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MARGIT on elujõudu täis inimene ja tore vestluskaaslane. (Elias)
ELIAS on huvitava jutuga ja põnevat elu elanud.
Ta on tagasihoidlik, kuid suudab elu näha igast
nurgast. (Margit)
KRISTJANil on hea huumorisoon. Meil on ka
ühine huvi – jalgpall. Ta on ka väga sõbralik. Edu
uues koolis! (Andre)
ARTI on rõõmsameelne, otsekohene, tujukas ja
tegutseja. Temaga igav ei hakka. EDU! (Ardo)
ANDRE on loll ja sõbralik. Ma sain teada, et ta ei
oska ujuda! Tuleb kogu aeg õue, kui kutsuda.
(Kristjan)
ARDO on lahe vend. Ta on alati lahke ja natuke
lihtsameelne. Ma soovin talle väga head haridust.
(Arti)
MARVIN on töökas poiss ja naljavend. (Markus)
MARKUS on väga rõõmsameelne, vaimukas ja
seltsiv. Tuult tiibadesse! (Marvin)

9. klass koos klassijuhatajaga tutipäeva aktusel

ANDREI on rahulik nagu Buddha. Soovin mõnusat kulgemist eluteel! (Marju)
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Juhtkiri: Algamas on uus
peatükk meie eludes
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Õpetaja Katrini targad sõnad
Kui õpetaja Katrin Kostivere Kooli jõudis, olid tänavused lõ-

Raili Mets petajad jõudnud juba 7 aastat koolis käia. Õpetaja Katrinile oli
Peatoimetaja juhtida antud tema 4. klassikollektiiv ja klassile saabus 4. klasÜheksas klass on läbi ja elus
on algamas uus peatükk.
Kartused ja hirm hakkamasaamise ees uues koolis on
praegusel hetkel täiesti normaalsed. Teil avaneb uude
kooli minnes võimalus luua
uusi suhteid, hoida vanu ja kindlasti ärge unustage selle kestel elust rõõmu tunda.
Nüüdsest ei ole teil enam võimalus toetuda vanale ja heale klassile, te peate ise looma oma
tuleviku selliseks, nagu teile parem on. Teie
olete oma saatuse sepad ja seda ei saa enam
miski muuta. Kindlasti on oluline roll teie perekonnal ja allesjäänud sõpradel. On inimlik, kui
te teete oma teekonnal vigu, sest te pole neid
radu varem käinud, kuid kõige tähtsam, mida ei
tohi unustada, on see, et te saaksite oma vigadest aru ja õpiksite.
Ma ei käinud väga kaua teie klassis, kuid see
aeg, mis mul teie koolis oli, seda ei saa paremaks muuta. Üheksas klass tervikuna on ühtehoidev ja toetav. Jah, tihtipeale te olite isegi
vägagi tülikad oma lollitamiste ja sõnakuulmatusega, kuid just need seigad mul ongi meelde
jäänud. Kuidas proovisime küsida tunni alguses
võimalikult palju küsimusi, et tunnitööd ei
peaks tegema. Kuidas te tahtsite, et ma küsiks
tunni lõpust varem ära, sest ma olin nii-öelda
“hea laps“ koolis. Kuidas mõningad lollitasid
kehalise kasvatuse tunnis, et õpetaja laseks
meid ära. Ning kindlasti küsimus „kas põhjuseta puudumist ei saa“ – see ei lähe mul kunagi
meelest.
Kuna pidin kooli vahetama, siis ma ei ole teid
ammu näinud ega tea, milliseks olete muutunud. Mälestused teist on rohkem positiivsed kui
negatiivsed. Enne eksameid ma hoidsin teile
kõigile pöialt, sest ma tean ise üheksandikuna,
kuidas enne tööd närv sisse tuleb. Ma usun, et
te õppisite nendeks viimasteks töödeks
(vähemalt mõni) ning loodan, et te olete rahul
oma tulemustega.
Tahaksin teile soovida edu edaspidises elus.
Väärtustage haridust, perekonda, sõpru ja kõike, mis teile rõõmu teeb. Ärge laske pead norgu, kui teete vigu, sest nendest te õpitegi. Ma
loodan teid kõiki näha lõpetamisel ning ma soovin teile õnne, armastust ja mõistust.

sijuhataja. Kas selles on midagi kahtlast?

Klassis oli sel ajal 7 noormeest - igaüks kange isiksus. Algas
katsetamise, kohanemise, muutumise aeg. Mõlemad osapooled
püüdsid suunata tegemisi oma tahtmiste järgi. Kas olime piisavalt jäigad või paindlikud üksteise mõistmisel? Teame, et andsime kõik oma parima, et koostöö laabuks. Kas see aga ka alati
õnnestus?
Kaks aastat möödus lennates, tavatsetakse öelda. Klassikollektiivi lisandus õpilasi, mis muutis ka õhustikku klassis. Klassi
moto oli „PRIGULLI (tähendust teame ainult meie) peab saama“. Õpetaja õppis klassilt „vankumatut sihikindlust“. See,
mida õppisid noored oma klassijuhatajalt, selgub aastate pärast.
Nüüdseks on prigulliaeg möödumas ja meil kõigil tuleb oma
teele asuda. Soovin jagada teiega mõttetera raamatust
„Muutumine on võimalik“:
Sa tunned seda. Sa tajud seda. Sa tead seda.
Muutumise soov kasvab sinu sees. Võib-olla hoiavad sind tagasi kahtlus ja hirm.
Kuid sa võid valida teise tee.
Tee on vaid suund.
See ei ole kindlaks määratud, see pole ainus võimalus ja sa ei
pea seda mööda igavesti käima.
Ristteele jõudes võid valida.
Vähesed asjad elus on nii püsivad nagu taevas ja maa.
Kõik muu, inimene sealhulgas muutub. Nii ka sinu tee.
Seepärast on oluline käia oma rada ja mitte klammerduda selle külge, mis tundub tuttav ja turvaline; lase elul vabalt kulgeda ja ole muutusteks valmis.
Katrin Hunt
(lõpetajate klassijuhataja 8.–9. klassis)

Õpetaja Katrini koostatud plakat tutipeolistele
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LE HT 3

