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Tervitused uue ajalehetoimetuse poolt
Carmen Niinepuu

Natuke liiga hilja on vist rääkida kooli algusest ja kõigest
sellega seonduvast, sest nagu
teadagi on juba peagi saabumas II veerand lõpp ja koos
sellega ka jõulud. Kuid ka tänu sellele on väga palju millest rääkida, sest meie koolis
on toimunud palju erinevaid
üritusi ja ka muudatusi. On ju
terve kool meil muutunud ja
seda sõna kõige otsesemas
tähenduses. Uus kool on nüüd
osa Kostivere kogukonnakeskusest ja on sootuks teise ilmega. On uued ruumid, uus
mööbel ja ka uued õpetajad.
Kõik kõik on uus septembrikuus, kas pole?
Kuid nii ongi ja seda ka meie
ajalehe toimetuses. Meil on
üdinisti uus koosseis, kes soo-

vib läbi viia põnevaid küsitlusi ja
intervjuusid ning
kajastada koolisündmusi.
Kui kellelgi on midagi, mida ta tahab
ajalehe kaudu teistega jagada, olgu
selleks luuletus, jutt
või lihtsalt oma arvamuse avaldamine, siis andku
sellest kindlasti märku. Kõik ettepanekud on oodatud ja kes teab,
võib olla ongi järgmises lehes ka
juba sinu jutt sees!
Ajalehe toimetus soovib kõigile
jõudu ja jaksu selle veerandi lõpuni - kaua pole enam jäänud!

Värskelt avatud uus koolimaja
Ajalehe Tagapink toimetus:
(vasakult) Sander, Melissa, Carmen,
Nadja, Krislin, Jarek.

LEHT 2

T A G A P I NK

V Ä LJ A A NNE 5

Probleemlugu: Miks pole mööbel kohal?

Õp. Annika:
See on masendav. Ta on õppetööd
Juba pikemat aega on
pärssiv. Füüsiline keskkond pole õppetööks sobiv. Mul on kahju õpilasmööbli puudumine meie
test, sest ma ei saa teha nendega praktilisi töid. Asjad on kastides ja ma ei
koolis olnud kuum teema
saa neid sealt otsida.
nii õpilaste kui ka õpetajate Klass on nagu täielik kaos, peab torude otsas seiklema jne.
seas. Kooli lõplik sisustami- Lauad ja toolid on erinevate pikkustega, kõik õpilased ei saa korralikult
ne on juba mitu kuud edasi istuda.
lükkunud ning vanad luba- Kastidevirnad on igal pool. Klass näeb kole välja. Leian, et see on täielik
dused on asendunud uutega. nõmedus, mis toimub, et üks ei suuda teha oma tööd ja tagada õpilastele
Küsisime õpetaja Annika
täisväärtuslik töökeskkond.
Pau kui ka direktori Vaido Mina olen juba vihane. Nõme olukord - ärritav ja tigedaks ajav!
Niinesalu kommentaari
probleemi kohta..
NB! See artikkel on kirjuta- Direktor Vaido Niinesalu:
tud enne ajalehe ilmumist ja Mina olen kokku kutsunud arutama mõlemad osapooled, miks ei ole nii
kooli lõplikku sisustamist. või naa. Pärast seda koosolekut lubati kool ära sisustada 31.oktoobriks.
See on küll hilinenud.
Nagu näha nad ei saanud sellega hakkama. Nüüd on NV liisingul hilinenud kokkulepe, et sisustavad
koolimaja 31.novembriks. Mis siis tähendab, et jäänud on neli päeva –mis ei tundu eriti realistlik. Aga
vaatame ära!
Carmen Niinepuu

Õpetajate päev

Vahetunnil koguneti suurde
sööklasse, kus sõna said direktor
ja ka nn uus direktor, kes tutvus4. oktoobril tähistati Kostitasid päeva sündmustikku.
vere Koolis õpetajate päeva.
Nii nagu esimese tunni ajal, toiSelle raames andsid õpetajate
mus ka teisel tunnil kõigil õppeasemel tunde 9. klassi õpilatöö, kellel üheksandikega, kellel
sed. Külalisõpetajatena andlapsevanematega. Nii ka õpetajasid tunde ka lapsevatel, kes hilinenemad, kes tutvustasid tundi kosid oma elukutseid ja
Tunni lõpus vaadati
guni 24
rääkisid oma tööst
minutit,
veel ajaviiteks PSY
lähemalt. Kuid ega
sest nad
“Gangnam Style”i.
õpetajadki pidanud
jõid kohvi
käed rüpes istuma,
ja
sõid
vaid esimese ja teise
kringlit.
tunni ajal toimusid neilgi tunTunnis tehti iseseisvat tööd:
nid, mida andsid üheksanda
kirjutati jutte, millest mõned
klassi õpilased.
on ajaleheski olemas (vt lk 3).
Esimese tunni ajal moodustati
Kuna olema pidi ainult neli
õpetajatest võistkonnad ja
tundi, siis viimast kahte andsid
mängiti Kuldvillakut. Tunni
juba 9. klassi õpilased ja lapsevalõpus vaadati veel ajaviiteks
nemad ning õpetajad said oma
PSY “Gangnam Style”i.
soovi järgi käia erinevates klassi-

Carmen Niinepuu

des vaatamas, kuidas õpilased
tundide andmisega hakkama
said.
Õpetajate päev oli väga tore ja
meeldiv päev kõigile. Kuid eriti
meeldejääv kogemus oli see
9.klassi õpilastele, kes kogesid
omal nahal, kui raske ja vastutusrikas töö on tegelikult olla õpetaja.

