
Kes on meie tänavused lõpetajad? 

RONALD on alati olnud teistsugune, kuid heas 

mõttes. Ta on alati rõõmsameelne ja üritab teis-

te tuju üleval hoida oma naljadega. Ta on alati 

olnud hea õppija, kuid ta on ka laisk. Temaga 

juba igav ei hakka! Edu talle naistega ;) 

(Mareike) 

ARMIN – три полоски, sportiv, naljakas, tark-

pea. (Ronald) 

EMMA – sõbralik, tore, hooliv, heasüdamlik, 

jutukas, naljakas. (Kirsika) 

KULDAR – pugeja, tahab kogu aeg õppida, 

kuigi ise ei oskagi :D. Tegelikult lahe vend, 

sõbralik ja tore. (Armin) 

MAREIKE on lahke, sõbralik ja abivalmis. Ta 

on enamuse ajast positiivne ja töökas. (Markus) 

MARKUS on väga sportlik, aga natuke laisk. 

Kui Markus teeb midagi, siis teeb ta seda hästi. 

Ta on põneva jutuga ja temaga igav ei hakka. 

(Kuldar) 

KIRSIKA on hea sõber. Ta on alati toeks ja 

valmis aitama. Ta on peaaegu nagu haruldus, 

sest on nõus alati oma sööki jagama. (Emma) 
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Mida sa teeksid, kui … ? 

9. klass koos klassijuhatajaga tutipäeva aktusel 

9. klassi eri 
2015/16 

KOSTIVERE KOOLI 

HÄÄLEKANDJA 

Seekord lehes: 

Kõnevõistluse kõned 

Õp Annika usub helges-

se tulevikku 

Saame lõ
petajatega 

tutta
vaks Palju

 põnevaid m
älestu

si 

Õpilased vs õp Annika 

Mida kaamerasilm
 on 

jäädvusta
nud? 



Klassijuhataja pöördumine lõpetajate poole 

Mind valdavad hetkel kahetised tunded. Esiteks ootusäre-

vus ja rõõm, et te kõik, 7 imelist noort inimest, olete nii 

kaugele jõudnud ja mina olen teie üheksast aastast osa 

saanud tervelt 5 aastat. Ma olen seda päeva oodanud ilm-

selt sama palju kui te isegi, sest nüüd ma tean, et te olete 

valmis astuma iseseisvalt oma esimest suurt sammu ise-

seisva elu poole. Jah, ma tean ja usun, et te olete selleks 

valmis.  

Teisest küljest valdab mind kurbus, et ma ei kohtugi teie-

ga jälle sügisel, 1. septembril.  Te olete olnud MINU INI-

MESED tervelt 5 aastat. Ma olen teiega olnud raskematel 

ja kergematel aegadel, kuid ka teie olete olnud võib-olla 

endalegi teadmata mu tugi need 5 aastat ning teadmine, et 

see tugi nüüd ära kaob, on veidike hirmutav. Nii, nagu 

teie peate nüüd õppima oma jalgadel seisma, nii pean ka 

mina õppima ilma toeta seisma nagu noor tammepuu.  

Ma tahan teile rääkida juhustest, saatusest, intuitsioonist. 

5 aastat tagasi töötasin ma suvel haljastajana. Ühel objek-

til rohides jäi mul peenral silma tammepuu võrse, mille 

ma pidin välja rohima, sest esiteks see ei sobinud selle 

peenraga ning teiseks oli seal tegemist mereäärse männi-

metsaga ja tamm ei oleks sinna sobinud. Ma tõmbasin 

selle taime välja ja momentaalselt paelus see mind. Ma 

polnud tükk aega näinud nii imelist vaatepilti. Nimelt oli 

tammetõru seest hakanud välja kasvama väike tammepuu. 

Ta oli umbes 10 cm kõrgune. Ta nägi nii ilus välja, et ma 

mõtlesin, et ma viin ta koju, sest meil kodus ei kasvanud 

ühtegi tammepuud. Ja ma istutasin ta maha, lootes, et uus 

asukoht on talle sobiv ja talle hakkab seal meeldima. Tä-

naseks päevaks on ta kasvanud umbes 60 sentimeetri kõr-

guseks ning tal on kokku 7 oksa. Kas pole see mitte kok-

kusattumus? Saatus?  

Tamm sümboliseerib tugevust, ellujäämist, vaprust ja au. 

Öeldakse, et kui tamm kõnetab teid, siis see on aeg, kus 

saad tunda julgust ja vaprust endas. Mis iganes see ka on, 

kas need on hirmud, kardad midagi saavutada, või puudub 

sul otsustusekindlus. Kui tunned nõrkust või abitust… 

Alati on seal võimalus vabaneda oma probleemidest. 

Tamm tahab, et sa ületaksid kõik oma mured, hirmud, 

ärevuse ja närvilisused. Ei ole midagi, mida peaksid kart-

ma, kedagi teist peale iseenda. Seisa julgelt ja kindlalt, Sa 

oled tugev nagu tamm.  

Nüüd tagantjärele näen ma palju seoseid ning see tamm 

on minu jaoks mitmetähenduslik. Esiteks tuli see tamm 

minu ellu õigel hetkel nagu ka teie, kallid lõpetajad. Tei-

seks oli see väike seeme, mis sümboliseeris lootust ja us-

ku ning nüüd on sellest sirgunud juba kena pisike puu 

nagu ka teist, mu kallid draakonid. Kolmandaks, kuna 

tamm sümboliseerib tugevust ja vaprust, siis aitas see tõe-

näoliselt mul üle saada oma hirmudest.  

Siinkohal tahaksin mina, Annika Pau, anda aru: „Kuidas 

sai minust Kostivere Kooli 32. lennu klassijuhataja?“ Et 

kõik ausalt ära rääkida nii, nagu oli, pean ma alustama 

päris algusest, aasta oli siis 2011.  

Ühel kuumal suvepäeval helises mu telefon. Helistas Kos-

tivere Kooli direktor Vaido Niinesalu ning küsis mult, kas 

ma oleksin nõus sügisest hakkama 5. klassi klassijuhata-

jaks. Ütlen ausalt, see küsimus niitis mind jalust, sest ma 

ei osanud seda oodata. Pärast väikest vaikust, kui ma olin 

suutnud oma kõnevõime taastada, ütlesin, et ma pean sel-

lele mõtlema ja ei saa vastust kohe anda. Mulle anti mõ-

ned päevad aega mõtlemiseks. Esiteks olin meelitatud – 

mind, ilma kogemusteta õpetajat, taheti klassijuhatajaks. 

Samas pani see mind ka muretsema. Mul polnud ju min-

gitki kogemust klassijuhatajana, ma ei tundnud seda klas-

si, ma ei teadnud, millised inimesed nad on. Reastasin 

plusse ja miinuseid nii oma peas kui ka paberil: miks võtta 

see klass või mitte võtta? Ausalt öeldes oli see päris hir-

mutav: ilma kogemusteta oli see nagu pea ees külma vette 

hüppamine. Samas oli mul ka uudishimu, et kuidas ma 

hakkama saan. Ning siis paar päeva hiljem, hommikul 

ärgates, meenus mulle üks oluline mõttetera, mida olin 

aasta tagasi kuulnud.  

