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Uus õppeaasta on alanud täie hooga
On alanud uus kooliaasta. Paljudele
on see sama tuttav
koolitee, kuid nii
mõnelegi uus. Nii
palju on vaja õppida ja harjutada –
mitte ainult esimese klassi õpilastel,
vaid ka õpetajatel.
Tänavu tuli meie
kooli 26 esimese
klassi õpilast ning
kolm
õpetajat.
Nüüdseks on nad
jõudnud juba natuke harjuda meie
kiire koolieluga
ning loodetavasti

on neid ka hästi vastu
võetud. Kuid terve
kooliaasta on veel
ees ning koos sellega vajavad omandamist
paljud
teadmised. Nii et
usinat õppimist,
jõudu ja jaksu
uueks kooliaastaks!
Ja seda kõigile!
Soovib peatoimetaja
Carmen Niinepuu

Pidulik rongkäik läbi Kostivere
aleviku

Kooli lipp on kõige ees
Esimese koolipäeva algus

LEHT 2
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Arvamus
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täis, siis kolitakse terve perega ga, õppida selgeks kohalik keel.
välismaale. Ka üks minu sugu- Alguses on raske, kui sa ei tunne
lane töötab Soomes, aga ülejää- kedagi, sul ei ole sõpru ning sul
nud pere jääb siiski Eestisse on probleeme keelest arusaamielama.
sega.
Muidugi on lastega peredel
Kui kolitakse välismaale, jääsiin kitsas käes. Palkadega koos vad maha kõik sõbrad ja sugulalangevad ka sünnitoetused ja sed. Niimoodi on oht lähedastest
lapserahad. Kui üks lapseva- võõrduda. Laeva- ja lennupiletite
nem käib välismaal tööl, siis on hinnad on kallid ning ka bensiin
võimalik norläheb aina kallimaks. Siis
maalselt ära
ei nähta tuttavaid nii tihti,
Seal on plusse,
elada (oleneb
kui soovitakse ning see on
nagu näiteks
töötasust),
väga kurb.
kuid erinevaKuid alati on lootus ja
paremad
tel
juhtudel
võimalus, et kui kunagi
palgad, kodu
tuleb ikkagi
masu läbi saab, langevad
olla
kokkulähedus jne.
kaupade hinnad ja tõusehoidlik.
vad palgad ning tekib uusi
Kui lõpuks Eestist ära kolitakse, tuleb leida lastele kohad töökohti Eestiski. Siis võivad,
lasteaedades ja koolides. Neil kui tahtmist ja soovi on, inimetuleb kohaneda uue keskkonna- sed meie isamaale tagasi kolida.

Eileen Lusti

Eestlased välismaal
Viimased aastad on Eestis ja ka
mujal maailmas olnud masuaeg.
See tähendab, et kaupade hinnad
tõusevad, palgad kahanevad, inimesi koondatakse töökohtadelt
ning riigis on raske aeg. Niisiis
hakatakse otsima lahendusi.
Üks võimalus, mille paljud eestlased valivad, on otsida välismaalt suurema palgaga tööd. Kõige sagedamini langetatakse otsus
Soome kasuks. Seal on palju
plusse, nagu näiteks paremad palgad, kodu lähedus jne, kuid ometi
pole see piisavalt lähedal peredega inimeste jaoks. Nii juhtubki, et
kui lõpuks saab lähedaste inimeste ainult nädalavahetustel, pühade
ja puhkuste ajal nägemisest isu

otsa kaks väikest last. Aktus õhupallidega pasunahelide saatel
ei olnud väga pikk, kuid kav- marssida. Veel pidulikumaks tegi
va mahtusid laulud, kõned rongkäigu see, et lasteaialapsed
ning kõik esimese klassi õpilased ja kasvatajad olid tulnud aia äärsaid oma aabitsad ja lilled kätte. de koolilapsi trummide ja lippuÜlejäänud koolile
dega tervitama. Pärast toiNii sai terve
piduliku
aktuse
musid klassijuhatajatunnid
puudumise korva- kool lõbusasti
ning seejärel olid kõik lapmiseks korraldati
sed vabad ja võisid minna
õhupallidega
rongkäik läbi Koskoju, et uue kooliaasta algust
pasunahelide
tivere – mõisa juutähistada ning esimeseks
saatel
rest koolini. Nii sai
koolinädalaks põhjalikke
marssida.
terve kool lõbusasti
ettevalmistusi teha.