“Gangnam style`i” video tõi
nii mõnelegi õpetajale muige
suule.
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Õpetajate jutud
Iseseisev töö
Mina olen teritaja. Täna minuga teritati
erinevaid pliiatseid.
Katrin teritas pisikest barbidega harilikku pliiatsit. Riinal oli tarvis punast
pliiatsit, aga süsi oli ära murdunud.
Mina loomulikult lahendasin selle
probleemi. Merle ja Sirje tahtsid, aga
teritatud osa ja mul oli selle üle hea
meel. Sinised pliiatsid olid täna populaarsed. Neid soovisid Silvia, Annika,
Hille ja Irina. Irja kollase pliiatsi tõttu
läksin peaaegu umbe. Ta teritas liiga
hooksalt ning rõngad ei tahtnud hästi
välja tulla :(. Kõige ilusam pliiats oli
Kristiinel. Selline punaste südametega
hõbedane roosa süsiga pliiats. Lausa
kahju oli seda lühendada. Tiina aga
kukutas mu täna maha. Aga õnneks
kukkusin varba peale. Ranele ja Marju
täna mind ei kasutanudki.
Kahju :(
Hille
Iseseisev töö
Tere! Mina olen pliiatsiteritaja. Ma olen
õpetaja laua peal ja meil on koolis täna
õpetajate päev.
Mind ei taha keegi katsuda!
Kriit minu kõrval käis kõigi käest läbi.
Katrin maalis temaga eriti kaua. Sirje
peaaegu võttis ka minu kätte, aga EI!
Merle, Silvia, Annika ja Riina EI oska
üldse kirjutada ja teritajat pole neil üldse vaja. Irjal on täitsa ükskõik, Hillel on
ka Savi! Tiina ja Marju kirjutavad väga
vaikselt õpetajate päeva juttu. Ei tea,
kas nemad on ka pliiatsiteritajad?!
Laual minu kõrval on ka kustukas. Ei
tea, kuidas tal läheb! Kristiine korra
näppis teda, aga lõpuks valis ka kriidi.
Ma valin endale nimeks Ranele. See on
täitsa tore nimi. :) EGO :)
Ranele
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Ise seisev töö!
Jutt
Olen harilik pliiats laua peal. Lebasin Silvia laua
peal ja sealt tuli Ranele, kes viskas mu Irina põrandale. Sealt ma veeresin Annikaga koos Hille tooli
alla. Tal oli Savi. Tiina tuli minu juurde ja tõstis
koos Kristiinega maast ülesse. Siis tuli suur Marju
ja tahtis mind puruks murda. Appi tõttas Sirje, kes
ei lubanud mind murda. Kohale jooksid veel Katrin
ja Riina, kes tõstsid mind lauale. Selline oli minu
seiklus hariliku pliiatsina õpetajate päeval. Ja siis
ütles õpetaja Nipi-Tiri et ma pean veel kirjutama ja
siis ma mõtlesin, et kirjutan kõikidele õpetajatele ja
nendele kes tahavad õpetajateks hakata ILUSAT
ÕPEATAJTE PÄEVA TEILE!
Merle

Iseseisev töö
Mina, kolmnurkne joonlaud, olen õpetajate päevas väga pettunud. Kuigi õpetajad Tiina (Lind),
Sirje ja Kristiine kasutavad mind tavaliselt iga
päev, jäeti mind seekord täiesti unarusse. Minule
meeldib täpsus ja kord, aga täna ei hooli sellest
ei Annika, Riina ega ka Irja. Kõik jäävad kogu
aeg igale poole hiljaks ja sirgjooneliselt ei viitsi
keegi kõndida. Katrin õnneks vähemalt seisab
sirgelt ning Merle kirjutab sirgete trükitähtedega.
Eelmisel õpetajate päeval oli olukord veelgi hullem: siis jäeti mind kogu päevaks pimedasse
sahtlisse. Ma ei teadnud toimunust muud, kui
ainult kuulsin seda, kuidas Silvia karjus üle koolimaja, et tema tahab koju minna. Seekord on
kõige valjuhäälsemad Katrin, Irina ja Ranele,
kes virisevad pidevalt ning vaidlevad õpetajatele
vastu. Mina tahaks ka karjuda!
Kahjuks aga ei ole mul ei suud ega ka häält...
Muidu hüüaksin Marjule inglise keeles: „Use
me! Draw straight lines!“ või laulaksin Hillele
kaunil häälel: „Palun tõmba minuga viis sirget
noodijoont!“ Ometi ei saa ma selleks võimalust
ning pean lihtsalt vaikselt kannatama.
Ma juba ootan kannatamatult esmaspäeva, mil
kaheksanda klassi poisid mind hoolega kasutama
hakkavad. Oh, kuidas ma armastan seda, kui
pliiats õrnalt mu selga sügab!
Riina
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Õpetajate päeva intervjuud
Intervjueerijad: Karoliina, Sander, Jarek ja Nadja

Intervjuu huvjuht Ranele Raudsooga
1. Mitmes õpetajate päev see Teie jaoks on?
(õpilasena,õpetajana)
13. õpetajate päev (eelnevatel neist olen olnud õpilane).
2. Kuidas Teile selle aasta õpetajate päev meeldis?
Mis meeldis, mis mitte?
Oli tore, peaaegu kõik läks plaanitult. Järgmisel aastal
on plaanis kindlasti midagi uut ja huvitavat välja
mõelda.
3.Kas õpetajate päeva oli raske korraldada?
Mitte väga raske, kuna kasutasime traditsioonilist
"õpilased annavad tunde" meetodit. Lisaks olid kaasatud ka lapsevanemad. Kõik, kellel oli huvi, said kaasatud ja seepärast ei olnud ka väga keeruline.
4. Kust tuli idee, et lapsevanemad võiksid tunde
anda?
Direktoriga arutledes. Eesmärk oli, et kõik ei oleks nö
"tavaliselt".
5. Mis Teile sellest päevast kõige eredamalt meelde
jäi?
9. klassi õpilaste rahulolu! Oli tore, et nad olid valmis
vastutama ja viisid väga tublisti tunde läbi!