Nimelt käisin ma 2010nda aasta sügisel oma koolis ühe 

ülikooli õppeaine raames küsitlust läbi viimas. Pärast 

küsitlust sain ma kokku oma keskkooliaegse klassijuhataja 

Erna Laanperega. Me jutustasime minu tegemistest ning 

siis ütles ta, et ma viivitaks tööle asumisega nii kaua kui 

võimalik, kuid kui ma kunagi kuskile kooli õpetajana tööle 

lähen ja mulle pakutakse võimalust klassijuhatajaks haka-

ta, siis peaksin ma selle ettepaneku vastu võtma. Ta ütles 

ka, et see on väga raske ning palju tuleb tööd teha, kuid 

sellest hoolimata saab oma klassilt väga palju tagasi. 

Võõras koolis on nad inimesed, keda sa tunned kõige roh-

kem ja seega sa saad ka neile toetuda.  

Klassijuhataja Annika: Teie olete olnud minu inimesed! 
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What was once a tiny seed  

of belief for me  

has grown into the tree of life,  

so if your faith is a little tested  

in this or any season,  

I invite you to lean on mine.  

Hope on. Journey on.  

Honestly acknowledge  

your questions and your 

concerns,  

but first and forever  

fan the flame of your faith,  

because all things are possible  

to them that believe. 

-Jeffrey R. Holland- 



See mõttetera tundus nii õige olevat ja saatis mind terve 

päeva, et ma otsustasin ise direktorile tagasi helistada ja 

ütlesin talle, et minust saab 2011. aasta sügisest 5. klassi 

klassijuhataja. See uudis võeti väga rõõmsalt vastu. Ma 

ületasin oma hirmud ja olin tugev nagu tammepuu. Ja nii 

saigi minust Kostivere Kooli 32. lennu klassijuhataja ja 

sellest tammest meie klassi sümbol.  Igakord kui ma vaa-

tan seda tamme, siis meenub mulle Kostivere Kooli 32. 

lend, kes on meeldejääv, auväärne,  tugev ja vapper.  

Nii nagu oksad puul, nii võivad ka meie eluteed kasvada 

erinevates suundades, kuid meie juured püsivad siiski üht-

sena koos. Me kõik oleme eriline osa üksteise eludest.  

Aitäh, Kirsika, Mareike ning Emma, naiseliku sära, lennu-

kate ideede, aktiivsuse ning energia eest, mis te meie klas-

sile andsite! Sügav kummardus teile! Ma tõesti imetlen 

teid ja tänan teid, et te mu omaks võtsite!  

Aitäh, Kuldar, Markus, Armin ja Ronald, et te olemas 

olete ning andsite meie klassile mehelikku energiat, kainet 

mõistust, realistlikke ideid ning avardasite meie silmarin-

gi! Ma südamest imetlen teid ja tänan teid, et te mu omaks 

võtsite!   

Aitäh, 32. lennu  vanemad, kes te olete oma lapsi toetanud 

sellel kooliteel ning selle kõrvalt olnud toeks mulle, abiks 

meie klassile ning olete üleüldiselt olnud toredad, hakka-

jad ning aktiivsed erinevate asjadega kaasa lööma! Mul 

teiega tõesti vedanud! 

Minu soovitus teile, armsad lõpetajad, on, et mida iganes 

te oma elus ka teete, tehke seda südamega ning kui vaja, 

siis võtke mõistlikke riske, ärge kartke tundmatut, sest see 

võib olla parim asi teie elus, nagu teie olete minu elus.  

Annika Pau 
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Aastate vältel on juhtunud nii mõndagi... 
Armin 
Kui me olime algklassides, õigemini vist teises kooliast-

mes, toimusid meil tunnid praeguse perearstikeskuse poo-

lel. Käimas oli vist ajalootund, kui Ronald toppis oma kor-

terivõtme lukuauku ja tegi selle sinna sisse katki. Kooli-

päeva lõpus saadi sellest alles teada. 

 

Kirsika 

Ühes kehalise tunnis, kui koolimaja oli veel kole, mängisi-

me saalis lohistamist. See käis siis nii, et ühte inimest lo-

histatakse ja tõmmatakse jalgadest. Siis oli minu kord ja 

mind hakati lohistama. Ma ei mäleta, kes mind lohistas. 

Tüdrukud lohistasid mind üle saali ja järsku ma tundsin 

valu peas. Tuli välja, et kuskilt oli põrand lahti ja mu juuk-

sed jäid sinna taha kinni. Mul tuli peast suur tükk juukseid 

ära. 

 

Markus 

Ühel päeval üritas Ronald muusikakooli poolel oma võt-

mega ukselukku lahti muukida. Sinna ta võti muidugi 

murdus. Naljakas oli. 

 

Ronald 

Meeles on see, kui Kuldar lõhkus vaasi ära 4. klassis. Ese 

oli väike ja kerge, pall läks sellele pihta. Kui Kuldar selle 

katki tegi, siis ta nägu läks väga mossi ja ta ei julgenud 

õpetajaga rääkida. Õpetaja sai sellest teada ja siis Kuldar 

vaatas talle suurte silmadega otsa ja ütles, et tema tegi sel-

le katki, ja palus vabandust. 

 

Kuldar 
See oli mitmeid aastaid tagasi, aga ma mäletan seda. Ni-

melt ma lollitasin koos teiste poistega tunni ajal ja õpetaja 

sai väga kurjaks. Ta käskis meil TERVE kodukorra ümber 

kirjutada. See oli nii igav ja käsi juba väga valutas, kui 

õpetaja ütles, et aitab kah, ja lasi meid koju. Selle kirjuta-

mine oli nii igav ja tüütu, et see ei unune mul kunagi. 

 

Mareike 

Ma mäletan, et esimeses klassis käies tuli minu klassiõde 

alati tundi hilinemisega. Kuid ta ei tulnud püsti, vaid roo-

mates. Alati unustas ta oma seljakoti garderoobi ja siis ta 

läks jälle vaevaliselt garderoobi ja nii venis alati meie päe-

va esimene tund 15 minutit hilisemaks. 

 

Emma 

Mulle jääb alatiseks meelde see, et sain eesti keele eksami 

hindeks “viie”.  



EMMA 

Mida mäletad oma esi-

mesest koolipäevast? 

Ma mäletan, kes mu saa-

li viis, ja rohkem ma ei 

mäletagi väga. 

Mis on muutunud selle 

aja jooksul, kui sa oled 

siin koolis käinud? 

Ilusamaks on kool muu-

tunud ja lapsi on roh-

kem. Pole ühtegi sellist 

pätiklassi enam. 

Kuidas sa suhtud enda 

klassikaaslastesse? 

Päris normid on. Poisid 

on natuke totud, aga käivad kah. 

Mida arvasid, kui nägid oma klassijuhatajat esimest 

korda? 

Ta tundus hästi rõõmsameelne, tore ja siiras. Ja seda ta 

on ka. 

Mis on sinu kõige piinlikum mälestus kooliajast? 
Ma ausalt öeldes ei taha sellest rääkida. 

Millega sa enda vaba aega sisustad? 
Käin trennis ja niisama olen, chillin. 

Millisena näed oma elu 15 aasta pärast? 
Siis ma olen mingi 30 või? No arvatavasti on mul päris 

hea töö, millega teenib korralikult.  Mul on ilus mees ja 

võib-olla laps ka. Ilus suur maja, koer ja kass. 

