, sest sain
uusi teadmisi. Soovitan ka teil
ratsutama minna.
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kõne vastu ja keegi naine ütles
mulle:
,,Tere,
Lisett, helistan
Living Modelsi agentuurist. Sooviksime sinuga kokku saada ja
pilte teha.” Olin rõõmuga nõus.
Järgmisel nädalal läksin agentuuri, kus mind mõõdeti ja tehti fotosid. Varsti sain teada, et olen
agentuuris arvel.
Ega see modellielu kerge ole.
Algul ei tohtinud ma ennast meikida, küüsi lakkida, juukseid värvida ja pidin jälgima oma toitumist ka. Siiamaani pean oma toitumist jälgima, kuna liigne söömine viib selleni, et mu mõõdud
ületavad normi piiri.
Olen käinud mitmetel
castingutel, moeshowdel ja pildistamistel. Moeshowd on olnud
minu jaoks kõige huvitavamad.

Kuidas alustasin modellindusega?
Lisett lepik

Minu karjäär algas
sellega, et
olin
11aastane,
istusin kodus arvutis
ja lugesin
Buduaarist
uudiseid.
Korraga
torkas silma,
et
agentuur Living Models otsib noori
modelle. Klõpsasin sellele leheküljele, täitsin ära ankeedi + saatsin
oma pildi. Ise naersin veel, et nalja
peab saama.
Möödus 3 kuud, kui nägin oma
telefonis võõrast numbrit. Võtsin

Kuidas käsi käib?

Minu klass 10D jaguneb
teatri- ja humanitaarõppesuuMeie kooli vilistlane Mariin Kroon
naks. Meid on kokku 31, kellest kuus on poisid, ülejäänud
Tere, kallis Kostivere kool!
tüdrukud. Nagu teada, siis KostiEsiteks oli mul väga hea meel
veres oli vastupidi - tüdrukud
kuulda, et jätkate Tagapingi välolid vähemuses. Algul pani see
jaandmist. Loodan, et sama
mind veidi isegi muretsema, kuid
edukalt ja sisutihedalt kui eelneselleks polnud üldse põhjust, sest
vatel aastatel!
kõik on nii toredad, sõbralikud ja
Niisiis, asusin õppima Tallinhuvitavad inimesed. Klassisisene
na 32. keskkoolis, kus valisin
õhkkond on positiivne ja meelhumanitaarõppesuuna, mis sidiv.
saldab lisaks baasainetele prantKoolis on väga karm kord hilisuse keelt, filmiõpetust, ajakirnejatega, seega algab hommik
jandusõpetust, loovkirjutamist,
varakult ja on kindlasti kiireim
maailma religiooni õpet ja sisosa päevast. Kohal peab olema
sejuhatust filosoofiasse. Selle
kella kaheksaks ja päev koosneb
aasta valikaineteks sain televipraegusel perioodil 6-7 tunnist,
sioonikultuuri ja astronoomia.
nii et jõuan täitsa normaalsel ajal
Õpin uue õppesüsteemi järgi,
koju, aega jääb vabalt nii kodukus aasta koosneb viiest periootöödeks kui ka puhkamiseks. Esidist ja iga periood kestab 35
mene periood oli mõistetavalt
õppepäeva. Seega hinded pankõige raskem, sest õpikoorumus
nakse välja erinevatel aegadel.
oli suur, samal ajal pälvis palju
Algul ajas selline süsteem segatähelepanu uute suhete loomine.
dusse, nüüd juba hakkan harjuKõigega tuli kiiresti harjuda.
ma.
Pean tunnistama, et vahel kiusas
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Seal olen ma muidugi alatasa
pidanud kannatust varuma. Praegu ootan, kuni saan 16- aastaseks
ning lähen oma esimesele reisile
Tokyo agentuuri. Seal tehakse
erinevaid reklaampilte ning videoid ja seal toimuvad ka mitmed moeetendused. Nagu mu
agentuuri juhataja Evelyn
Mikkomägi ütles, tahab mind
näha maailma suurim agentuur,
kuna ma olevat väga fotogeeniline ja erilise modellinäoga.
Olen väga õnnelik, et sain modelliks Living Modelsi agentuuri.
Mitmed minu sõbrannad räägivad, kui uhked nad minu üle on
ja kuidas nad tahaksid minu asemel olla. Mina sellega nii väga ei
uhkusta, kuna modellindust ei
maksa ka üle tähtsustada.