Sõna saavad endised klassijuhatajad
MEENUTUSI ALGKLASSIDE PÄEVILT
Oli 1. september 2006. Kümme arglikku poissi ja
tüdrukut alustasid oma kooliteed Kostivere Koolis. Nende hulgas oli kaks tüdrukut ja kaheksa
poissi.
Lapsed olid erineva arengutasemega. Lugema
õppimisega nägi vaeva päris mitu õpilast. Ka
õigekiri ja käekiri tegi mõnele muret. Kuid nende seas oli ka edukaid õpilasi. Kiita võis
Karolini, Markust, Kristerit ja Andret.
Huviringidest osaleti rahvatantsus, mudilaskooris ja spordis. Markus oli tubli lauatennises. Võeti osa ka Harjumaa koolide üritustest: kirjandusviktoriin, joonistusvõistlus, Jõelähtme valla emakeelepäevad. Edukad olid Markus, Karolin,
Marvin ja Andre. Oma kooli üritustel olid teie
esituses populaarsed Juku anekdoodid.
Näiteks:
Juku: Ema, kas punastel sõstardel on kuus jalga?
Ema: Ei ole. Aga miks sa nii arvad?
Juku: Kui ei ole, siis sõid sa praegu lepatriinu
ära!
Käitumisprobleeme arutasime koos. Kuna enamik olid poisid, siis tuli ette nii kaklusi kui narrimisi. Enne kaklesid, pärast leppisid ja palusid
andeks. Üldiselt saadi aru, kui olid halvasti käitunud.
Tore oli koos avastada tarkuste maailma.
Nüüd on möödunud üheksa erinevat kooliaastat.
Ees seisavad lõpueksamid ja kooli lõpetamine.
Edaspidised õpingud jätkuvad juba uute sõprade
keskel.

POISTEKLASSI KANTSELDADES
Olin klassijuhataja poistele 6. ja 7. klassis. Huvitav klass sellepoolest, et ainult poisid klassis.
Paljusid poisse kasvatab kas ainult ema või vanaema. Seega nad ei olnud eriti harjunud, et keegi
meesterahvas hakkab nende elu koolis juhatama.
Poisid tahtsid ikka ise toimetada. Kuulasid küll ja
lubasid teha mis vaja, aga tegid ikka nii, nagu ise
tahtsid. Eks meil seda vägikaika vedamist oli
üksjagu ja peale tunde pikki vestlusi (vaidlusi,
õigustusi jne...). Ühesõnaga vähemalt minul igav
ei hakanud ja tegemist oli poistega üksjagu.
Andre ja Andrei olid rahulikumad ja kohusetundlikud, nendega probleeme ei olnud. Teised viis
tegid aga igasuguseid trikke ja krutskeid, nagu
koolipoisid ikka. Kambavaim oli neil vägev ja
pahandused võimendusid ka seoses sellega. Poisid said omavahel hästi läbi, mis oli väga tore.
Käisime 2 korda rattamatkal kevaditi, toimusid
klassiõhtud spordivõistlustega (lauatennis). Üks
klassiõhtu toimus minu juures kodus.
Soovin neile ikka, et see kambavaim neil jätkuks
ja nad üksteisega hästi läbi saaks. Et nad endale
meelepärase ameti selgeks õpiks heas kutsekoolis. Tore oleks, kui kõik ka Eesti sõjaväest läbi
käiks, mehistuks, spordiga tegeleks. Poistele
head põhikooli lõpetamist.
Parimat,
Toomas Känd
(lõpetajate klassijuhataja 6.–7. klassis)

Pea meeles:
Olgu sul võime vaadata,
vaadates näha,
tahtmine märgata kaaslast enda kõrval
ning oskust leida ja hoida sõpru!
EDU SULLE LÕPUEKSAMITE
SOORITAMISEL!
Neida Tuisk
(lõpetajate klassijuhataja 1.–4. klassis)

Poisid jäävad ikka poisteks...
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Lõpetajad küsitlustules
Mareike Averson ja Jarek Terasma

Kristjan
Millised on sinu tulevikuplaanid?
Kavatsen kutsekooli minna!
THK-sse.
Mis on sinu arvates Kostivere
Koolis kõige rohkem muutunud selle aja jooksul, kui sa
siin käinud oled?
Mitte midagi.
Kes on olnud sinu lemmikõpetaja läbi aegade? Miks?
Neida Tuisk. Ta oli hea õpetaja,
oskas õpetada.
Mis valikeksami sa valisid ja
miks?
Geograafia. Ma ei tea, miks ma selle valisin. See tundus kõige lihtsam.
Kas sa oled selleks valmis?
Valmis olen küll.
Mis sa arvad, millega sa tegeled 10 aasta pärast?
Ma ei tea, vaatab veel. Automehaanik, ma arvan.
Kes on sinu lemmikjalgpallur?
Ma ei tea… Zlatan.

Ardo
Milline on sinu jaoks kõige
eredam mälestus oma klassist?
Meie terve klass, kuna ma olen
selle klassiga kõik 9 aastat koos
olnud.
Millised on sinu tulevikuplaanid?
Tulevikus tahan saada korralikku tööd ja edasi veel ei tea.
Mis on sinu arvates Kostivere
Koolis kõige rohkem muutunud selle aja jooksul, kui sa
siin käinud oled?
Kostivere Koolis on muutunud kõige enam õpilased.
Kes on olnud sinu lemmikõpetaja läbi aegade?
Miks?
Minu lemmikõpetaja oli Neida Tuisk, kuna ta oli väga
hea õpetaja.
Mis valikeksami sa valisid ja miks? Kas sa oled
selleks valmis?
Valikeksamiks on bioloogia ja ma olen selleks valmis.
Mis sa arvad, millega sa tegeled 10 aasta pärast?
10 aasta pärast ma olen edukas töötaja ja korralik ini-

VÄLJAANNE 12

mene.
Kui sa saaksid elada ükskõik kus kohas, siis kus sa
elaksid? Miks?
Ameerika, kuna mulle meeldib sealne inimkond.

Markus
Milline on sinu jaoks kõige
eredam mälestus oma klassist?
Kuidas Ardo Ajaxit peale
lasi endale.
Millised on sinu tulevikuplaanid?
Olen bisnesmen.
Mis on sinu arvates Kostivere Koolis kõige rohkem
muutunud selle aja jooksul, kui sa siin käinud
oled?
Mõttetud kaamerad.
Kes on olnud sinu lemmikõpetaja läbi aegade?
Miks?
Ma ei tea. Neida Tuisk, sest ta on hea õpetaja..
Mis valikeksami sa valisid ja miks?
Inglise keele, sest see on lihtne.
Kas sa oled selleks valmis?
Jaa.
Mis sa arvad, millega sa tegeled 10 aasta pärast?
Ma ütlesin juba ju. Bisnesiga.
Mis on sinu lemmiktoit?
Ma arvan, et ma peaksin päris loll olema, kui ma seda
ütlen. Ma ei ütle seda.