Intervjuu õpetaja Tiina Kaasikuga
1. Mitmes õpetajate päev see Teie jaoks on?
(õpilasena, õptajana)
Õpetajana 27. õpetajate päev.
2. Kuidas Teile selle aasta õpetajate päev meeldis? Mis meeldis, mis mitte?
Meeldis see, et minu klassis andsid tundi emad ja
see meeldis lastele väga. Emad olid hoidnud saladuses, et nad tulevad kooli tundi andma. Ka 5.
klassis andis matemaatikat üks isa. Väga mõnus on
selline koostöö.
3. Mis Teile sellest päevast kõige eredamalt
meelde jäi?
Laste rõõmsad ja üllatunud näod emasid klassi ees
nähes, nad olid väga õnnelikud.
4. Missugune on olnud Teie kõige meeldejäävam õpetajate päev siiani? Miks?
Üllatus sellel aastal. Laupäeval sõitis mulle külla
üks poiss, käes roos ja suur šokolaad. Tundsin end
peale seda külaskäiku väga hästi, olin õnnelik!

Intervjuu Marko Raudlamiga

1. Mitmes õpetajate päev see
Teie jaoks on? (õpilasena,õpetajana)
Koolis olen käinud 12 aastat, seega õpilasena
on mul õpetajate päevi olnud päris palju.
Õpetajana aga oli see minu jaoks esmakordne kogemus. Väga põnev oli.
2. Kuidas Teile selle aasta õpetajate päev
meeldis? Mis meeldis, mis mitte?
Andsin kokku kaks tundi: 5. klassile matemaatikat ja 6. klassile eesti keelt.Nüüd tean,
et 45 minutit on lühike aeg ja mõistan, miks
lapsed tunnis alati kõike ära ei jõua teha.
Päev oli positiivne.
3. Mis Teile sellest päevast kõige eredamalt meelde jäi?
Lapsed. Klassides on palju eredaid isiksusi,
see on väga hea.
4. Kas Teie meelest oli hea mõte kaasata
lapsevanemaid õpetajate päeva läbiviimisse?
Kindlasti. Jätkake traditsiooni ka edaspidi.
See on nii lastele kui ka vanematele põnev.

Intervjuu kehalise kasvatuse õpetaja
Katrin Hundiga
1. Mitmes õpetajate päev see Teie jaoks on?
(õpilasena,õpetajana)
22. õpetajana, õpilasena oli mul 11 õpetajate
päeva.
2. Kuidas Teile selle aasta õpetajate päev
meeldis? Mis meeldis, mis mitte?
Mulle meeldis. Noored õpetajad oskasid tundi
pidada.
3.Mis Teile sellest päevast kõige eredamalt
meelde jäi?
9. klassi poolt õpetajatele koostatud
"Kuldvillak" eesti keele tunnis.
4. Kas oleksite pigem tahtnud õpetajate päeval olla kehalise kasvatuse tunnis?
Ei.
5. Missugune on olnud Teie kõige meeldejäävam õpetajate päev siiani? Miks?
Kui ma ise 11. klassis käisin, olin ma 2. klassi
õpetaja. Päeva lõpus ma ütlesin, et ma ei hakka
kunagi õpetajaks. Aga näed, siin ma olen! :)
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Magusad mälestused soolastest kommidest
Melissa Prošutinskaja
30. oktoobril jooksid Kostivere eest, et kõigil rebastel oleks saba
koolis ringi mõned kohevate
taga ja vurrud näos.
sabade ja kelmikate vurrudega
Esimese ja teise vahetunni ajal
õpilased. Koolieluga kursis olev toimus rebasetantsu õppimine
inimene võis sellest järeldada
muusikapala „The Fox“ järgi.
vaid üht: taas oli saabunud aeg
Kolmandal vahetunnil esitasid
ristida meie rebased täisõigusli- rebased oma tantsu kogu koolile
keks põhikooliõpilasteks.
ja kuigi kõik rebased päris innuSel aastal ristiti Kostivere kookalt kaasa ei tantsinud, oli see
lis esmakordselt lausa kaks
siiski üsna lõbus vaatepilt. Vaeklassitäit rebaseid.
seid loomakesi
Kui enamasti
ei jäetud rahuomistatakse rebase
le ka söögivaEsimese ja teise
staatus viienda
hetunnis, kus
vahetunni ajal toimus
klassi õpilastele,
rebased olid
kes on just välja
sunnitud kahvrebasetantsu õppimine
astunud algklassiliga suppi söömuusikapala „The
dest, siis seekord
ma ja kõrrega
said üritusest osa
piima jooma.
Fox“ järgi.
ka kuuendikud,
Pärast kuuenkelle ristimine oli eelmisel aas- dat tundi toimus rebaste ristimise
tal ära jäänud. See asetas päris
põhiosa: soolased kommid, labüsuure vastutusekoorma ühekrint, sinepileib, sibulavesi, jahusanda klassi õpilastele, kuna
vihm ja rebasevande andmine.
nende arv on peaaegu kolm
Kinniseotud silmadega rebased
korda väiksem kui tänavune
juhiti üheksandike poolt läbi kõirebastehulk.
gi eelnimetatud katsumuste. KõiMis siis täpsemalt toimus?
ge lõpus tehti ristitud rebastest
Rebaste jaoks algas päev kell
ühispilt ja soovijatele pakuti veel
08.15 hommikuvõimlemisega
soolaseid komme.
esimese korruse fuajees. Enne
Nii lõpuklassi õpilaste kui ka selseda anti rebastele ka korralik
le aasta rebaste jaoks oli see väga
rebasevälimus – hoolitseti selle

