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nii vanad, siis 

ei taha keegi 

lahkuda ning 

soovime tagasi 

esimesse klassi 

minna.  Seda 

siiski teha ei 

saa ja igaüks 

peab endale 

oma raja leidma, mida järgida. 

Kindlat rada kerge leida ei ole, kuid 

kindel on see, et teele, mille vali-

me, läheme vastu püstipäi. 

Per aspera ad astra – läbi 

raskuste tähtede poole! 
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Aeg lendab kiiresti. Eneselegi 

teadmata oleme juba 9. klassi 

lõpetajad ning uue kooli vali-

kud kummitavad kõiki. Mäle-

tan, kuidas terve klassiga iga 

aasta esimesest klassist alates 

mõtlesime, et kunagi oleme 

meie ka nii suured. Et kunagi 

oleme meie ka üheksandikud 

ning saame teha kõiksugu põ-

nevaid asju, mida saavad ainult 

vanemad õpilased teha. Ja kui 

saame nii vanaks, siis lõpetame 

kooli ning olemegi koolist va-

bad ja selle üle õnnelikud. 

Kuid nüüd, kui see aeg on 

käes, kui me olemegi lõpuks 

Juhtkiri:  Meie – lõpetajad 
Carmen Niinepuu 

KOSTIVERE KOOLI 

HÄÄLEKANDJA 

9. klassi e
ri! 

9. klass koos klassijuhatajaga 2013/2014. õppeaastal 



Mis on sinu kõige eredam mälestus oma klas-

sist? 

Tead, ma kohe ei oskagi öelda… Eks neid mälestu-

si on nii palju, et ma ei oskagi kohe öelda, milline 

neist on kõige eredam. Võib-olla kõige eredamad 

mälestused on sellised, mida ei hakka niimoodi 

välja rääkima. Mõned ei sobigi väljarääkimiseks. 

Kui ühte on vaja, siis meenub mulle see, kuidas me 

käisime klassiga meie endise õpetaja Tiiu juures 

koos klassijuhataja Karin Harjuga. See oli päris 

tore. Siis me tegime igasuguseid asju, kõik tegid 

süüa, mis me olime kaasa võtnud. Grillisime, käisi-

me niisama ringi seal ja käisime metsas. Jalutasime 

metsas ringi ja mängisime palli ja… Väga tore oli. 

Mõlemad õpetajad olid väga toredad.  

Kas sa arvad, et sul läheb eksamitel hästi? 

Ma arvan küll, et mul läheb eksamitel hästi. Ma 

arvan, et  mul läheb piisavalt hästi. No ma loodan, 

et tulevad viied kõik. 

Mis sa arvad, kes saab järgmiseks meie ajalehe 

peatoimetajaks? 

(Naerdes) Oleneb, kes valikus on…  

No oletame, et kõik meie kooli õpilased. 

No siis ma arvan, et keegi, kes on järgmisel aastal 

seitsmendas või kaheksandas klassis. Ma ei oska 

vist nime praegu veel ennustada. 

Aga ennusta ikka, ära karda. 

Ma ei kardagi. (Naerdes) Äkki saab Jarek, kui ta 

muutub vastutustundlikumaks.  

 

Andriina Veetõusme 

Kas sa oled 1. klassist 

saadik siin koolis õppi-

nud? 

Jah. 

Millised on sinu tulevi-

kuplaanid? 

Tahan põhikooli kõige-

pealt läbi saada, siis ta-

han minna edasi õppima ja kui võimalik, tahan 

kooli kõrvalt ka tööl käia. :) 

Mis on sinu arvates Kostivere Koolis kõige roh-

kem muutunud selle aja jooksul, kui sa siin käi-

nud oled? 

Ma arvan, et õpetajad ja õpilased.  Muidugi ka koo-

limaja. Viimastel aastatel on meie kooli palju uusi 

õpetajaid tulnud. 

Mis on sinu kõige eredam mälestus oma klas-

sist? 

Kunagi hoidis meie klass rohkem kokku ja oli posi-

tiivsem ning sõbralikum. 

Kes on olnud sinu lemmikõpetaja läbi aegade? 

Miks? 
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Carmen Niinepuu 

Kas sa oled 1. klassist saadik 

siin koolis õppinud? 

Jaa, olen. 

Millised on sinu tulevikuplaa-

nid? 

Kui pikad tulevikuplaanid? 

Kuni hauani ikka. 

Peale põhikooli lõpetamist plaa-

nin minna gümnaasiumisse edasi 

(veel ei tea täpselt, mis gümnaa-

siumisse). Siis edasi ülikooli, siis 

arvatavasti tööle… ja seda siis kuni surmani, nagu sa 

ütlesid. 

