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III veerand on juba lõpule jõudmas – viimane
veerand meie vanas
tuntud koolimajas. Juba
14.märtsil kolime uude
majaossa ümber, sest
meie vana koolimaja
läheb remonti. Kuid
meile jäävad ikkagi
meelde need kollased

seinad ja sinised uksed ning
koridoris kõlavad naerukilked. Loodetavasti ei kao
laste rõõmsad ja õpihimulised näod ka siis, kui kool
ise väliselt muutub.
Pidagem kõike seda head
meeles ja võtkem kaasa ka
uude veerandisse ja uuenevasse kooli!

LEHT 2

Arvustus
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saab oma isaga väga nende suhtest kaos, kui linna
MINU LEMMIKFILM ON “VIDEVIK”!! hästi läbi. Ta valmtuleb vampiir James, kes tahab
Lisett Lepik
istab isale väga tihti Bella kätte saada. Cullenite
häid toite ja selle üle plaan on kaitsa Bellat, ajada
on isal väga hea
Edward ja Bella lahku ning
meel. Bella äratab oma uues
peita tütarlaps hotelli. Bellale
koolis palju tähelepanu ja
aga helistab James, kes ütleb
sõbruneb kiiresti ka teiste õpitalle, et tema käes on neiu ema
lastega. Koolis on Isabellal ras- ja et ema päästmiseks peab
kusi, kuna mõned tunnid on
Bella end kätte andma. Neiu
tema jaoks liiga rasked, nagu
annab end kätte ja James rünnäiteks kehalise kasvatuse
dab teda, kuid Edward ja tema
tund, kus tal ei tule mitte mipere päästavad Bella, enne kui
dagi välja, kuna ta on kohJames ta tappa jõuab.. Kuid
makas. Vastupidiselt Bella oo- peagi selgub, et James on Bella
tustele üritab nii mõnigi poiss
kätt hammustanud. Edward
koolis tema tähelepanu võita.
imeb haavast mürgi välja, enne
Kui Bella istub oma esimesel
kui Bella vampiiriks muutub.
koolipäeval uues koolis EdTuleb välja, et James ei võtward Culleni kõrvale, tundub
nudki Bella ema vangi, vaid
talle, et Edward tõrjub teda.
ainult teeskles selleks, et Bella
Paljud küsivad, miks just
Pärast seda, kui Bella
end ise Jamesile
“Videvik” !? Just sellepärast,et
saab Jacob Blackilt
kätte annaks.
see räägib tüdrukust, kes kolib
Paljud
Seejärel
Forksi, kohtub vampiiripoisiga ja (vana peretuttav) teada
hõimulegendi, hakkab
naasevad noored
küsivad, miks
nende vahel tekib suur armastus.
ta kahtlustama, et EdForksi, kus to"Videvik" on Stephenie Meyeri
just
ward ja ta perekond on
imub Edwardi ja
romaan. Sarjas on ilmunud veel
vampiirid, kes joovad
Bella lõpuball,
“Videvik” !?
romaanid
loomade verd inimeste
kuigi Bella käsi
“Noorkuu",
vere asemel. Edward paljastab
on Jamesi hammustusest viga
"Päikesevarjutus" ja
peagi, et tõrjus Bellat
saanud ja tema jalg kipsis.
"Koidukuma".
sellepärast, et tütarlapse lõhn
Bella otsustab, et tahab saada
Tulekul on viies raamat
on ihaldusväärne. Bella ja Edvampiiriks, Edward aga
"Keskööpäike".
ward armuvad. Nende armastus keeldub seda tegemast.
Isabella ehk Bella Swan kolib
Arizonast Forksi oma isa Charlie on alguses pisut kummaline.
Edward kardab, et võib ühel
Minu lemmik !
juurde. Ta teeb seda oma ema
Renee pärast, et too saaks reisida hetkel kontrolli kaotada ja Bellat rünnata ega taha tüdrukuga
koos oma uue abikaasa Phil
seetõttu lähedases füüsilises
Dwyeriga, kes on pesapallur. Ta
kontaktis olla. Hiljem aga saab
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Lumine päev
Aleks Morozov
Esmaspäeval, 11 veebruaril ,
käisime Valgehobusemäel.
Loodus oli väga kena, sest
õues sadas priskelt lund. Teed
olid libedad ja samuti paksult
lund täis. Suured kenad lumehelbed langesid taevast alla
meie bussi aknale.
Kui meie kamanda kohale jõudis, lõpetasin ma jäätee joomise
ja liikusin koos teistega talvekeskuse hoone juurde, mis seisis suure mäe jalamil. Majas
ootas meid soe esik, kuhu kõik
ladusid oma koolikotid.
Paljud õpilased tormasid kohe
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lumelaudu ja õhupontsikuid
ostma. Meie, üheksandikud,
jalutasime suure ilusa mäe
otsa.
Mäe tipus kõrgus viiekümnemeetrine torn, kuhu me hõlpsasti üles ronisime. Need, kes
esimesena ronisid, viskasid järeltulijatele lund pähe. Torni
tipust avanes põnev talvine
vaade üle kuusemetsa. Näha ei
saanud väga kaugele, kuna tihe
lumesadu takistas nähtavust.
Torn krigises ja krägises, aga
õnneks ümber ei kukkunud. Ma
räägin … Euroopa kvaliteet!