Mida soovid öelda järgmistele üheksandikele?  

Et õppige korralikult juba algusest peale, tegelikult 

juba esimesest klassist peale, ja kasutage igat võima-

lust õppimiseks. 

Kas sa tahad, et sinu lapsed hakkaksid ka jalgpalli 

mängima? 
Tahan küll. 

 

KIRSIKA 

Mida mäletad oma esi-

mesest koolipäevast? 
Ma mäletan seda, et mul 

oli selline riietus, mis 

mulle ei meeldinud, ja 

ma mäletan, kui ma sain 

oma aabitsa ja õpilaspi-

leti. Mulle need väga 

meeldisid. 

Mis on muutunud selle 

aja jooksul, kui sa oled 

siin koolis käinud? 
Kool on iseenesest muu-

tunud ilusamaks ja õpe-

tajad on muutunud. 

Kuidas sa suhtud enda 

klassikaaslastesse? 

Ma tahan loota, et hästi. Vahest on raskeid päevi, aga neid 

saab ületada alati. 

Mida arvasid, kui nägid oma klassijuhatajat esimest 

korda? 

Ma ei mäleta, mis ma arvasin temast. 

Mis on sinu kõige piinlikum mälestus kooliajast? 

Ma ei teagi. Mul on neid võib-olla nii palju olnud, et ei 

tulegi ette ühtegi. 

Millega sa enda vaba aega sisustad? 
Olen Emma või Mareikega, käin trennis või niisama sõp-

radega. 

Millisena näed oma elu 15 aasta pärast? 

Ma ei tea, ma loodan, et mul on unistuste töö, perekond ja 

kõik olemas, mida ma elus tahan. Tahaks palju reisida ja 

sõpradega veel olla. 

Mida soovid öelda järgmistele üheksandikele? 

Õppige matemaatikat väga palju, väga palju.  

Milline oleks sulle ideaalne abikaasa?  

Ma ei oska sellele vastata, sest ma ei kujuta veel ette oma 

abikaasat.  

 

MAREIKE 

Mida mäletad oma esi-

mesest koolipäevast? 
Ma mäletan, et ma tulin 

sinna klassi kõige esime-

sena. 

Mis on muutunud selle 

aja jooksul, kui sa oled 

siin koolis käinud? 
Ma arvan, et inimesed, 

õpetajad ja üldse kesk-

kond. Ma arvan, et kõik 

see kord, need reeglid ja 

muud sellist. Kool on ka 

renoveeritud. 

Kuidas sa suhtud enda klassikaaslastesse? 
Ma arvan, et suhteliselt hästi. 

Mida arvasid, kui nägid oma klassijuhatajat esimest 

korda? 

Ma arvasin, et ta on hästi tore ja et ta on hästi sõbralik 

Mis on sinu kõige piinlikum mälestus kooliajast? 

Ma arvan, et mul ei olegi piinlikke mälestusi, sest ma ei 

pelga midagi. Mul on suhteliselt YOLO. 

Millega sa enda vaba aega sisustad? 
Ma söön ja magan. 

Millisena näed oma elu 15 aasta pärast? 
Ma arvan, et ma olen kõik oma eesmärgid täide viinud ja 

elan inimväärset elu. 

Mida soovid öelda järgmistele üheksandikele?  

Ma soovin neile seda, et nad õpiksid väga palju ja kuulak-

sid õpetajat, sellepärast et ma hakkasin õppima alles siis, 

kui viimane veerand hakkas. Okei, tegelt ma siiamaani ei 

ole õppinud. 

Kelleks sa tulevikus kunagi ei hakkaks? Miks?  
Ma ei hakkaks mitte kunagi stjuardessiks, sellepärast et 

ma kardan kõrgust.  
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Lõpetajad küsitlustules 
Andra Pahkma, Jaanika Kaup, Gelly Rämmeld 



RONALD 

Mida mäletad oma esimesest 

koolipäevast? 

Mitte midagi. 

Mis on muutunud selle aja 

jooksul, kui sa oled siin koolis 

käinud? 
Kool on renoveeritud ja roh-

kem ei oska midagi öelda. 

Kuidas sa suhtud enda klassi-

kaaslastesse? 

Päris hästi. 

Mida arvasid, kui nägid oma 

klassijuhatajat esimest kor-

da? 
Tundus selline sõbralik ja hea-

tahtlik. 

Mis on sinu kõige piinlikum mälestus kooliajast? 
See, kuidas ma ukselingi ära lõhkusin. 

Millega sa enda vaba aega sisustad? 
Lauatennise mängimisega, ultimate frisbee’ga tegelemise-

ga ja üldiselt sportimisega. 

Millisena näed oma elu 15 aasta pärast? 
Nii kaugele tulevikku ma näha ei oska veel. 

Mida soovid öelda järgmistele üheksandikele?  
Tuupige palju. 

Kui saaksid ennast teleportida, siis kuhu? 

Riikide suhtes või? No Saksamaale. 

 

 

MARKUS 

Mida mäletad oma esime-

sest koolipäevast? 

Mitte midagi. 

Mis on muutunud selle aja 

jooksul, kui sa oled siin 

koolis käinud? 

Kõik. Klassid, kooli reno-

veerimine, kõik. Absoluut-

selt kõik. 

Kuidas sa suhtud enda 

klassikaaslastesse? 

Hästi. 

Mida arvasid, kui nägid 

oma klassijuhatajat esi-

mest korda? 

Mina ei mäleta. 

Mis on sinu kõige piinlikum mälestus kooliajast? 

Kui … ühe asja ära lõhkusin (naerab). 

Millega sa enda vaba aega sisustad? 

Hobidega: frisbee, erinevad pallimängud. 

Millisena näed oma elu 15 aasta pärast? 
Ma ei tee nii pikki plaane. 

Mida soovid järgmistele üheksandikele?  

Halbu hindeid ja istumajäämist. 

Kui sul oleks soovida kolm soovi, siis mida sooviksid? 

Uusi soove. 
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   KULDAR 

Mida mäletad oma esime-

sest koolipäevast? 

Mitte midagi. Ma ei tea. 

Raske küsimus. 

Mis on muutunud selle aja 

jooksul, kui sa oled siin 

koolis käinud? 
Põhiline on kooli renoveeri-

mine. 

Kuidas sa suhtud enda 

klassikaaslastesse? 

Nii nagu ikka suhtutakse, 

hästi. Nad on asjalikud ja 

abivalmid, toredad. 

Mida arvasid, kui nägid oma klassijuhatajat esimest 

korda? 
Ma ei tea, ma ei arvanud mitte midagi. See oli nii ammu.  

Mis on sinu kõige piinlikum mälestus kooliajast? 

Rasked küsimused, peab mõtlema. 

Millega sa enda vaba aega sisustad? 

Kas arvutis olemisega või trenni tegemisega. 

Millisena näed oma elu 15 aasta pärast? 
Ma ei tea. Ma olen siis 31. Elan koos oma perega, käin 

tööl.  

Mida soovid öelda järgmistele üheksandikele?  
Seda, et üheksas klass on kergem kui kaheksas, välja arva-

tud keemia. 

Nimeta üks asi, mida enamik inimesi sinu kohta ei 

tea. 

Mu silmad on rohelist värvi. 

