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Juhtkiri: Meie ajalehest leiad nii põnevust kui
ka probleeme!
Carmen Niinepuu

Ajalehetoimetusel tuleb pidevalt uusi toredaid mõtteid, mida võiks ajalehes kajastada.
Näiteks tasub kindlasti lugeda
ülevaadet meie uutmoodi eksperimendist. Kuigi suur osa
õpilasi meie katsetest osa ei
võta, peaksid siiski kõik silmad
lahti hoidma, sest kunagi ei tea,
millal uus eksperiment tuleb ja
pakub võimalusi toredaid auhindu võita.
Tingimata tuleks läbi lugeda
probleemlugu koolitoidu kohta.
Kuigi see võib tunduda pikk, ei
ole selle lugemine kindlasti aja
raiskamine. Kõigile leidub
sealt midagi. Maitse üle küll ei
vaielda, aga toimetus on siiski
seisukohal, et õpilaste käitumine toidu suhtes ei ole meeldiv.
Ebaviisakas käitumine on lugupidamatu kõigi suhtes, kes toidu nimel vaeva näevad.
Kõik arvamused artiklisse ei
mahtunud, kuid õpilased ütlesid oma kaaslaste suhtumise
kohta muuhulgas järgmist:
“Kuidas me saame öelda, et see
on vale käitumine, kui me ise
oleme samasugused”. Selles on
neil ilmselt õigus. Arvatavasti
tuleneb õpilaste negatiivsus
toidukultuurialaste teadmiste

puudulikkusest.
Nad ei mõtleks
samamoodi, kui
teaksid, mida selle nimel tehakse,
et toit üldse lauale jõuaks.
Loodetavasti
avab meie artikkel nii mõnegi
õpilase silmad ja paneb neid
rohkem mõtlema. Me peaksime
olema õnnelikud, et me üldse
tasuta koolilõunat saame, ja veel
nii hea kvaliteediga, sest olgu
see kuitahes klišee, aga paljudes
kohtades ei ole tasuta toidu pakkumine üldse võimalikki.
Palju tänu hea söögi eest võlgneme oma toredatele ja uskumatult optimistlikele kokatädidele,
kes meile rõõmuga toite valmistavad.
Probleemlugu koolitoidust loe lk 2—3!

Võib-olla on õpilastel-õpetajatel
veel teistelgi teemadel oma mõtteid, mida võiks kajastada või
millest nad tahaksid ajalehest
lugeda. Kui nii, siis tasub alati
oma ideid välja pakkuda, sest
kõik uued mõtted on teretulnud!

LEHT 2

T A G A P I NK

Probleemlugu: Õpilased on ülinõudlikud toidukriitikud
Carmen Niinepuu
Milline peaks olema Kostivere Kooli koolitoit, et see
õpilastele maitseks?
Koolitoidu jaoks on olemas
kindlad reeglid, mida tuleb
järgida. Sotsiaalministeeriumi
määruses “Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”
on sõnastatud kooliõpilaste
toitlustamise nõuded ning
Terviseamet teostab selle alusel üldhariduskoolides järelvalvet.
Seaduse järgi on koolitoidule
esitatud nõuded järgmised:
 Koolilõuna, sh koolipiim ja
koolileib, peab määruse järgi sisaldama 30-35% koolinoore ööpäevasest toitainevajadustest. Määruse järgi
tuleb koolilõunal pakkuda
iga päev erinevat põhitoitu,
mis on valmistatud võimalikult töötlemata ja värsketest
toiduainetest, mis on aurutatud, keedetud või hautatud.
Serveerimisvalmis kuumtoidu portsjonis ei tohi temperatuur olla alla 60 ºC.
 Määruse alusel peab leib
olema toidulaual igal koolilõunal.
 Makaronitooteid on soovitav pakkuda põhitoidu lisandina kuni kaks korda nädalas ning köögivilju (va kartul) iga päev, sh
kuumtöötlemata kujul vähemalt kaks korda nädalas.
 Värskeid puuvilju tuleks
pakkuda vähemalt kolm
korda nädalas.
 Värskest kalast valmistatud
toitu või kalatooteid on soo-