LEHT 3

liuväljaku. Atmosfäär oli tõesti
lumine.
Tagasi keskusesse läinud ,jõin
oma tee lõpuni ja mõtlesin, et
võtan kah omale lumelaua, aga
kuna mu klassivennad ei võtnud, ei hakanud ka mina seda
tegema. Päev möödus kiiresti.
Mulle meeldis loopida teisi lumega ja naerda nende üle, kes
ostsid mäest ülesminekuks pileti, kuigi see oli tasuta.
Mulle meeldis see lumine päev!
Lahe!

Mõned noormehed lasid
pepukil mäest alla, tekitades
liuväljaku. Atmosfäär oli tõesti
lumine.

Kostivere Kooli tore sõbrapäev !
Lisett lepik
14. veebruaril toimus meie koolis tore ja lõbus sõbrapäev . Esimese tunni ajal oli laat ,kus nii
väiksemad kui ka suuremad
müüsid kõikvõimalikke asju .
Lapsed olid kõvasti pingutanud
ja väga maitsvaid toite teinud .
Mina tegin oma klassile veel
suure küpsisetordi, mis samuti
suurt heakskiitu pälvis. Päev
jätkus lõbusalt ning väikesed

Algklasside jõulupidu

armsad algklasside lapsed tegid
meile sõbrapäevakaardid ja
kõik olid sel päeval nii toredad
ja sõbralikud. Saime mitmeid
kingitusi ja veetsime oma klassiga mõnusalt aega .
Oli vahva sõbrapäev! Jätkuks
sellist sõbralikkust igasse
päeva!

Tantsisime tantsu “Minu isamajakene”, siis laulsime
Romi Viskar
“Tabatinnat” ning lõpuks esita19. detsembril toimus Kostivere sime jõuluetenduse “Jõuluissi
Kultuurimõisas meie kooli alg- valimised”. Mina mängisin jõuluklasside jõulupidu 1.-4. klassile. eite ja ka kõigil teistel oli etenduEsimene klass esitas luuletuse ja ses oma osa. Meie jõuluetenduse
laulu. Teine klass esines etendu- lavastas ja aitas meil osad selgeks
sega. Ka kolmas klass oli ette
õppida meie õpetaja Tiina. Livalmistanud luuletused ja laulu. saks mängisin mina plokkflöödil
Minu klass ehk neljas klass esi- pala “Joy to the world”. Jõulupeo
nes kõigepealt rahvatantsuga.
lõpus, pärast meie etendust, tuli

jõuluvana. Jõulupeoks kirjutas iga
klass iseloomustuse enda klassi
kohta. Jõuluvana luges meie kirjad ette ja seejärel saime oma
kommipakid kätte. Meie klassi
lapsed jagasid üksteisele kingitusi
ja muidugi sai ka õpetaja kingituse. Üllatuseks vanematele pakkusid lapsed koolis omavalmistatud
piparkooke. Peomeeleolu oli tore,
kõigile pidu meeldis ning lahkuti
rõõmsa tujuga.