 

 ARMIN 

Mida mäletad oma esimesest 

koolipäevast? 

Mitte midagi. Ainult seda, kui 

me aabitsa saime.  

Mis on muutunud selle aja 

jooksul, kui sa oled siin koo-

lis käinud? 
Koolimaja, õpilased, õpetajad, 

kõik suhteliselt. 

Kuidas sa suhtud enda klas-

sikaaslastesse? 

Hästi. 

Mida arvasid, kui nägid oma 

klassijuhatajat esimest kor-

da? 

Ma isegi ei mäleta seda, kui ma teda esimest korda nägin. 

Ma ei oska vastata. 

Mis on sinu kõige piinlikum mälestus kooliajast? 

Mul ei olegi väga midagi piinlikku. Kõige piinlikum, mis 

ma mäletan, oli see, kui Kuldar vaasi ära lõhkus ja siis me 

valetasime õpetajale. Aga pärast tuli see välja.  

Millega sa enda vaba aega sisustad? 
Enda hobidega. Kalapüük, jahilkäimine ja jalgrattaga sõit-

mine.  

Millisena näed oma elu 15 aasta pärast? 
Hea küsimus. Ülikool on läbi. Oleneb alast, mida õppinud 

olen, aga millegagi ma ikka tegelen. 



Iseloomustage ennast mõne lausega. 

Olen uudishimulik, mulle meeldib uusi asju õppida, ma 

olen sõbralik ja abivalmis. 

Millega  Te tegelete vabal ajal? 

Vabal ajal mängin võrkpalli, laulan kooris, loen raamatut 

ja kui võimalik või vaba aega rohkem on, käin reisil või 

matkamas. 

Miks otsustasite õpetajaks saada? 

Otsustasin õpetajaks saada, sellepärast et mulle ei meel-

dinud see haridussüsteem, kust ma tulin, ja tahtsin mida-

gi muuta, teha teistmoodi. Mulle meeldivad need ained 

ka, mida ma õpetan. 

Kauaks plaanite jääda Kostivere Kooli õpetajaks? 

Seda ma ei oska öelda, see on lahtine. 

Milline oli Teie esmamulje, kui oma klassi esimest 

korda nägite? 

Ma ei mäleta, see oli nii ammu. Ma räägin siis kahest 

erinevast asjast… Kui ma siia tööle tulin ja suvel alles 

asju sättisin, siis tuli Mareike ja tal vist oli kaasas Jarek. 

Nad tulid minuga tutvuma. Esiteks jäi mulle meelde, et 

Mareike oli hästi särasilmne ja väga uudishimulik. Tal 

oli väga omapärane nimi, mul ei jäänud see kohe alguses 

meelde. Ja siis, kui ma tervet klassi nägin esimest korda 

esimesel septembril, oli väga huvitav see, et nad ei olnud 

kuidagi valmis omavahel suhtlema või kontaktis olema. 

Me ei saanud korralikult mingit tutvumismängu mängida 

ja kuidagi väga kinnised olid kõik. Ma olin ka nendele 

võõras ja sellepärast oli ilmselt teistmoodi. Esmamulje 

oli siis võib-olla „paras pähkel“.  

Kui palju on õpilased muutunud selle ajaga? 

Väga palju. Mis on samaks jäänud, on see, et on säilinud 

õpihimu. Nad on olnud kogu aeg hästi töökad ja saanud 

aru, et neil on vaja teadmisi kuskile edasijõudmiseks. 

Mis on muutunud, on nende omavahelised suhted. Natu-

kene on klassikoosseis muutunud, sest 5. klassis oli neid 11 

ja nüüd on 7 õpilast. Juurde oli vahepeal tulnud Taisto. Tei-

sed on kõik olnud algklassidest samad, pluss need, kes on 

ära läinud. Nende olek, omavaheline suhtlemine on muutu-

nud, nad ise on väga palju kasvanud nii füüsilises kui ka 

vaimses mõttes. Ma näen kui arukad ja nutikad nad tegeli-

kult on ja see on tõesti muljetavaldav. Ma imetlen neid te-

gelikult. 

Millisena kujutate ette oma õpilaste tulevikku? 

Ma arvan, et nad jõuavad kaugele, sellepärast et nad on 

väga jäärapäised ja nad seisavad oma õiguste eest. Selle 

koha pealt ma lükkan neid kerge tundega ellu ja ma tean, et 

nad saavad hakkama, sest nad seisavad enda eest, kui vaja, 

ja nad on valmis tegema koostööd, mis on oluline. Nad on 

avatud ja nende väärtushinnangud on paigas. Ma arvan, et 

nad saavutavad selle, mida nad tahavad, ja ma arvan, et nad 

saavad lisaväärtusi ka juurde. Ma usun, et kui me kümne 

aasta pärast kohtume, siis on nad juba väga edukad inime-

sed.  

Milline on kõige eredam mälestus oma klassist? 

Kas nagu sündmustest? Ma tooksin võib-olla 3 asja välja. 

Üks oli vist viiendas klassis, kui ma tõesti olin väga üllatu-

nud. Kui oli veerandi viimane päev ja oli vahetund, siis 

terve mu klass tuli mu laua juurde, kuna mul on märtsiva-

heajal sünnipäev. Neil oli enda tehtud kaart, neil olid väga 

toredad valged kräsulise peaga tulbid ja nad laulsid ka veel 

ja soovisid õnne. See oli tõesti minu jaoks ootamatu, sest 

mul on vaheajal sünnipäev ja ma tean, et kõik unustavad 

selle tavaliselt ära. 

Ja siis teine, mis mul eredalt on meeles, oli seitsmendas 

klassis, kui oli matkapäev. Me otsustasime teha rattamatka 

ja läksime siia lähedale Jägala joa ümber sõitma. Minnes 

oli vastutuul, aga kõik elasid väga kaasa. Mareikel oli hästi 

raskete käikudega ratas ja me  tegime talle tuulekatet seal 

vahepeal. Tagasi tulles käisime Jägala joa juures, me tulime 

sealt Linnamäe poolt, läksime alla ja rattad jätsime üles. 

Siis kuna Mareike oli läbi omadega ja ratas ei olnud just 

kõige paremas sõiduvormis, siis keegi poistest tegi ettepa-

neku, et lähme läbi jõe. Ma ütlesin, et ei lähe, aga siis kõn-

disime natuke maad edasi ja leidsime ühe koha, kus oli ma-

dalam vesi. Ma kontrollisin vett, tundus täitsa okei olevat. 

Küsisin, kas kõik on nõus võtma oma jalanõud ära ja mine-

ma läbi selle vee. Mulle meeldis see, et see oli väga hea 

näide üllatavast koostööst: me tulime kõigepealt ülevalt 

alla, sest oli vaja need rattad saada ja seal teineteist aidati. 