vitav pakkuda vähemalt üks kord
nädalas, looma- või linnulihaga
tooteid vähemalt kaks korda nädalas, vorstitooteid ei ole soovitav
pakkuda rohkem kui üks kord
kuus.
 Magustoiduks ei tohi pakkuda
maiustusi (puuvilja- ja
müslitahvleid ning kompvekke) ja
närimiskummi ning joogiks veepõhiseid maitsestatud jooke, mis
sisaldavad toiduvärve. Õppeasutustes tuleb määruse alusel õpilasi
toitlustada päevakavaga kindlaks
määratud kellaaegadel ja menüü
alusel. Söögiaeg peab koolides
kestma vähemalt 15 minutit. Koolilõunat tuleb pakkuda esimese
vahetuse õpilastele mitte varem
kui pärast teise õppetunni lõppemist ning soovitavalt pärast kolmanda või neljanda õppetunni
lõppemist.
 Einestamisruumid tuleb sisustada
arvestades köögitüüpi, sööjate
arvu ajaühikus, toitude serveerimisaegu ning toidu jaotussüsteeme. Koolis serveeritakse toitu jaotusliinil, valmispanduna laudadel,
iseteenindavas korras iseteenindusletil või kombineeritud toidujaotamisviisidel.
Neid reegleid täidab ka meie
kool, kuid teada on, et meie kooli
vanemad õpilased ei ole rahul pakutava koolitoiduga. Õpilased on
erinevatel seisukohtadel ning
koolitoidu halvustamine on muutunud aina suuremaks probleemiks. Kellele meeldiks kuulda
söögilaua ääres toidu kohta ebameeldivaid ja kohati vägagi ebakohaseid kommentaare? Tihti ei
julgeta vastu midagi öelda ning
minnakse massiga kaasa või ollakse vait.
Ajalehe Tagapingi toimetus tahtis
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teada millisel arvamusel on
õpilased koolitoidust.
Selgus, et õpilased jagunevad
oma arvamustega kolme leeri.
Enamik õpilasi olid kahevahel,
sest toit neile maitseb, aga üksikute eranditega. Selline vastus on täiesti mõistetav, sest
kõiki ei saagi alati rahuldada.
Igaühel on õigus oma arvamusele ja maitsele ning kõigil on
oma toidud, mida nad lihtsalt ei
söö.
Oli ka negatiivseid arvamusi,
millele toodi põhjenduseks, et
toit on s**t. Need, kes vastasid
ei, ongi enamasti need, kes toidu kohta koledaid märkusi pilluvad. Selle juures arvasid nad,
et nende käitumine ongi õige ja
nii peakski käituma. Selline
käitumine ei ole ometi eeskujuks algklasside õpilastele. Kas
me tahamegi noorematele õpilastele edastada sellist sõnumit,
et ebaviisakas ja lugupidamatu
käitumine toidu suhtes on õige?
Ja kohatud märkused ei ole
ebaviisakad ainult toidu vastu,
vaid ka kokkade vastu, kes näevad vaeva, et meile meelepärast
toitu valmistada.
Väga rõõmustav oli kuulda, et
on siiski õpilasi, kes arvavad, et
meie koolitoit on väga hea ja
mitmekesine. Nemad arvasid,
et teiste lugupidamatu käitumine ei ole hea ja seda ei peaks
takka õhutama. Tähtsaks peeti
ka seda, et paljud õpilased viskavad pool enda taldrikule võetud toidust ära. Sellest ka järgmine soovitus: ära krahma liiga
palju toitu korraga, vaid võta
nii palju kui sa tegelikult ära
sööd!
Toidud, mis õpilastele ei meeldi on kalatoidud. Pakuti välja,
et need võiks üldse ära jätta,
kuid siinkohal peaksid õpilased
lugema Sotsiaalministeeriumi
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määrust “Tervisekaitsenõuded õpetajate arvamust õpilaste
toitlustamisele koolieelses las- suhtumise kohta.
teasutuses ja koolis”, kus on Õpetajate arvamused olid enaära mainitud, et kalatoite on masti ühesugused. Arvati, et
soovitav pakkuda üks kord õpilased on ülekohtused toidu
nädalas. Mainiti ka, et koogid suhtes. Nad ei oska hinnata kui
on ülirasvased, toit liiga pipra- tasemel see toit on. Suhtumine ning kakao liiga magus. sest paistab välja ebaviisakust
Neid arvamusi saavad kokad ning oma negatiivsed kommenarvesse võtta, et meie kooli- taarid võiksid nad jätta endale.
toitu parandada.
Õnneks õpetajad
Kokatädisid
Tegelikult meie
näevad, et on ka
kooli õpilased ise
lapsi, kes söövad
õpilaste
ka ei tea, mida
ilusti ja osa toite
kommentaarid
nad tahavad, et
meeldib neile ning
koolitoidu suhtes õnneks ei morjenda
osa mitte. Tähele
ette võetaks. Kui
on ka pandud, et
küsiti, kas peaks koolitoitu õpilastele meeldib väga leib,
muutma, oldi arvamusel, et ei mida süüakse vahetunnis edasi.
pea. Kui aga küsiti, mida Üldjuhul on õpilaste käitumine
peaks muutma, siis tuli soovi- okei, mõni üksik ei suuda valittusi ridamisi. Siin ongi järg- seda oma mõtteid. Õpetajate
mised soovitused, millest mõ- poolt soovitus: kui ei meeldi,
ningaid saavad kokad arvesse ole vait ja ära söö!
võtta:
Kokatädisid õpilaste kommenOleks vaja punast pipart laua- taarid õnneks ei morjenda, nad
le; peaks tegema lihtsalt pare- jätkavad oma tööd ikka rõõmumad toidud, mis sobiksid las- ga. Küsitlemise ajal oli näha, et
tele; mitte lisada toidu sisse nad ei lase ennast ebaviisakarõvedaid asju (limane kala, test märkustest häirida – see oli
pekised lihatükid); toit on lii- toredaks üllatuseks. Võiks just
ga mage; paremat toitu tuleb arvata vastupidi?
teha; supp liiga vedel; ainenä- Kokk arvas, et lapsed on lihtdalal antud lubadust täita ning salt väga valivad, eriti vanemad
kõike paremaks teha.
õpilased. Neile on etteantud
Et probleemi ülevaade oleks kaheksa nädala menüü, mille
mitmekülgne, uurisime ka

Kostivere Kooli
toetavad:

Briketipoisid OÜ
Nelico OÜ
MTÜ Estonian Golf &
Country Club
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nad proovivad täita nõuetekohaselt ja nii, et õpilastel oleks mitmekesine toit. Menüü vaadatakse
alati majandusjuhatajaga üle. Nad
on juba arvesse võtnud ka ainenädalal laste poolt välja mõeldud
toite, et neid menüüsse kombineerida. Kuigi võiks arvata, et selline
töö on väga raske, siis üllatuslikult vastati, et ei ole raske. Lihtsalt tuleb lasta fantaasial lennata.
Kokad ise on rahul koolitoidu
kvaliteediga. Toidu kohta on nad
saanud ka kiidusõnu. „Aga eks
teie kui õpilased teate paremini,
kuidas toit maitseb“
Kokkade optimism on lausa nakkav ning tasub olla õnnelik, et
nad näevad nii palju vaeva, et toidud õpilastele meelepärased oleksid. Toiduta me igatahes ei jää.
Igaühel on õigus oma arvamusele
ning see artikkel on selleks, et
näidata õpilaste erinevaid arvamusi koolitoidust. Neid arvesse
võttes saab ka toidu kvaliteeti parandada, et kõik leiaksid midagi,
mis neile endile meeldiks. Tahaksin ka ära mainida, et artikkel räägib vanematest õpilastest, sest
nooremad on toiduga tunduvalt
rohkem rahul.
Meie koolitoit on üks parimaid
ning väga hea kvaliteediga – selles pole kahtlustki. Tuleb vaid
seda rohkem teadvustada!
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Eksperiment:Kas Kostivere koolis on seiklushimulisi õpilasi?
Melissa Prošutinskaja ja Nadežda Sergejeva
Seekord otsustasime testida meie kooli õpilaste seiklushimulisust. Selleks viisime läbi aardejahi koolimaja ruumides. Kõigepealt peitsime erinevatesse asukohtadesse viis aardejahi lipikut. Esimesel lehel
oli tekst, mis kutsus selle leidjat aardejahile:
AHHOI!
Meeldivad sulle seiklused? Siis…..otsime aaret. See siin on su esimene punkt. Mine järgmise punkti
juurde ja otsi sealt üles uus lipik. EDU…
Järgmine punkt: I korrus potitaim.

Alguses panime esimese lehe teise korruse diivanile, kust selle
leidsid 9. klassi poisid. Nemad aga ei olnud piisavalt seiklushimulised, ning nad viskasid selle põrandale. Siis viisime lipiku
3. korruse diivanile leidjat ootama.
Teised aardejahi lipikud olid järgmistes kohtades:





tundide ajad (II korrus);
administraator;
raamatukogu norra-eesti-norra sõnaraamat;
eesti keele õpetaja.

Kui lehekesed olid paigas, jäime huviga aardejahtijat ootama.
Umbes 20 minuti pärast saabus eesti keele klassi Gelly
Rämmeld! Tema oligi meie aardejahi võitja, kes sai esialgu
Õnnelik võitja diplomit vastu võtmas
tubli otsimise eest diplomi ning hiljem ka väljateenitud aarde.
Seekord oli auhinnaks: KAUNIS KAELAKEE JA ŠOKOLAADITAHVEL!
Võitja oli väga õnnelik ja me otsustasime teha temaga intervjuu.

