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Eksperiment 

Omalooming 

Seekord lehes:  

Palju nuputamis-

ülesandeid! 
Mida teeksid, kui koh-
taksid Justin Bieberit? 

Õp Mari vs Melissa 

KOSTIVERE KOOLI 

HÄÄLEKANDJA 

22.-26. veebruar Projektinädal 

23. veebruar  Vabariigi aastapäeva 

aktus 

8. märts Soengu– ja patsipäev 

14. märts Emakeelepäev 

16. märts Saalihoki turniir 

21.-27. märts KEVADVAHEAEG! 

M
eelelahutus! 

Intervjuud 



Meenuta, millal Sa viimati ke-

dagi aitasid. Mida Sa tegid? 

Miks Sa seda tegid? Kuidas 

Sina ja abivajaja ennast tundsi-

te? Kuidas Sina võiksid oma 

peret ja sõpru aidata? Aga klas-

sikaaslasi? Kuidas saaksid ne-

mad Sind aidata? Miks üldse 

peab üksteist aitama?  

Inimesi tuleb aidata, kui nad on 

hädas. See tekitab endas ka hea 

tunde, kui saad kellegi teise elu 

paremaks teha. Samuti võid 

arvestada sellega, et kui Sina 

oled heatahtlik ja südamlik, siis 

tullakse ka Sinule vajadusel 

appi. Järelikult tuleks iga päev 

mõelda sellele, kuidas aidata 

oma lähedasi ja üldse kõiki, kes 

väärivad hoolimist. 

Õpilased võiksid välja mõelda, 

kuidas nemad saaksid mõnda 

klassikaaslast aidata või mida 

nemad saaksid ümbritsevate 

inimeste heaks teha.  See ei pea 

olema suur asi, see võib olla ka 

mõni väike heategu, näiteks abi 

õppimisel, kadunud asja otsi-

misel, klassi koristamisel jne. 

Meil on siin Kostiveres näida-

tud head eeskuju abivalmiduse 

osas: Kostivere rahvas tuli appi 

perele, kus on haige laps nime-

ga Joosep. Kuna Joosepi haigus 

on väga haruldane, siis  ei saa 

teda Eestis aidata ja arstid taha-

vad saata ta välismaale ravile. 

Seda kuuldes tuligi Kostivere 

rahvas appi, et koguda raha pe-

re elamiskulude katmiseks vä-

lismaal. Suur hulk Kostivere 

asutusi korraldab sõbranädala 

raames üritusi, mille osa tulust 

läheb Joosepi perele. Palju on 

ka neid, kes lihtsalt annetavad 

oma raha selle raske olukorra 

parandamiseks. 

Selle näite põhjal võib esitada 

üleskutse kõigile inimestele: 

aidake neid, kes vajavad abi! 

Kui teie tutvusringkonnas on 

keegi, kelle elu saaks mõne 

lihtsa heateoga paremaks muu-

ta, siis ärge jätke seda heategu 

tegemata. Olge sõbralikud! 

Arvamus: Millal Sina viimati kedagi 

aitasid? 
Nastja Sergejeva 
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Juhtkiri:  
Võtke aega lugemiseks 

ja üksteise abistamiseks! 

Peatoimetaja Jarek Terasma 

Kolmas veerand on koolis pikim vee-

rand ning tänu selle mahukusele 

jõuab veerandi jooksul koolielus ka 

väga palju juhtuda. Tagapingi toime-

tus annab ülevaate toimunud sünd-

mustest ja sellest, mis on tulekul. 

Meie Tagapingist leiad nii uusi kui ka 

endiseid rubriike, mida kajastame 

teie, Lugejate, rõõmuks. 

Selles ajalehenumbris pöörake kind-

lasti tähelepanu jälle meie küsitlusele, 

mis seekord käsitleb kooli kodulehe 

teemat ja selles lehes proovime panna 

teid mõtlema üksteise abistamise tee-

made üle. Nagu te juba teate Joosepi 

haigusloost, siis ka mina juhiks tähe-

lepanu sellele, et Kostivere rahvas tuli 

nende perele appi ja Kostivere asutu-

sed teevad sõbrapäeva raames midagi 

head, mis aitab katta Joosepi ja nende 

pere kulusid välismaal. 

Ärge unustage ka meie nuputamis-

ülesandeid, sest eelmise ajalehe üles-

annete võitja oli neljanda klassi õpila-

ne Hannes Lään, kes sai väga toreda 

üllatusauhinna. Lahenda ka sina meie 

nuputamisülesandeid ja võid võita 

auhindu! 

Joosepi raske haigus sai alguse 

6 aastat tagasi, kui poiss oli 

kõigest 8-aastane. Toona ei 

osanud keegi aimata, et tavalise 

külmetushaiguse tunnuste ilm-

nemisega (nohu, köha, palavik) 

on saanud alguse poisi ja tema 

perekonna aastate pikkune ras-

ke haiguslugu Joosepi elu ni-

mel 

Täna on Joosep 13 aastane. 

Aastate jooksul on määratud 

talle erinevaid diagnoose, poiss 

on olnud mitmeid kordi haiglas 

kriitlises seisundis. Ta on tei-

nud läbi mitmeid hormoonravi-

seansse, saanud keemia- ning 

bioloogilist ravi.  

Taastumine on olnud ränk ja 

vaevarikas, ent ometigi on Joo-

sep ühest raskeimast haiguse 

ägenemisilmingust välja tulnud 

- õppinud uuesti rääkima, käi-

ma, sööma ja kirjutama.  