Kas oled juba mõelnud, millega täpsemalt hakkad 

tegelema? 

Jaa, ikka. Ma pole veel päris kindel, sest gümnaasiu-

mis võib veel valik muutuda, aga praegune plaan on 

edasi minna õppima meditsiini või muusikat. 

Mis on sinu arvates Kostivere Koolis kõige rohkem 

muutunud selle aja jooksul, kui sa siin käinud oled? 

Muutunud? No kui välimuselt mõelda, siis on koolima-

ja muutunud. Õpetajad on palju muutunud, lausa väga 

palju meie aja jooksul. Ja siis… Eks meil on see klassi-

koosseis ka muutunud. 

Võib-olla see asi on muutunud, et vanasti olid suure-

mad lapsed kolmandal korrusel ja väiksemad lapsed 

teisel korrusel ja siis ma tean seda, et väiksemad kart-

sid alati kolmandale korrusele minna. Kõik väiksemad 

kartsid üldse suurematega rääkida, aga nüüd on küll 

teistmoodi: kõik karjuvad ja jooksevad ringi, jookse-

vad suurtele otsa ja ütlevad väga halvasti ka veel.  Vä-

ga koledasti ütlevad ja üldse ei karda. See asi on küll 

kindlasti muutunud. 

Kes on olnud sinu lemmikõpetaja läbi aegade? 

Mul on vist umbes kaks lemmikõpetajat olnud. Esiteks 

üks meie eelnevatest klassijuhatajatest – Tiiu Trisberg. 

Ja teine oli üks matemaatikaõpetaja, kes meil oli – Kal-

li Hein. 

Miks? 

Tiiu meeldis mulle sellepärast, et tal oli kolm kuldset 

K-d. See ei unune mul kunagi. Kes sa oled, Kus sa 

oled ja Kuidas sa oled – need on kolm küsimust, mida 

peab alati teadma. Tiiu oli väga tore klassijuhataja, me 

käisime veel klassiga tal kunagi külas. See oli väga 

tore. 

Ja matemaatikaõpetaja oli sellepärast, et kui ma käisin 

nuputamisringis veel mõne teisega, siis ta oli väga tore 

õpetaja, kes alati aitas, kui vaja. Klassis oli alati kord,  

kuid samas oli tunnis ka väga lõbus ja peale tunde ka. 

Ta oli tõesti väga tore õpetaja. 

Lõpetajad küsitlustules 



Eks kõik õpetajad ole omamoodi head, aga kõige 

rohkem on mulle meeldinud õpetaja Annika Pau 

oma positiivsuse ja rõõmsameelsusega. Tema tundi-

des käin ka pigem hea tujuga. 

Kas sa arvad, et sul läheb eksamitel hästi? 

Raske küsimus, aga ma loodan, et jah. 

Kui sa saaksid elada ükskõik kus kohas, siis kus 

sa elaksid? Miks? 

Hmm… paneb mõtlema. :D Ilmselt elaksin ikka 

Eestis, kuskil ilusas kohas. 

 

Erki Birkholtz 

Kas sa oled 1. klassist 

saadik siin koolis õppi-

nud? 

Jup. 

Millised on sinu tulevi-

kuplaanid? 

Oo, ei tea veel täpselt. 

Mis on sinu arvates 

Kostivere Koolis kõige 

rohkem muutunud selle 

aja jooksul, kui sa siin 

käinud oled? 

Renoveerimine. 

Mis on sinu kõige eredam mälestus oma klassist? 

Ei tea. 

Kes on olnud sinu lemmikõpetaja läbi aegade?  

Salastatud. Te ei saa seda teada. 

Kas sa arvad, et sul läheb eksamitel hästi? 

Ei tea. Võiks ju. 

Kes on su lemmik jalgpallur? Miks? 

Messi. Ta on teistest erinev. Ta on näinud palju vae-

va, et jõuda sinna, kus ta on. 

 

Joel Saaremäe 

 Kas sa oled 1. klassist saa-

dik siin koolis õppinud? 

Jah. 

Millised on sinu tuleviku-

plaanid? 

TTHK. 

Mis on sinu arvates Kosti-

vere Koolis kõige rohkem 

muutunud selle aja jooksul, 

kui sa siin käinud oled? 

Õpilaste suhtumine. 

Mis on sinu kõige eredam mälestus oma klassist? 

Lahedad algklassiaastad. 

Kes on olnud sinu lemmikõpetaja läbi aegade? 

Miks? 