meeldejääv päev! :)
Üheks enim emotsioone tekitanud rebasekatsumuseks osutus
sel aastal soolaste kommide söömine. Tegemist oli söögisoolas
veeretatud kummikommidega,
mis pidid pime-degusteerijates
(kinniseotud silmadega rebastes)
tekitama hämmastus- ja vastikustunnet. Ometi ei pruukinud see
kõigi puhul toimida – rebaste
hulgas läbi viidud küsitlus näitas,
et 27,8 protsendile rebastest tegelikult meeldis kommide maitse.
Enamik vastanutest (55,5%) pidas maitset siiski pigem ebameeldivaks ja 16,7 protsenti ei
osanud selles osas päris kindlat
seisukohta võtta.
Küll aga on põhjust enda üle uhkust tunda uutmoodi maiustuste
idee autoril Alina Luneval, sest
mitte ükski küsitletud rebastest ei
pidanud soolaste kommide pakkumist halvaks mõtteks. Tervelt
73,7% vastanutest pidas seda väga heaks ja originaalseks ideeks
ning ülejäänud (26,3%) jäid erapooletuks.

27,8% rebastest
arvas, et
soolaste
kommide
maitse oli hea.
Joonis 1. Rebaste arvamus soolaste kommide kohta
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Kuidas käsi käib?

jaga vedas meil ka väga
sest klassijuhataja on meil
Meie kooli vilistlane Lisett Lepik väga tore ja nooruslik.
Õppimisega nagu 10.
Tere armas Kostivere koolipere!
klassis ikka, ei ole just kõige kergem
Ma tahaksin jutustada oma 10. klas- aga saab hakkama. Ma olen oma
si seiklustest uues koolis. Ma läksin kooli valiku üle väga õnnelik. VõibTallinna Kunstigümnaasiumisse,
olla ainukeseks probleemiks on see,
meediat õppima. Ma käin
et koolil on 5 korrust ja
10M klassis. Meie klassi
see on nii suur kool ,et
on 33 õpilast, mis on väga
ma siiani ei leia pooli
harjumatu, sest Kostiveres
klasse üles, mis ajab
oli meid ju 8 tükki ainult.
mind vahest ennastki
1. septembril mulle tunnaerma. Kõige lahedam
dus, et meie klassis on
tund on meil Fotograakambad ehk siis, hoitakse
fia, seal me saame üksteist pildistada
enda kambaga teistest eemal, aga
ja see on lihtsalt väga vahva.
kui käisin paar päeva koolis, siis
Meil oli rebaste rets. See oli kahtsain ma kõikidega tuttavaks. Ma ei lemata jube. Meid mäksiti nii paljude
oska ära seletada, kui super klass
asjadega kokku ja me pidime sööma
meil seal on. Kõik hoolitsevad üks- nii palju halba. Kuigi samas oli see
teise eest ja selle lühikese ajaga on
väga tore, kuna õppisime tundma 12.
mind nii omaks võetud seal. Kool
klassi.
on super, direktorit ei jõua ära kiita,
Vahest, kui ma istun koolis, siis ma
kui lahe ja tore ta on! Klassijuhata- mõtlen, et need ajad, mis said veede-

LEHT 6

tud Kostivere Koolis - neid ei saa
mitte kuskil mujal veeta. Kõige
hullem on see, et ma pean ärkama
5.30 ja 6.20 bussile minema, see on
väga kurnav. Muidu läheb mul väga, väga hästi.
Me käisime juba oma klassiga ka
väikesel ekskursioonil, külastasime
lennusadamat, kus oli Titanicu näitus. Väga tore oli oma klassiga nalja teha ja lihtsalt koos olla. Varsti
on meil tulemas jõulupidu, see saab
olema igati vahva.
Soovin teile kõigile sinna Kostivere
Kooli jõudu, jaksu ja annan soovituse: lõpetage 9. klass edukalt ja
õppige kindlasti, sest kui plaan
minna gümnaasiumisse 10. klassi,
seal niisama läbi ei löö ;) Oli tore,
et sain au
ajalehte
kirjutada!

Intervjuu inglise keele õpetajaga Marju Tannbergiga
Krislin Pihus

1.Kelleks tahtsid lapsena saada?
Kõige esimene amet, kelleks ma
tahtsin saada, oli Hunt Kriimsilm,
kellel oli 9 ametit, ning järgmisena
tulid baleriin ja kondiiter.
2.Miks see unistus muutus ?
See unistus muutus sellepärast, et
ma kasvasin natuke suuremaks,
hakkasin rohkem raamatuid lugema ja mõistsin, et baleriiniks ma ei
saa, sest ma pole kuigivõrd graatsiline ning ma tahtsin saada kirjanikuks.