Tänaseks on selge, et poiss 

põeb Eestis haruldast haigust 

n imega neurosarkoidoos 

(esinemissagedus alla 15-

aastaste laste seas 1/100 000 

kohta). Tegemist on autoim-

muunhaigusega kus inimese 

immuunsüsteemis tekib rike, 

hakates ise enda vastu võitlema 

tekitades organismi erinevaid 

põletikukoldeid.  

(info Facebookist) 



26. jaanuaril toimus Harjumaa 

Teaduslahing. Meie kooli esin-

das kaks võistkonda: Kostivere 

seitsmendikud ja Kostivere9. 

Üheksanda klassi võistkonnas 

olid Kuldar, Mareike ja Kirsika 

ning seitsmendast klassist San-

der, Emil ja Karoliina. 

Kogu võistlus algas sellest, et 

alustasime väikest viisi hommi-

kuvõimlemisega. Kui võimlemi-

ne oli tehtud, siis asusime võist-

luse juurde. Esimene ülesanne 

oli meil panna värvid intensiiv-

suse järjekorda. Ülesanne nõu-

dis mõistagi teravat ja head sil-

ma, et teha vahet värvidel ja 

nende intensiivsusel. 

Järgmine ülesanne oli seotud 

haiguslugudega. Meile anti üles-

anne, kus pidime määrama diag-

noosi. Sellest aga edasi oli min-

gi DNA küsimus, mida ma täp-

selt ei mäleta. 

Pärast DNA teemat oli selline 

ülesanne, kus tuli vesi panna 

õigetesse kogustesse. Kõige ras-

kem oli viimane ülesanne seal 

oli juttu loomadest ja mingist 

talust ja seda ülesannet oli väga 

raske mõista. Pärast võistlust oli 

autasustamine ja piltide tegemi-

ne. 

Kostivere seitsmendikud saavu-

tasid kokkuvõttes Harjumaa 8. 

koha., mille üle võib igati uhke 

olla. 
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Tublid tulemused 

Teaduslahingult 

Emil Hokkonen 

Kostivere Kooli 

seitsmendikud 

Omalooming  

 

Libauudis: Kuulus naisräppar kolib 

Eestisse 

Nastja Sergejeva 

Juba eelmisel aastal alguse saanud kuuldused 

Nicki Minaj rasedusest on saanud kinnitust 

ning nüüd on pommuudisena lisandunud info 

lauljatari kolimisplaanidest. 

Esimesel jaanuaril aastal 2016 selgus, et Nicki 

Minaj (ameerika kuulus naisräppar) ootab kolmi-

kuid.  Raseduse tõttu katkestab ta oma lauljakar-

jääri ja hakkab täiesti tavaliseks linnakodanikuks. 

Enda sõnul ei tea ta, kes on laste isa. 

Kuna kogu oma raha on ta viimaste kuude jooksul 

kulutanud erinevatele disainerirõivastele, siis  

plaanib ta tulla elama Eestisse, sest siin pole kõik 

nii kallis kui USA-s ja mujal maailmas. Naise väi-

tel on tal pangakontol veel paar tuhat dollarit, mil-

le ta plaanib kulutada Eestisse sõiduks. Ajalehele 

Tagapink antud intervjuus ei välistanud lauljatar, 

et tema sihtpunktiks võib olla Kostivere.  

Hommikuteemaline haiku 

Sander Sepp 



Tutvusta ennast mõne lausega.  

Hmm… Ma olen Emma, mulle 

meeldib sport. Ma olen püüdlik ja 

üldiselt on sellest kasu ka. Olen ak-

tiivne ja sõbralik. 

Millega tegeled vabal ajal? 

Jalgpalliga, aga üleüldiselt spordiga 

ja õpin ka natuke. 

Kaua oled jalgpalliga tegelenud?   

Selle aasta augustis saab 2 aastat 

täis. 

Kuidas hindad enda taset jalgpal-

lis?  

Ma arvan, et mu tase on üsna hea. 

Kes on sinu lemmikjalgpallur? 

Mul ei olegi otseselt lemmikjalgpal-

lurit, aga kõik suured ja uhked süda-

mega mängijad on mu lemmikud 

Millised on sinu tulevikuplaanid? 

Tulevikus tahaksin endale tööd, mis 

mulle meeldib (nt algklassiõpetaja). 

Kindlasti ei unustaks ma ära jalgpal-

li. Tahaksin olla treener, kes oma 

grupi tippu viib. Kohtunikuamet on 

ka mu unistuste nimekirjas.  

Kuidas kirjeldaksid oma klassi? 

Mu klassis on tegelikult väga vah-

vad inimesed. Kahju on sellest, et 

ma pole neid korralikult tundma 

õppinud. Mareike ja Krisikaga on 

mul väga palju häid mälestusi, pois-

tega võiks neid olla veidi rohkem, 

kui praegu on. Tahaksin, et meie 

klass oleks ühtsem ja kokkuhoid-

vam. 

Kas sa oled rahul oma õppetule-

mustega, mis sa siiani oled saavu-

tanud? 

Jah, ma olen rahul. Mul on paremad 

hinded kui mõnel neist, kellel palju 

rohkem aega õppimiseks. Jah, alati 

saaks paremini, aga mul on enda 

arvates juba piisavalt hästi. 

Kes on sinu eeskujud? 

Mu eeskujud on inimesed, kes män-

givad jalgpalli suure südamega ja 

tahtega. 

Mida sa soovitad endast noorema-

tele? 

Õppige korralikult juba väikesest 

peale. Tulevikus on nii palju ker-

gem. Leidke endale tegevus, mida 

armastate. Tehke hästi palju tore-

daid asju ning otsige seiklusi! 
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Miks otsustasid hakata just abi-

õpetajaks? 