Intervjuu eksperimendi võitjaga
Kust ja kuidas sa esimese kirja leidsid?
Tulin kunstikoolist ja nägin pingi peal üht kirja.
Mida sa seda leides esimesena mõtlesid?
Kas uskuda või mitte uskuda?
Kas sa ei kartnud, et tegemist on lihtsalt mingi
naljaga?
Ei!
Kas lipikute otsimine oli sinu jaoks põnev?
Jaa!
Kas sinu hinnangul oli selle eksperimendi idee
hea? Hinda seda eksperimenti 10-palli süsteemis.
See oli väga hea ja hindan seda umbes kümnega.
Kui sina oleksid selle eksperimendi välja
mõelnud, siis mida oleksid teinud teisiti?
Võib-olla natuke rohkem küsimusi!
Aardejahi auhinna üleandmine
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Intervjuu õppealajuhataja Eele Sekiga

Jarek Terasma

Kelleks tahtsite lapsena saada?
Ma arvan, et esialgu tahtsin saada
lasteaiakasvatajaks ja hiljem juba
õpetajaks.
Miks see unistus muutus?
Ma arvan, et ta väga ju ei muutunud. Kui ma juba koolis õppisin,
siis ma tahtsin õpetajaks saada.
Eks ta ajas sellepärast muutus, et
kooliõpetaja elu tundus põnevam
kui lasteaias.
Kes Te hariduselt olete?
Vene keele õpetaja.
Kus Te olete varem töötanud?
Pärast ülikooli lõpetamist ma töötasin Lagedi Põhikoolis kokku 13
aastat. Ma olin seal vene keele
õpetaja, siis ma olen isegi ajalugu
õpetanud, natukene inglise keelt ja
neli aastat olin õppealajuhataja
ning mõned kuud direktori kohusetäitja. See oli siis Lagedi koolis.
Peale Lagedi kooli olen töötanud
veel pangas, kus alustasin tellerina. Mõned kuud töötasin tellerina
ning siis kutsuti mind juba koolitusosakonda ning edasi koolitasin
juba ise tellereid. Pangas ma töötasin umbes seitse aastat.
Mis Teid Kostivere Kooli tõi?
Ma otsisin tööd pärast pangast ära
tulemist ja eks ma proovisin igale
poole mujale ka, aga tundus, et
õige koht on ikka kool. Kuna ma
leidsin selle tööpakkumise, siis ma
kandideerisin ja siin ma nüüd olen.
Mis on olnud kõige suurem ehmatus või üllatus Kostivere Koolis töötades?
Ehmatus… (pikk mõttepaus) Võibolla ehmatus on olnud see, et ma
olen seitse aastat vahepeal koolist

eemal olnud ja lapsed käituvad täpselt nii, nagu nad
ise tahavad. Õpetaja ei ole
nende jaoks autoriteet. Kui
ma varem koolis töötasin,
siis ma nii palju selle probleemiga kokku ei puutunud. Ja teine asi on see, et
lapsed väga palju sinatavad
õpetajaid. Need olid sellised ebameeldivad üllatused
minu jaoks.
Aga võib-olla meeldivad üllatused
on need, et koolimaja on ilus ja tegelikult igas lapses on ikkagi midagi
head ka. Iga päev ma saan mõne
väikse üllatuse – alles sellel laupäeval (29. märtsil) ma nägin, kui tublid on näiteringi lapsed. Mulle väga
meeldis teie etendus.
Mis Teile enda töö juures kõige
rohkem meeldib?
Kõige rohkem meeldib see, et iga
päev on erinev, et kogu aeg on
meeldivaid või vahel ka ebameeldivaid üllatusi ja et ükski päev ei ole
sarnane. Meeldib aidata lapsi – ka
just selliseid, kellel on probleeme
koolis. Ma püüan neid mõista, aru
saada, kus midagi valesti on läinud,
mitte neid süüdistada ja tegelikult ka
kaitsta neid, kui vaja, mõne õpetaja
eest või ka lapsevanemate eest, kui
nad on liiga teinud lapsele.
Mis meeldib kõige vähem?
Kohati selline natukene labane käitumine laste poolt. Mulle meeldiks
rohkem, kui meie õpilased suhtuksid
õpetajatesse lugupidavamalt. Ja mitte ainult õpetajatesse, ma arvan, et
ka oma kaasõpilastesse tuleks suhtuda paremini. Selline ropendamine ja
üksteisele liiga tegemine – olgu ta
siis lihtsalt mingi tõuklemine või
teinekord midagi halvasti ütlemine –
mulle sellised asjad ei meeldi.
Millega Te vabal ajal tegelete?
Vaba aeg läheb oma laste peale. Mul
on kaks poega, aitan neid. Käin noorema poja spordivõistlustel, vanemat
poega käin etendustel vaatamas – ta
tegeleb ka teatriga. Eks see vaba aeg
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sinna läheb. Peale selle ka söögitegemine ja kõik muu, mis sinna pereelu juurde käib.
Kui Te saaksite Kostivere Koolis
midagi muuta, siis mis see oleks?
Ma ei tea, midagi suurt ma ei muudaks. Ma üritan iga päev süstida
igasse lapsesse positiivsust, ise mõtlemist, ise tegutsemist ja oma tegude eest vastutamist. Niimoodi tilkhaaval ma seda siin kas või mõnes
lauses või mõnes tunnis, kui ma
käin asendamas, üritan teile edastada. Ja kui see kuhugi jõuab, nii et
kui te kunagi pärast kooli lõpetamist
tulete tagasi ja tänate: „Aitäh, et Te
aitasite meid õigele teele suunata!“,
siis olen ma oma missiooni siin elus
täitnud.
Mis on Teie suurim unistus?
Ma arvan, et ma ei räägi siin tööalaselt, vaid minu suurim unistus on
saada kas suurem korter või oma
maja. Meie perekond elab praegu
üsna kitsastes tingimustes ja mulle
tundub, et selleks, et omavahelised
suhted oleksid kas või minu poegadel paremad või ma ise tunneksin
ennast paremini, oleks meil vaja
rohkem ruumi.
Kas Te arvate, et see unistus täitub kunagi?
Kindlasti.
Palun kirjeldage ennast kolme
lausega.
Olen hea kuulaja.
Usun, et alati leidub igast olukorrast
väljapääs – lahendusi on alati.
(Pärast pikka mõtlemist) Ma arvan,
et ma olen siiski positiivne: ma võin
ju ära kuulata, kui keegi räägib, et
tal on kõik nii halvasti, aga ma
püüan leida alati selle, mis selles
üdini halvas asjas siis ikkagi positiivset on. Ma tegelikult püüan ka
kõikides lastes, kes siia minu juurde
kabinetti saadetakse, ikkagi selle
hea üles leida.
Kas Te sooviksite Kostivere Kooli
ajalehe lugejatele veel midagi öelda? Mida?
Pingutage, olge ise aktiivsed (ma
räägin siin just lastele, õpetajad on
meil nagunii aktiivsed) ja püüdke
iga päev teha üks heategu. See tuleb
teile kuhjaga tagasi.
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Omalooming