mind mõte, kas ikka saan hakkama. Õnneks on kõik õpetajad
mõistvad, sõbralikud ja tasemel,
tänu sellele sain esimese perioodi positiivsete tulemustega kenasti ühele poole.
Väikesel ja suurel koolil on
ainult paar erinevust. Esiteks,
mida vähem on klassis õpilasi,
seda rohkem igaühelt nõutakse.
Nii et suures klassis on tunnid
rohkem loenguvormis ja mõned
õpetajad ei nõua peaaegu üldse
õpilaselt aktiivsust. Tuleb peamiselt ikka ise õppida ja asjadest omal käel kiiresti aru saada. Teine asi, mis erineb, on
see, et sellise hulga rahva seas
on väga raske silma paista. Paljud ei ole sellega harjunud ja
tunnevad ennast sellepärast tagaplaanile jäetuna. Need, kes
linnakoolis tõsiselt edukalt läbi
tahavad lüüa, peavad kindlakäeliselt oma rida ajama ja selle
nimel pingutama, olgu selleks,
siis sport, kunst, muusika või
näitekunst.
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Igatahes hinnatakse siin väga
õpilaste kooliväliseid tegemisi,
huve ja aktiivsust.
Ma olen hästi rahul, et valisin
just selle keskkooli. Siinne õhkkond on vaba, sõbralik ja lõbus.
Kool korraldab palju meelelahutusüritusi, kutsub loengutele
ja kursustele ning hoolib igaühest. Juhtkond on nooruslik ja
saab hästi hakkama 900- pealise
aktivistide hulgaga. Tunnen end
siin vabalt ja avatult. Eriti kuna
olen teatriklassiga koos, võin
igal hetkel väljendada oma
emotsioone, nii et keegi pahaks
ei pane.
Kostivere Kool jääb ikka mu
kodukooliks, kuid praegu ma
põhikooli aegu tagasi ei igatse.
Ammu tuttav linnakära-müra
oli alguses väga väsitav. Igatse-
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sin rahulikku kodukeskkonda,
dusega võib pürgida väga kõrkus tänavatel ei valitse masside
gele!
kiirustamine. Nüüd tean, kui
Edu, energiat, loovust ja palju
hea on elada pisikeses kohas,
päikest teie päevadesse. Nautikus kõrvad puhkavad ja kõik on
ge oma pisikest ja kodust seltsrahulik. Praeguseks mind enam
konda!
see ei häiri, olen sulandunud
Kõike parimat soovides
linna tempokusega. Asi, millest
Kostivere Kooli 2012 lõpepuudust tunnen, on Kostivere
tanud Mariin.
kooli kodune ja maitsev koolilõuna. Mäletan, kuidas me
selle kallal kunagi vingusime. Uskuge, linnas on koolitoit palju-palju hullem.
Soovitan kõigile aktiivsetele ja loovatele noortele
32.keskkooli, sest siin on
tõesti kõik suurepärane.
Siin saad tõestada enda parimaid külgi ja neid arendada. Õpilased tahavad koolis
käia ja siin omandatud hari- Loodan, et keegi ei pahanda, kui jagan
teiega pilti oma uuest armsast klassist.

Kuidas jänes endale pikad kõrvad sai
Kreete Liina Kreen
Vanasti olnud jänestel kõrvad
nagu oraval.
Kord elanud väga uudishimulik
väike jänesepoiss. Ta pärinud iga
vastutulija käest midagi enda
kohta. Kord juhtus vastu tulema
hunt.
Jänesepoiss küsinud: „Miks sul,
hunt, nii suured silmad on?“
Hunt vastas: „Eks vaata järele!“

Kuidas king endale kontsa sai
Mai-Liis Õun
Elasid kord King, Konts ja
Liim. Konts ja King saatsid Liimi koju. Kui nad olid juba Liimi kodu juures, mõtles Liim, et
võiks ju nalja teha ja Kontsale
liimi peale panna, et siis kui
King Kontsa kukile läheb, jääb
King kinni. Nagu mõeldud, nii

ka tehtud. Liim pani Kontsale
liimi ja kui Konts ja King tagasi
hakkasid minema, palus King
Kontsale kukile. Konts oli nõus.
King jäi Kontsa külge kinni ja
oligi kontsaking valmis. Sellest
ajast alates hakkaski Liim nalja

Hunt võttis jänesepoisil kõrvadest kinni nii, et kõrvad venisid
pikaks.
Kui hunt jänesepoisi kõrvad lõpuks lahti laskis, olidki need pikaks veninud.
Siis lausus hunt naerdes: „Noh,
kas said teada?“
Jänesepoiss ei vastanud. Talle ei
meeldinud pikad kõrvad, aga tagasi lükata neid enam ei saanud.
Sellest ajast ongi jänestel pikad
kõrvad.

edasi tegema ja nii need kontsakingad valmisid.
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Mure helkurita jalakäijate pärast (must huumor)
Andrei Kuzminov
Politseinikud kurdavad, et paljud inimesed, vanad ja
noored, ei kanna helkurit. Seetõttu on juba 12 inimest
jäänud auto alla. Nendest viis olid pensionärid, kuus
noored inimesed ja üks koolilaps. Spetsialistid on arvamusel, et inimesed hukkuvad just sellepärast, et talvel on helkurite hind tõusnud 25% võrra. Enne maksis
helkur 3-4 eurot, nüüd 6-10 eurot. Kuna inimestel on
niigi palju majanduslikke probleeme, siis nad ei osta
helkureid. Spetsialistid räägivad, et kui helkurite hinda
veel tõstetakse, siis ükski inimene ei hakka neid ostma.
Kui inimesed ei kasuta helkurit, suureneb surmajuhtumite arv teedel veel 3 või isegi 4 korda.
Kui kaupmehed ei alanda helkurite hinda , siis on kõik
jalakäijad varsti surnuaias.