Mulle meeldib lastega töötada. 

Kuidas iseloomustaksid Kostive-

re kooli ja õpilasi? 

Väga armas väike kool ja lapsed 

on ka väga toredad. 

Kuidas iseloomustad oma kol-

leege? 

Väga meeldivad ja vastutulelikud, 

abivalmid. 

Mis on sinu  eesmärgid Kostive-

re Koolis töötades? 

Aidata lapsi.  

Kirjelda ennast 3 lausega. 

Ma ei oska… Anna mulle mõtle-

misaega. Tead, ma ei oska.  Ma ei 

oska ennast kirjeldada. Kui  ma 

olin noorem, siis oskasin, enam 

mitte… 

Kus oled varasemalt töötanud? 

Kuulmisrehabilitatsiooni kesku-

ses. Ma töötasin vaegkuuljate las-

tega, tegin neile kuulmisuuringuid 

ja määrasin kuuldeaparaate ja re-

guleerisin kuuldeaparaate. 

Millistes koolides ise oled õppi-

nud? 

Muusikakeskkoolis ja konserva-

tooriumis. 

Millised olid sinu  lapsepõlve-

unistused? 

Muusikuks saada. 

Mis oli sinu lemmik õppeaine 

koolis, kui olid väike? 

Muusika. 

Kas sul lapsi on? 

On. Mul on tütar ja kaks poega. 

Tütar ja poeg on täiskasvanud. 

Üks poeg õpib 9. klassis Viimsi 

keskkoolis. 

Millega sisustad oma vaba aega? 

Spordiga. 

Intervjuu abiõpetaja 
Marianniga 

Küsitles Gelly Rämmeld 

Intervjuu õpilasega: Emma 

Treiberg 

Küsitles Jarek Terasma 



22. detsembril toimus Kostive-

re Koolis 1.-9. klassi jõulupidu, 

kus iga klass esitas ühe etteas-

te. Seekord oli ürituse teemaks 

„Erinevad ajastud“. 

Kuigi jõuluvanalt said kõik esi-

nejad tänutäheks oma kingitused 

kätte, otsustas ajalehetoimetus 

igale etteastele ka omapoolse 

hinnangu anda. Lisaks üldise pa-

remusjärjestuse koostamisele 

jagasime klasside vahel välja neli 

mõttelist eripreemiat: 

1) Kõige paremini teostatud 

etteaste – 9. klass. 

2) Kõige ajuvabam etteaste – 5. 

klass. 

3) Kõige huvitavama ideega 

etteaste – 1. klass. 

4) Kõige säravam etteaste – 8. 

klass. 

Iga ajalehetoimetuse liige kom-

menteeris lühidalt nähtud etteas-

teid ja hindas 10-pallisüsteemis 

iga esituse järgnevaid aspekte: 

idee, teostus, originaalsus, huvi-

tavus/humoorikus ja visuaalsus. 

Oma klassi esitust keegi hinnata 

ega kommenteerida ei saanud. 

Kogu selle hindamistöö tulemu-

sena kujunes välja selline pare-

musjärjestus: 

  

1. koht – 8. klass (1950ndad) 

a) See oli väga huvitav ja naljaka 

sisuga. 

b) See oli naljakas. 

c) Seda oli põnev vaadata, sest ko-

gu aeg toimus midagi. 

d) Originaalne. 

e) Väga põnev ja ootamatu. 

 

2. koht – 9. klass (1930ndad) 

a) Naljakas ja väga hästi teostatud. 

b) Naljakas ja hästi läbi mõeldud. 

c) Mulle meeldis väga, sest nad 

teostasid selle väga hästi. 

d) Naljakas, mulle meeldis. 

e) Hea idee! 

f) Väga lahe! Mulle meeldis! 

3. koht – 7. klass (1910ndad)   

a) Muidu oli kõik hea, aga mitte 

eriti originaalne ja humoorikust oli 

liiga vähe. 

b) Oleks võinud olla põnevam, 

naljakam. 

 

4. koht – 5. klass (1990ndad) 

a) Väga naljakas ja mulle väga 

meeldis, kahjuks mõni ei osanud 

hästi sõnu. 

b) Mulle väga meeldis, sest see oli 

naljakas. 

c) See ei olnud huvitav. 

d) Enam-vähem. 

e) Natuke veider. 

 

5. koht – 6. klass (1980ndad)    

a) Mulle meeldis, aga esinejatel 

läks vahepeal sassi. 

b) See oli naljakas, aga see oli lii-

ga 18+. 

c) Seda oli huvitav vaadata ja nalja 

sai ka. 

d) Naljakas oli, aga oleks võinud 

korrektsemalt teha.  

e) Jaani osa oli pull. 

f) Väga naljakas! 

 

6.–7. koht – 1. klass (1960ndad) 

a) See oli väga hea ja mulle meel-

dis. 

b) See oli põnev ja super idee. 

c) See ei olnud väga lõbus. 

d) Idee oli hea, aga teostus oli 

igav. 

e) Igavaks jäi 

f) Natuke liiga igav. 

 

6.–7. koht – õpetajad (21. saj) 

a) Nii ja naa, õpetajad võiksid roh-

kem aega võtta ja teha vaheldu-

seks midagi humoorikamat. 

b) See oli omapärane. 

c) See oli mõtlemapanev. 

d) Algus oli igav, aga lõpus oli 

lõbusam. 

e) Kõige originaalsem. 

f) Võttis ilusti noorte elu kokku. 