Marvin
Milline on sinu jaoks kõige eredam mälestus oma klassist?
Teistsugune. Aken lõhuti ära.
Millised on sinu tulevikuplaanid?
Minna keskkooli ja ülikooli ja..
Kes on olnud sinu lemmikõpetaja läbi aegade? Miks?
Annika Pau, ta on normaalne.
Mis valikeksami sa valisid ja
miks?
Inglise keel, kuna ma olen tark.
Kas sa oled selleks valmis?
Ei, tead. Ma ei ole valmis.
Mis sa arvad, millega sa tegeled 10 aasta pärast?
Ma arvan, et kümne aasta pärast ma olen laudas tööl.
Kas sa tahaksid endale kunagi tätoveeringut? Kui
jah, siis kuhu ja mida?
Kaela peale hieroglüüfi.
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Margit
Milline on sinu jaoks kõige
eredam mälestus oma klassist?
Ei olegi sellised. Eeslisarnane :)
Millised on sinu tulevikuplaanid?
Üks laps saada… Ma ei tea,
oma elamine… TEKO-sse.
Mis on sinu arvates Kostivere
Koolis kõige rohkem muutunud selle aja jooksul, kui sa
siin käinud oled?
Ma polegi siin eriti käinud ju...
Kes on olnud sinu lemmikõpetaja läbi aegade?
Miks?
Õpetaja Annika, sest ta on keemiaõpetaja, või noh,
loodusainete õpetaja, ja ta on lahe.
Mis valikeksami sa valisid ja miks?
Keemia, sest see on lihtne.
Kas sa oled selleks valmis?
Jah, ma olen valmis.
Mis sa arvad, millega sa tegeled 10 aasta pärast?
Kõigepealt elame sinnamaani. Ma ei tea ju, vedelen
diivani peal äkki.
Kas sul on kunagi plaanis abielluda? Miks?
Ei, see on minu jaoks kõige mõttetum asi üldse ju.
Miks siduda ennast kellegagi ja noh, pärast mingite
lahutustega jännata.

Arti
Milline on sinu jaoks kõige
eredam mälestus oma klassist?
Kõik on täisdebiilikud.
Millised on sinu tulevikuplaanid?
Ma ei tea… Elada.
Mis on sinu arvates Kostivere Koolis kõige rohkem muutunud selle aja jooksul, kui sa
siin käinud oled?
Käitumine.
Kes on olnud sinu lemmikõpetaja läbi aegade? Miks?
Ma arvan, et… Ma ei tea… Kingu. Tegelt ma ei tea…
Kännukas, sest ta oli nii cool.
Mis valikeksami sa valisid ja miks?
Inglise keele, sest see on inglise keel.
Kas sa oled selleks valmis?
Põhimõtteliselt.
Mis sa arvad, millega sa tegeled 10 aasta pärast?
Ma ei tea. Elamisega.
Mis on kõige piinlikum asi, mis on sinuga Kostive-
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re Koolis juhtunud?
Ma arvan, et see oleks kõige piinlikum, kui ma uuesti
seda ütleksin.

Andre
Milline on sinu jaoks kõige eredam mälestus oma klassist?
Päris täpselt ei oska öelda… Ma
arvan, et see, kui Andrei hüppas
Markuse laua pooleks algklassides.
Millised on sinu tulevikuplaanid?
Ma ei tea, olen kuskil firmas tööl.
Mis on sinu arvates Kostivere
Koolis kõige rohkem muutunud
selle aja jooksul, kui sa siin käinud oled?
Seltskond, ma arvan.
Kes on olnud sinu lemmikõpetaja läbi aegade?
Miks?
Ma arvan, et matemaatikaõpetaja Kalli Hein. Sellepärast, et ta oli väga hea õpetaja, oskas hästi õpetada.
Mis valikeksami sa valisid ja miks?
Valisin inglise keele eksami, sellepärast et see on minu jaoks kõige lihtsam.
Kas sa oled selleks valmis?
Olen küll valmis, jah.
Mis sa arvad, millega sa tegeled 10 aasta pärast?
Ma ei oska päris täpselt öelda seda.
Mis auto sa endale tulevikus ostaksid?
Seda asja veel vaatab… Autod tavaliselt muutuvad iga
aasta.

Elias
Milline on sinu jaoks kõige
eredam mälestus oma klassist?
Otsest mälestust ei ole, aga
üsna toredad inimesed. Võibolla natuke vähe intelligentsi,
aga sellepärast ongi lõbusad
isiksused…
Millised on sinu tulevikuplaanid?
Ee… Lähen õpin muusikat ja
programmeerimist.
Mis on sinu arvates Kostivere Koolis kõige rohkem
muutunud selle aja jooksul, kui sa siin käinud
oled?
Ma olen siin nii vähe käinud, et ei oska kuidagi kommenteerida.
Kes on olnud sinu lemmikõpetaja läbi aegade?
Miks?
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Kõige lemmikum on minu arvates Annika, sest ta
õpetab hästi ja enamik tema tundidest on paaristööd,
nii et sotsiaalsust on tunnis.
Mis valikeksami sa valisid ja miks? Kas sa oled
selleks valmis?
Ma valisin inglise keele, sest ma eelmises koolis käisin inglise keele süvaõppeklassis, nii et praegu on
väga kerge lihtsalt seda eksamit teha.
Mis sa arvad, millega sa tegeled 10 aasta pärast?
Vot seda on raske öelda, arvatavasti jään ikka hobide
juurde: muusika juurde ja joonistamise juurde.
Mis on sinu lemmiktoit?
Lemmiktoit? Ma ei tea, võib-olla kartulpuder ja kotletid… :)

Andrei
Milline on sinu jaoks kõige eredam mälestus oma
klassist?
Mmmm… Raske küsimus… Midagi sellist toredat ei
tulegi meelde... Kui toimus kooli remont ja me käisime töömehi segamas.
Millised on sinu tulevikuplaanid?
Minna keskkooli ja ülikooli, pärast seda tööle ja siis
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pärast surra.
Mis on sinu arvates Kostivere
Koolis kõige rohkem muutunud selle aja jooksul, kui sa
siin käinud oled?
Inimesed.
Kes on olnud sinu lemmikõpetaja läbi aegade? Miks?
Neida Tuisk, sest ta oli kõige
toredam õpetaja, keda ma üldse
tean.
Mis valikeksami sa valisid ja
miks? Kas sa oled selleks valmis?
Valisin bioloogia eksami ja ma olen kindel, et saan selle
läbi. Valisin sellepärast, et mulle meeldib bioloogia ja
kõik sellega seonduv.
Mis sa arvad, millega sa tegeled 10 aasta pärast?
Proovin lõpetada Eesti Maaülikooli ja saada loomaarstiks.
Milline muusika sulle meeldib?
Ma olen melomaan ehk siis kindlat muusikastiili mul ei
ole, mis oleks lemmik. Ma kuulan väga palju erinevat.
Fotod: Marju Tannberg ja 9. klass

Mida sa teeksid, kui…?