LEHT 4
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gevad internetist loobuda ja avada uks, et ise avastada, ise mõelCarmen Niinepuu
da, ise näha maailma.
Internet on väike lukuauk- kõik
Kui seista tühjas koridoris ja ees
piiluvad läbi selle, kuid peagi
oleks uks, kust viiks tee maailunustavad, mis seal oli. Internema, kas siis peaks selle ukse
tist võib lugeda ja vaadata kõike,
avama või rahulduma lukuaugumida soovid, kuid inimesed ise ei
ga, kui ukse avamine on liiga
pane tähele, et seda tehes tekitaraske? Lukuauguga, mis on väivad nad endale
ke ja lubab näha ainult
tunde, et seda
väikest killukest maailInternet on väike
rohkem polegi
mast, pannes meid samal
vaja. Et kõik tunlukuauk - kõik
ajal uskuma, et oleme kõided on kogetud
ke näinud ning midagi
piiluvad läbi selle,
ning ise oma silrohkem maailma polegi?
maga kõike polekuid peagi
Kui nüüd öeldaks, et
gi vaja näha. See
kindlasti tuleks avada uks
unustavad, mis seal
ei ole vale, aga
ja lukuauku piilumisest ei
kas poleks parem
oli.
aita, siis miks nii ei tehta?
neid asju ise näInternet ongi omamoodi
ha, tunda ise neid emotsioone,
üks väike lukuauk ja kõik kasumis tol hetkel inimesest läbi tuhitavad seda. Ainult vähesed jul-

Arvamus

Intervjuu bioloogiaõpetaja Kairi
Kanguriga
1.Milline on teie esmamulje Kostivere Koolist?
Kui tulin Kostivere Kooli töövestlusele, hämmastas mind selle sarnasus eelmise töökohaga Uhtna
Põhikoolis – väike koolimaja, õpilasi 100 ringis
ja kooli lähedal mõis ning jõgi. Lootsin, et mind
võetakse siin sama hästi vastu kui Uhtnas, kuid
olen natukene pettunud. Siin pandi mind kohe
kooliaasta alguses tõsiselt proovile. Mõned õpilased on kuidagi väga kärsitud ja üsna
äkilise iseloomuga. Samas leidub ka
väga tublisid ja viisakaid koolijütse.
Läbi nalja ja naeru armastan ikka
öelda, et Kostivere Kool on hea õppetund noorele õpetajale.
2.Kelleks tahtsite saada lapsena?
Lapsena tahtsin saada kraanajuhiks
või taksojuhiks. Üldiselt meeldisid
nö poisilikud mängud rohkem. Koos
endavanuste sugulastega mängisime
politseinikke, detektiive, erinevaid
pallimänge. Tädiga mängisime poodi ja kooli. Ta tegi mulle ise emakeele ja matemaatika töövihikuid, mis olen siiani alles hoidnud. Lapsena tundusid need vihikud nii vahvad,
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sevad? Teha uks lahti ja avastada, et on palju rohkemat,
mida läbi lukuaugu ei näe?
See ongi kõigile mõtlemiseks.
Internet on kasulik. Sealt saab
igasugust vajalikku informatsiooni ja teavet, kuid ta jääb
ainult abivahendiks maailma
avastamisel, mitte maailmaks
ise. Just nagu väike lukuauk.
Kuid palju põnevam on proovida leida võti ja avada uks,
minna mööda oma teed ning
avastada omaenda maailm.
Märgata seal kõige pisematki
detaili ja lasta tunnetel ennast
kanda, sest kõike ise kogeda
on põnevam.