 

Jätkub > 
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Kas jõulupidu mäletad? 
Tagapingi toimetus 

8. klass 

9. klass 

7. klass 

5. klass 



8. koht – 3. klass (1970ndad) 

a) Ausalt öeldes ei mäleta seda… 

b) Ei olnud meeldejääv etteaste. 

c) See ei olnud põnev ega originaalne. 

d) Eriti ei mäleta, mida nad tegid seal. 

e) Pole minu maitse. 

f) Ei tule meelde.  

 

9. koht – 2. klass (1920ndad)  

a) Ei saanud väga aru, mida nad sellega öelda tahtsid. 

b) Esinejad ei mõelnud sellele, kuidas nad publikule 

paistavad, laval olijad olid liiga lodevad . 

c) Liiga pikk, esinejad oleksid võinud rohkem läbi 

mõelda, mida nad laval enne teevad. 

d) Igav, mulle ei meeldinud.  

e) Tuim 

f) Natuke liiga pikk, aga idee oli väga lahe. 
 

10. koht – 4. klass (1940ndad)  

a) Normaalne, ei olnud kõige parem ja polnud ka 

kõige halvem.  

b) See oli väga igav ja ei jäänud üldse meelde. 

c) Enam-vähem. 

d) Ei olnud eriti meeldejääv. 

e) Oleks võinud olla sisukam. 

f) Jällegi kahjuks ei meenu. 

 

Igatahes tänab ajalehetoimetus kõiki esinejaid ja loo-

dab, et meie kommentaare liiga tõsiselt ei võeta.  Ilu 

ja andekus on ju ikka vaataja silmades ja inimeste 

maitsed erinevad palju. Jääme ootama järgmise aasta 

jõulupidu! 
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Ajalehetoimetus otsustas võrrel-

da esimese ja üheksanda klassi 

eelistusi, et saada teada, kui eri-

nevad on õpilased olenevalt va-

nusest. Palusime noorematel ja 

vanematel valida, milliseid va-

riante nad järgnevatest eelista-

vad: 

1. Suvi või talv 

2. Coca Cola või Fanta või Sprite 

3. Makaronid või kartulipuder 

4. Must või valge 

5. Hommik või õhtu 

6. Arvuti, telefon või tahvelarvuti 

7. Koer või kass 

8. Matemaatika või eesti keel 

9. Kool või lasteaed 

10.  Jäätis või šokolaad 

Iga esimese ja üheksanda klassi 

õpilane sai igast kategooriast vali-

da vaid ühe variandi. Tulemused 

olid sellised: 

1. Üheksanda klassi õpilastest 

pooled eelistasid suve ning poo-

led talve, esimese klassi õpilas-

test aga eelistas suve 60% ning 

ainult 40% talve. 

2. Enamik üheksandikke jooks pi-

gem Coca-Colat (66,7%), Fanta 

ja Sprite meeldib võrdselt 

16,7% õpilastest. Esimeses klas-

sis eelistatakse Sprite’i ja Coca-

Colat võrdselt (40%) ning 

Fantat jooksid hea meelega 20% 

vastajatest. 

3. Üheksandas klassis on toitudest 

populaarseim kartulipuder 

(83,3%), esimeses klassis aga 

süüakse nii makarone kui kartu-

liputru võrdselt hea meelega. 

4. Vanematest õpilastest enamik 

eelistab musta värvi (57,1%), 

kuid väiksemate jaoks on must 

ja valge jällegi sama meeldivad. 

5. Kõik üheksanda klassi õpilased 

armastavad õhtut rohkem kui 

hommikut. Esimese klassi õpi-

laste jaoks on samuti õhtu meel-

divam, kuid 30% eelistab siiski 

hommikut. 

6. Üheksandikest 57,1% eelistab 

telefoni, 42,9% arvutit, kuid 

tahvelarvutit ei soovi mitte kee-

gi kasutada. Esimese klassi õpi-

lased aga eelistavad eelkõige 

tahvelarvutit (70%) või arvutit 

(30%) ning telefoni nii palju ei 

armastata. 

7. Pooled  üheksanda klassi õpila-

sed sooviksid endale pigem koe-

ra ja pooled kassi. 70% esimese 

klassi õpilastele meeldivad roh-

kem koerad ning ülejäänutele 

kassid. 

8. Üheksanda klassi õpilastest 

pooltele meeldib matemaatika ja 

pooltele eesti keel. Esimese 

klassi õpilased aga eelistavad 

pigem matemaatika tundi 

(78,5%)  

9. Ka kool ja lasteaed on üheksan-

dike jaoks on võrdselt meeldi-

vad. Esimese klassi õpilased 

siiski eelistavad pigem koolis 

käia (70%). 

10.Vanemad õpilased sööksid 

võrdlest hea meelega nii jäätist 

kui ka šokolaadi. Suurem osa 

esimeseklassi õpilasi armasta-

vad rohkem jäätist (70%).  

Meie küsitluse põhjal selgus, et 

noorematel ja vanematel on mõne-

võrra erinevad eelistused, kuid 

mõne küsimuse suhtes olid nad 

siiski ka samal arvamusel. Põnev 

oleks teada, mida praegused esi-

mese klassi õpilased vastaksid sa-

male küsimustikule kaheksa aasta 

pärast, kui nad ise on üheksandas 

klassis. Tõenäoliselt oleksid nende 

maitseeelistused selle ajaga päris 

palju muutunud…. 

Kumba eelistad? 



Seekord tegime eksperimendi 

meie kooli töötajate telefonide 

taustapiltide kohta. Soovisime 

saada teada, mida arvavad õpila-

sed õpetajatest nende piltide 

põhjal. Küsisime kuuelt õpetajalt 

telefonide screenshot’e ja näita-

sime neid õpilastele, et nad vas-

taksid nende põhjal kahele küsi-

musele: 

a) Missugune võiks olla inime-

ne, kellel on selline taustapilt? 

b) Kellele meie kooli töötajatest 

see Sinu arvates kuulub? 