Arti: Investeeriksin selle kuskile, kust saaksin
selle eest 10 miljonit eurot.

Tagapingis rubriigi „Mida teeksid, kui…“ mõte on
arendada inimeste fantaasiat ning panna proovile reageerimisvõime kummalistele küsimustele vastamisel.
Seekord esitasime üheksandikele ja mõningatele õpetajatele küsimuse “Mida sa teeksid, kui võidaksid 5
miljonit eurot?”.

Õp Katrin: kukutaksin kohe pastaka ja läheksin
ümbermaailmareisile.

Mida siis meile vastati?
Andrei: Annaks sulle.
Andre: Ostaks kõik võimsad autod ja... täiega maju
ja teeks firma omale… Palkaks töölised ja saaks veel
rohkem pappi.
Margit: Ostaksin uue maja ja hakkaksin omaette elama.
Kristjan: Ma natuke mõtlen, täpselt ei oska öelda.
Ma ei saa praegu rääkida, mul läks hääl ära.

Õp Eele: Kõigepealt ostaksin endale suurema
eluaseme – korteri või maja. Siis mõtleksin oma
lastele. Aitaksin oma nooremal pojal jõudagi
olümpiamängudele, nagu ta on lootnud. Siis ma
arvan, et ma natukene investeeriksin. Ja siis ma
arvan, et ma kindlasti toetaksin ka heategevust…
Ma arvan, et annetaksin kas vähihaigetele lastele
või mõnele muule organisatsioonile, eriti lastega
seotud. Ja siis muidugi reisiksin ka!
Õp Tiina L.: Ma osa paneksin eluaseme alla, osa
paneks intresse koguma. Ja siis ülejäänu eest tegeleksin hobidega.

Ranele: Ma ei tea… Ostaksin mingi kodu omale
ja siis reisiksin kuskile ja siis läheksin eluga edaMarkus: Mu tulud on 2 korda 2,5 milli, aga miinus si.
kulud, olen ikka pankrotis. See on ebapiisav, ma vajan rohkem raha.
Elias: Ostaksin omale korteri linna ja siis vaataksin
edasi sealt.
Marvin: Läheksin koju.
Ardo: Planeeriksin raha ära kohe.
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Põnevat pildimaterjali

Andre
1. klass

2. klass
Elias

3. klass

Kristjan

Markus

4. klass
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Põnevat pildimaterjali

5. klass
Margit

Andrei

7. klass

8. klass

6. klass

Arti

9. klass
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Markuse kõne emakeelepäeva kõnevõistluselt
Minu kõne on pühendatud just teile, õpilased. Ei
hakka siin rääkima jubedatest õppetöödest või
pikkadest koolipäevadest. Täna ei räägi ka seda,
milline on hea või halb õpetaja, vaid üritan teile
anda edasi killukese enda mõttemaailmast.
Meil kui õpilastel on üldiselt ainult üks kohustus:
käia koolis. Kes seda väärtustab, kes mitte – minul on ükskõik. Enamus teist viriseb raskete õppeainete, meeletu koguse koduste tööde ja õpetajate üle ja ma ei väidagi, et mul ei oleks vahel
tunnet, et ma enam ei jaksa. Kuid samas, kelle
nimel me seda teeme? Ema? Vanaisa? Või ikkagi
enda jaoks.
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mängid ja mõne kahe saad – oled Sa nüüd kuskilt
otsast kõvem vend? See on küsimus Sulle, noor,
et suudaksid mõelda, et kõik, mis Sa teed, mõjutab su edasist elu tulevikus.
Praegu oleme me põhikoolis, hetkel siin on jah
veel ninnu-nännu. Hea kodukooli õpetaja tuleb ja
pakub erinevaid võimalusi, aitab sind, annab nõu.
Edaspidises elus ei huvita kedagi, kas said matemaatikas kahe või mitte. Tihti me ei väärtusta,
mis meil on. Loll on see, kes õpib enda vigadest.
Sellepärast just Sina, mõtle, et mis oleks, kui Sa
tuleksid peale vaheaega tagasi kooli hea tujuga,
targemana, et Su iga teine lause ei oleks ''Ma ei
viitsi''. Teadagi: Edu suvalises valdkonnas koosneb tööst, mängust ja oskusest hoida keelt hammaste taga. – Albert Einstein
Ilusat vaheaega kõigile!

Ütleme nii, et oled üks paras teismeline ja kui Sa
kooli tulla ei viitsi, selle asemel kodus arvutit

Lõpetajate mälestusi kooliajast ja lapsepõlvest
Andrei:
Kirjutan teile ühe enda naljaka loo, mis on toimunud
minuga Kostivere Koolis. See oli tavaline koolipäev,
kõik oli tavapärane ja arvatavasti midagi ootamatut polnud keegi oodanud. Kuid meie olime klassis ja ei tahtnud sealt välja minna, kui just väga vaja polnud. Niisiis
istusime ka terved vahetunnid seal, aga nagu kõik lapsed, tahtsime ka meie nii liikuda kui ka lärmata.
Ja ühel sellisel päeval juhtuski see väike juhtumus. Minu
klassikaaslased olid mõelnud välja, et laudade peal hüppamine on isegi väga hea mõte ja kohe hakkasid seda ka
tegema. Minule ei pakkunud see "lõbustus" huvi ja ma
üritasin neid mitte tähele panna. Aga mingi aeg olid nad
hüpanud ka minu laua peale, kus mul olid enda õppevahendid: pinal, päevik jm asjad, mida mul oli õppimiseks
vaja. Ja pärast mitut sellist jalutamist minu laua peal tekkis mul viha ja ma tõusin üles, läksin ühe laua juurde ja
lõin selle pooleks. Nii-öelda õpetuseks, mis võib nendega juhtuda, kui nad jätkavad laudade peal hüppamist.
Kahjuks ma polnud mõelnud selle peale, KES maksab
pärast sellise õpetuse eest ning pidin maksma selle laua
eest korraliku summa ära.
Andre:
Minu arvates on üks lõbusamaid juhtumeid kooli remondimeestega, kui kool oli veel raamatukogu poolel. Nimelt kaks venelastest töömeest loopisid üksteist