ESIMENE KOOLIPÄEV
Eileen Lusti

Sel aastal algas kooliaasta 3.
septembril. Aktus peeti Kostivere Kultuurimõisa saalis. Kuna kahjuks saal tervet kooli ei
mahutanud, toimus aktus ainult esimesele, kaheksandale
ja üheksandale klassile. Et
esimesse klassi tuli nii palju
uusi õpilasi, said ka kaheksanda klassi õpilased endale käe

sime laevaga ka kahte Kreeta
saart. Meelde jäi kaunis loodus ja paiga salapärane antiikne hõng.
Üldiselt veetsin suve väga lõbusalt
ja nalja sai palju. Juulikuus külastasin oma vanaema, kes elab Kihul.
Sain sünnipäevakingiks, rolleri,
m i l l e ga An na - Li i si ga t i h t i
Kaberneeme randa sõitsime. Käisime mere ääres ujumas, sõime võileibu ja mängisime rannamänge.

Nii ruttu see suvi läbi saigi!

Anna-Liis Merimaa

Lisett Lepik

Minu suvi möödus samuti väga
lõbusalt. Nagu enne mainitud,
käisime tõesti Lisettiga mere
ääres ujumas, Tivoli – tuuril ja
kinos üht põnevat komöödiat
vaatamas. Kahjuks ei pakkunud suveilmad sel aastal eriti
pinget, kuna harva võis näha
pilvede tagant sooja päikest.
Muidu oli minu suvi rahulik ja
meeldejääv!

Esimesed suvepäevad veetsime
ilusa päikese käes. Ilm oli väga
soe. Koos perega käisin reisil
Kreetal. See oli väga pikk, lõbus ja huvitav reis. Meil oli seal
väga tore. Minuga oli kaasas ka
sõbranna Älian. Käisime ujumas ja päevitasime temaga rannas, kus oli roosa liiv. Külasta-

V Ä LJ A A NNE 1 ,

T A G A P I NK

LEHT 3

Mihklipäeva laada kohvik
Romi Viskar

Minu klassis oli 28.septembril
sisse seatud mihklipäeva laada
kohvik. Mina ja minu kolm
klassiõde olime seal ettekandjad. Esimesel tunnil aitasime
õpetajal laudu sättida ja ettevalmistusi teha. Meie klassis olid
kaks õpilaste
lauda ja üks
õpetajate
laud. Teisel
tunnil algas
laat. Mina ja
minu klassiõed
algul
pabistasime
natuke, aga

pärastpoole oli kõigil rõõmus
meel. Meie kohvik oli ilusasti
ära kaunistatud ja seinal olid
kohvikus käitumise reeglid.
Tundub, et kohvikukülastajad
nautisid võimalust rahulikult
laadamaiustusi süüa ja teed,
kohvi või morssi
peale rüübata.
See oli väga tore
päev ja ma loodan, et järgmisel
aastal on sama
tore laat.

Kohviku kindlad reeglid

Kohviku töökad ettekandjad

Mihklipäeva laat
Emma Treiberg

Kostivere

kooli

mihklipäev

möödus kiiresti ja lõbusalt.

keeksi. Teed pakuti
laadal tasuta.

Müüjaid oli päris palju, aga ostjaid veel rohkem. Mina müüsin
küüslauguleibu. Laadal müüdi
veel ehteid, õunakooki, küpsi-

Laadamelu

seid, muffineid, komme, vanu
raamatuid,

pulgakomme

ja

Mihklipäev
Eileen Lusti

Laada ettevalmistused algasid
juba mitu päeva enne reedet,
28.septembrit. Igaüks arutles,
kas võtta osa ja kui, siis mida ja
kui kallilt müüa. Teise tunni
ajal muudeti kooli teine korrus
laadaplatsiks. Laudade taga
pakkusid head ja paremat 2. –

Maitsvad vahvlid

9. klassi õpilased ning õpetajad
Irja, Silvia ning Sirje. Kaupu
oli juba traditsioonilisteks saanud muffinitest ajakirjade ja pärlikeedeni välja. Selleaastane
uuendus oli õpetaja Tiina ja 4.
klassi poolt organiseeritud kohvik, mis oli oma peensuste ja
teeninduse poolest vähemalt nelja tärni vääriline. Laadaga võis
igati rahule jääda.

Õpetajad kohvikus

LEHT 4

Arvamus
Carmen Niinepuu

Kas eestlus on elujõuline?
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tigi peaks nende moodi olema.
Nii palju olen kuulnud halvustavaid sõnu Eesti kohta ja sedagi
enamasti meie oma kaasmaalastelt, kes peaksid hoopis meie riigi
eripära väärtustama.