Kalli Hein. Ta oli väga sõbralik ja oskas väga aru-

saadavalt õpetada. 

Kas sa arvad, et sul läheb eksamitel hästi? 
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Üle keskmise. 

Kui mitu sentimeetrit sa esimesest klassist saadik 

kasvanud oled? 

Mingi… Kust mina tean? Rohkem kui teised. 

 

Tauri Tarkpea 

Kas sa oled 1. klassist saa-

dik siin koolis õppinud? 

Jah 

Millised on sinu tuleviku-

plaanid? 

Ei ütle. Tegelt IT. 

Mis on sinu arvates Kosti-

vere Koolis kõige rohkem 

muutunud selle aja jooksul, 

kui sa siin käinud oled? 

Kool ise. 

Mis on sinu kõige eredam 

mälestus oma klassist? 

Kui vene keele õpetaja (Dima) hakkas tantsima. 

Kes on olnud sinu lemmikõpetaja läbi aegade? 

Miks? 

Tiina Kaasik, sest ta on parim õpetaja. 

Kas sa arvad, et sul läheb eksamitel hästi? 

Jah. 

Mis on su lemmik muusikastiil? 

DNB, dubstep ja hardstyle, räpp. 

 

Jan Terasma 

Kas sa oled 1. klassist 

saadik siin koolis õppi-

nud? 

Jah, olen küll. 

Millised on sinu tulevi-

kuplaanid? 

Ma ei tea oma tuleviku-

plaanidest midagi. 

Mis on sinu arvates 

Kostivere Koolis kõige 

rohkem muutunud selle 

aja jooksul, kui sa siin käinud oled? 

Kool on muutunud ja uued õpetajad on ka tulnud. 

Mis on sinu kõige eredam mälestus oma klassist? 

Ei ole ühtegi mälestust. 

Kes on olnud sinu lemmikõpetaja läbi aegade? 

Miks? 

Tiina Kaasik, sest ta oli mu esimene õpetaja. 

Kas sa arvad, et sul läheb eksamitel hästi? 

Kõik oleneb sellest, kas ma õpin. 

Mis sa oma esimesele lapsele nimeks paneksid?  

Kust mina peaksin teadma? Ma ei mõtle nii vara 

selle peale. 



Kadi Laurimann 

Kas sa oled 1. klassist saa-

dik siin koolis õppinud? 

Jah, olen. Kolmandas klas-

sis vahetasin kooli, läksin 

Kallavere Keskkooli ja õp-

pisin seal ühe veerandi, aga 

siis tulin tagasi. 

Millised on sinu tuleviku-

plaanid? 

Minna kuskile edasi õppi-

ma. Saada hea töö ning luua pere. 

Mis on sinu arvates Kostivere Koolis kõige roh-

kem muutunud selle aja jooksul, kui sa siin käi-

nud oled? 

Õppimisolud on paremaks läinud. Paremad õpetajad 

on tulnud. 

Mis on sinu kõige eredam mälestus oma klassist? 

Need inimesed… :) 

Kes on olnud sinu lemmikõpetaja läbi aegade? 

Miks? 

Annika Pau, sest ta õpetab hästi ning arusaadavalt. 

Tema tundides ei hakka kunagi igav. 

Kas sa arvad, et sul läheb eksamitel hästi? 

Ma arvan, et ei lähe, kuid siiski loodan parimat. 

Kas sa teed sageli oma venna eest kodutööd ära? 

Ei. Ma ei tee oma venna eest tema kodutöid ära! 

Alina Luneva 

Kas sa oled 1. klassist 

saadik siin koolis õppi-

nud? 

Ei ole, tulin alles kol-

mandasse klassi. 

Millised on sinu tulevi-

kuplaanid? 

Kutsekool. Õpin ametit, 

mis sobib igapäevatööks 

ja hiljem õpin juurde seda, millega meeldib rohkem 

tegeleda. 

Mis on sinu arvates Kostivere Koolis kõige roh-

kem muutunud selle aja jooksul, kui sa siin käi-

nud oled? 

Kogu kool, mõned õpilased on juurde tulnud ja palju 

uusi õpetajaid. 

Mis on sinu kõige eredam mälestus oma klassist? 

Stella – ta oli silmapaistev ja temaga on olnud alati 

kõige eredamad mälestused. 

Kes on olnud sinu lemmikõpetaja läbi aegade? 

Miks? 

Kindlat lemmikut pole, kuna õpetajad on pidevalt 

muutunud ja Irja Kingsepp on alati meeles. 

Kas sa arvad, et sul läheb eksamitel hästi? 