Makroflexi pudelitega ning meile loobiti betooni
aknast sisse. Lisaks sellele lubas üks kuri töömees
meile kelku sõita, kui me neid rahule ei jäta.
Markus:
Olime lasteaias ja oli aeg magama minna. Iljakal oli
uni ja ta jäi magama, kõik teised ka. Kui kasvataja
rühmast minema läks, siis me hakkasime Marviniga
voodi otsa ronima. Iljaka voodi oli meie voodite vahel. Järsku kuulsime, et kontsahääled tulevad. See oli
hästi kuri kasvataja. Hüppasime voodi otsast alla ja
teesklesime, et magame. Kui kasvataja jõudis kohale,
sai ta aru, et keegi oli just üleval olnud. Ta läks
Iljaka juurde ja hakkas teda kõrvast kiskuma, kuigi
tema ei olnud midagi teinud. Siis Iljakas hakkas nutma ja meie naersime.
Kristjan:
Olin mingi 8-aastane, kui oli täiesti tavaline päev.
Vanaema oli tööl ja mina olin vanaisaga kodus. Ja
mul tuli janu, aga midagi muud ei olnud juua kui
kraanivesi. Aga mina ei tahtnud seda. Lõpuks vanaisa leidis mingi limonaadipudeli. Võtsime mõlemad
lonksu ja mõne hetke pärast hakkas meil paha.
Vanaema tuli koju ja küsis: „Mis teil on?“ Me ütlesime, et jõime limonaadi ja hakkas paha. Pärast tuli
välja, et see oli pesuvahend, ja me vanaisaga olime
kaks nädalat haiglas.
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Suur suvehoroskoop!
JÄÄR (Marvin)
Suhted:
Sinu
elujõud, energia
ja sarmikus avalduvad täies hiilguses 3. juunist
22. juulini. Kohtumised vastassoo esindajatega on sel
ajal tõeliselt kuumad (10.–25. juunini
võib kohati siiski päris lõõtsutama
võtta). Oled loov ja eksperimenteeriv,
võtad elu kui mängu ja isegi hetkelised tagasilangused ei riku tuju.
Tervis: Juunis liigu rohkem, eriti looduses. Tee seda mõõdukas tempos,
ära torma! Kuna pea on su õrn koht,
siis ära lase kuumal suvepäikesel oma
peanuppu ülemäära praadida!
Töö, raha: Mai lõpust jaanipäevani
oled selles Veenuse kaitse all. Raha
on ehk natuke rohkem kui tavaliselt…
Võidakse teha häid pakkumisi või
teeb keegi koguni kingituse – mis ei
pea tingimata olema mingi asi, vaid
võib olla midagi muud mõnusat.
Samas võid ise sel ajal ülemäära laristada ja elada üle oma võimaluste.
SÕNN (Elias)
Suhted: Juunis
ära mõtlegi kodus
konutada,
sest
Veenuse liikumine Sõnnis külvab
sind üle uute sõpradega, kellega ajaveetmine kujuneb kohati üpris omapäraseks. Juuni keskel (10.–20. juuni)
oled üliromantilises meeleolus, mõtled inimesed ilusamaks ja unistad
päise päeva ajal.
10.–20. juulini tõuseb su pea kohale
tõeline kirepäike, kuid selle varjutavad paraku kohe armukadeduse tumedad pilved. Veenuse vastasseis Pluutoga ja samaaegne kvadraat Kuu Sõlmedega toob su ellu nii ekstaatilisi
kirehetki kui ka äkkviha pikselööke.
Tervis: Meeldivad muljed ja huvitavad kohtumised on su tervise allikad.
Juunis hoolitse selle eest, et toit sisaldaks kõiki vajalikke aineid. Paha ei
teeks mõne toidulisandi kasutamine.
Augustis on su energiaringlus kuidagi
aeglane ja sa pead oma ainevahetust
kuidagi turgutama.
Töö, raha: Soovitus – Juunis on foo-