Saime kokkuvõtteks päris oma-

päraseid, huvitavaid ja ootama-

tuid vastuseid, mida võite all-

poolt lugeda. Selle, kelle telefo-

nidest need taustapildid tegeli-

kult pärit on, leiate loo lõpust. 

a) Missugune võiks olla inime-

ne, kellel on selline taustapilt? 

1. pilt 

 Sihuke töökas, suhtleb inimes-

tega palju, sihuke aktiivne. 

 Ilmselt naine, sest tal on nii 

palju nende kontodega asju, 

jaaa mina ei tea, täitsa 

lampi ütlen, et ta on 

blondiin.  

 Äkki rahulik, sest 

sinine on rahulik värv tavaliselt. 

Tundub nagu korrapäratu, sest 

tal on need äpid niimoodi teist-

moodi. See võib olla teismeline, 

ta võib olla täiskasvanu, aga 

laps ta võib-olla ei ole.  

 2. pilt  

 Mingi lapse oma. 

 Teine on mingi esimese klassi 

või teise klassi oma. Mingi alg-

klasside oma, nagu ma näen. 

 Lapse oma. Taustapilt ütleb 

kõik. Rõõmus, elurõõmus väike 

tirts. 

3. pilt  

 See on mingi looduse õpetaja 

oma, kes kasutab oma telefoni 

ainult töötamiseks ja pangas 

käimiseks. 

 Aaa see on vast mingi.. ja ilm-

selt siis mitte mingi kostaka 

oma. Kuusalu ilmateade on siin 

ja… ma arvan, et see on… ma 

ei tea. 

 Siuke wild parks. Ma arvan, et 

täiskasvanud inimene sellepä-

rast, et seal on Swedbank, tal on 

ainult kaamera ja see telefoni 

kontaktandmed nii et ma arvan, 

et see on mingisugune tegus 

inimene. 

4. pilt  

 Ooo.. See on ju mingi 

Samsung… Oot, see on LG. 

See on mingi… Ma arvan,  et 

õpsid ei kasuta välku, see on 

mingi tati oma. 

 Nii see on siis mingi Rummu. 

See võiks mingi täiesti tavalise 

inimese oma olla. 

 Võib-olla teismelisel, võib-olla 

täiskasvanud inimesel, võib ise-

gi võib-olla  lapsel olla, seepä-

rast et siin ei ole nagu midagi 

erilist. 
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Eksperiment: Mida ütleb inimese 

kohta tema telefoni taustapilt? 
Tagapingi toimetus 



5. pilt 

 iPhone’i muti! Siin on Elisa. 

Nihuke, et kogu aeg käib kus-

kil, kuulab muusikat, tuleb 

alati õigel ajal kohale.  

 See on... mina ei tea, ka tavali-

se inimese oma. Tagasihoidlik 

sihuke. Normaalne.  

 See on iPhone, siis rikas ini-

mene. See on täiskasvanud 

inimese oma kindlasti, selle-

pärast et kuuendal on rohkem 

äppe.  

6. pilt 

 Otsib sõpru, on üksik, filmib 

oma igapäevast elu, 

guugeldab, otsib telefoni 

(kaotab ära kogu aeg midagi).  

 Sama, mis eelmine.  

 Sama nagu eelmine. 

 

b) Kellele kooli töötajatest see 

Sinu arvates kuulub? 

1. pilt 

 Ma arvan, et selle direktori sek-

retäri.  

 See on ma arvan, et loodusõpe-

tuse õpetaja oma. Ma arvan nii 

jah. 

 Ma arvan et äkki see on sellel 

abiõpetajal. Ei, tal on iPhone. 

Võib-olla  see äkki on Mari?! 

Maril on ju Facebook ja 

Instagram. 

 

2. pilt 

 See on esimese klassi õpetaja 

oma.  

 Ma ei tea, aga ma arvan, et see 

on eesti keele õpetaja oma. 

 Annika Jaani. 

 

3. pilt 

 Oot-oot, Kuusalu – kes meil 

Kuusalus elab? Aa jaa-jaa, An-

nika Pau. See on Annika Pau 

oma. 

 See on mingi Android. Ma ar-

van et see on vist mingi teise 

klassi õpetaja oma.   

 Meie klassijuhataja Annika Pau. 

 

4. pilt  

 Nii, Rummu… See on… ma 

arvan, et Mari.  

 See on Samsung onju. See on 

esimese klassi õpetaja oma. 

 Rummu..?! Äkki see on Olga. 

Aga Olgal on iPhone... Merle. 

5. pilt  

 Mariann. 

 See on Ranele oma. 

 See on Mariann. 

 

6. pilt  

 Silvia. 

 Ma arvan, et see on siin… selle 

direktori oma. 

 See on Ranele. 

 

 

Aitäh kõikidele vastajatele 

ja oma pilte jaganud õpeta-

jatele! Kui mõni vastus jäi 

kedagi häirima, siis palun 

ärge võtke seda südamesse. 

Me loodame, et olete järg-

mistel kordadelgi nõus meie 

eksperimentides osalema. 

Kindlasti pakkuge ka ise 

välja eksperimente, mida 

ajaleht võiks läbi viia. 
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Kelle telefonidest need 

taustapildid siis tegeli-

kult pärit on? 

1. pilt - õp Mari 

2. pilt - õp Riina 

3. pilt - pikapäevarühma 

kasvataja Kristiine 

4. pilt - õp Annika P. 