Mida rohkem ma sellele küsimusele mõtlen, seda rohkem on
mu vastusele vastuväiteid. On ju
Kas eestlus on elusiiski Eesti
jõuline? Vähe läbi
palju üle elakäiv küsimus, millele
nud,
kuid
tavaliselt vastatakse Räägitakse, kui palju on
rahvas
on
ei. Igatahes mina
välismaa parem ja et
alati kodule
vastaksin nii. Piketruuks jäämalt mõtlemata tean, meie väike Eestigi peaks
nud, mis pokui palju lahkutakse
nende moodi olema.
le tihti just
Eestist, et minna väkerge olnud.
lismaale, kuna seal
Praegugi
olevat parem elu.
Räägitakse, kui palju on välis- korraldatakse laulu- ja tantsupimaa parem ja et meie väike Ees- dusid, väärtustamaks meie kultuuripärandit. Koolides õpitakse
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nii eesti keelt kui ka ajalugu,
mis on väga tähtis järeltulevatele põlvedele. Aga võib-olla
tahetaksegi ainult miinuseid
näha. Võib-olla?!
Kui nüüd minu käest küsitaks uuesti, kas eestlus on elujõuline, siis vastaksin kahtlemata jah. Olen üsna kindel, et
minu vastusele vaieldaks vastu, kuid see on minu arvamus,
sest mina vaevusin selle üle
pikemalt järele mõtlema ja
niimoodi nägin ka plusse, mitte ainult miinuseid.

Kuidas käsi käib?

naasiumis ja otsustasin
jätkata muusikaõpinguid
Meie kooli vilistlane Marijell Niinepuu
Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis õpeUus algus, millest kõik räägitaja Lembit Orgse käe all. Kahe
vad. Teekond, millest saavad
kooli vahel balansseerida on rasosa ainult need, kes selle ette
ke ja muidugi ka kurnav. Pikad
võtavad. Julgus, mis saab
koolipäevad pole päris see, milosaks nendele, kes tahavad
lest igaüks unistab, kuid kõigega
midagi proovida. Ärevus paon võimalik harjuda, nii ka mineb meid tundma aukartust
nul. Viimased tunnid muusikaalles tuleva ees.
koolis lõppevad mõni päev alles
Samad tunded valitsesid mind pool 8 õhtul - seega varakult koju
esimesel koolipäeval, kui ma jõudmine pole mitte mingil juhul
uksest majja sisse astusin. Kõik garanteeritud.
oli uus. Ma ei osanud midagi
Esimene nädal keskkoolis oli
oodata ega loota, mul polnud ka
kõige hullem. Nii palju oli uut,
kõige tavalisemast koolipäevast
millega harjuda. Kahe kümnenda
aimu. Oli nii paljutki, millega
klassi peale on pooled õpilased
harjuda. Ärevuse tõttu suutsin
uued, mistõttu oli teistelgi midaisegi oma lilled autosse unustagi, millega harjuda. Jalad olid
da. Juhtub, kuid ma tundsin juigal õhtul valusad, kui koju jõudba siis, et kui jaamast liikuva
sin, kuna koolimajal on ikkagi 5
rongi pealt maha hüpata, ei jõua
korrust. See on fakt, millest kindma sellele enam kunagi järele.
lasti mööda ei saa vaadata.
Nimelt alustasin oma keskkooli- Söökla on meil samuti väiksem,
aastaid Kadrioru Saksa Güm- kui oli see Kostiveres, aga meil

toimub söömine vahetustega ja
järjekorrad polegi nii pikad.
Igasse uude tundi minnes meenusid tihtipeale vanad õpetajad,
kes on minu ajalooraamatusse
jälje jätnud. Hetkeks tekkis küll
kurb tunne ja samas meenusid
lollused, mis nende tundides sai
korda saadetud. Mõned tunnid
toimuvad meil rühmiti ehk paralleeliga segamini, mistõttu
aktusel nähtud tunniplaan oli
hullem kui Mendelejevi tabel,
kuid nagu lohutuseks ikka, öeldi
meile, et lõpuks me mõistame
seda.
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Klassis on kõik väga sõbralikud
ja abivalmid. Ma poleks osanud
oodata, et me üksteisega nii kiiresti ära harjume, kuna meid on
piisavalt palju.

on palju-palju kergemad, kui
olid seda põhikoolis. Õpetajad
on sõbralikud, vastutulelikumad. Ega nad ju rumalad ole nad teavad, et tänapäevases infomaailmas on nii-nii palju uut,
Täpsemalt on meid 27 õpilast,
et lihtsalt alati polegi kõige
kellest 5 on ainult poijaoks aesid. Klassijuhatajaks on
ga. Enasaksa keele õpetaja Mimus õpeta“ C’est la vie “, mis
chael Kirschinger.
jaid ei jäta
tähendab, et “selline
kodus õpMa mäletan selgesti, et
on
elu”...
pida
ja
terve põhikooli aja rääpalju
tööd
kisid paljud õpetajad, et
tehakse
“oi, gümnaasium on nii
tundides
ära.
Pidevalt
on õpetaraske, seal peab palju õppima,
jate poolt kuulda küsimusi, ega
seal on kõik palju-palju karmeil homseks palju õppida ole,
mim”. Need õudusjutud ajavad
sest ta tahaks meile siit-sealt
tihtipeale õpilastele hirmu nahpaar sõna õppida või mõne muu
ka ning paljud ei julgegi seetõtasja lahendada jätta.
tu gümnaasiumi minna. Reaalsus on aga see, et enamus asju

LEHT 5

Samas on minu jaoks kahe
kooli vahet raske joosta. Mõnikord mõtlen küll, miks ma seda
teen. Kuid nagu prantsuse keele
õpetaja meile kord ütles, siis : “
C’est la vie “, mis tähendab, et
“selline on elu”...