kuses kõik, mis on seotud kinnisvara,
toiduainete ja põllumajandusega. Juulis võivad nähtavale ilmuda seni varjul
olnud rahalised võimalused. Hea kuu
ostmiseks-müümiseks. Augustis tasuks
teha mõni suurem investeering – panna raha kasvama.
KAKSIKUD
(Andre)
Suhted: 29. maist
24. juunini: saladused, varjatus,
intriigid… Ülitundlikkus, poeetilise taustaga kohtumised. Alates jaanipäevast liigub Veenus Kaksikutes (kuni 19. juulini). See
on fantastiline aeg, kus saad rahuldatud oma nälja seikluste ja uute nägude
järele – viimaseid saabub su ellu nagu
seeni pärast vihma, nii et lõpuks ei
suuda sa enam nimesid ega nägusid
kokku viia. Juuli teises pooles ja augustis tempo mõnevõrra raugeb ja sa
eraldad terad sõkaldest – vaatad kõik
oma tuttavad kriitilise pilguga üle ning
osa nimesid, mobiilinumbreid ja meiliaadresse kustutad pikemalt mõtlemata.
Tervis: See peaks olema OK!
Töö, raha: 24. juunist 19. juulini: oled
edukas tänu isiklikule sarmile ja oskusele leida erinevate inimestega ühine
keel. Kasuks tulevad tutvused ja sidemed. 19. juulist 12. augustini terendavad rahalises liinis head võimalused.
Aeg soosib pigem õnnestunud ostumüügitehinguid, mitte niivõrd rutiinse
tööga teenitud raha. Iseäranis rõõmustav peaks olema juuli viimane nädal,
mis võib kaasa tuua nii tulusa tööpakkumise kui ka lihtsalt hea õnne.
VÄHK
(Margit)
Suhted: 24.
juunist
19.
juulini:
su
elus on rohkem salapärast romantikat,
sahinaid ja kuulujutte. 19. juulist 12.
augustini: Veenuse positsioon Vähis
tekitab kõikjal veenuslikke olukordi –
armastust, kohtumisi, toob lähemale
ilu ja naudingud. Augusti teine pool
annab võimaluse mõnda inimesse rohkem süveneda.
Tervis: Parim viis oma tervisele head
teha oleks pikemat aega mõne vaikse
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ja rahuliku järve ääres telkida. Turgutavalt mõjuksid õhtused paadisõidud vahetult enne päikeseloojangut.
Mees-Vähid võiksid sõita kalavetele
ja seekord õlled koju jätta. Püügi
vahele võiks lugeda raamatuid kuulsatest meremeestest. Sulle mõjuvad
hästi ka emotsioonid, mida saad filmidest, teatrist, kontsertidelt. Tervis
peaks olema parim juulis ja augusti
esimeses pooles.
Töö, raha: Kuni 21. juunini lubab
Kuusõlmede asend sul vajalikul hetkel kiiresti startida. Kergem on vanadele ja väsinud projektidele noorenduskuuri teha. Juuni viimane ja juuli
esimene nädal on väga võimalusterohke – Vähis liikuva Päikese
trigoon Jupiterile lükkab efektselt
lahti sinu ees siiani suletud väravad.
Pea samal ajal – juuli esimeses pooles – on ideaalne aeg muudatusteks ja
uuendusteks, mineviku taagast vabanemiseks. Augustis tuleb elada kokkuhoidlikult, uusi ettevõtmisi ei tasuks alustada.
LÕVI (Arti)
Suhted:18.–29.
juunil on suhted
kaaslastega keerulised,
kuid
need lahenevad
juuli keskpaigaks. Enne augusti algust võid leida hingekaaslase, kellega veeta aega vägagi pikalt. Perega
on suhted head, aga selle nimel tuleb
siiski pingutada. Õhus on armastust!
Tervis: Juunis (eriti kuu keskpaiku)
ole ettevaatlik võimalike traumade
suhtes. Veel on juunis ja ka augustis
probleeme tardumise, aegluse ja liigse kogunemisega. See võib tähendada näiteks halba vereringet või kahjulike ainete kuhjumist kehas. Juulis
on sul silma endale soodsate ravimeetodite leidmiseks. Oskad kuulata
sisehäält ja aidata end just sobivaimal moel. Juulis mõjub hästi passiivne puhkus ja looduses või mere ääres
mõnulemine.
Töö, raha: Kasuta oma jõudu mõistlikult! Ürita vältida eesmärkide saavutamiseks selliseid meetodeid nagu
«purustan kirvega sääski» – usu, seda
on liigagi palju proovitud ning jõutud
taas järeldusele, et see ei tööta. Kuid
võib mõjuda ka äärmiselt kurnavalt,
murdes maha isegi Lõvi.
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NEITSI
(Kristjan, Markus)
Suhted: Sulle võib
tunduda, et vajad
kohaliku alkeemiku abi, et lasta tal
sõprus
armastuseks muundada. Point on selles, et sul
tekib palju vaimseid kontakte, intellektuaalselt põnevaid suhteid. Kuid
sinna asi ka jääb – need ei arene edasi
millekski enamaks. Keegi pommitab
sind läbi neti luuletustega, keegi üritab aga sulle bussipeatuses kvantfüüsika põhimõtteid selgeks teha. Kuid
sa tahad midagi sootuks lihtsamat,
midagi, mis ei vaja sõnu!
Tervis: Kui sa ikka hästi otsid, siis
kindlasti leiad endale ühe ilusa või
stiilse haiguse. Aeg-ajalt peab arsti
juures käima, aga see ei tohi muutuda
hobiks.
Juunis ja ka suurema osa juulist püüa
veeta nii, et sa ei peaks väga rabelema. Puhka passiivselt, lõõgastu, mediteeri, naudi üksindust ja (metsa)
vaikust või merekohinat. Aktiivset
elu, treeninguid või muud sellist alusta siis, kui Marss jõuab Neitsisse (22.
juuli–8. september). See aeg nõuab
tõesti füüsilist aktiivsust ja samas ka
ettevaatust – traumade ja vigastuste
võimalus (kulminatsioon 10.–20. augusti paiku).
Töö, raha: Jaanist 19. juulini segunevad meeldival viisil töö ja suhted,
sinu ühiskondlik tegevus ja seltskondlik elu. Keegi võib aidata head tööotsa leida või kohtud inimesega, kes
sind mõnele tööandjale soovitab.
Töölepingut ei maksaks siiski sõlmida
10.–20. juulini. Augustis on õige hetk
ohjad enda kätte rabada, kuid nii, et
midagi ei rebene.
KAALUD
Suhted: Suhted on
üldiselt lahedad ja
mõnusad,
kuid
ilusat mängu rikuvad armukadeduse
tõrvatilgad. Seega
ära lase oma meepotti tõrva tilgutada ning hoia imalad
räpaste sõrmedega kiibitsejad eemal
oma suhete aardelaekast. Kui leiadki,
et kellegi karvane käsi on sirgeldanud
midagi siivutut su pluusi kraele või
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mantlihõlmale – pese see stoilise rahuga maha ning jätka oma teekonda, roos
peas ning armastus südames.
Tervis: Ujumine sobiks sel suvehooajal sulle kohe nagu rusikas silmaauku. Üldse võid mässata veega viiel
erineval moel, nii nagu jumal parajasti
juhatab ja endal viitsimist on. Loomulikult saun. Soojal päeval jookse või
tantsi vihmas. Augustis ole ujudes
siiski ettevaatlik, kuna võid lisaks võimalikule uppumisohule end ka vees
vigastada.
Töö, raha: Juunis tasuks teha plaane
ja kavandada oma tööalast tegevust. 4.
–29. juulini seevastu hoidu selles vallas otsuste langetamisest. 19. juulist
12. augustini – jätad hea mulje, oled
suurte ülemuste, autoriteetide ja tähtsate ninade lemmik. Seetõttu tehakse
sulle häid pakkumisi. Ka rahalist õnne
on rohkem. Eriliselt soodne aeg on 23.
juulist 4. augustini.
SKORPION
(Ardo)
Suhted: Juuni lõpus ja juuli esimeses pooles on su
suhted teistega jõulisemad ja tähendusrikkamad. Samas pisut rasked. Vaatad inimesi
psühholoogi pilguga, otsides kõiges
varjatud tagamõtet. Probleemiks võib
olla armukadedus ja kinnisus. See võib
luua kerge lõhe sinu ja teiste vahele.
Seevastu Veenuse liikumine Vähis
(19.07–12.08) toob kaasa kergema,
vabama ja aktiivsema meeleolu. Sel
ajal on võimalikud kohtumised nendega, kes erinevad sinust oluliselt kas
vanuse või rassi poolest, maailmavaatelt, temperamendilt – mida iganes!
Tervis: Sellel suvel on tervis suures
osas su enda teha. Suhtu ellu positiivselt, ära ole (armu)kade, puhka piisavalt – ja sa tunned end suurepäraselt!
Kui sul on plaanis järjekordselt mingi
imedieedi abil paaniline noorenduskuur ette võtta, siis loobu sellest mõttest. Perioodi jooksul on kasulik kõige
lihtsamatesse asjadesse elutervelt suhtuda. Suveperioodil mõjuvad sulle eriti
turgutavalt idamaised toidud, rikkalikud vürtsid ja maitseained, mis ergutavad su veidi loiuvõitu vereringet.
Töö, raha: Juunikuu teises pooles
tuleks keskenduda kõige olulisemale.
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Uusi projekte ei tasuks käivitada.
Oma kohustused ja lubadused tuleks
täita, muidu kannatab su usaldusväärsus. Samuti võib juunis-juulis
tekkida ebakõlasid materiaalses plaanis. Suuremad tehingud pole sel ajal
soovitavad. Ametlikes dokumentides
ja lepingutes tuleks jälgida piinlikult
kõiki detaile. Augustis on palju tööd
või siis muid ühiskondlikke kohustusi.
AMBUR
Suhted: 24. juunist 19. juulini
on tutvused kiired tekkima ja
nende iseloom
ongi selline –
kergelt tulnud, kergelt läinud. Juuli
teises pooles ja augusti alguses iseloomustab suhteid eelkõige kirglikkus, sügavus, põhjalikkus ning müstilisus – otsid uusi tugevaid emotsionaalseid kogemusi, sest rutiin ja argielu hallus muudab sind närviliseks ja
viib alla igasuguse töövõime.
Tervis: Kuni 24. juunini on tervis ja
suhted rohkem seotud. Mõnusad ja
lahedad inimesed mõjuvad enesetundele hästi, seevastu neurootilised
vigisejad tekitavad tõelise peavalu.
Aeg on soodne ka ravikuuri alustamiseks ning iluteraapiaks – näiteks
kaunite inimeste imetlemiseks ja loodusvaadete nautimiseks. Kasulik
oleks kasutada rohkem parfüüme,
lõhnu. Juuni lõpp-juuli algus sobiksid puhkuseks, sest tööd tehes kipud
sel ajal asjata stressama. Vajalik on
piisav uni, füüsilise ja vaimse tegevuse tasakaal. Hoia oma Hingepistik
eemal kõrgepingest! Augustis söö
lahjemaid toite – mõistlik dieet poleks paha.
Töö, raha: Juunis-juulis võid saada
kasulikke tööpakkumisi, kasuks tulevad ka isiklikud sidemed ja tutvused
vajalike inimestega. Meeldival viisil
segunevad seltskondlik elu ja tööasjad. Näiteks saad pubis või ööklubis
tuttavaks inimesega, kellega pärast
naudingurikast ööd ka asjalikumat
juttu ajad ja siis selgubki, et tal on
sulle tööd pakkuda. Augustis suhtud
oma tööküsimustesse liiga tõsiselt ja
jätad mõned head võimalused ehk
kasutamata, kuna alahindad enda
võimeid ja oskusi.