Usun küll. Kui õpin ja kõik hästi läbi mõtlen, usun, 

et kõik õnnestub. 

Kui mitut erinevat värvi su juuksed on olnud? 

Mis on järgmine värv? 

Blond, tumepruun, punane, lilla, helepruun. Järgmist 

värvi pole veel otsustanud, hetkel jään blondiks. 
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★ Esimene mälestus on seoses Stellaga. Kehalise 

tunnis. Mängisime jalgpalli. Stella jooksis kõ-

huli õpetaja laua peale. Kõik naersid, nii et 

kõhud olid krampis.  

★ „Stella, tule appi!“ 

★ Patsi naljad. 

 

 

★ Ajaloo tunnid. Kadi alustas. 

★ Dima (vene keele õpetaja Dmitri) tants. Õpeta-

ja näitas tunnis videot laulust „Novõi god“ ja 

tantsis selle järgi. 

★ Georgi sokid haisesid pidevalt. Georg ja Joel 

joonistasid kogu aeg pastakasüsidega autosid. 

★ Ükskord hakkas Jan sööklas sünnitama. Vahel 

teeb ta sööklas kokteili (piim, sool, sidrunive-

si, pipar, pirni ja natuke toitu; kõvera kahvliga 

läbi segada – nämm!) 

★ Kui Tauri mängis Keviniga ping-pongi, siis ta 

hakkas nutma. 

★ „Kes käis minu arvutiga rate.ee-s?“ 

Meil on, mida mäletada! 

Panime kirja mõned meenutused-
mälestused, mis praegustele üheksandikele 
muige näole toovad. Kui järgnevad mõtte-
killud ja lausekatked Sinule midagi ei ütle, 
siis ära muretse — tõenäoliselt ei ole Sa 
lihtsalt selle aasta lõpetajatega ühes klassis 
käinud. 

Intervjueerija: Jarek Terasma 

Fotod: 9. klass ja õp Marju Tannberg 



 

 

*** 

Oli kord üks mägine saar, mida kutsuti Saaremäeks. Oli 

ka üks terasest maa, mida kutsuti Terasmaaks. Mägist 

saart juhtis Alina Luneva ja terasest maad juhtis Erki 

Birkholtz. Need maad olid alatasa tülis ja valmis omava-

hel sõdima. 

Ükskord sattusid nende maade valitsejad omavahel kok-

ku Arunurmel – kahe maa vahelisel alal. Arunurmel kas-

vas üks niinepuu. Arunurme läheduses elav tark mees, 

keda hüüti Tarkpeaks, teadis, et see on viimane niinepuu 

sellel planeedil. Ta teadis, et see puuliik hävib, kui siin 

pidada lahing. 

Tarkpea rääkis mõrvar Laurimanniga, et ta tapaks Alina 

ja Erki, et päästa viimne niinepuu. Nii ka läks ja need 

maad leppisid omavahel ära. 

Joel 

*** 

Arunurme vahelt piilus Tarkpea, kuidas Saaremäel õitses 

niinepuu. Terasma oli väike küla mere ääres, kus iga öö 

sai jälgida veetõusmist. Küla koer Laurimann haukus 

pidevalt Tarkpea peale. Küla servas seisis kivi nimega 

Luneva. Küla elanikele meeldis tähistada 

birkholtzipäeva, ronides kõrge Saaremäe otsa. Selline 

ongi elu Terasmal. Vot nii. Vot nii. 

Alina 

Harju noored Arunurmel 

Harju maakonnas on üks huvitav mets. See on Niinesalu 

ja seal elab palju hunte ja linde. Metsa maa on savine. 

Seal kasvab väga palju niinepuid. 

Seal metsas elas üks väga targa peaga poiss – Birkholtz. 

Teda kutsuti Tarkpeaks, sest tal olid alati huvitavad mõt-

ted. Kord otsustas minna Tarkpea Saaremäele, kus elas 

tema hea sõbranna Luneva. Neiu kodu kõrval oli vee-

tõusme, mis algas terase maa tipust. 

Noored läksid koos Arunurmele, kus alati tuiskas hirm-

sasti. Seal kasvasid mõned puud, mille peale Birkholtz 

ütles tüdrukule: „Hakkame puid raidma.“ Neiu parandas 

Tarkpea lauset ning vastas: „Raiuma, mitte raidma.“ 

„Ah, õige jah,“ vastas poiss ning nad asusid töö kallale. 