Minu koolivaheaeg

Vaheaja keskel käisin koos perega Kalev
Spas, kus lõbutsesime mitu tundi. Spas oli
Emma Treiberg
mitu mullivanni, kolm toru ja saunad. Koos
Minu koolivaheaeg möödus kiiresti. õega lasime torust alla päris palju. Peale ujumist läksime kõik koos sööma.
Käisin sõbra maakodus Haras.
...millele
Vaheaja lõpus istusin lihtsalt kodus
Seal veeretasime suure- suure
ja veetsin aega koos sõpradega. Milumepalli, millele hiljem tegime hiljem tegime
nu vaheaeg oli väga tore ja olin
suu, silmad ja kõrvad. Haras oli suu, silmad ja
rõõmus, et lõpuks lumi maha tuli.
minuga kaasas sõbratar Andra.
kõrvad.
Käisime ka mere ääres kivide
peal ronimas Kahjuks olid kivid
libedad ja neil oli raske turnida.

Omalooming
Carmen Niinepuu
Hellitav lootus säilib neil,
kes tahavad olla ja elada.
Helge tulevik– nii näiline– paistab
Rusuv massipsühhoos veab kaasa,
veel kaugel olevat.
verdtarretav õudus viib endaga.
Vaba linnuna olla ja lennataTeistmoodi arvamus muutub ohtlikuks
kusagil taeva all, seal kaugemal.
türannidele ja diktaatoritele.
Lootus

Õpetaja vs õpilane

VS

1.Mitu eurot sul on, kui sul on igast euromündist 1?
Õp Heldin: 3.88
Emma: 3.88
Õige vastus: 3.88 €
2. Mitu trepiastet on teise ja kolmanda korruse vahel?
Õpetaja: 12
Õpilane: 12
Õige vastus: 22
3. Mis on Brasiilia pealinn?
Õpetaja: Rio de Janeiro
Õpilane: Rio de Janeiro
Õige vastus: Brasilia
4. Mitu õpilast lõpetas 2012. aastal 9. klassi?
Õpetaja: 11
Õpilane: 7
Õige vastus: 11 õpilast
5.Kelle näopilt oli 25-kroonilisel rahatähel ?
Õpetaja: Tammsaare
Õpilane: Kiilakas mees, Anton
Õige vastus: A. H. Tammsaare
6. Mis tähendab - Saa 1x5a2?
Õpetaja: Saa üks kord viisakaks
Õpilane: Sa said 5 aastat tagasi kahe aastaseks
Õige vastus: Saa üks kord viisakaks
7. Keda kutsutakse tänapäeval muusika “popikuningannaks”?
Õpetaja: Madonna
Õpilane: Lady Gaga
Õige vastus: Madonna
Ja võitjaks osutus õpetaja Heldin 5 punktiga.

Kui teil on midagi, mida tahate
meie kõigiga jagada, siis võite
saata oma jutud, mõtted ja
pildid aadressile
carmen2611@gmail.com
Peatoimetaja Carmen Niinepuu

Naljanurk
Juku pinginaaber lööb Jukule käega vastu pead, Ütleb Headshot. Juku lööb talle raamatuga vastu nägu tagasi,
ütleb - Facebook.

Ajalehele tegid koostööd:
Eileen Lusti
Emma Treiberg
Romi Viskar
Krislin Pihus
Kreete Liina Kreen
Mai-Liis Õun
Lisett Lepik
Anna – Liis Merimaa
Margarita Lomp
Andrei Kuzminov
Vilistlane Mariin Kroon

Karu, rebane, hunt ja jänes kukuvad püünisauku. Kolme
päeva pärast hakkab neid nälg näpistama ja rebane teeb
ettepaneku:
“Sööme meie seast kõige nõrgema ära!”
Selle peale hüüab jänes:
“Katsuge te, mehed, ainult karule liiga teha!”

Sõnu ja komasid aitas õigeks seada:
õp Karin Harju

Palju õnne sünnipäevaks!!!
November 2012
04.11 Norman Talvoja
08.11 Henri mänd
08.11 Marie-Liisa Reinboom
09.11 Krislin Pihus
11.11 Ardo Rosumovski
11.11 Isabel Kotkas
12.11 Heldin Raidmaa
15.11 Daniela Laura Nossova
19.11 Emma Treiberg
20.11 Irja Kingsepp
20.11 Leena Pilli
26.11 Carmen Niinepuu

27.11 Eileen Lusti