LE HT 1 2

KALJUKITS
Suhted: Su elus
on nüüd see faas,
mis säilitab ja
hoiab kõike seda,
mis on seni saavutatud. See kehtib ka suhete puhul. Niisiis naudid
stabiilsust ja rahu, väga äkilisi arenguid ei ole ette näha. Püüa endas
arendada suuremat mängulisust ja
heas mõttes kergeltvõtmist. Suhe kalli
inimesega pole orjatöö või raamatupidamisaruanne. 22. juulist 12. augustini tekkivad tutvused on püsivamad.
Igas mõttes meeldiva koostöö aeg.
Tervis: Mõtle positiivselt! Viska
mustad prillid nurka ja lükka ette roosad! Samuti anna oma soliidsele maskile pisut puhkust ja soorita mõned
süüdimatult lapsikud tembud. Kusjuures ära neid ette planeeri…:) Sest soliidne jõuad ka sügisel ja talvel olla,
suvi ongi just sinusugustele ette nähtud – et saaksid korralikult üles sulada. Ja see, mis on parajalt sulanud,
võtab hõlpsasti järgmiseks talveks
uutele oludele märksa sobilikuma
vormi.
Töö, raha: Sa oled alati teadnud, et
papp ei voola niisama taskutesse –
selle nimel tuleb vaeva näha. Just
selle mõttega oled sa end niimoodi
ära programmeerinud, et kerge raha ei
kipugi sind külastama. Kuni jaanipäevani on sul siiski üllatavalt head võimalused saada midagi ilma suure pingutuseta. Lihtsalt veab rohkem. Juuli
viimane nädal on samuti ülisoodne.
Augustis ära võta laene, ära laenuta
välja oma vara, töövahendeid või
muid ressursse.
VEEVALAJA
Suhted: Kuni 24.
juunini naudid sa kogu oma olemusega
kõike seda, mis on
seotud su juurtega,
harjumustega, minevikuga, koduse kasvatusega, praeguste
peresuhetega.
Aeg
leppimiseks ja rahunemiseks. 24. juunist 19. juulini oled hullumeelselt
«seiklev plika või poiss» – sõltumata
vanusest teed sa mõnusaid ja hingele
vabastavalt mõjuvaid tempe. Sellel
ajal oled sa erinevate seltskondade
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lemmik. Siiski, 10.–20. juulini võivad
mõned peod kontrolli alt väljuda. Sel
ajal loodud armusuhe tuleb superkirglik, kuid varjutatud armukadeduse tökatiga. Augustis on palju rahulikum.
Tervis: Veevalaja jaoks annavad eelolevad suvekuud võimaluse oma energeetika täiesti ümber korraldada. Asjata ei tehta suve alguse puhul tuld – see
on puhastav jõud. Ja sina kui Õhumärk
toidad tuld, tuli omakorda puhastab
sind. Sel suvel võiksid abi saada nõelravist ja massaažist, samuti erinevatest
aroomiteraapiatest. Paha ei teeks ka
taimeteede joomine ja isikliku hingepuu najal oma hinge puhastamine. 1.–
15. augustini on energiaringlus kehas
pisut aeglane. Tee kõike mõõdukalt.
Töö, raha: Teed suuri plaane, ent samas näed asju sootuks originaalsest
vaatenurgast. Jaanipäevale järgnev aeg
võtab maha nii mõnedki pidurid ja sa
naudid loovat tööd nii materiaalses kui
vaimses plaanis. Asjad õnnestuvad ja
probleemid kahvatuvad kui varjud öös.
Juuli lõpus ja augustis avastad, et raha
on otsas ja asud usinalt uusi projekte
kavandama. Aeg soosib ilusat argiellu
maandumist, pilvedelt sujuvalt mättale
laskumist…:) Lõbu- ja läbureisiks
parim aeg on 24.06–19.07, pisut asjalikumaks rännakuks sobib ajavahemik
19.07–12.08.