Nad ei jõudnud kaua puid raiuda, kui ilmus kohale, nagu 

välk selgest taevast, proua, kelle nimi oli Sekk, ning ki-

sas siis valjusti: „Jätke mu tammed ja kännud rahule!“ 

Birkholtz ja Luneva ehmatasid väga ning sel ajal, kui 

proua Sekk noortega arveid klaaris, lustisid teisel pool 

Arunurme head sõbrad Lauri ja Mann ning korjasid seal 

sinililli! 

Kadi 

*** 

Elasid kord 3 õde-venda. Kõige vanem neist oli õde 

Luneva, keskmine vend Birkholtz ning nende noo-

rem õde Laurimann. Nad elasid kolmekesi ühel ilusal 

arunurmel, kus kasvas üksik niinepuu. 

Kord ühel päeval said nad jubeda ennustuse osali-

seks: varsti tuleb suur vee tõuse ning uputab nende 

arunurme ning viimase niinepuu. Hädas otsustati 

minna otsima nõu Tarkpea käest, kes elas väga kau-

gel. 

Esimesena otsustas minna kõige vanem õde Luneva. 

Ta asus teele ning jõudis peagi Saaremäele. Saaremä-

gi on saar, kus on palju mägesid. Neid mägesid oli 

nii palju, et peagi eksis Luneva mägede vahele ära. 

Kodus ootamisest ära tüdinedes, otsustas keskmine 

vend Birkholtz ise minna. Saaremäele jõudes ületas 

ta hõlpsalt mäed ning jõudis saarelt Terasmaale. Et 

Terasmaad ületada, peab tahtja vastama ühele küsi-

musele õigesti, kuid nii palju kui Birkholtz ei proovi-

nud, ei saanud ta küsimusele õiget vastust ning hak-

kas kodu poole tagasi minema. 

Kõige noorem õde Laurimann hakkas kodus muret-

sema ning otsustas ise ka minna. Jõudes Saaremäeni, 

ronis ta rahulikult mägedest üle ning jõudis Teras-

maani. Seal küsiti Laurimannilt üks küsimus, millele 

ta pärast natuke järele mõtlemist vastas õigesti ning 

võis edasi liikuda. Varsti kohtus Laurimann Tarkpea-

ga, kellelt ta küsis, kuidas nende arunurm ning vii-

mane niinepuu päästa. Tarkpea vastas sellele: „ Vee-

tõusme vastu te ei saa. Ainuke asi, mis võib teid 

päästa on kõrge müür.“ „ Aga me ei jõua seda ehita-

da õigeks ajaks!“ hüüdis Laurimann. Tarkpea ainult 

naeratas ning ütles: „ Sellega võin teid aidata.“ Seda 

öeldes saatis Tarkpea segaduses Laurimanni taas ko-

du poole. 

Teel koju leidis Laurimann oma venna Birkholtzi ja 

õe Luneva ning koos läksid nad koju, kuulates 

Laurimanni jutustust. 

Koju jõudes nägid nad veetõusmet, mis ähvardas 

neid vee alla matta, kui nagu imeväel tekkis nende 

ette müür. Vesi üle müüri ei ulatunud ning niipea kui 

vesi taandus, müür kadus nagu poleks seda kunagi 

olnudki. 

Luneva, Birkholtz ja Laurimann olid õnnelikud, et 

nende arunurm ja niinepuu alles jäid ning nad elasid 

õnnelikult elu lõpuni. 

Carmen 
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Mõnusad nimelood 
9. klass 
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1. klass 

2. klass 

Oi aegu ammuseid... 

3. klass 

4. klass 

Erki 

Kadi 

Joel 

Carmen 



 Oi aegu ammuseid... 
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5. klass 

6. klass 

7. klass 

8. klass 

Jan 

Andriina 

 

Tauri 

Alina 



Esimene klassijuhataja Tiina Kaasik 

Aasta oli siis kaks tuhat viis. 

Lapsed nüüd jälle alustamas kooliteed. 

Grupis meil olid  Eileen, Kreet, Merily, 

Kädi, Stella, Andriina, Carmen, Joel, 

Erki, Tauri,  Karel, Jan Helger. 

Uus algus, kõik, kõik oli uus septembrikuus! 

Suureks kasvanud te selles loos. 

 

Koos meil oli rõõme, muresid. 

Oskasite peagi kõiki koolitarkusi. 

Saite sõbraks kooliga. 

Tarkus tarviline vara – õpi hoolega! 

Iga algus raske, kole. 

Viriseda mõtet pole. 

Elus kõike vaja läheb. 

Rahuloluks põhjust nüüd. 

Edasi ju minna kõigil püüd. 

 

Kaasa võtke ainult hea. 

Olgu eksamil sul selge pea. 