3.Kas sa oled enne ka kusagil
töötanud?
Jah olen. Olen hotellis töötanud.
Hotelli vastuvõtulauas administraatorina. Ma olen maasikaid müünud
suvel. See oli väga magus amet :).
Ning ma olen olnud ettekandja
kohvikus.
4.Kus sa õppisid enne Kostivere
Kooli tööle asumist?
Ma õppisin Inglismaal Newcastle’i
Ülikoolis lingvistikat.
5.Mis sind Kostivere Kooli tõi?
Mind tõi siia buss :D. Aga tegelikult tõi mind siia soov muuta Eesti
hariduselu paremaks!
6.Milline oli sinu esmamulje
Kostivere Koolist?
Esimest korda nägin ma seda mai
lõpus. Siis siin käis veel remont.
Siis ma vaatasin seda ja mõtlesin,
et oh, väga lahe värviline koolimaja, ja ma kuidagi tundsin, et see on
väga mõnus koht ja siin ma võin
elada ja töötada küll!
7.Mis on sinu suurim unistus?
Minu kõige suurem unistus on see,

et minust saaks kunagi
teadlane. Ma tahan saada neuroteadlaseks ehk
siis uurida aju. Seejärel
teha siis ühe hästi suure avastuse. Ja
siis kõik teavad mind kui tähtsat
teadlast, kes avastas midagi tähtsat
inimestele!
8.Kas sa arvad, et see täitub kunagi? Jah, ma olen täiesti kindel, et
see täitub!
9.Mis on olnud kõige suurem ehmatus või üllatus Kostivere Koolis
töötades?
Kõige suurem üllatus oli see, et õpetajalaud on olemas, aga laual ei ole
sahtleid. Tavaliselt kui mina olen
mööblit ostnud, siis on ikka kõik
osad kaasas olnud.
10.Kui sa saaksid maailmas midagi muuta, siis mis see oleks?
Aga ma muudan maailma kogu aeg.
11.Kas sa sooviksid Kostivere
Kooli ajalehe lugejatele veel midagi öelda?
Sa ei tea enne, milleks sa oled võimeline, kui sa ei proovi!
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Huvitegevuse nurk
I veerand
September
01. september – kooliaasta avaaktus Kostivere Kultuurimõisas
10. september – Kostivere Kooli avamine
23.–27. september – puu- ja köögivilja nädal
25. september – sportlik päev
27. september – mihklipäeva laat ja näitus
Oktoober
03. oktoober – pildistamine
04. oktoober – õpetajate päev
07.–11. oktoober – leivanädal
17. oktoober – hõimupäev (udmurdid Kultuurimõisas)
18. oktoober – ettelugemise päev
(19.–27. oktoober – koolivaheaeg)

Õpetajate päev
Mihklipäeva laat

Ettelugemise päev

Sportlik päev

Leivanädal
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Huvitegevuse nurk
II veerand
30. oktoober – rebaste ristimine
November
01. november – hingedepäeva kontsert Kultuurimõisas
11. november – isadepäeva tähistamine
25. november – kadripäev (algklassiõpilased lasteaial külas)
26. november – kodanikupäev
Detsember
Igal esmaspäeval – advendihommikud
02.–06. detsember – helkuri disainimise võistlus
12. detsember – jõululaat
19. detsember – jõulupidu
20. detsember – jõululõuna; veerandi viimane koolipäev
(21. detsember kuni 05. jaanuar –
koolivaheaeg)

Kodanikupäev

Rebaste ristimine

Isadepäev

Advendihommikud
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Kas Kostivere noortele meeldib oma aega
veeta koos vanuritega?

Libauudised

Kuldar Saaremäe

Poekülastaja sai vale kilekoti kasutamise
eest trahvi
Emma Treiberg
Kostivere Meie Toidukaupade kaupluses
kasutas ostja Selveri kilekotti ja sai selle
eest trahvi.
Oktoobri lõpus võeti Riigikogus vastu seadus, mille järgi tohib igas poes kasutada ainult selle poe logoga kilekotti. Esmaspäeval,
18. novembril, sai eakas daam Kostivere
poes seaduse eiramise eest trahvi. Daam oli
seetõttu väga pahur ja lubas, et enam siia
poodi ei tule. „Mutt oli ise süüdi ja pahane,
pakkusin talle erinevaid lahendusi, aga ta ei
kasutanud neid,“ selgitas pahane poeomanik.
Kust poekülastaja Selveri kilekoti sai?
„Selle müüs mulle poeomanik,“ väitis eakas
daam. Poeomanik küll eitab oma süüd, aga
juhtum on kriminaaluurimisel. Süüdimõistmise korral karistatakse valetajat eluaegse
vanglakaristusega.

Pensionäride päevakeskus kolib veeavarii tõttu
Kostivere Kultuurimõisast Kostivere noortekeskusesse.
Seoses Kostivere Kultuurimõisas toimunud veeavariiga otsustati pensionäride päevakeskus ajutiselt kolida
Kostivere noortekeskusesse. Asjatundjate sõnul kestab
avarii tagajärgede likvideerimine kaks nädalat ja senikaua veedavad vanurid oma päevad koos Kostivere
lastega. Vanuritele see isegi meeldib, sest sel viisil saavad nad teada, kuidas tänapäeva lapsed koos sõpradega
oma aega veedavad, ning ka lastele on see uus kogemus.

Kostivere kool ei kasuta enam õpikuid
Kirsika Kaup
Eile otsustas õppenõukogu, et lapsed ei peaks enam
raskeid õpikuid kaasas kandma ning seetõttu ostetakse
lastele tahvelarvutid. See mõte meeldis ka õpilastele ja
11. jaanuarist alates hakatakse õppetöös kasutama ainult tahvelarvuteid.