5. pilt - huvijuht Ranele 

6. pilt - abiõpetaja Mariann 

Kas arvasite õigesti ära? 



 Huvitegevuse galerii 
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Värvinädal 

Küünlapäeva 
kontsert 

III veerand 

18.01-22.01   värvinädal 

22.01   etendus “Väike Gravoche” Nukuteatris 

27.01   etendus “Pähklipureja” Estonia teatris 

01.02-05.02   rahvustoitude nädal. 

02.02   küünlapäeva kontsert raamatukogus  

09.02   vastlapäev Valgehobusemäel 

12.02   sõbrapäeva laat  

Vastlapäev 

Õpilased Nukuteatris 
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Kuna hiljuti uuendas Kostivere Kool oma kodulehe-

külje kujundust ja lehe päisepildid valiti välja õpi-

laste tööde hulgast, siis otsustasime uurida, kuidas 

meie koolipere uue kodulehega rahul on. 

Kõigepealt küsisime õpilastelt ja koolitöötajatelt, 

kas nad on uue kodulehega jõudnud tutvuda, ning 

kui veel mitte, siis kas seda kavatsetakse teha. See-

järel uurisime kodulehega tutvunud vastajatelt, kas 

nad on sellega rahul. Valida sai järgnevate vastuse-

variantide vahel: 

1. Jah. 

2. Jah, kuid veidi vajaks kohendamist. 

3. Ei, eelmine koduleht meeldis rohkem. 

4. Enam-vähem . 

Lisaks küsisime tagasisidet ka välja valitud päise-

piltide kohta. Esitasime vastajatele küsimuse „Kas 

olete rahul uue kodulehe päisepiltide valikuga?“ 

ning palusime neil valida sobiva variandi järgnevate 

hulgast: 

1. Jah. 

2. Mõned võiks välja vahetada. 

3. Üldse ei meeldi. 

Meie küsitlusele vastas kokku 104 õpilast ja 14 

koolitöötajat. Algklassiõpilastest enamik (74,2%) ei 

olnud vastamise hetkel veel uuendatud kodulehega 

tutvunud. Vanemate õpilaste hulgas olid aga ülekaa-

lus need, kes uut lehte olid katsetanud (55,3%). 

Kooli töötajatest ei olnud uuel kodulehel käinud 

vaid 14,3%. 

Selgus, et tervelt 21,6% noorematest ja lausa 72,2% 

vanematest õpilastest, kes veel uuendusega tutvu-

nud ei olnud, ei kavatsegi seda teha. Töötajate hul-

gas oli selliseid inimesi 40%. Järelikult on tegemist 

isikutega, kes lihtsalt ei kasutagi kooli kodulehte 

info saamiseks ning seetõttu ei saa selle kohta ka 

mingit arvamust omada. 

Uuendustega tutvunud algklassiõpilaste hulgast 

88,2% on uue kujundusega rahul, kuid vanemate 

klasside õpilastest vastas nii vaid 9,5% ja kooli töö-

tajatest 33,3%. Sama palju töötajaid oli arvamusel, 

et leht vajaks veel veidi kohendamist. 47,6 protsen-

dile vanematest õpilastest meeldis eelmine koduleht 

rohkem, kuid noorematest ega koolitöötajatest ei 

arvanud keegi samamoodi. 38,1% vanematest õpi-

lastest leidis, et uuendatud koduleht sobib enam-

vähem, kuid igas vanuseastmes oli ka üks vastaja, 

kes leidis, et talle uus kujundus kohe üldse ei meel-

di. 

Päisepiltidega oli rahul 76,5% algklassiõpilastest, 

20 protsenti 5.-9. klassi õpilastest ja 50% töötaja-

test. Samas ei ole valikuga üldse rahul 17,6% noo-

remaid ja 25% vanemaid õpilasi ning 20% tööta-

jaid. Koolitöötajad lisasid päisepiltide kohta ka mõ-

ned kommentaarid: 

 Pildid on normaalsed, aga need võiks paremini 

näha olla.  

 Praegused sobivad ka, kuid neid võiks olla roh-

kem. 

 Päisepilt ei peaks nii palju domineerima. 

Seega võib öelda, et nagu iga asja puhul, on ka ko-

dulehe kujunduse osas inimeste maitsed erinevad. 

On neid, kellele uuendused meeldivad, aga ka neid, 

kes pigem oleksid jäänud vana formaadi juurde. 

Väga kasulikud olid erinevad kommentaarid, mida 

ajalehetoimetus vastajatelt kuulis – kooli juhtkond 

saab neid edasist kujundustööd tehes arvesse võtta. 

Küsitlus: Mida arvate Kostivere 

Kooli uuendatud kodulehest? 

Tagapingi toimetus 
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Kas oled päisepiltidega rahul?

1.-4. klass

5.-9. klass
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1.-4. klass
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Tagapingi rubriigi „Mida teeksid, kui…“ mõte on 

arendada inimeste fantaasiat ning panna proovile 

reageerimisvõime kummalistele küsimustele vasta-

misel. Esitasime suvaliselt valitud inimestele küsi-

muse “Mida sa teeksid, kui kohtaksid Kostiveres 

jalutavat Justin Bieberit?” 

Saime päris erinevaid vastuseid:  

 Saadaks bussi peale. 

 Jalutaks edasi. 

 Vaataks imelikult. 

 Võtaks relva, laseks maha. 

 Kõnniks minema …  arvatavasti. 

 Eeee… Küsiks talt autogrammi ja siis teeks koos 

pilti temaga. 

 Ma arvan, et ma helistaks kellelegi enda klaasi 

lastest, tüdrukutest just, ja kutsuks nad sinna, sest 

siis oleks koos julgem minna tema juurde, et 

koos pilti teha. 