Ühetähelood

T-tähe jutt
Tiia tädi Tuuli tuli Tartust. Ta tõi Tiiale tuliuue toonekure
Teedu. Teet tahtis Tiia toas tangot tantsida. Tiia tantsis toonekurg Teeduga tangot. Tiiale tundus tango tuttav.
Tiia tegi Tuulile tulipunase tulbi. Tiia tädi Tuuli tuli Tiia
tuppa. Ta tahtis Tiiat tänada. Tiia tädi tahtis teed. Tiia tõi
Tuulile terve tassi taimeteed. Taimetee tundus Tuulile tervendav.
Tiia tädi tahtis Tallinnaga tuttavaks saada. Tiia tundis Tallinna. Ta tahtis tädile tutvustada Toompead, teletorni, toomkirikut. Ta teadis: Toompeal töötavad targad töötajad, teletornist tulevad telekasse telesaated. Tuuli tahtis Toompeaga,
teletorniga, toomkirikuga tutvust teha.
Krislin Pihus
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Kui mina oleksin raamat…
Kui ma oleksin raamat, siis tahaksin olla kokaraamat, sest siis saan anda inimestele (eriti veel
kokkadele) edasi kuni 100 aasta vanuseid retsepte. Mulle meeldiks väga ka see, kui mind
palju müüdaks ja kui ma saaks populaarseks.
Aga mulle ei meeldiks, kui mind lõhutaks, sest
siis läheksin katki. Esiteks, kui Teie näiteks
teete mind katki, siis olete raisanud raha, ja
teiseks – kust saada veel nii palju häid retsepte? Aga ikkagi, kui oleksin raamat, siis ma
oleksin tegelikult suhteliselt õnnelik.
Minus võiksid olla sellised retseptid, mis ei ole
tavalistes kokaraamatutes, nii et keegi ei saa
neid aineid kätte, mis retseptides on, vaid neid
saaks osta ainult kalli hinna eest ja minu käest.
Kokaraamat olla on minu meelest tegelikult
normaalne, sest missugused salajased raamatud
kellelegi veel meeldivad? Salajane olen ma
selles suhtes, et keegi ei saa ju igasuguseid retsepte ise välja mõelda.

Kassi kaklus
Kaks kassi kaklesid katusel. Kahel kassil kaklusest kõrvad
katki. Kaklesid, kaklesid, kuni kukkusid kasti. Kastis kaklesid kassid, kuni kukkusid kokku. Kahju ka katkiste kõrvadega kassidest. Kassid, katkestage kaklus! Kekutage kodus
Mulle meeldiks olla kokaraamat.
kolde kõrval.
Emil Hokkonen
Kirke Miller

Vanalinna tuur ja ämblikud
Irja Kingsepp ja Merle Blank

tänavad ja majad.
Iga õpilane tutvustas kas mõnd keskaegset maja, kirikut,
raekoda, apteeki, tänavat, aita või kaupmehe elamut.

Üllatusi juhtus ka.
Börsi käigu kõnnitee
plaatidel tekitas huvi ajajoon, mis kajastab sündmusi jääajast
tänapäevani.
Piilusime sisse ka
Linnateatri dielesse.
NB! Otsi tähendust
Lõbusad muuseumisõbrad Tallinna vanalinnas
sõnaraamatust.
Meie
teame.
Meil õnnestus
Reedel 11.04.2014 külastasime kolmanda klassiga näha ka keskaegset tänavaTallinna vanalinna ja ämb- taset, mis on paar meetrit
like näitust Loodusmuu- praegusest madalamal.
seumis. Eelnevalt pidasime Poisid said teada, et Musumuuseumisõprade ringis mäelt võivad tulla tüdrunõu, joonistasime vanalin- kud ja koerust teinud poisna kaardile teekonna, mär- telt musi võtta.
kisime

ära

huvitavamad

Õpilaste arvamused õppekäigust:


Vanalinnas oli äge! Nägime Hullude Päevade ufosid, loodusmuuseumis oli
hirmutav, oleks tahtnud
minna ja tulla limusiiniga
õpetaja raha eest. (Gelly)



Meie jutustasime erinevatest hoonetest ja seiklesime vanalinnas ringi. Eriti
meeldis Hesburgeris käimine. (Markus)



Näitusel nägime võrku
punuvat ämblikku, LED
valguses
helendavat
skorpioni. (Sander)