et tahtsin need kohe ühe korraga lõpuni täita.
3.Kus koolis te käisite?
Olen käinud ja õppinud päris mitmes koolis. Kooliteed alustasin Karksi Lasteaed-Algkoolis, kus õppisin 6 aastat. Seejärel tuli minna kodust 11km kaugusel asuvasse Karksi-Nuia Gümnaasiumi
(nüüdseks August Kitzbergi nimeline Gümnaasium). Selles koolis lõpetasin põhikooli ja gümnaasiumi. Olen õppinud ka 11 aastat Karksi-Nuia
Muusikakoolis vahelduva eduga klaverit, akordioni, kitarri ja trumme. Peale gümnaasiumi lõpetamist
järkasin haridusteed Tartu Ülikoolis, kus omandasin 2006.aastal haridusteaduste bakalaureuse kraadi ning hetkel on käsil sama ülikooli põhikooli mitme aine õpetaja eriala magistrantuuri lõpetamine.
4.Millised hinded teil olid?
Enamik hinnetest viied, harva eksis hinnete sekka mõni neli, kolm või kaks –
ikka vastavalt usinusele.
5.Mis on teie suurim unistus?
Mul on mõned suuremad ja mõned natuke väiksemad unistused. Suurimat ei
olegi. Hetkel unistan päris oma kodust,
abiellumisest, pere loomisest, oma autost ja reisimisest. On ju nii, kui üks unistus täitub,
tekib mitu uut.
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6.Kui oleksite mõne teise aine õpetaja, siis millise?
Olen väga rahul enda õppeainetega: bioloogia,
geograafia ja inimeseõpetusega. Uhtna koolis õpetasin ka loodusõpetust. Kui aga oleksin sunnitud
valima õpetamiseks teise aine, siis võiks selleks
olla arvutiõpetus või valikainena psühholoogia.
7.Kuidas sündis otsus saada pedagoogiks?
Ülikoolidesse kandideerimisel olin sunnitud tegema valiku riigieelarvelise õppekoha järgi. Paaril
esimesel ülikooliaastal kahtlesin, kas tahan ikka
õpetajaks saada. Tõeline tahtmine tekkis peale pedagoogilist praktikat Tartus Tamme Gümnaasiumis, kus suutsin iseennast positiivselt üllatada.
Tõestasin endale, et saan hakkama ka 30 õpilasega
klassis. Nähes õpilaste rahulolu ja naeratavaid nägusid, tundsin endki rõõmsana. Lisaks kogusin
palju kiitvaid sõnu, mis andsid energiat edasipürgimiseks ja tulevikuplaanideks.
8.Mis oli teie lemmikõppeaine?
Kooliajal meeldisid mulle kõige enam matemaatika ja kirjandus. Loodusained hakkasid rohkem hu-
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vi pakkuma gümnaasiumis.
9.Mis on teie elu moto?
"Kõik, mis ei tapa, teeb tugevaks." F. Nietzsche
10.Mis on õpetaja ameti juures kõige raskem ja
mis on õpetaja ametis head?
Üks väsitavam ja ajakulu nõudvam asi õpetaja
töös on huvitavate tundide planeerimine. Kui poemüüja läheb koju, ei pea ta õhtul mõtlema, mida
järgmisel päeval müüa, kuid õpetaja peab valmistama tunde ette, tegema töölehti, kontrolltöid, parandama hindelised koolitööd. Seega ei pruugi
mõnel päeval enda ja lähedaste jaoks vaba hetke
tekkidagi.
Muidugi võiksin lõpmatuseni halada kasinast palgast ja probleemsete õpilastega hakkamasaamisest.
Samas on tohutu rõõm, kui näen, et olen suutnud
anda õpilasele lisaks ainealastele teadmistele ka
vaimseid väärtusi ja sotsiaalseid oskusi, mis teda
aitavad edasises elus. Hea tunde tekitab, kui õpilane oskab märgata õpetaja tööd ja vaeva ning tedagi
tunnustada selle eest.