Siis oli vaja läbi selle vee minna ja poisid läksid ees. Siis 

kellelgi hakkas vist kiiver vette kukkuma ja ma ei mäleta 

kes, aga keegi võttis selle kohe. Poisid läksid esimesena 

üle, siis tüdrukud hakkasid üle minema ja see vool oli päris 

tugev seal kevadisel ajal ja kuidagi hakkas neid kaasa vii-

ma. Päris raske oli neil hoida füüsiliselt ratast maad ligi, 

sest vesi tõstis seda ülespoole. Poisid panid oma rattad ära 
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Annika Pau: Ma arvan, et nad 

jõuavad kaugele. 
Intervjueeris Nastja Sergejeva 



ja tulid ise appi ja näitasid, et nad suudavad olla ikka 

džentelmenid, nad olid väga abivalmid. See on eriliselt 

meeles. Kui me kõik olime lõpuks üle saanud, siis meil 

kellelgi ei olnud ühtegi rätikut kaasas. Me ei olnud arves-

tanud, et me sealt läbi läheme ja ainuke, mis mul oli kaa-

sas, oli pikniku jaoks mõeldud voodikate ja see oli puuvil-

lane. Siis ma panin lihtsalt selle maha ja siis me kõik oli-

me lihtsalt seal peal ja kuivatasime sinna peale need jalad 

ära. Kuidagi sellest matkast on minu meelest kõige ere-

dam mälestus. 

Ja kolmas mälestus on eelmisest aastast, kui me käisime 

Riias. Seal oli kuidagi teistmoodi ja tore. Me läksime õh-

tul kuskil kella kaheksast ekskursioonile, ma ise tegin 

seda linnatutvustust. Meile pakuti väga hea hinnaga Dau-

gava jõe peal laevasõitu ja täiesti spontaanselt otsustasi-

me, et läheme. See ei olnud planeeritud, aga kõigil oli 

raha olemas, nii et läksime tunniks ajaks jõe peale sõitma. 

Meeletu tuul oli, me kõik olime väga õhukeselt riides – 

meile toodi mitu kihti neid fliistekke. See oli suhteliselt 

alguses, kui me alustasime seda ekskursiooni. Pärast seda 

oli ka tore, me läksime kohvikusse sooja teed ja kakaod ja 

kohvi jooma. Seal oli hästi hubane ja kuna ma nagunii 

mõtlesin ekskursiooni lõpus neile tunnistused kätte jaga-

da, siis ma jagasin seal ja selline kuidagi teistsugune mil-

jöö oli. Ja siis me tegimegi ekskursiooni, lõpetasime vist 

kuskil poole kaheteistkümne paiku öösel. Kui me seal 

vanalinna vahel liikusime, siis see oli kuidagi eriti meel-

dejääv. See reis ise oli hästi tore, selline puhkus. 

Kas Te kavatsete võtta uue klassi pärast 9. klassi? 

Ma veel ei tea. Tõenäoliselt, aga ma veel ei ole kindel. 

Mis tundeid see Teis tekitab, et Teie klass lõpetab. 

Kahesuguseid tundeid. Mul on väga hea meel, et nad 

lähevad kuskile edasi, aga samas ma arvan, et ma olen 

nagu kanaema. Ma arvan, et üks emotsionaalsemaid het-

ki on selle aasta lõpuaktus, võib-olla isegi tutikell juba 

enne. Kuna ma olen neid viis aastat tundma õppinud ja 

nendega koos olnud klassijuhatajana, siis väga raske on. 

Teeb kurvaks küll, sest tahaks nendega veel kolm aastat 

olla… (naerab) Aga peab minna laskma. Kurvaks teeb 

ma arvan küll. 

Mis Te arvate kuidas Teie õpilastel eksamitel läheb? 

Kui neil närvid vastu peavad ja nad ise paanikasse ei 

satu, siis ma arvan, et enamik neist teeb eksamid hästi 

ära. Teevad vastavalt oma teadmistele läbi, aga sõltub 

sellest, kuidas neil närvid vastu peavad. 

Mida Te soovite selle aasta lõpetajatele? 

Mhmmm… See küsimus tuli natuke ootamatult, ma pean 

sõnastuse üle mõtlema natuke… Ma soovin, et nad eksa-

mitel säilitaksid rahu ja võtaksid seda kui lihtsalt üht 

etappi, mitte kui elu lõppu, et kui nüüd seda tehtud ei saa 

hästi, siis on maailma lõpp. Jah, ma soovin, et nad säili-

taksid eksamitel rahu ja et nad jääksid iseendaks ja os-

kaksid arvestada teistega. Siis nad saavad elus hästi hak-

kama. 

Mida Te soovitate tulevastele põhikoolilõpetajatele? 

Hakake varem õppima, ärge jätke seda viimasele hetkele. 

Siis ei teki paanikat ka. Tehke koolis tööd kaasa ja sama 

kodus, aga ärge unustage ka lihtsalt oma silmaringi laien-

dada ja puhkama peab ka. 
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Tagapingis rubriigi „Mida teeksid, kui…“ mõte on aren-

dada inimeste fantaasiat ning panna proovile reageerimis-

võime kummalistele küsimustele vastamisel. Üheksanda 

klassi erinumbris keskendume just meie lehe peategelas-

tele ning seega esitasime küsimuse ainult neile ja nende 

klassijuhatajale. Seekord uurisime neilt, mida nad teek-

sid, kui avastaksid ärgates, et kogu see aasta on olnud 

unenägu ja nad peavad üheksandat klassi alles alusta-

ma.  

Mida siis meile vastati? 

Ronald: Siis ma läheks nutaks patja kodus. 

Kuldar: No… Mitte midagi. Läheksin uuesti, aga noh, 

ilmselt oleks see väga lebo. Midagi õppima ei peaks eriti 

ja võib-olla puuduksin väga palju. 

Markus: Teeksin seda kõike uuesti. 

Kirsika: Ma arvan, et ma ei lähekski üheksandasse klassi 

uuesti, sest see on nii jube. Või võib-olla isegi läheks ja 

õpiks korralikumalt. Teeks kõik paremini, õpiks rohkem 

juurde. Jah, see teine on parem vastus. 

Mareike: Ma arvan, et ma oleksin šokis, ja ma arvan, et 

ma pingutaksin rohkem. Kui see uus aasta tuleks, siis ma 

pingutaks rohkem ja õpiks rohkem. 

Emma: Siis ma teeks kõik korralikult ja teeks kõik pare-

mini. Õpiks põhjalikumalt. 

Armin: Nutaksin. Ja siis läheksin kooli – mis mul muud 

üle jääks? 

 

Õpetaja Annikale esitasime küsimuse veidi teistsuguses 

versioonis: “Mida sa teeksid, kui avastaksid ärgates, et 

viimased viis aastat on olnud unenägu ja oled oma 

klassiga alles tutvumist alustamas?” 

Temalt saime sellise vastuse: 

Mhmmmm… Päris raske. Et hommikul ärkan üles ja 

avastan, et see kõik on olnud unenägu… Ma arvan, et 

ootusärevus ja põnevus on see, mida ma siis tunneksin. 

Ma teeksin kõik samamoodi, nagu olen teinud. Ei teeks 

midagi teisiti nendega.  

Mida sa teeksid, kui…? 



 Kes minevikku ei mäleta ... 
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3. klass 

Mareike 

4. klass 

Ronald 

Kirsika 

Armin 

1. klass 

2. klass 



 … see elab tulevikuta 
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5. klass 

6. klass 

8. klass 

Kuldar 

Emma 

Markus 
7. klass 

Õp Annika 



Mõtlesin, et kuna me nüüd lõpetavate lastega päris tihti 

kirjutasime omaloomingulisi luuletusi, siis kirjutan neile 

mõeldes ka ise ühe värsivormis pöördumise. Lisan vürtsiks 

ka nende endi kirjutatud luuletustel põhineva loovtöö. 