Oled olnud viks ja kraps. 

Lähed ellu, pole enam põhikoolilaps. 

Ikka lahkuma nüüd pead. 

Soovin teile kõike head! 

 

Sinu esimene õpetaja Tiina 

Õpetaja Karin Harju 

Iga lõpp on uue algus... 

Kevadel 2011 lõpetas minu eelmine 9. 

klass. Olin otsustanud, et vähendan enne 

pensionile jäämist oma töökoormust ja loo-

bun klassijuhatajatööst. Samal ajal teatas 

õpetaja Tiiu Trisberg, et jääb väljateenitud 

puhkusele – pensionipõlve pidama. Nõustu-

singi järgmisest sügisest tema asemel 7. 

klassi juhatajaks hakkama. Olin neid lapsi 

juba 5. ja 6. klassis õpetanud ja teadsin neid 

kui aktiivseid, heatahtlikke ja mõistlikke 

õpilasi. 

Klassi koosseis muutus Tallinna koolidesse 

minejate arvelt: 8. klassis polnud enam 

Kreeta, Merylini, Stellat, Annika kolis pere-

ga Soome. 

8. klassi lõpetasid ainult „väga headega“ 

Eileen ja Carmen – nemad jõudsid kõikjale 

ja kõike teha. Mulle meeldis Kadi töökus ja 

järjekindlus, Alina loomupärane andekus, 

Andriina joonistamisanne. Jan, Tauri, Joel 

ja Erki olid head poisid – ei vaielnud kunagi 

tüdrukutele vastu ja tegid, mis need ütlesid. 

Mäletan klassiõhtuid, kuhu kanti kokku 

söögipoolist nagu 100-pealisele pulmarah-

vale. 7. klassi kooliaasta lõppes õpetaja Tiiu 

Trisbergi kodutalus lõbusa piknikuga ja ja-

lutuskäiguga Soodla ümbruses. 8. klassi ke-

vadel käisime Tallinna Vanalinna Päevadel, 

kõndisime piki ajaloolist linnamüüri ja 

imetlesime selle arvukaid torne. 

Koolielu argipäevad ja õppetöö rutiin tekita-

sid mõnikord nii ühele kui teisele peavalu, 

aga läbi raskuste jõutaksegi tähtedeni. 

Soovin kõigile kindlameelsust oma tähe 

leidmisel. 

Õp Karin Harju 

Sõna saavad endised klassijuhatajad 
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Õpetaja Tiiu Trisberg 

Mõtlen sageli nende laste peale. Olid ju nemad minu viimane klass. Olid head lapsed, kuu-

lasid sõna. Neis oli siirust ja ausust, mis on inimese üks kaunimaid omadusi. Lahendasime 

koos ka raskeid probleeme. 

Igaühe kohta neist võiks öelda kas või ühe positiivse lause, aga ilmselt läheks siis jutt liiga 

pikaks. 

Soovitan südamest leida kõikidel koht elus, olla sihikindel ja uskuda oma valitud tee õigsu-

sesse. 

Eesmärgi saavutamise garantii on noorus ja töökus! 

Kuidas läheb? 
Vilistlane Anu Sirkas on eluga rahul 
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Sõna saavad endised klassijuhatajad 

Tere, Kostivere pere! Ei tea, kas te mind mäletate, sest lõpetasin 

selle kooli juba aastal 2009. Tundub, et enamus õpetajaidki on 

vahetunud selle ajaga. Ka koolimaja on teinud läbi suure muutu-

se. 

Hetkel õpin ma Tallinna Tehnikakõrgkoolis 2. kursusel rõivaste 

tehnilist disaini ja tehnoloogiat. Lihtsamalt öeldes õpin ma seda, 

kuidas pähe turgatanud äge moeidee ellu viia - ehk kuidas koos-

tada sellele lõige. Lisaks õpime tootmisprotsesside korraldamist 

ja palju muud.  Olen väga rahul, sest näen oma tulevikku moe-

maailmas. Valiku seda eriala õppima minna tegin alles 12. klassi 

poole peal, nii et ärge muretsege, kui te olete veel noored ja ei 

tea, kelleks saada tahate. 