Arvustus
Näljamängud
Anna-Liis Merimaa

“ Näljamängud” põhineb
Suzanne Collinsi ulmeraamatute sarjal. See räägib
Katniss Everdeenist, kes
läheb oma õe eest vabatahtlikult Näljamängudele,
kus võideldakse surmani.
Igast ringkonnast saadetakse Näljamängudele üks
poiss ja üks tüdruk, vanuses 12-18. Seda päeva kutsutakse Lõikusepäevaks.
Sealt edasi saadetakse tribuudid Kapitooliumi, mis
on suur ja võimas riik ning

tut ka oma viis korda
lugenud, nii et tean igat
pisematki detaili filmist.
Näitlejad olid algul mulle vähe tuntud, aga jäid
oma rollilahendustega
hästi meelde. Ainuke
asi, mis mind häiris, oli
mis kontrollib iga ringkonna see , et osad olulised raamatööd ja elu. Kapitooliumis
tukohad jäeti hoopis filmist
peetakse tribuutide paraad
ära. Aga muidu soovitan
ning valmistatakse osalejaid raamatut lugeda või filmi
ette mängudeks.
vaadata kõigil, kes vähegi
Olen “Näljamänge” mitu- ulmet armastavad!
mitu korda näinud ja raama-

LEHT 6
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Intervjuu esimese klassiga
Siin on kolm küsimust,
millele palusime esimesel
klassil vastata, et teada
saada, mida nad arvavad
koolielust ja oma tulevikust.

Isabel: väga meeldib
Marie-Liisa: väga
Jüri Kevin: väga meeldib

1.Kuidas sulle meie koolis
meeldib?

Maria: kunst
Jarmo: kehaline kasvatus
Pert: matemaatika
Johannes: inglise keel
Matthias: kehaline kasvatus
Argo: kehaline kasvatus
Mihkel: kehaline kasvatus
Anabell:
Janelle: muusika
Laura: kunst
Norman: kunst
Rait Lander: matemaatika
Sabiine: kunst
Liisi: kehaline kasvatus
Hannes: eesti keel
Kertu: kunst
Emili: inglise keel
Isabel: muusika
Marie-Liisa: muusika
Jüri Kevin: kunst

Maria: hästi
Jarmo: väga
Pert: hästi
Johannes: meeldib väga
Matthias: natuke
Argo: hästi
Mihkel: hästi
Anabell: meeldib
Janelle: hästi
Laura: hästi
Norman: hästi
Rait Lander: väga
Sabiine: väga meeldib
Liisi: hästi
Hannes: väga
Kertu: hästi
Emili: hästi

2. Mis on sinu lemmiktund?

Suusavõistlused Lool 2013 Neemes orienteerume.

3. Kelleks sa tahad suurena
saada?
Maria: juuksuriks
Jarmo: sõjaväelaseks
Pert: majaehitajaks
Johannes: autolukksepaks
Matthias: autolukksepaks
Argo: traktorijuhiks
Mihkel: traktorijuhiks
Anabell: politseinikuks
Janelle: ratsanikuks
Laura: ratsanikuks
Norman: tuletõrjujaks
Rait Lander: jalgpalluriks
Sabiine: juuksuriks
Liisi: juuksuriks
Hannes: politseinikuks
Kertu: kunstiõpetajaks
Emili: juuksuriks
Isabel: juuksuriks
Marie-Liisa: maalijaks
Jüri Kevin: ehitajaks