 

3. klassi lõpuluuletus 

Meie klassi Kirsika sööb jäätist ikka kirsiga. 

Arutlejal Emmal on pidevalt dilemma: 

kas sõbratar Mareike on sama soe kui päike? 

Õnnelik on Kuldar, ta kaevas unes kulda. 

ei karda talve karmi me klassi vapper Armin. 

Loeb palju meie Ronald, ta lemmikkoomiks "Donald". 

Hea klassivend on Markus, ta'st kiirgab välja tarkust. 

Meid õpetab Evelyne, kes soovib: suvel metsa mine! 

 

Kallis koolilõpetaja! 

Suur suvi käes ja koolilõpp on Sinu uue algus. 

Sa ise oma õnne sepp, kuid meenutagem algust. 

Algklassitunnid olid töised, vahel lõbusad 

ning peale tööd jäi aega veel toimetada tegusalt: 

konkursid, võistlused ja laadad, kus said Sa esineda, 

ekskursid, teatrid, näitemängud, mida imetleda... 

Sul meeldis meisterdada, teha huvitavat, uut, ja elu mõ-

testada, 

Sa püüdsid olla tubli, et kiitust sellest saada. 

Kirsika, Sind meenutades kostab kõrvu muusika: 

nii harras, malbe, seikluslik ja julge – Sul kõiges edu 

soovin ma. 

Mareike, rõõmus päike, mida pilv vahel varjutas, 

soovin, et jätkaksid õpinguis innuga – uudishimu 

ennekõike! 

Ettevõtlik Emma, Su elu on paljude võimaluste 

summa, 

millest tark valik tee, kas emma või kumma! 

Armin, Sul pole raskust, kui kasutamist vajab üks 

valem või termin, 

saatku Sind südikal eluteel Sinu sõprade sisukas 

sumin! 

Kuldar, Su nutikus, tahe ja soov ning mõte, mis 

tundlik kui radar 

ikka vahedat kasutust leidku, sest eesmärk ei saa 

olla madal! 

Ronald, spordipoiss, Sinu huvidering on avar kui 

vetevald, 

aega ei kaota, õpi ja tööta, sukeldu ellu, et leiaks 

koha nii tald kui ka kand! 

Markus, Sa tead, et võrdselt tähtis on kogutud tar-

kus ja samavõrd lahkus, 

Sul soovin võimalusi, et tulevikus kasutatud saaks 

Sinu andekus! 

Õnnitlen Sind kooli lõpetamise puhul! Rõõmsat va-

heaega! 

Uut pealehakkamist, pingutusi ja kordaminekuid! 

Õpetaja Evelyne 

Tervitused endiselt klassijuhatajalt 

omadused, sest tark inimene lihtsalt käsu peale midagi ei 

tee. Seega usun, et selle aasta lõpetajatel läheb elus hästi, 

kui nad õigetel aegadel oma arvamusi ka vaka all suudavad 

hoida ja mõnikord kompromisse teha. 

Meenutusena eesti keele tundidest panen iga lõpetaja ajale-

henumbriga kaasa ühe „janese“. Ma usun, et õpilased tea-

vad, kellest või millest juttu on. 

 

Irja Kingsepp: 

Teie õpitu tulemused on tunnistusel hindelise väljenduse 

saanud, aga mida te siis minule õpetasite? 

 Igast olukorrast saab optimismi ja julge pealehakkamise-

ga üle. (Mareike) 

 Kes palju teeb, see jõuab ja vahel väsib ära ka. (Emma) 

 Malbe naeratus ja heatahtlikkus on alati vajalik. 

(Kirsika) 

 Ei maksa iga päev koolis käia, ka ühe minutiga jõuab 

eksamile. (Markus) 

 Mees loeb õigeid asju, teab vastuseid ja ka seda, mis ta 

töö väärt on. (Armin) 

 Tee rahulikult ja täpselt seda, mida oskad, siis jõuad 

kaugele. (Kuldar) 

 Ka mul on kasulik vahel niisama olla ja õlgu kehitada. 

(Ronald) 

Tuult tiibadesse! 

Riina Kauppi: 

Tänavuste lõpetajatega seoses on mul päris palju mäletusi 

– enamik neist õnneks positiivsed, kuid samas ei saa ma 

öelda, et neid noori oleks olnud väga kerge õpetada. 

Esimest korda kohtusin selle klassi õpilastega 2013. aasta 

sügisel, kui valmistasime koos huvijuhiga ette kooliaasta 

avaaktust. Sinna olid „Koolilaulu“ laulma palutud seits-

menda klassi tüdrukud ning lipuhoidjateks pidid saama 

sama klassi posid. Tüdrukud laulsid päris kenasti, aga 

muusikaõpetaja tegi neile mõned märkused ja parandu-

sed, mis neiukestele sugugi ei meeldinud. Neil oli ikka 

alati oma arvamus vastu öelda, nii et juba esimesest kor-

rast jätsid nad mulle endast väga iseteadlike inimeste 

mulje. 

Hilisemad kokkupuuted andsid sellele kinnitust – terve 

seitsmenda ja kaheksanda klassi vältel oli nii poistel kui 

ka tüdrukutel kombeks igas tunnis millelegi vastu vaiel-

da, põhjendusi küsida, oma rida ajada. Üheksandaks klas-

siks olid nad veidi rahunenud, küllap said aru, et õpetaja-

tega vaidlemine on nagu vasikaga võidujooksmine…  

Ühesõnaga võin siiralt öelda, et nende noortega koos õp-

pimine on olnud väga arendav väljakutse. Eks olegi kaht-

lemine ja põhjenduste nõudmine intelligentsete inimeste 
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Mõned sõnad aineõpetajatelt 



tele. Võib juhtuda, et tänu tervislikule eluviisile tuled ge-

niaalse mõtte peale, mis toob sulle sisse palju raha ning 

muudab kogu maailma. Mina tean, et tervislik eluviis on 

muutnud mu elus nii mõndagi ja arvan, et muudaks meie 

kõigi elus. Aitäh kuulamast! 

Emma Treiberg 

 

Julged teha, julge vastutada 

Head kuulajad, täna olen siin, et teile rääkida teemast 

„Julged teha, julge vastutada“. Usun, et te kõik olete selle 

teemaga kokku puutunud, igatahes mina olen.  

Ameerika ajakirjanik Dorothy Thompson on öelnud: 

"Julgus, tundub mulle, ei ole muud kui jõud, mille abil saa-

dakse üle ohtudest, ebaõnnest, hirmust ja ebaõiglusest." See 

tõesti on nii, või mis? Sest kui tehakse midagi halba või 

juhtub mingi äpardus – eriti kogemata – tuntakse paanikat 

ja hirmu. Aga kui tunnistada, mis juhtus, kaob see paanika 

ja hirm ära. Võib küll tekkida pahandus, aga vähemalt ei 

pea enam sellele juhtumile hirmuga mõtlema. Ja oma teo 

eest vastutamisest võib keegi teine pääseda, keda ebaõigla-

selt süüdistati. Nii et tõesti saadakse julguse abil üle ohtu-

dest, hirmust ja isegi ebaõiglusest.  