 Midagi ei teeks! 

 Helistaks Kevinile ja ütleks, et ta haua valmis 

kaevaks. 

 Aaaee… Küsiks temalt autogrammi ja seda, et 

kas saaks temaga pilti teha. 

 Ma arvan, et ma ei usuks, et see on päriselt tema. 

Ma arvan, et ma arvaksin, et see on mingi nali. 

 Ma läheks teeks selfie ja küsiks autogrammi 

noh… Ma ei tea, ma oleks lihtsalt šokis, et ta üld-

se sellisesse pommiauku tuli… 

 Ma läheks poodi, ostaks saia ja läheks koju taga-

si. 

 Aaaaaaeeee… Minestaksin maa peale ära. 

 Mmm… Ma küsiksin autogrammi. 

 Ma ütleksin talle tere. 

 Aaaeee…. 

Maaaaaaaaaaa… Ma ei 

tea, mida ma teeks. 

Täname kõiki vastajaid, 

kuigi teinekord ootaksime 

veidi ausamaid vastuseid. 

Loodetavasti lahkuks 

Justin Bieber Kostiverest 

siiski elusana... 

Mida teeksid, kui…? 
Tagapingi toimetus 

“Ringvaade” Kostivere Koolis 
Ranele Raudsoo 

Seoses Joosepi heaks korraldatava heatege-

vuskampaaniaga käis 20. jaanuaril Kostivere 

Kooli VII klassil külas “Ringvaate” saate-

tiim. VII klass valmistas parasjagu ette sõb-

rapäeva laada videot ja “Ringvaade” tuli 

nende tegemisi filmima. Noored said esime-

se telekaamera ja -intervjuu kogemuse. Saa-

de oli eetris 28. jaanuaril ja on järelevaada-

tav ETV arhiivis. 

Justin Bieber 



 

 
 

 
 

 
VS 

Vastused 

Võitis Melissa 3 punktiga! 

Õpetaja vs õpilane 

Küsimused 

1. Mis kuupäeval hakkab kevad? 

2. Mis aastal sai kooli renoveerimine valmis? 

3. Mis klahv on arvuti klaviatuur Q tähest paremal? 

4. Kes on pildil (pilt 1)? 

5. Mitu õpilast on meie kooli 5.-9. klassis kokku? 

6. Kes oskab maailma kõiki keeli? 

7. Milline lind võib lennata kõrgemale kui maailma 

kõrgeim mägi? 

8. Miks läheb elevant hiire matustele? 

9. Mitu pilti oli Toomas ja Aili Vindi näitusel 2. kor-

ruse koridoris? 

Õiged vastused 

1. 20. märtsil. 

2. Aastal 2013. 

3. Täht W. 

4. Minion Bob. 

5. 45 õpilast (täpsem vastus saab punkti). 

6. Kaja. 

7. Ükskõik milline, sest mägi ju ei lenda. 

8. Sest hiir on surnud. 

9. 10 pilti (täpsem vastus saab punkti). 

Pilt 1 



Nuputa! 

 

 

 
 

 

Ristsõna 

Sudoku 

NB! Sul on võimalus võita  

toredaid auhindu! 
 

Too lahendatud ristsõna, sudoku või teised 

nuputamisülesanded hiljemalt märtsi lõ-

puks kooli administraatori kätte. Kõigi nu-

putajate vahel loositakse välja üllatusau-

hinnad! 

Eelmise ajalehe nuputamisülesannete 

loosi võitis Hannes Lään! 

Täida tühjad ruudud! 

Igas ruudus, reas ja tulbas peavad olema numbrid 

ühest kuni üheksani. 

Ükski number ei tohi korduda. 

Üks kord aastas toimub... 

1. Sinu venna ema isa. 

2. Elatisraha. 

3. Supi maitsestamise  leht. 

4. Pikkade kõrvadega hobune. 

5. Üks tüdruk ajalehetoimetu-

sest. 

6. Metallist kettastega rütmi-

pill. 

7. Muudab iga päev meelt. 

8. Eno Raua raamatu tegela-

sed. 

9. Ieva uus perekonnanimi. 

10. Kes sööb bambusevõrseid? 

11. Kärbeste võrgutaja. 

12. Liikuv trepp. 

13. Õhutühi ruum. 



Nuputa! 

 
 

 
 

 

Leia täherägastikust 14 

sõbrapäevateemalist 

sõna! 

Väike Riko tahab üles 

leida oma sünnipäeva-

kingiks saadud 

iPhone’i. Aita tal labü-

rint läbida ja telefoni-

ni jõuda!   

 

NB! Auhinnaloosi 

kohta otsi infot 

ajalehest lk 13! 

Labürint 

Täherägastik 



 

Mida aastaid edasi, seda 

rikkamaks me saame: 

hõbe juustes, 

kuld hammastes, 

kivid neerudes, 

suhkur veres, 

raud arterites. 

Ja lisaks sellele veel lõppe-

matud gaasivarud… 

Noortena ei oska me kah-

juks sellisest rikkusest 

unistadagi! 

*** 

Üks daamike küsib selts-

konnas ühelt härrasmehelt: 

„Kui vanaks te mind väli-

muse järgi peate ?“ 

„Oh, olge nüüd! Nii vanaks 

ei ela keegi!“ 

*** 

„Kus su mees on?“ 

„Kodus koos oma uue nelja-

jalgse sõbraga.“ 

„Oi, ma ei teadnudki, et teil 

on nüüd koer!“ 

„Mis koer? Meil on uus dii-

van!“ 

*** 

Milline naine saab kindlalt väi-

ta, kus ta mees on? 