läks ka meie 4. klassi tüdSellel aastal läks mul
rukutel, kes tulid esimesele
Emma Treiberg
päris hästi: tulin teisele ja teisele kohale.
kohale. Minu klassiõde sõi- Superhästi sõitis ka meie
Iga-aastane Jõelähtme valla
tis must viimasel hetkel
kooli 8.klassi õpilane
koolidevaheline suusavõistmööda ning ma jäin teiseks. Carmen, kes võistles üksi,
lus toimus sellel aastal Lool,
Auhinnaks saime šokolaadi kuid sellest hoolimata kikuna Kostiveres käib kooli
ja diplomi. Kokku pidime
hutas kui tuul.
remont. Igal aastal käime
sõitma umbes 3 km, mis tegi
Kostiveres suusatamas, Lool
siis kaks ringi. Väga hästi
toimub spordipäev ning

Õpetaja versus õpilane
Õp Toomas

VS

1.Kes on jõuluvana tuntuim põhjapõder?
Õp Toomas: Ei tea
Joel: Rudolf
Õige vastus: Põhjapõder Rudolf
2. Milline leiutis laseb näha läbi seina?
Õpetaja: Laser
Õpilane: Ma ei tea
Õige vastus: Aken
3. Kuhupoole puhub elektrirongi suits, kui tuul puhub lõunast ?
Õpetaja: Põhja poole
Õpilane: Elektrirongil pole suitsu
Õige vastus: Elektrirongil ei ole suitsu.
4. Kes on kõige tugevam loom?
Õpetaja: Jääkaru tugevuselt, suuruselt vaal
Õpilane: Karu
Õige vastus: Tigu, sest ta kannab oma maja seljas.
5. Mis on Eesti laulupealinn?
Õpetaja: Ei tea, Paide vist
Õpilane: Kärdla
Õige vastus: Kärdla
6. Mis lind on meie kooli lipul?
Õpetaja: Kukk
Õpilane: Kukk
Õige vastus: Kukk
7. Mis oli must surm?
Õpetaja: Katk
Õpilane: Ei tea
Õige vastus: Katk
Ja võitjaks osutus õpilane Joel 4 punktiga

Joel

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

Ajalehele tegid koostööd:
Emma Treiberg
Mareike Averson
Romi Viskar
Lisett Lepik
Anna – Liis Merimaa
Aleks Morozov
Esimene klass
Õp Kairi Kangur
Õp Toomas Känd
Joel Saaremäe
Sõnu ja komasid aitas õigeks seada õp
Karin Harju

Tublid õpilased
28.02 3.klassi võistkond õpioskuste olümpiaadil Saue
Gümnaasiumis
22.01 2.-4.klasside tüdrukute joonistusvõistlus Kuusalus ja
poiste autode joonistamise võistlus Loksal
01.03 4.klasside matemaatika olümpiaad Maardu Gümnaasiumis
06.03 2.-3.klasside matemaatikapäev Keila Koolis
28.03 2.klassi mõistatuste päev Kiili Gümnaasiumis
3.klassi kõnekäändude päev Kiili Gümnaasiumis
14.03 Jõelähtme valla algklasside emakeelepäev Loo Koolis
09.02 Eesti keele olümpiaadi Harjumaa voor Viimsi Koolis
8.klassi õpilased Eileen Lusti I koht ja Carmen Niinepuu 6.
koht
02.02 Eesti koolinoorte 52. bioloogiaolümpiaad Saue
Gümnaasiumis 8.klassi õpilased Eileen Lusti 7. koht ja
Carmen Niinepuu 8. koht

Palju õnne sünnipäevaks!!!
Jaanuar—Veebruar 2013
03.01 Edvard Prošutinski

14.02 Markos-Joosep Raudlam

07.01 Joel Saaremäe

14.02 Kuldar Saaremäe

09.01 Mattias Ukanis

23.02 Andrei Kuzminov

18.01 Jarmo Kool

28.02 Kirke Miller

27.01 Kreete Liina Kreen
29.01 Getryn Martmaa