Räägiti sellisest ämblikust nagu must lesk –
oleks tahtnud seda käes
hoida, aga saime teada,
et see on mürgine. (Ervin)
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Kuidas tagada häid suhteid õpilaste ja õpetajate vahel?
Kooli kõnevõistluse võitja Carmen Niinepuu
haneb. Kohad on vahetuses ning igaüks peab ise
otsustama, sest mõlema poole käitumine muutub
Täna räägin ma teile õpilaste ja õpetajate omavaja järele jääb ainult kaks võimalust: kas tekib hea
helistest suhetest. See on teema, mis on leidnud
või halb omavaheline suhtlus.
palju kajastamist nii meedias kui ka meie omaenda koolimajas. Mis siis oleksid need viisid, kuidas Suurem osa omavahelisest suhtlusest toimub klasoleks võimalik parandada omavahelisi suhteid ja siruumis ja sealne tegevus avaldab suhetele kõige
suuremat mõju. Nagu tuntud eesti vanasõnagi ütsuhtlemist?
leb: „teise silmas pindu näed, enda silmas palki ei
Sellel teemal võib lõputult rääkida ja vaielda, kuid
näe“ – see kehtib ka antud olukorras. Meie kui
üks on kindel – ühest vastust sellele ei leidu.
õpilased nõuame õpetajatelt õiglust ja võrdsust.
Tean, et enamik siinviibijatest mõlgutab peas mõtTahame lahedamaid tunde, väiksemat õppekoorteid „Issand kui igav! Ahh, ma tean sellest teemast
must. Nõuete mittetäitmisel muutume vihaseks,
kõike“, kuid võtame hetkeks aja maha ja mõtleme
peame õpetajat halvaks ja pahaks ning kirumine
rahulikult – kas ikka teame? Halba ei tee ka kaasa
võib kesta lõpmatuseni, halvimal juhul võib see
mõtlemine antud teemal ja igaüks võib endalt küalata juba tunnis.
sida, kas mina annan endast kõik, et luua head
toetuspinda meeldivaks suhtluseks õpetajaga? Pa- Mõne teema mitte mõistmisel, kohe mitte aru saahatihti me ei panegi tähele, et omavahelise suhtlu- misel või tööks õppimata jätmisel, saame karistase puudulikkus on saanud probleemiks, mis segab da halva hindega. Enamikel hetkedel süüdistame
meie igapäeva tööd – õppimist ja koolielu –, sest selles jälle õpetajat, kuid kas me ise oleme sellel
me oleme selle probleemi sees ja ei pane seda tä- hetkel andnud kõik, et paremat hinnet ära teenida
või piirduvadki meie teadmised
hele või siis suisa ignoreerime seda.
antud valdkonnas tõesti ainult
Igaüks siin ruumis on praegu või on
Omavahelise suhtluse
hindega „mitterahuldav“? Õpetakunagi olnud õpilane ning teab seda
ja on samuti inimene, kellel on
puudulikkus on saanud
tunnet, kui astuda klassist välja,
vajaka enesekaitsmisvõimaluspeas keerlemas küsimused „Aga
probleemiks, mis segab
test ja seda peamiselt tänapäeva
miks ta nii tegi? Miks ma sellise
seaduste tõttu. Meie kui õpilameie igapäeva tööd
hinde sain? Mida ma jälle tegin, et
sed nõuame, et õpetajad muutukpahandada sain?“ Need küsimused
sid meie vajadustele vastavaks,
kasvavad kiiresti vihaks ning pahameeleks õpetaja
kuid kas me seda kõike ka väärimine? Tunnis halvastu, isegi kui aine on see, millest tegelikult aru
vasti ja ebaviisakalt käitumine on ainult leebed
ei saada. Niisama lihtsalt võib oma ebaõnnestuminäited selle kõrval, mida me tunnis iga päev tegesed õpetaja arvele kanda, mõtlemata kordagi sellelikult näeme. Kas antud olukorras peaks ainult
le, et võibolla olen ma ise samuti süüdi.
õpetaja nägema vaeva õpilaste pärast, kes teda ei
Õpetaja suhtumine kõikidesse õpilastesse peab austa ning kellel iga asja üle midagi nuriseda on?
olema ühesugune ja ta peab kohtlema õpilasi Kui me ootame õpetajalt austavat ja õiglast käitumist, siis kas meie, õpilased, ei
„normaalselt“ ning seda õigust on õpilased agarad taga ajama. Aga kuidas on
peaks samaga vastama?
Õpilaste austus
õpetajaga? Vanasti, sadu aastaid tagasi,
On juhtumeid, kus õpilased süüõpetajate vastu
olid õpetajate ja õpilaste staatused silmdistavad õpetajaid halvas õpetaminähtavalt erinevad. Õpilased austasid ja
väheneb
ses ning tihtipeale tuuakse seda
hindasid õpetajaid ja saadavat haridust
vabandusena õppimata jätmiseks –
kõrgelt ning sõnakuulmatute ja ebaviisama ei tee, kuna ei oska! Vastukaakate laste suhtes kasutati vahel üpris karme meetluks toovad õpetajad halbade tulemuste vabandumeid. Tänapäeval on asjaolud sootuks teistmoodi,
sena esile õpilaste allumatust tunnireeglite suhtes,
kui mitte üdini vastupidi. Õpilaste austus õpetajate
mis õppetööd segavad. Selliseid juhtumeid leidub
vastu väheneb ja õpetaja kui autoriteedi võim kaTere, head kuulajad!
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veidi vähem, kuid isegi kui midagi sellist peaks se sammu paremuse poole astuma ja ennast muutjuhtuma, tuleks vabanduste genereerimise asemel ma, sest kõik on kahe otsaga. Et midagi muutuks
mõelda, mis läks valesti ja mida on vaja muuta? peavad mõlemad pooled võrdselt vaeva nägema.
Kas ei ole eesmärgik töötada meie kõigi ühise Ainult ühe osapoole püüdlustel, ei saa sellest asja
ning tulemuseks on see, et teine osaheaolu nimel ?
pool talitab endistviisi edasi. Üks ei
Ei ole ühtki
Suhteid on igasuguseid ja sealhulgas
saa hakkama ilma teiseta, ning teine
on ka häid, kui mitte üdini sõbralik- vabandust, miks ei
esimeseta. Toimub vastastikmõju –
ke suhteid. Sellised suhted loovad
selle tulemusena tekib koostöö.
saaks õppida
õpilase ja õpetaja vahel usalduse
ning õpilasel on alati võimalus midaÜks võib-olla mitte nii tuntud mees
gi kartmata oma murega õpetaja poole pöörduda. nimega Alois Podhajsky on öelnud: „On olemas
Õpilane ja õpetaja võrdsustuvad ning tänapäeva- head õpetajad, kes on meile eeskujudeks ja keda
ses koolisüsteemis on see kõige parem suhtlus- püüame kogu oma elu järgida, ning on halvad
viis, mis võimaldab õpetajal õpetada ning õpilasel õpetajad, keda meile eriti ei meeldi meenutada.
õppida. Niimoodi, austades mõlema osapoole Õppida võime aga mõlematelt.“ See tähendab, et
peamisi õigusi koolis, võib luua olukorra, kus ei ole ühtki vabandust, miks ei saaks õppida, sest
tunnid muutuvad huvitavamaks ja nii-öelda lahe- õppida saab alati, olenemata õpetajast. Saame
õppida ka mitte nii meeldivamatelt õpetajatelt
damaks.
seda, milline ei tohiks ma ise olla. Samamoodi
Selleks, et õppetöö toimiks tunnis hästi, on õpisaab õpetaja õpetada olenemata õpilasest. Kuid,
lastel ja õpetajatel vaja omada häid suhteid omaet mõlema osapoole töö toimiks efektiivsemalt,
vahel. Hea suhte aluseks on vaja õpetajal empaapeaks õpetaja ja õpilase vahel aset leidma suhtlus,
tiavõimet ja õpilastel austust. Teada on see, et
mis areneb välja koostööks ja kestab niikaua, kui
mõlemad tuleb välja teenida. Kahjuks minu asi
laps õpib koolis.
ega õigus pole öelda, kumb osapool peaks esimeTänan tähelepanu eest!