Kostivere kool ja eriti Kalli Heina matemaatikatunnid ja -ringid 

andsid huvi ja tugeva matemaatika põhja, mistõttu läksin peale põhikooli edasi õppima reaalklassi ja 

seda Vanalinna Hariduskolleegiumi. Sinna läksin õe järel ja hetkel käib seal ka mu noorem vend. Õpe-

tajad olid suurepärased ja justkui sõbrad, kellega sinatada ja nalja teha. Klassijuhatajad hoidsid väga 

igat õpilast. Huviringe oli meie koolil palju: erinevad koorid, kõiksugused pillid, keelekursused, savi-

koda, isegi metallitöökoda ja palju muud. Ei tea kedagi, kes poleks seal millegagi tegelenud. Ise käisin 

ma rootsi keele õhtukursustel.  VHKs oli suur ühtekuuluvustunne, mida ma siiani heldimusega mäletan. 

Ei olnud ka paralleelidest mingit eraldumist, mida ma teiste koolide kohta kuulen, kuna osad ained olid 

meil teiste lennukaaslastega koos. Ehk keeleklassis õppijat kutsusin ka klassikaaslaseks. See kool sar-

nanes Harry Potteri Sigatüüka kooliga, sest õppehooned asusid vanalinnas ja riietus oli akadeemiliselt 

must. 

Aga see tee sai läbi ja nüüd õpin ma Tallinna Tehnikakõrgkoolis ja teen tulevikuks plaane. Hetkel seo-

vad mind Kostiverega mõisas toimuvad Jõelähtme Noorte Segarühma rahvatantsutrennid. Ka Kostive-

rest leitud väga head sõbrad ei ela enam seal, nii et ainult rahvatants toob mind tagasi kohta, kus mul on  

nii palju armsaid mälestusi. 

Anu Sirkas vasakul 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Mis on Kostivere aleviku maskoti nimi? 

Õpetaja Riina:  Kas Kostiverel on maskott? (Vaatab maskoti pilti) Mis loom see veel on? Talle ma küll mingit 

nime ei oskaks panna… Ma ei tea, äkki on kuidagi Kostivere nimega seotud. Ma pakun Kostja..?  

Õpilased: Missugune see maskott veel on? (Carmen kirjeldab maskotti, aga nime ei tea.) Lõppvastus: Nadka. 

Õige vastus: Kossu. (Õpetaja sai 0,5 punkti) 

2. Kui suur on Kostivere karstiala pindala? (Täpsem vastus saab punkti) 

Õpetaja: Mhmmm… See on vist päris suur. Ma arvan, et midagi 100 km² kanti. Ei, äkki isegi rohkem… 150 

või 200.  Ma pakun 200 km². 

Õpilased: (Toimub arutelu) Me arvame, et 4 kuni 5 hektarit. Pakume 4,5 ha. 

Õige vastus: 125 ha ehk 1,25 km². (Punkti saavad õpilased) 

3. Pildiküsimus: Kes on pildil? 

Õpetaja: Oi, see on mingi putukas. Ma  arvan, et see on midagi karuga… Karu-

...karu-… Ma panen talle nimeks karuleedik. 

Õpilased: (Läbisegi arutletakse)  Kas see on mingi mardikas?  Kilpkonn väikse-

mas variandis! (Toimub vaidlus) Lõppvastus: kivimardikas. 

Õige vastus: Männikärsakas. 

4. Nimeta kolm õhu koostisosa. 

Õpetaja: Hapnik, süsihappegaas, lämmastik, vesinik... 

Õpilased: Hapnik, süsihappegaas, lämmastik, veeaur (keegi hõikab “CO2”). 

Õige vastus: Lämmastik, hapnik, süsihappegaas. 

5. Kui palju inimesi elab Rootsis? (Täpsem vastus saab punkti) 

Õpetaja: Oeh… Ma tean, et Soomes elab umbes 5 miljonit inimest ja Rootsis on kindlasti rohkem. Aga kui pal-

ju rohkem? Ma pakun siis 6 miljonit. 

Õpilased: (Joel vastab) 9,6 miljonit. Ma tean küll, ma tegin just selle kohta referaadi. 

Õige vastus: 9,6 miljonit. (Punkti saavad õpilased) 

6. Mis on Rootsi kuninga nimi? a) Carl XVI Gustav; b) Carl XV Gustav; c) Carl XIV Gustav. 

Õpetaja: Seda ma tean isegi, et Carl Gustav, aga mitmes ..?  15. vist ei ole. No äkki on siis XIV. 

Õpilased: (Alina tõuseb püsti ja võtab korraks kotist raamatu “Carl XVI Gustav”). Vastus: Carl XVI Gustav. 

Õige vastus: Carl XVI Gustav. 

7. Mis on eesti tähestiku 16. täht (kui tähestikus on 27 tähte)? 

Õpetaja: 27 tähte? Siis järelikult ei ole ainult eesti omatähed. (Loetleb sõrmedel) P-täht. 

Õpilased:  (Loetlevad peast sõrmede abil) P-täht. Või Q? P ikka. 