Nagu ma ennist mainisin, on see teema ka mind puuduta-

nud mõne juhtumi näol. Siin on üks neist. Kui ma veel alg-

klassides käisin, täpselt ei mäleta, kas teises või kolmandas 

klassis, mängisin koos teistega klassis palli. Ja ma kogema-

ta viskasin palli vastu lillepotialust. See oli üks taldrik, mis 

muidugi purunes tuhandeks killuks ja samal ajal lendas 

pool mulda lillepotist välja, aga õnneks jäi lillepott terveks. 

Mul oli muidugi kohe suur paanika ja hirm, aga õnneks ei 

olnud õpetajat klassis. Ma kähku koristasin kõik killud ja 

mulla ära ning tegin näo, et midagi ei ole juhtunud. Kui 

õpetaja klassi tuli, ei märganud ta midagi, aga mul oli ikka-

gi hirm sees ja ma terve ülejäänud päeva mõtlesin sellele. 

Päeva lõpus, kui teised olid juba ära läinud, võtsin ma jul-

guse kokku ja rääkisin õpetajale kogu loo ära. Õpetaja oli 

küll veidi pahane, aga tal oli hea meel, et ma talle kõik ära 

rääkisin.  

Mõnelgi teist tuli kindlasti mingi oma lugu sellega pähe, 

või mis? Teeme nüüd ühe väikese pausi ja mõtleme kõik 

ühe oma loo üle, mis sellega meelde tuli. Noh, kas teie võt-

site julguse kokku ja rääkisite oma äpardusest või jätsite 

selle endaga? Eks igaüks tegi nii, nagu ta arvas, et oli tol 

hetkel parem, aga mina soovitan alati julguse kokku võtta ja 

rääkida kogu tõde ära.  

Oma loost tulenevalt tahangi teile öelda, et kõige parem on 

ära rääkida kõik, mis juhtus, isegi kõige väiksemate asjade 

puhul. See alati säästab sind hirmust ja paanikast, isegi kui 

sellega kaasneb mingi karistus või pahandus.   

Loodan, et minu kõne suunas teid selle probleemi üle mõt-

lema ja et järgmine kord, kui sarnane juhtum aset leiab, te 

mõtlete minu kõne üle ja kaalute kõvasti oma valikut.  

Aitäh kõigile kuulamise ja kaasamõtlemise eest.  

Kuldar Saaremäe 

Tervislik eluviis kui hea elu alus 

Tere head kuulajad! Täna räägin teile, miks on tervislik 

eluviis kasulik ja mida see endast kujutab. Me ju kõik 

tahame elus õnnestuda ja kõigega hästi hakkama saada. 

Tahame, et koolis oleks hinded head, et tööl oleks kõik 

hästi, et närvid ei oleks mustad ja et väsimus ei tapaks. 

Tervislik eluviis aitab nende tahtmisteni jõuda. 

Paljud inimesed arvavad, et tervisliku eluviisi elamine 

on keeruline, kuid tegelikult ei ole asi üldsegi nii hull, 

kui tundub.  Tervisliku eluviisi kaks ehk isegi kõige 

olulisemat komponenti on järgmised: esiteks õige toitu-

mine ja teiseks piisav aktiivsus ja liikumine. Kui suudad 

neid kahte asja kasvõi osaliselt teha, tunned ennast kohe 

paremini ja värskemalt. 

Õige toitumine ei tähenda ainult seda, et te sööte ainult 

kõike kõige tervislikumat, vaid tähelepanu tuleks pööra-

ta ka toitumise regulaarsusele ning sellele, mida ja kui 

palju millal süüa tasuks. Inimene võiks toituda päeva 

jooksul 5 korda, millest 3 korda on suuremad söögikor-

rad ehk hommiku-, lõuna- ja õhtusöök. Suuremate söö-

gikordade vahepeale võiks mahtuda vahepalad, näiteks 

puuviljad, pähklid, müslibatoonid jms. Samuti peaks 

meeles pidama, et mida mitmekülgsem on toit, seda 

parem. Unustada tuleks rämpstoit ja süüa tuleks rahuli-

kult. Toitudes tervislikult, tunned sa ennast värskema, 

kergema ja tervislikumana. Tervislik toit mõjutab ka 

meie mõtlemist ja meeleolu. Seega suudad sa paremini 

omandada teadmisi ning su keha jaksab rohkem teha.   

Selleks, et kehal oleks kergem vajalikke toitaineid 

omastada, on olulisel kohal ka regulaarne liikumine 

ning füüsiline aktiivsus. Kuna suuremal osal inimestel 

on istuv töö, seda ka kooliõpilastel, tuleks päevas kind-

lasti leida mingisugune aeg aktiivsemaks liikumiseks. 

Selleks ei pea alati olema mingisugune konkreetne tree-

ning, vaid piisab ka sellest, kui inimesed näiteks lõuna-

pausil läheksid liikuma. Selleks võib olla veidi tempo-

kam jalutuskäik punktist A punkti B või liftide asemel 

treppide kasutamine. Väga suurepärane on, kui leiate 

endale spordiala, mida armastate ja naudite täiel rinnal. 

Mina leidsin enda jaoks jalgpalli ja peale seda avastasin, 

et kehaline aktiivsus on nagu imeväel mu hindeid paran-

danud. Peale trenni tunnen ennast hästi, sest tean, et 

olen täna pingutanud ja enda kallal vaeva näinud. Füüsi-

line tegevus mõjutab ka meie aju, suudan palju kiiremi-

ni ja paremini mõelda, kuna käin trennis. Iga kord, kui 

ma hakkan alla andma, mõtlen ma, et ei ma ei anna alla, 

sest ma olen jalgpallur. Arvan, et jalgpallist saadavad 

sõbrad, kogemused, teadmised, hea tunne ning kiire 

mõtlemine aitavad viia hea eluni. Unustada ei tohiks ka 

piisavat und, mis aitab samuti ajul mõelda ning tegutse-

da.  

Ühesõnaga toitudes tervislikult ja liikudes piisavalt, 

suudame me mõelda ja tegutseda vastavalt oma võime-

Kõnesid 9. klassi kõnevõistluselt 
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Meie Eesti 

Austatud kohalviibijad! Täna olen siin selleks, et rääkida Tei-

le, millisena näen mina Eesti tulevikku. Eesti ühiskond on 

päris mitmekesine, meil on palju aktiivseid ja loomingulisi 

noori, palju häid mõtteid ja ideid ja eriti on meil soov midagi 

ära teha. Muidugi on ka meie keskel neid inimesi, kes ei oska 

oma eluga midagi peale hakata, kuigi neil on piisavalt võima-

lusi ja haridustase on ka sellise väikese riigi kohta hea. 

Eesti tuleviku kujundame me ise. Millised me olime eile, mil-

lised täna ja millised homme. Jüri Gümnaasiumi tunnuslause 

võiks meid kõiki kõnetada: „Täna parem, kui eile“. Kui me 

kõik oleksime iga päev paremad, õpiks rohkem, heidaks oma 

inetud sõnad lausetest välja, aitaks kasvõi naabrinaist siis 

leian, et meie väike Eesti oleks parem koht elamiseks, siin 

õppimiseks ja töötamiseks. Meil on väga palju tulevikulootu-

seid ja ka neid, kes end veel ei ole jõudnud teostada. Need 

inimesed toovad meile au ja kuulsust, mis tõstab ka teiste rii-

kide kodanike teadlikkust meie riigist ja tõstab nende austust 

meie vastu. 