Põnevad sündmused
Kostivere Koolis

Päevikute disainimise võistlus
III veerandi lõpus ja IV veerandi alguses toimus Kostivere
Koolis meie oma päeviku kaante disainimise võistlus. Kokku
Ranele Raudsoo
laekus 81 tööd, mille seast õpilasesindus valis välja 10 parimat.
Nende 10 kavandi vahel toimus õpilaste seas hääletus, selgitamaks välja päevikute kaane kujundused. Pärast pingelist võistlust ja hääletamist valiti 1.–4. klassi päevikute peale Andriina Veetõusme kavand ja 5.–
9. klassi päevikute peale Alina Luneva kavand.
Kostivere Kooli päevikute valmimist toetavad Briketipoisid OÜ, Nelico OÜ ja MTÜ Estonian Golf
& Country Club.

Kaitseliit Kostivere Koolis
Reedel, 11. aprillil, külastas Kostivere Kooli Kaitseliidu Rävala malevkonna liige Sten-Hans Vihmar. Ürituse käigus tutvustati õpilastele erinevaid relvi ja Kaitseliidu varustust. Lisaks anti sisukas ülevaade Kaitseliidu üleüldistest tegemistest ja räägiti ka võimalustest, kuidas saab
Kaitseliiduga liituda. Huvi korral saab rohkem infot huvijuhilt!
Põnev planetaarium
Kolmapäeval, 23. aprillil, oli Kostivere Koolil külas täispuhutav planetaarium. Planetaariumis esitati 3D multikat, mis viis pealtvaatajad ringkäigule universumisse. Saadi teada, millised planeedid universumis on ja
mis eristab ühte planeeti teisest. Planetaariumit külastasid kõik algklasside õpilased ja lisaks tulid meile külla ka 45 lasteaia last! Lastel oli väga
põnev! :)

Täispuhutav planetaarium
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Huvitegevuse galerii

Patsi– ja
soengupäev
Ainenädal

III veerand
28.03 – kolme kooli „suusavõistlus“
07.03 – patsi– ja soengupäev
10.03–14.03 – ainenädal
15.03–23.03 – VAHEAEG

Südamenädala
kontsert

IV veerand
31.03–04.04 – stiilinädal
31.03 – rahvatantsurühma ettetantsimine Viimsis
11.04 – Kaitseliit Kostivere Koolis
14.04 – 20.04 – südamenädal
18.04 – suur reede
23.04 – planetaarium Kostivere Koolis
30.04 – volbripäeva laat
02.05 – „Perega looduses“ päev
05.05 – mudilaskoori laulupeo ettelaulmine Viimsis
09.05 – emadepäeva kontsert
14.05 – Kostivere Kooli Talent
29.05 – tutipidu
31.05 – perepäev

Kaitseliidu külaskäik

Stiilinädal
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Küsitlus: Kas meie koolis on piisavalt
palju mitmekülgseid huviringe?
Kuigi meie koolis pakutakse õpilastele päris palju huvitegevusi,
milles soovi korral osaleda, võib
Kostivere noori sageli siiski näha
niisama bussipeatuses hängimas.
Seetõttu tekibki küsimus, kas igaühe jaoks on ikka piisavalt huvitav
hobitegevuse võimalus olemas?
Otsustasime läbi viia küsitluse
Kostivere Kooli õpilaste hulgas, et
teada saada, kas meie koolis on
nende arvates piisavalt palju mitmekülgseid huviringe.
Uurimuse läbiviimiseks küsisime
õpilastelt kõigepealt küsimuse
„Kas Sa käid mõnes meie kooli
huviringis?“ Neil, kes vastasid
JAH, palusime täpsustada, millistes ringides nad käivad. Neilt, kes
vastasid EI, küsisime MIKS? ning
andsime järgnevad vastusevariandid:
 Ei ole aega
 Ei viitsi
 Pole mulle sobivat ringi
 Ringide ajad ei sobi
 Käin huviringis väljaspool kooli
 Midagi muud
Järgmise küsimusena uurisime
vastajatelt, kas meie koolis on
nende arvates piisavalt huviringe,
ning seejärel palusime nimetada,
mis ringid nende arvates meie
koolis veel olla võiksid.

VÄLJAANNE 7

senti ning EI 43,3 protsenti.

Kui küsisime õpilastelt, missuguseid huviringe võiks Kostivere Koolis veel olla, siis selgus,
et
kõige rohkem soovitakse osalemõttemängud (6) ja muuseumisõpda
tantsuringis (8 õpilast), ujumirade ring (6). Need, kes ringides ei
ses (5 õpilast),
osale, tõid selle kohta järgpaintball’i ringis
nevaid põhjendusi: ei viitsi
Kõige rohkem
(4 õpilast), kee(5 vastust), ringide ajad ei
miaringis (4 õpisoovitakse
sobi (2 vastust) või neil ei
last), autoringis
ole aega (1 vastaja).
osaleda
(4 õpilast), krosVanemate küsitluses osalesiringis (3 õpitantsuringis
nud õpilaste hulgast käib
last), tennises (2
meie kooli huviringides 18
õpilast), kokan(60%) ja ei käi huviringides 12 dusringis (2 pilast) ja võõrkeelte
(40%). 5.–9. klassi õpilaste hulgas ringis (2 õpilast). Veel pakuti selliseid huviringe: jalgrattaring, poksiring,
Kas Sa käid mõnes meie kooli
orienteerumine, jalghuviringis?
pall ja kooliteater.
100,00%
50,00%
0,00%
Nooremad Vanemad
õpilased õpilased

on populaarseimad spordiring
(ringis osaleb 12 vastanutest), õpilasesindus (5), ajalehering (4), mudilaskoor (3), nuputamine (3), keraamikaring (3) ja meisterdamine
(2). Need, kes ringides ei osale,
tõid järgnevaid põhjendusi: ei ole
aega (5 vastust), ei viitsi (5 vastust), pole mulle sobivaid ringe (2
vastust), ringide ajad ei sobi (2 vastust) või käin huviringis väljaspool
kooli (2 vastust).

Järelikult
käivad
Kostivere Kooli õpilased
huviringides
Jah
võrdlemisi
aktiivselt.
Ei
Sellegipoolest
on
veel päris palju tegevusi, mis õpilasi väga
huvitaksid ning milles nad tahaksid osaleda. Suur osa
vastajatest leidis, et meie koolis
võiks olla mõnevõrra rohkem huvitavaid ringe ja nad pakkusid
välja ka päris palju variante, millest vähemalt mõned võiksid ehk
ka meie kooli huviringide nimekirja lisanduda. Jääme lootma, et
juba järgmisel aastal tekib meil
võimalusi veelgi rohkemate hobitegevuste vahel valida!