Ainult lesk... 

*** 

Kumma te enne laseksite õuest 

tuppa, kas naise või koera? 

Enne laseks koera, sest see lõ-

petab vähemalt ulgumise, kui 

sisse saab… 

*** 

Jukul kukub tunni ajal kustu-

kumm maha ja ta kummardab 

seda maast võtma. 

Samal ajal küsib õpetaja teiste 

õpilaste käest: “Lapsed, mida te 

kirjutaksite mu hauakivile, kui 

ma praegu ära sureksin?“ 

Just sel ajal leiab Juku oma 

kustukummi maast ja karjub 

üle klassi: “Siin sa vedeledki, 

vana tõhk!“ 

*** 

„Kuidas lõppes eile sinu tüli 

naisega?“ 

„Ta roomas maoli minu ees!“ 

„Tõesti või? Ja mida ta ütles?“ 

„Tule kohe voodi alt välja, sa 

armetu argpüks!!“ 

*** 

Politsei peatab auto – „Te 

olete täna esimene, kes ei 

rikkunud sellel ristmikul 

eeskirju – siin on teile 100 

eurot!“ 

Juht: “Selle raha ma panen 

endale autokooli minekuks 

kõrvale!“ 

Naine: “Ärge kuulake teda, 

purjus peaga mõtleb ta iga-

suguseid lollusi välja!“ 

Ämm tagaistmelt: “Ma ju üt-

lesin, et me ei jõua varasta-

tud autoga kaugele!“ 

*** 

Poiss üritab vanaemale juba 

tund aega  selgeks  teha, mis 

asi on WiFi. 

Poiss: ”WiFi on õhus, seda ei 

saa puutuda, kuid see annab 

sulle internetti.” 

Vanaema hakkab juba asjast 

aru saama ja poiss hakkab 

koju minema, on juba ukse 

lahti teinud kui vanaema 

karjatab: ”Pane uks kinni!! 

Sa lased WiFi välja!!” 

Anekdoodid 
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Karikatuur! 

Karikatuuri autor: Emil Hokkonen 

 

Sellise suusailmaga ei ole 

mõtet isegi kasuka värvi 

vahetada... 



Tublid õpilased, kes on meie kooli  

esindanud 

19. jaanuar – 2. - 4. klasside poiste joonistamispäeval 

osalesid Herman II kl, Kristjan III kl ja Johannes IV kl. 

21. jaanuar – 2. - 4. klasside tüdrukute joonistamispäeval 

osalesid Airen II kl, Alyssa III kl ja Sabiine Eliise IV 

kl. Airen võitis I koha! 

26. jaanuar – Teaduslahingu Harjumaa eelvoorus osale-

sid Karoliina, Emil ja Sander VII kl ning Kirsika, 

Mareike ja Kuldar IX kl. VII klassi võistkond sai 8. 

koha. 

26. jaanuar – TV 10 Olümpiastarti Harjumaa II etapil 

osalesid Tommi V kl ja Anastasija VII kl. Anastasija 

sai vanemate tüdrukute kuulitõukes auhinnalise 

6.koha. 

28.jaanuar – emakeeleolümpiaadi Harjumaa voorus osa-

lesid Emma, Armin ja Kuldar IX kl. 

6. veebruar – bioloogiaolümpiaadi Harjumaa voorus osa-

lesid Nadežda, Melissa ja Jarek VIII kl. 

Aitäh teile! 

Kui teil on midagi, mida tahate 

meie kõigiga jagada, siis võite 

saata oma jutud, mõtted ja 

pildid aadressile 

tagapink@gmail.com 

 
Peatoimetaja Jarek Terasma 

 MÄRTS 

 

04. Gustav Treiberg 

07. Tommi Laanejõe 

09. Argo-Artur Rosumovski 

12. Egne Aavik 

14. Olga Saikovskaja 

13. Ene Loorits 

16. Nastja Sergejeva 

17. Hille Savi 

17. Katrin Hunt 

20. Annika Pau  

22. Taisto Tamm  

24. Matthias Pahkma  

26. Aksel Talvoja 

28. Sander Kiviselg 

 

 APRILL 

 

05. Markus Govorun  

12. Liivia Lander 

13. Siim Belõi 

14. Toomas Kuuse 

15. Kevin Källo 

16. Ronald Rahuküla 

18. Egle Govorun 

19. Ottomar Oga 

23. Aimar Kütt 

25. Luise Talvoja 

27. Armin Uutar 

30. Kristjan Klabber 

  

MAI 

 

01. Maibrit Maidla  

01. Karut Luur  

05. Markus Ring  

06. Irina Jadonist 

07. Kristo Govaljov 

08. Riina Kauppi 

11. Pert Viskar  

11. Andrei Lestberg 

13. Markko Belõi 

14. Jaanika Riitta Lindberg 

15. Mai Trisberg 

15. Ranele Raudsoo 

16. Liis Rätsep 

16. Martin Govorun 

20. Aleksandr Plištš 

24. Cassandra Terasma 

25. Annabel Truuveer 

29. Armen Bairamjan 

29. Sirje Sammelselg 

31. Mathias Hokkonen 

Palju õnne sünnipäevaks!!!  

Ajalehetoimetuse liikmed: 

Jarek Terasma 

Nastja Sergejeva 

Gelly Rämmeld 

Andra Pahkma 

Jaanika Kaup 

Emil Hokkonen 

 

Ajalehetoimetust aitasid: 

Õp Mariann, õp Annika P., õp Mari, 

õp Kristiine, Ranele Raudsoo, Sander 

Sepp. 

 

Sõnu ja komasid aitas õigeks seada õp 

Riina Kauppi. 