Lõbusad rebased

Sügisene spordipäev Lool
Mareike Averson

Meie kool käis teisipäeval, 11.
septembril Loo keskkooli spordiväljakul. Loole viis meid tervelt kaks bussi.
Kui me kohale jõudsime, tegime ühe staadioniringi ja veel
soojendusharjutusi. Siis ütles
kehalise kasvatuse õpetaja Toomas Känd, millist ala keegi tegema läheb. Kuues klass pidi

natuke ootama.
Lõpuks tuli meie kord ka. Kõigepealt läksime 60 meetri jooksurajale. Esimese koha sai meie
klassist Emma Treiberg. Siis
suundusime kaugushüppekasti
juurde. Sellel alal osutus hoopiski
esimeseks Markus Michelson.
Pikamaajooksus oli nii, et poiste
ja tüdrukute tulemusi arvestati

Presidendivalimised
Kostivere Kooli õpilasesinduse liige Hendrik Kahu

3.oktoobril toimusid Kostivere
Koolis õpilasesinduse presidendi valimised. Kandidaadid olid :
Anna-Liis Merimaa, Eileen
Lusti, Carmen Niinepuu. Nad
valmistasid ette kõne, milles
tutvustasid ennast ja oma näge-

must õpilasesinduse juhina.
Presidendiks valiti 9. klassi õpilane Anna-Liis Merimaa.

eraldi. Tüdrukutest sai esikoha
Emma Treiberg ajaga 1.15, teiseks jäi Mareike Averson ajaga
1.17. Viimasena oli pallivise, kus
meid aitas punktide lugemisel
direktor Vaido Niinesalu.
Lõpuks olime kõik väsinud ja
suundusime bussidega tagasi
Kostiverre.

Õpetaja vs õpilane

VS

1.Mitu õpilast õpib 1. klassis?
Õp Annika: 26
Lisett: 26
Õige vastus: 26
2. Mis kell lõpeb 5. tund?
Õpetaja: 12.10
Õpilane: Ma ei tea.
Õige vastus: 13.15
3. Mitu salmi on Eesti hümnil?
Õpetaja: 3
Õpilane: 3
Õige vastus: 3
4. Mitu musta klahvi on klaveril?
Õpetaja: 40
Õpilane: 15
Õige vastus: 36
5. Mitu tähte on taevas?
Õpetaja: 6
Õpilane: Ma ei tea.
Õige vastus: 6 tähte
6. Mis on raskem, kas 1 kilogramm vatti või 1 kilogramm rauda?
Õpetaja: Rauda!? Hmm, see on vist nipiga küsimus?
Õpilane: Rauda
Õige vastus: Üheraskused on
7. Mitu uut õpetajat tuli meile sel aastal kooli?
Õpetaja: 3
Õpilane: 3
Õige vastus: 3
Ja võitjaks osutus Õpetaja Annika 4 punktiga.

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

Tublid õpilased
5. klass - Nadja, Jarek, Markus käisid Kuusalus orienteerumas
4. - 6. klass - Andra, Romi, Getryn, Markko, Aksel ,

Peatoimetaja Carmen Niinepuu

Ottomar ; Emma, Mareike, Kirsika, Liis, Kuldar, Markus
Käisid Ihasalu metsas orienteerumas
Ajalehele tegid koostööd:
Eileen Lusti
Emme Treiberg
Mareike Averson
Romi Viskar
Lisett Lepik
Anna – Liis Merimaa
Hendrik Kahu
Vilistlane Marijell Niinepuu
Sõnu ja komasid aitas õigeks
seada: õp Karin Harju

Palju õnne sünnipäevaks!!!
September-oktoober 2012
2.09 Karolyn Lell

27.09 Alina Ageikina

11.09 Gelly Rämmeld

27.09 Karoliina Mäeste

11.09 Romi Viskar

29.09 Emili Haugas

13.09 Markus Michelson

9.09 Anastassija Bakajeva

13.09 Margarita Lomp

4.10. Rait Lander

16.09 Kristjan Iljassov

23.10 Anna – Liis Merimaa

17.09 Jessica Kolesov
20.09 Anabell Merimaa
21.09 Melissa Prošutinskaja
23.09 Mareike Averson
23.09 Markus Käärik
23.09 Kert Robert Kaasik
25.09 Morgan Charles

2.