Kokku osales küsitluses 69 õpiKüsimusele „Kas
last. Neist 39 kuulus noorematesse
meie koolis on piiKas meie koolis on piisavalt
(1.–4. klass) ja 30 vanematesse
savalt erinevaid huerinevaid huviringe?
klassidesse (5.–9. klass).
viringe?“
vastas
Noorematest vastajatest käib mõ- 86,7 protsenti alg100,00%
nes meie kooli huviringis 29 õpi- klasside õpilastest
Jah
last (74,4% küsitluses osalenu- JAH ja 13,3 prot50,00%
senti
EI.
Vanemate
test). Kõige populaarsemad huviEi
0,00%
õpilaste
ringid on spordiring (ringis osaleb klasside
Nooremad Vanemad
19 vastanutest), mudilaskoor (17), hulgast vastas saõpilased õpilased
küsimusele
loodusring (9), meisterdamine (8), male
rahvatants (7), keraamikaring (7), JAH 53,3 protÕpilasi küsitlesid Jarek Terasma ja Krislin Pihus
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Uus sõna / vana sõna

pakkus, et manala
on mingisugune
Krislin Pihus ja Carmen Niinepuu
pill. Veel pakuti
vastuseks sõnu
Rubriik „Uus sõna / vana sõna“
tutvustab lugejale mõningaid linn; kartul ja peet.
uusi või vanu (aga paljude jaoks Vanematest klassidest ei suutnud
ununenud) sõnu. Kui eelmises meie küsimusele üldse mingit vastust anda 5 õpilast. Sama palju oli
lehes uuriti, kas õpilased teavad,
kes või mis on pretsedent, siis neid, kelle arvates manala on
seekord esitati kõikide klasside „umbes nagu kanala“. Teised vaõpilastele küsimus „Kes või mis nemate klasside õpilased pakkusid
järgmisi vastuseid: puuvili; midagi
on manala?“.
Küsitlusele vastas kokku 26 õpi- teatriga seotut; kanala meestele ja
last, kellest 12 kuulus noorema- isetehtud koht, kus kasvatatakse
tesse (1.–4. klass) ja 14 vanema- mangopuid. Seega olid kõik vastatesse klassidesse (5.–9. klass). jad ühel meelel, et tegemist ei ole
mitte KELLE, vaid MILLEGA –
Mitte keegi neist ei teadnud, miolles järelikult täiesti õigel teel.
da see sõna tähendab.
Enamik algklassiõpilasi (11 õpi- Tegelikult on manala surnute asulast) olid arvamusel, et manala paik ehk koht, kuhu inimesed läheon pigem MIS kui KES. Kõige vad pärast surma. Sõna manala
rohkem pakuti vastuseks sõna pärineb eesti ja soome rahvausundist, kus selle all peeti silmas surasukoht (5 õpilast). Kaks õpilast

Saame tuttavaks meie kooli
uute õpilastega!
Intervjueerijad: Nadja ja Krislin

Neljanda klassi õpilane Jaan Jaanson
Miks sa Kostivere Kooli õppima tulid?
Mu isa töötab Raasiku lihatööstuses, aga kuna me enne
elasime Rummul, mis on siit väga kaugel, siis isa ülemus soovitas meil siia elama tulla.
Kus koolis sa enne käisid?
Vasalemma Põhikoolis.
Milline oli sinu esmamulje Kostivere Koolist?
Vasalemma kool oli kõrgem, aga see kool on laiem.
Kas esmamulje on muutunud?
Ma ei tea.
Kuidas sulle meeldib meie koolipere?
Siin on tore.
Millega sa vabal ajal tegeled?
Mõnikord olen sõpradega, mõnikord olen klassis.
Kas sinu arvates toimub Kostivere Koolis piisavalt
palju erinevaid üritusi?
Ei.
Kuidas sulle meeldib Kostivere kooli sisustus ja välimus?
Meeldib küll.
Kas sa oled siit koolist endale juba sõpru leidnud?
Jah.
Kuidas sulle su klassikaaslased meeldivad?
Hästi.
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nuteriiki. Tänapäevalgi kasutatakse väljendeid „manalateele asuma“
või „manalasse minema“ tähenduses „surema“.
Selgub, et meie kooli õpilased ei
ole just kõige avarama sõnavaraga. Eelmises lehenumbris küsitluse alla võetud pretsedent on tõesti
selline mõiste, millega enamik
meist igapäevaselt kokku ei puutu,
kuid sõna manala võiks ühe korraliku eestlase keelekasutuses siiski
olemas olla. Jääme lootma, et
nüüd on vähemalt küsitluses osalenute sõnavara
ühe
õige eestikeelse sõna
võrra rikkam!

Kaheksanda klassi õpilane Raili Mets
Miks sa Kostivere Kooli õppima tulid?
Sest ma kolisin Tallinnast siia lähedale elama ja see
oli mul kõige lähem kool.
Kus koolis sa enne käisid?
Tallinna Sikupilli Keskkoolis.
Milline oli sinu esmamulje Kostivere koolist?
Esmamulje oli hea, sest see tundub selline sõbralik ja
ühtehoidev kool.
Kas esmamulje on muutunud?
Mitte väga, sest tegelikult on see kool üpris hea ja isegi, kui siin on mõned inimesed, kes käituvad oma ea
kohta natukene halvasti, siis ikkagi see kool on normaalne.
Kuidas sulle meie koolipere meeldib?
Täiesti normaalsed olete.
Millega sa vabal ajal tegeled?
Vabal ajal loen, harrastan erinevaid spordialasid
ja....ma ei tea... õpin.
Kas sinu arvates toimub Kostivere koolis piisavalt
palju huvitavaid üritusi?
Ma olen kuulnud, et toimub küll, aga kindlasti võiks
rohkem olla.
Kuidas sulle meeldib Kostivere kooli sisustus ja
välimus?
Normaalne.
Kas oled siit koolist endale juba sõpru leidnud?
Ma ei ütleks, et ma olen otseselt sõpru leidnud, aga
ma olen leidnud inimesi, kellega saab suhelda.
Kuidas sulle su klassikaaslased meeldivad?
Täiega normaalsed on. Ei, väga toredad on!