Õige vastus: R-täht (Vikipeedia andmetel). 

8. Kes on Puhhi parim sõber? 

Õpetaja: Notsu. 

Õpilased: Notsu! 

Õige vastus: Notsu. 

 

Seekord võitsid õpilased 5 punktiga!  

VS 

Küsimusi esitas Jarek Terasma, abistas õp Annika Pau 

Õpetaja vs õpilased 



Kiituskirjaga lõpetajad sel 

õppeaastal 
 

1. klass Andreas Alaveer, Joonas Pääsuke, 

Mikk-Joonas Raudlam 

2. klass Emili Haugas, Liisi-Angelika Kersten, 

Isabel Kotkas, Rait Lander, Markkus 

Maidla, Mihkel Mäeste, Sabiine Eliise 

Nurmse, Matthias Pahkma, Janelle 

Palts, Kertu Sassiad, Norman Talvoja, 

Mattias Ukanis, Pert Viskar 

4. klass Kirke Miller, Krislin Pihus, Mai-Liis 

Õun  

5. klass Ottomar Oga, Andra Pahkma, Romi 

Viskar  

8. klass Raili Mets  

9. klass Carmen Niinepuu 

Õnnitleme tublide tulemuste puhul! 

Kui teil on midagi, mida tahate 

meie kõigiga jagada, siis võite 

saata oma jutud, mõtted ja 

pildid aadressile 

tagapink@gmail.com 

 
Peatoimetaja Carmen Niinepuu 

AUGUST 

Jan Terasma 6. august 

Erki Birkholtz 7. august  

Jüri Kevin Lestberg 10. august 

Liis Pajuste 11. august 

Arti Libert 11. august 

Andra Pahkma 12. august 

Maria Martmaa 15. august 

Jarek Terasma 17. august 

Inga Kotkas 19. august 

Janelle Palts 22. august 

Emil Hokkonen 23. august  

Oliver Mets 24. august 

Jaan Jaanson 27. august 

JUUNI 

Andre Vinkel 4. juuni 

Marju Rist 14. juuni 

Sabiine-Eliise Nurmse 15. juuni  

Karoliina Rämmeld 15. juuni 

Hellika Hollo 22. juuni 

Jaanika Kaup 25. juuni 

Hendrik Kahu 30. juuni 

 

JUULI 

Mihkel Mäeste 1. juuli  

Ervin Viires 12. juuli 

Tiina Kaasik 25. juuli 

Sander Sepp 27. juuli 

Palju õnne sünnipäevaks!!!  

Ajalehe panid kokku: 

Carmen Niinepuu - peatoimetaja 

Krislin Pihus 

Jarek Terasma 

 

Ajalehe valmimisele aitasid 

kaasa: 
9. klassi õpilased, õp Annika Pau, õp 

Marju Tannberg, õp Tiina Kaasik, õp 

Karin Harju, õp Tiiu Trisberg. 

 

Sõnu ja komasid aitas õigeks seada õp 

Riina Arunurm 



Nõuanded tulevasele üheksandale klassile: 

1) Kui puudute, siis põhjuseta. 

2) Pühapäeval jooge viina. Tuulik on parim. 

3) Ärge täitke ühtki kodust ülesannet. 

4) Tundides närige nätsu. 

5) Kehalise kasvatuse riided ja õppevahendid jätke ko-

ju. 

6) Tundides ärge tööd kaasa tehke. Naerge, palju jak-

sate. 

7) Ärge kuulake õpetajate sõna. 

8) Eksamiteks ärge õppige. 

9) Võtke sööklast alati leiba kaasa. 

10) Suitsetage WC-s. 

11) Võtke alkoholi kooli kaasa. 

12) Lõhkuge kooli radiaatoreid ja aknalaudu ning sodi-

ge laudu ja toole. 

13) Varastage knopkad ära ja pange teiste istumise alla. 

14) Talvel pidage koolimajas sees lumesõda. 

15) Lõhkuge kooli tahvelarvutid ära. 

16) Peitke kõikide koolikotid ära. 

17) Värvige kooli seinu. 

18) Pange teisi õpilasi peadpidi WC-potti. 

19) Eksamitele ärge kohale tulge. 

20) Lõpuaktusele ärge kainena tulge. Tõmmake ennast 

seitsmendasse taevasse ja öelge õpetajatele ausalt, 

mida te neist arvate. 

Ja kõige viimane ning ka kõige tähtsam punkt: 

Ärge täitke ühtki eelnimetatud punktidest! 

 

Lõpuklassi õpilased 