Kes oled sina?

KALAD
(Andrei,
õp Katrin)
Suhted: Enne
suve algust püüa
suhete
liinis
likvideerida
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kõik vanad võlad. Suhted lihtsalt
kaastundest, viisakusest jne oleks
mõttekas seljataha jätta. Kalendrisuve saabudes (21. juuni) hinga sügavalt ja kuulata – õhus on juba aimata
tulevaste kohtumiste peeneid eelvibratsioone... Sel suvel on võimalik
vabaneda mineviku suhteprobleemide painest ja suunata oma pilk tulevikku – mis paistab nüüd hoopis selgemas ja kirkamas valguses.
Tervis: Meri on Kalade sümbol ja
kõik mere ning veega seonduv mõjub
nende energeetikale hästi. Seega paneb mere või suurema veekogu lähedus särama Kalade sisemised hingetuled. Ideaalselt mõjuks sulle ka hüdromassaaž (veealune duššmassaaž),
üldse igasugune vesiravi (mille alla
käib veel näiteks ka süsihappegaasivann ning mitmesugused mähised ja
kompressid). Liigne päike ja kuumus
mõjuvad sulle aga halvasti, seega
hoia palaval suvepäeval alati veepudel või lausa kastekann ligi.
Töö, raha: Juunis käivitatud projektid osutuvad töömahukateks, nõudes
sinult suuri pingutusi. Peaksid tegelema kõige olulisemaga ja mitte end
killustama. Juulis läheb kergemaks,
kuid kuu esimene pool on võib-olla
seotud intriigidega, arusaamatustega,
kaosega, ebasiiruse ja musta pesu
pesemisega. Kuid rahalist õnne võib
juulis olla tavalisest enam. Lausa
ülisoodne on juuli viimane nädal.
Augustis uurib Saatus suure luubiga
su horoskoobi töö ja tervise sektorit –
tee siis nii, et seal poleks midagi,
mida sa teistele näidata ei soovi.

Loodame, et kõigil tuleb
tore suvi ja kõige paremad
ennustused lähevad täppi!

Õpetaja

VS

Küsimused
1. Kes sponsoreeris Kostivere Kooli Talenti
80eurose Sportlandi kinkekaardiga?
2. Kes lõi Facebooki?
3. Mitu esinemisnumbrit oli sel aastal Kostivere
Kooli Talendil?
4. Kuidas on „ravim“ ladina keeles?
5. Milline näitleja mängib Mr. Beani?
6. Mitu direktorit on Kostivere Koolil olnud selle aja
jooksul, kui kool on asunud oma praegusel kohal?
7. Mitu kohvrit on telemängus „Võta või jäta“?
8. Mitu tähte on tähestikus?
9. Millise kuulsa eesti näitleja nimi on peidus siin
anagrammis: SOPANE MEES?

Õpilase

d

Õiged vastused:
1. Kopra Transport
2. Mark Zuckerberg
3. 15 (täpsem vastus saab punkti)
4. medicamentum
5. Rowan Atkinson
6. 4 (täpsem vastus saab punkti)
7. 26
8. 8 (TÄHESTIK)
9. Sepo Seeman

Vastused

Võitsid üheksanda klassi õpilased!

Küsimusi esitas Jarek Terasma

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

Ajalehetoimetuse liikmed:
Raili Mets - peatoimetaja
Krislin Pihus
Jarek Terasma
Mareike Averson
Ajalehele tegid kaastööd:
9. klassi õpilased, Neida Tuisk,
Toomas Känd, Katrin Hunt, Kostivere
Kooli õpetajad.
Sõnu ja komasid aitas õigeks seada õp
Riina Arunurm.

Õpetajate soovid lõpetajatele
Õp Riina: Soovin teile arukust ja edasipüüdlikkust! Pingutage oma õnne nimel ja muutke maailm ilusamaks paigaks.
Vaido: Leidke omale koht elus. Valige meeldiv ja sobiv amet.
Olge õnnelikud!
Õp Merle: Üks tark on öelnud: “Elutee on sirge ja lai, kuid
jäljed, mille jätame, käivad ühest teeservast teise.”
Õp Irja: Sinu teod on sinu mälestussambad. Egiptuse vanasõna.
Eele: Selleks, et kuhugi jõuda, tuleb teha esimene samm. Julgust ja õnne oma tee leidmisel!
Õp Hille: Olge avatud uutele kogemustele ning katsetage
erinevaid asju, et leida oma tee. Pingutage oma unistuste
nimel ning ärge loobuge nendest väikeste tagasilöökide
tõttu!
Õp Sirje: Sa pead teadma,
millisesse sadamasse oled teel,
kui tahad tabada tuult,
mis su sinnapoole viiks.
Soodsat tuult!!!
Õp Marju: When the going gets tough, the tough get going.
(English proverb)
Õp Annika: Soovin teile piisavalt uudishimu, leidlikkust ja
pealehakkamist ning visadust teie edasises elus ning valikutes!

Palju õnne sünnipäevaks!!!
JUULI

17. Jarek Terasma

16. Helje Saarepera

01. Mihkel Mäeste

22. Janelle Palts

16. Eliina- Erika Lakhk

11. Margit Oksmann

23. Emil Hokkonen

16. Kristjan Illjassov

12. Ervin Viires

24. Oliver Mets

17. Jessica Kolesov

13. Sulo Ving

27. Jaan Jaakson

20. Monika Algo

23. Cardo Kolomainen

20. Anabell Merimaa

25. Tiina Kaasik

SEPTEMBER

21. Melissa Prošutinskaja

27. Sander Sepp

2. Karolyn Lell

21. Andreas Alaveer

4. Adeele Maria Rosenberg

23. Mareike Averson

AUGUST

8. Ave Talve

23. Markus Käärik

4. Airen Ernits

11. Gelly Rämmeld

25. Morgan Charles

10. Jüri Kevin Lestberg

11. Romi Viskar

27. Karoliine Mäeste

11. Arti Libert

11. Kristjan Känd

29. Emili Haugas

12. Andra Pahkma

13. Markus Michelson

30. Liis Lestberg

15. Maria Martmaa

15. Joonas Pääsuke