Miks õpetajad koolist ära läksid?
Liis Pajuste
Õpetajad läksid Kostivere koolist ära, sest töömehed ei toonud mööblit kohale.
Õpetajatele oli antud lubadus tuua mööbel septembri lõpuks, aga seda ei tulnudki. Igal kuul
anti uusi lubadusi, et selle kuu lõpus tuleb mööbel, ja selline olukord kestis tervelt kaheksa
kuud. Õpetajad soovitasid direktoril mööbli tellida uuelt firmalt ja vanalt firmalt raha tagasi
küsida. Direktor aga polnud sellega nõus. Õpetajad olid maruvihased ja lahkusid töölt.

Kostivere Kool suletakse
Armin Uutar
Täna selgus, et Kostivere Kool tuleb rahaliste raskuste tõttu sulgeda.
Lisainformatsiooni saamiseks helistasime Haridus- ja Teadusministeeriumisse, kust meid
suunati Rahandusministeeriumisse. Saime jutule rahandusminister Jürgen Ligiga. Ligi sõnul
on kooli kulud ligi 20% kõrgemad kui vanasti. Ligi teatas, et ligikaudu 90 õpilase pealt tuleb
ministeeriumil maksta ligi 5000 eurot kuus rohkem kui ligi aasta eest. Ligi sõnul on see summa liiga suur. Ligi arvates hakatakse kooli lammutama ligi kahe aasta pärast ning see võib
maksma minna ligi kaks miljonit eurot.
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Kas koolikell peaks helisema?

LEHT 10

dasid oma seisukohta nii: mulle
meeldib see mõte, et õpetaja
alustab ja lõpetab tunni; oleme
ilma kellata juba harjunud ja ei
Eelmise õppeaasta lõpust ei
klasside õpilased tahaksid kellatunne sellest puudust; ilma kelhelise Kostivere koolis enam
helinaks
peamiselt
ilusat
meloolata on õpetajal lihtsam tundi
koolikell. Kui esialgu pidi koodiat või laulu ning vanemad eelis- lõpetada. Need aga, kes märgulipere kellahelinata hakkama
annet siiski vajalikuks peavad,
saama vaid ajutiselt, remondi- taksid samuti meloodiat või pigem
vahetunnis
mängivat
raadiot.
tõstavad esile peamiselt seda, et
tööde tõttu, siis selle õppeaasta
ilma märguandeta ei pane õpilaalguses otsustati samamoodi ka Need, kes soovisid märguande
olemasolu,
põhjendasid
sed tunni aljätkata.
gust tähele ja
See, et tundide algust ja lõppu ei oma arvamust järgmiste
...kellahelin
käib
väidetega:
muidu
hoiavad
jäävad sageli
tähista alati kõrvulukustav tirin,
õpetajad meid liiga kaua
hiljaks.
pole Eestis midagi uut. Nii mõnärvidele ja ajab
tunnis
kinni;
kui
kõlarid
neski koolis (näiteks Viljandi
pea valutama...
Seega näib, et
Kesklinna Kool) on ilma kellahe- juba laes on, siis peaks
neid
ka
kasutama;
kui
kell
koolikella helilinata hakkama saadud juba aasheliseb,
siis
saab
tunnist
semine või
taid ning veelgi enam leidub õpvähemalt õigel ajal ära. Õpilased, mittehelisemine on meie koolis
peasutusi, kus kole „plärin“ on
kes on rahul praeguse olukorraga, jätkuvalt vastuoluline küsimus.
asendatud mõne meeldiva meselgitasid oma mõtteid järgnevalt: Suurem osa vastanutest leidis
loodia või hoopis linnulauluga.
siiski, et tundide alguses ja/või
Kuidas aga on uudse olukorraga kellahelin käib närvidele ja ajab
lõpus võiks siiski mingi märgurahul meie koolipere, seda asuski pea valutama; kui kell ei helise,
siis
võib
rahulikult
tundi
minna
ja
anne kõlada. Osalt võiks sellest
uurima ajaleht Tagapink.
tulenevalt pealkirjas esitatud
Tagapingi vaprad reporterid kü- ei ole sellist sundimise tunnet.
Õpetajate
arvamus
oli
küsimuse ka lausa ümber sõnassitlesid kõikide
mõnevõrra
mitmeketada: mitte „kas koolikell peaks
Kostivere kooli
sisem. Oma seisukoha helisema?“, vaid „milline märklasside õpilasi
...muidu hoiavad
said Tagapingile aval- guanne peaks tundide alguses
ja ka mõningaid
dada kaheksa õpetajat, ja/või lõpus kõlama?“. Tundub
õpetajad meid liiga
õpetajaid, seades
kellest pooled olid
nii, et valdav osa õpilastest ja
nende ette küsikaua tunnis kinni...
rahul sellega, et kell ei õpetajatest eelistaksid kooliseinmuse „Kas Sulhelise, ning pooled
tel uhkeldavatest kõlaritest siiski
le meeldib, et
eelistaksid pigem
mingit heli kuulda senisest sagekoolikell ei helise?“. Vastused
teistsugust
olukorda.
Kolm
õpetadamini – olgu see siis kas raasaadi 49-lt esimese kuni viienda
dio, klassikaline muusika või
klassi õpilaselt ning 25-lt kuuen- jat kaheksast (37,5%) sooviksid,
et
tunni
alguses
kõlaks
üheminumõni muu meeleolukas melooda kuni üheksanda klassi õpilatiline
rahulik
meloodia
(nt
mõni
dia.
selt.
Valdav enamus – 87,8 protsenti klassikalise muusika
– oli selgelt arvamusel, et kooli- pala), mille vältel
kell peaks siiski helisema (85,7% õpilased jõuaksid
noorematest ja 92% vanematest rahulikult tundi
klassidest). Seejuures soovis suu- minna. Üks õpetaja
rem osa vastanutest (85,7% noo- tahaks kuulda minrematest ja 48% vanematest klas- gisugust meeldivat
sidest) kuulda koolikella märgu- meloodiat nii tunni
alguses kui ka lõannet nii tunni alguses kui ka
lõpus, kuigi 38,7 protsenti vane- pus.
Need õpetajad, kelle
mate klasside õpilastest oleksid
arvates kellahelinat
rahul ka sellega, kui märku antaks vaid tunni lõpus. Nooremate vaja ei ole, põhjenKüsitluse viisid läbi Nadežda Sergejeva ja Jarek Terasma
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Uus sõna / vana sõna