Õpetaja vs õpilane
VS
1. Mitu elanikku on Kostiveres 2011. aasta rahvaloenduse järgi? (Täpsem vastus saab punkti)
Õpetaja Merle: Kostiveres, jah? Ma pakun kuskil 200 ringis.
Karoliina: Kas sa arvad, et ma tean seda vä? 1000 vist.
Õige vastus: 753 elanikku. (Punkt läheb õpilasele)
2. Mitu kilomeetrit on Tallinna poolt tulles Peterburi maanteelt Kostivere aleviku keskuseni?
Õpetaja: Mhmh, okei …. 2 kilomeetrit? Äkki 3? No 2 jätan vastuseks.
Õpilane: Ma ei tea. (Mõttepaus) 12 kilomeetrit.
Õige vastus: Kolm kilomeetrit.
3. Mitu õpetajat töötab Kostivere koolis?
Õpetaja: (Naerab ja loetleb mõtetes) 15.
Õpilane: 12 umbes … Osad jäid puudu … 13 vist.
Õige vastus: 14 (arvestatud on ka õpiabi rühma õpetajat).
4. Milliseid kalu on vees kõige rohkem?
Õpetaja: Milliseid kalu? Väga keeruline küsimus. Konkreetselt kalaliike või üldiselt või? Söödavaid kalu.
Õpilane: Ogalikke.
Õige vastus: Elusaid.
5. Mis on mäe ja oru vahel?
Õpetaja: Mäe ja oru vahel? Tõus, tõus mäkke.
Õpilane: Las ma mõtlen. Ma ei tea, mingi vesi on.
Õige vastus: ja.
6. Mitu hernest läheb hernesuppi?
Õpetaja: (mõttepaus) Vastavalt supi kogusele.
Õpilane: Umbes … ma ei tea. 100.
Õige vastus: Ise ei lähe ükski, kõik tuleb panna.
7. Mitmes riigis on inglise keel ametlik keel? (Täpsem vastus saab punkti)
Õpetaja: Riigis? Kahekümne viies.
Õpilane: Viies.
Õige vastus: 53 riigis. (Punkt läheb õpetajale)
8. Mis värvid on Tallinna lipul?
Õpetaja: Tallinna lipul? Sinine ja valge.
Õpilane: Sinine ja kollane. (Ajalehetoimetus annab selle vastuse eest pool punkti)
Õige vastus: Sinine ja valge
9. Mis on Eesti suurim kaubanduskeskus?
Õpetaja: Eesti suurim või? Pean mõtlema rahulikult … Pakun Rakvere Põhjakeskus.
Õpilane: Rocca al Mare kaubakeskus.
Õige vastus: Rocca al Mare kaubanduskeskus

Seekord võitis õpilane 2,5 punktiga!
Küsimusi esitasid Melissa Prošutinskaja ja Krislin Pihus

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

28. veebr

Algklasside matemaatikaolümpiaad – MaiLiis Õun

16. märts

“Jõelähtme laululaps” – Sabiine-Eliise
Nurmse, Maibrit Maidla, GellyRämmeld, Kirke Miller, Liis Pajuste, Mareike Averson.

Peatoimetaja Carmen Niinepuu

27. märts

Matemaatikavõistlus Känguru – Joel ja
Carmen (9. kl), Kristjan ja Ardo (8. kl),
Mareike, Kuldar ja Kirsika (7. kl), Melissa (6.
kl), Ottomar, Aksel, Andra, Romi, Seth ja Karoliina (5. kl), Krislin ja Mai-Liis (4. kl), Karut
ja Markus (3. kl), Liisi-Angelika, Kertu, Hannes ja Matthias (2. kl), Andreas ja Joonas (1.
kl).

8. aprill

Liivide etluskonkurss Kehras – Liis Pajuste,
Nadežda Sergejeva

24. aprill

Vene keele olümpiaad – Markus Govorun,
Jarek Terasma, Karoliina Rämmeld, Kuldar
Saaremäe, Emma Treiberg, Mareike Averson.

26. aprill

„Jõelähtme luulelaps“ – Karut Luur
(eripreemia), Pert Viskar (eripreemia), Markus Maidla, Markus Ring, Bryan Christopher
Varik Pires, Liis Lestberg.

Ajalehetoimetuse liikmed:
Carmen Niinepuu - peatoimetaja
Krislin Pihus
Melissa Prošutinskaja
Nadežda Sergejeva
Jarek Terasma

Tublid õpilased, kes on meie kooli
esindanud

Ajalehele tegid kaastööd:
Ranele Raudsoo, Irja Kingsepp, Merle
Blank, Emil Hokkonen ja Kirke Miller.
Sõnu ja komasid aitas õigeks seada õp
Riina Arunurm

Aitäh teile!

Palju õnne sünnipäevaks!!!
APRILL

MAI

Markus Govorun 5. aprill
Liisi Angelika Kersten 6.aprill
Raili Mets 12. aprill
Marvin Laurimann 12. aprill
Toomas Kuuse 14. aprill
Kadi Laurimann 16. aprill
Egle Govorun 18. aprill
Ottomar Oga 19. aprill
Aimar Kütt 23. aprill
Kertu Sassiad 24.aprill
Angela Kondas-Rämmeld
26. aprill
Armin Uutar 27. aprill
Kristjan Klabber 30. aprill

Maibrit Maidla 1.mai
Karut Luur 1. mai
Markus Ring 5. mai
Irina Jadonist 6. mai
Kristo Govaljov 7. mai
Riina Arunurm 8. mai
Pert Viskar 11. mai
Kaisi Reilson 12. mai
Tauri Tarkpea 13. mai
Markko Belõi 13. mai
Ranele Raudsoo 15. mai
Martin Govorun 16. mai
Vaido Niinesalu 24. mai
Cassandra Terasma 24. mai
Sirje Sammelselg 29. mai
Mathias Hokkonen 31. mai

LEHT 14

T A G A P I NK

Anekdoodid
1.
„Kas sa kummitusi usud?“ küsib õpetaja Jukult.
„Jah, usun,“ vastab Juku.
„Väga hea. Mul on sulle teade
teispoolsusest. Kui sa eile käisid tundide ajast vanaema matusel, nägin ma sinu vanaema.
Sinu trennikott oli koju ununenud, ta palus sulle selle edasi
anda.“
2.
Juku räägib koolis sõpradele:
„Teate, minu isal on uus auto!“
„Lahe!" hüüavad sõbrad. „Kas
ta tuleb sulle sellega täna kooli

järele?“
„Ei, täna mitte. Isa värvis auto
küll öösel juba üle, aga number
on veel vahetamata.“

3.
Mees jookseb poe juures ja karjub:
„Kes mu auto varastas?“
Juku astub mehe juurde ja lubab:
„Kui te annate mulle 10 eurot, siis
ma ütlen, kes teie auto varastas.“
Mees annabki Jukule 10 eurot
ja küsib: „Noh, kes mu auto
varastas?“
„Teie auto varastasid vargad!“
vastab Juku.

LE HT 7

naisal sõnnikut vedada.
„Mida sa sellega teed?“ uurib ta.
„Panen maasikatele peale.“
„Huvitav küll – meie linnas paneme maasikatele peale vahukoort!“
5.
Teate, et oli niisugune nali, et
see nali sai otsa!

4.
Juku on suvel maal ja aitab va-

Ristsõna ja Sudoku

Kevadine rõõmustaja:

1. Palju vett
2. Uje teise sõnaga
3. Musta-valgekirju lind
4. Õunasort
5. Trepi eellane
6. Elab külmal maal
7. Suurte kõrvadega loom
8. On olemas igal mobiiltelefonil
9. Harilik loom linnatänavatel
10. Poeb valguse eest peitu
11. Suvised jalatsid

Sudoku koostas Krislin Pihus