maailmseid täpsuslaskmise võistluseid.

Küsitleja: Krislin Pihus

Ajalehe Tagapink rubriik „Uus
sõna / vana sõna“ tutvustab lugejale mõningaid uusi või vanu
(aga paljude jaoks ununenud)
sõnu. Sel korral saame lähemalt
tuttavaks sõnaga AMB.

tegelikult selle mõistega üldse ei
seostu. Õpilaste arvates võiksid
sõna amb tähendused olla järgmised: oda; hamburger; hambaarst; hammas/hambad; „ole
vait!“; ninja.

Selgus, et enamik Kostivere
kooli algklassiõpilasi sõna amb
tähendust ei tea. Küsimusele
„Kes või mis on amb?“ vastas
kokku 30 õpilast teisest kuni
neljandast klassist ja neist ainult
8 (36,4%) teadis õiget vastust.
Ülejäänud 22 last (63,6% ) ei
osanud küsimusele kas üldse
vastata või pakkusid sõna amb
tähenduseks midagi sellist, mis

Tegelikult on amb (ammu, ambu) teisisõnu vibupüss. Ambe
kasutati vanasti nii loomade jahtimiseks kui ka sõjapidamiseks.
Ammuküttidel oli sõjavägedes
suur roll kuni 15. sajandini ning
just ammuküti ehk amburi järgi
on omale nime saanud Amburi
tähtkuju. Tänapäeval harrastatakse ammulaskmist hobi või spordialana, milles peetakse ka üle-

AMB

Järgmises lehes saame teada,
kes või mis on pretsedent.

TÄHERÄGASTIK
Otsi üles ajalehega seotud sõnad!
(NB! Ühte sõna on kasutatud mitu korda!)
Järele jääb 27 tähte, millest saad kokku ühe ilusa lause.
Koostas: Krislin Pihus

T
E
E
M
A
I
G
E
S

A
R
V
A
M
U
S
A
U

G
E
U
A
N
U
P
R
D

A
O
K
I
D
D
O
T
O

P
E
A
L
K
I
R
I
K

I
O
A
M
O
S
T
K
U

N
L
S
D
O
A
A
K
I

K
F
M
T
M
I
I
E
L

M
O
F
N
I
L
M
L
M

E
T
T
V
K
M
T
I
M

E
O
A
E
S
E
E
L
E

L
L
M
A
A
L
K
E
R

A
N
E
K
D
O
O
T
S

Õpetaja vs õpilane
VS
1. Mis kell lõppeks meie koolis 9. tund (kui see kellelgi oleks) ?
Õp Tiina Kaasik: 16.50
Markus: 16.45
Õige vastus: 16.55 (kui arvestada, et kõik vahetunnid peale söögivahetundide on 10 minutilised)
2. Mitu õpilast õpib Kostivere Koolis praegu?
Õpetaja: Kaheksakümmend midagi...
Õpilane: 128
Õige vastus: 93
3. Mitu õpetajat tuli sel aastal Kostivere Kooli?
Õpetaja: 9
Õpilane: 9
Õige vastus: 9 (kui arvestada ka pikapäevarühma õpetajat ja huvijuhti)
4. Mis läheb tõmmates aina lühemaks?
Õpetaja: Ei tea
Õpilane: Suits
Õige vastus: Sigaret (suits)
5. Mis läheb läbi akna klaasi lõhkumata?
Õpetaja: Valgus
Õpilane: Õhk
Õige vastus: Valgus
6. Mitu suutäit saab ühest tervest leivapätsist?
Õpetaja: Ühe
Õpilane: Kaheksateist
Õige vastus: Ühe, sest pärast pole leivapäts enam terve.
7. Mis riik on maailmas pindalalt teisel kohal?
Õpetaja: Hiina
Õpilane: Usa
Õige vastus: Kanada
8. Nimeta kõik telesaate “ Su nägu kõlab tuttavalt” selle hooaja naisvõistlejad.
Õpetaja: Kaire Vilgats, Gerli Padar, Maia Vahtramäe ja Nele-Liis Vaiksoo.
Õpilane: Ei tea.
Õige vastus: Kaire Vilgats, Gerli Padar, Maia Vahtramäe ja Nele-Liis Vaiksoo.
Ja võitjaks osutus õpetaja Tiina 4 punktiga!
Küsimusi esitas Sander Sepp

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

Ajalehetoimetuse liikmed:
Carmen Niinepuu - peatoimetaja
Krislin Pihus
Karoliina Meigas
Sander Sepp
Melissa Prošutinskaja
Nadežda Sergejeva
Jarek Terasma
Ajalehele tegid kaastööd:
Kirsika Kaup, Emma Treiberg,
Kuldar Saaremäe, Liis Pajuste,
Armin Uutar ja tublid õpetajad.

Tublid õpilased, kes on meie kooli
esindamas käinud
20.09 Orienteerumine Kaberneemes (Andra Pahkma,
Markko Belõi, Romi Viskar, Aksel Talvoja, Getryn Martmaa, Ottomar Oga, Nadežda Sergejeva, Markus Govorun )
24.09 Rihumäe riukad (Andra Pahkma, Emil Hokkonen,
Romi Viskar)
03.10 kirjanduspäev 4. klassi õpilastele Jüris (Mai-Liis
Õun)
15.10 XI Koolinoorte meistrivõistluste eelvoor Viimsis
(Carmen Niinepuu, Emma Treiberg, Mareike Averson,
Joel Saaremäe)
13.11 „BINGO“ Eesti moodi (Matthias Pahkma, Karut
Luur, Krislin Pihus)
14.11 Veeteemaline viktoriin (Andra Pahkma, Sander
Sepp, Kuldar Saaremäe, Armin Uutar)
21.11 Algklasside etlemiskonkurss Randvere Koolis
(Marko-Roland Pall, Andreas Alaveer)
04.12 Inglise keele olümpiaad (Carmen Niinepuu, Armin
Uutar, Andre Vinkel)

Sõnu ja komasid aitas õigeks seada:
õp Riina Arunurm

Palju õnne sünnipäevaks!!!
Detsember - veebruar 2013/14
DETSEMBER

JAANUAR

VEEBRUAR

05.12 Kirsika Kaup
06.12 Sirje Hollo
06.12 Hannes Lään
08.12 Alina Luneva
11.12 Alisa Bairamjan
15.12 Johannes Ojala
18.12 Mai-Liis Õun
22.12 Bryan Cristofer Varik Pires
27.12 Karoliina Meigas
28.12 Nadezda Sergejeva
30.12 Merle Blank
31.12 Neida Tuisk
31.12 Andriina Veetõusme

07.01 Joel Saaremäe
09.01 Mattias Ukanis
13.01 Piret Birkholtz
18.01 Jarmo Kool
20.01 Ain Närep
28.01 Marko Roland Pall
29.01 Getryn Martmaa

09.02 Silvia Laas
14.02 Kuldar Saaremäe
14.02 Rosiina Meigas
14.02 Markos- Joosep
Raudlam
23.02 Andrei Kuzminov
28.02 Eele Sekk
28.02 Kirke Miller
28.02 Markkus Maidla

LEHT 14

Anekdoodid
1.
Surev vanaisa ütleb oma lapselapsele: “Tahan jätta sulle
oma farmi. Selles on villa,
traktor ja muud tehnikat, farmi hooned loomadega ja 32
943 000 eurot.”
Tütretütar ütleb: “Oo, vanaisa, sa oled nii helde! Ma ei
teadnudki, et sul farm on!
Kus see asub?”
Oma viimase hingetõmbega
sosistab vanaisa:
“Facebookis…”
2.
Saarlane ja hiidlane on kinos.
Filmis tuleb koht, kus mees
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lubab rongi alla hüpata. Hiidlane pakub kihlvedu, et mees
ei tee seda. Saarlane on nõus.
Mees muidugi hüppab rongi
alla ja hiidlane hakkab raha
maksma.
Saarlane: “Ah pole vaja, ma olen
seda filmi enne näinud.”
Hiidlane: “Võta, võta. Ma olen
ka, aga ei uskunud, et ta kaheksandat korda ka hüppab.”
3.
Isa ja poeg lähevad autopoodi uut
autot ostma.
Poeg läheb ühe auto juurde ja ütleb isale: “Ostame selle auto!”
Isa vastab: “Ei, poeg, see pole
mingi auto, see on Lada ja Lada
pole auto!”
Ostavad siis hoopis vinge punase

Ristsõna

sportauto ja hakkavad koju
sõitma.
Ühel ristmikul küsib isa pojalt:
“Kas sinu poolt tuleb mõni auto?”
“Ei tule!” vastab poeg.
Isa hakkab rahumeeli sõitma,
kui järsku sõidab vana Lada
neile külje pealt sisse.
Hiljem politseiauto kõrval seistes sisistab isa pojale: “Miks sa
ei öelnud, et auto tuleb???”
“Aga isa, sa ju ise ütlesid, et
Lada ei ole auto!” vastab poiss.

Õpilase jaoks on kõige maitsvam snäkk …

Koostajad: Jarek, Melissa, Nadja

1.

1.Jõuluvana saani mootor
2.Mis toimus Kostivere Koolis 3. oktoobril?
3.Üks „Lumivalgekese“ muinasjutu tegelane
4.Kes on isa laps ja ema laps, aga ei
kummagi poeg?
5.Mõista, mõista, mis see on: valged
kanad punasel õrrel?
6.Kes läheb kingapoes pankrotti?
7.Mis on kõige parem aeg?
8.Neid on Kostivere Koolis kaks
9.Kaheksajalgne
10.Kostivere kõige populaarsem mäng
11.Kalevipoja isa nimi
12.Arvutivõrkude võrgustiku üldnimetus
13.Soome-ugri hõimurahvas

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Lahendatud ristsõna too hiljemalt 17. jaanuariks 6. klassi õpilase Jarek Terasma kätte. Vastajate vahel
loositakse välja auhind!
Ristsõna lahendus ja võitja nimi avaldatakse järgmises Tagapingi numbris.