Ilmselgelt on väga palju mõjufaktoreid, mis meie arengut aeg-

lustavad, näiteks meie julgeolek, majandustase, sisse-ja välja-

ränne, maavarade vähenemine, neid võiks lõpmatuseni nime-

tama jäädagi. Kuid kas Te ei leia, et kõik on meie endi teha, 

meie ju oleme see Eesti, meie kohus on seda kaitsta ja armas-

tada, ükskõik milline see ka poleks. Meie saame muuta Eestis 

toimuvat, meie valime endi seast esindajad, meie maksame 

makse, käime koolis ja tööl. Eesti käekäiku mõjutamegi MEIE 

ise, meie tehtud teod ja ka tegemised, mis meid veel ees oota-

vad. Arvan, et Eesti areneb veel jõudsasti, me oleme juba nii 

palju arenenud, meil on oma tehnika, tööstus-ja teenindusette-

võtted, haridustase, valitsus – meil on toimiv riik. 

Muidugi mõjutab meie riigi edasist käekäiku ka see, et meil on 

väga palju noori, kes lähevad riigist välja ja jäävad sinna, nad 

leiavad seal töökoha ja loovad pere. Ainukesed, kes siia jää-

vad, on pensionärid, kellele riik maksab pensioni, kuid raha 

riigile paraku sisse ei tule. Väga suur tegur on meie rahaline 

seis, kuid praegu oleme ilusasti hakkama saanud ja saame ka 

edaspidi, kuigi jah raha pole kunagi palju, seda on alati vaja. 

Maavarad, mis on meie rikkus ja tuluallikas, vähenevad para-

ku ja sellepärast plaanitakse Eestisse ehitada tuumajaama, 

kuna arvutuste kohaselt saab põlevkivi meil umbes 50 aasta 

pärast otsa ja me ei taha hakata importivaks riigiks, mis läheks 

palju kallimaks. Ja kuna Eestis elab väga palju neid inimesi, 

kes saavad miinimumpalka, siis oleks tuumajaama ehitus Ees-

tile majanduslikult kasulik ja see hakkaks pikapeale ka raha 

sisse tooma. 

Lõpetuseks tahan öelda, et meie riigil tegelikult pole midagi 

viga, siin on väga hea elada ja meie tulevik on meie endi kä-

tes. Kui me näeme vaeva, siis tuleb ka tasu. Hoiame kokku, 

koos me suudame liigutada mägesid! Eesti tulevik on tõusu-

teel, Eesti saab hakkama. 

Mareike Averson (kõnevõistluse võitja) 

 

Eesti majanduse tulevik 

Lugupeetud kuulajad, täna olen tulnud siia, et kõnelda Eesti 

majanduse tulevikust just seetõttu, et majandus on teema, mis 

mõjutab igat inimest, olgu ta kas noor või vana, töötu või hõi-

vatud. Majandusest oleneb inimeste heaolu, hariduse kvaliteet, 

ühiskonna tervis ning paljud teised inimest mõjutavad tegurid. 

Majandus on riigi ja ühiskonna alustala. 

Kui me küsime endilt, milline on Eesti majandus no näiteks 

kolmekümne aasta pärast, siis me jääme hetkeks mõttesse ning 

hakkame oma peas küsimust üksikasjalikult menetlema. Meile 

tulevad meelde ainult negatiivsed uudised sellest, kuidas ini-

mesed aina rohkem välismaale tööle lähevad, rahvastik vähe-

neb ja vananeb ning majanduse kasv võrreldes teiste Balti 

riikidega on väiksem. 

Me kuuleme tihti, kuidas eelmainitud riikides käivad pidevalt 

suured riigireformid, et majandust elavdada ning tuleviku hea-

olu poole pürgida. Miks arvavad meie poliitikud, et 2005-ndal 

aastal tehtud reformid kiiresti muutuvas globaalses majandus-

mudelis veel jätkusuutlikud on? Eriti irooniline on siin veel 

mainida, et koalitsiooni näotu liiderpartei nimi on Reformiera-

kond, mis võiks just oma poliitilise niši taasavastada reformi-

de näol. Muidugi tuleb meil olla õnnelik selle üle, et võrreldes 

paljude teiste postsovetlike riikidega on meil niigi hästi, kuid 

me saaksime paremini hakkama. Kohe kõvasti paremini. 

Loomulikult ei saa me nõuda, et meie majandus oleks samal 

tasemel näiteks Šveitsiga, kus viimane sõda kestis 1847. aastal 

26 päeva ning neil on olnud aega tööstuse ja majanduse aren-

guga kaasa minna. Miks aga ei võiks me neist šnitti võtta ning 

rohkem rahvahääletusi teha? Neil on see väga hästi toiminud, 

miks mitte ka meil sellist valitsemist proovida? Esindaks see 

rahva huve ju palju rohkem, kui iga nelja aasta tagant pärast 

propagandasõda valitud erakondade endi huvide realiseerimi-

ne. Rahvas saaks rohkem valitsemises osaleda ning süükoo-

rem ei lasuks ainult valitsusele. Meie noore riigina, mis on 

nüüdseks olnud võõrvõimust 25 aastat vaba, peame seda roh-

kem kiirustama ning tegema kõik, et meie majandus suudaks 

jätkusuutlik olla. 

Mida saaks selleks aga teha, et Eesti toppama ei jääks? Kas 

üldse saame me midagi teha või juhtuvad need asjad nagu nad 

juhtuma peavad? Tsiteerides ekspeaministrit Mart Laari, kes 

väga julgelt ning otsekoheselt nimetas valitsust 

pehmokogukonnaks: „Näib, et mitte ei julgeta enam teha, vaid 

sellest isegi mõtelda. Suu, tõsi küll, liigub endiselt lobedalt. 

Sealt kuuleme, kuidas kohe-kohe käivituvad kuskil suured 

ning radikaalsed reformid. Vahest tõesti Lätis või Leedus. 

Eestis meenutab olukord paraku vana tähelepanekut, et suuga 

teeb suure linna, käega ei kärbsepesagi.“ 

Küsime siis endilt, mida teha, et asja parandada? Valitsus on 

jäänud ajast maha. Tegeletakse pseudoprobleemidega ning 

omavahelise poliitmänguga, kuid tähtsad asjad unustatakse 

ära. Aktsiiside tõstmine on kõigest ajutine meetod, kuidas 

majandust elavdada. Kõrged tööjõumaksud on loodud eeldu-

sel, et sellega kogutakse rohkem raha riigi kassasse. Tegelikult 

tehakse endile karuteene. 

Eestis läheb umbes 53% protsenti palgast maksudeks, mille 

tegelikult maksab lõppkokkuvõttes kinni tööandja. Mõtleme 

natukene, et me ise oleme suurettevõtte juht, kes tahab midagi 

toota, siis miks peaksime me just siin seda tegema, kui mujal 

on ettevõtluskulud väiksemad? Pikemas perspektiivis vaadates 

on ettevõtlus just see, mis meid meie majandusgeograafilises 

positsioonis edasi viib. 

Eesti Nokia on väikeettevõtted, kuid tehakse kõik, et ettevõtja-

te elu raskendada ning jälgida seda, mida teevad nad enda 

teenitud tuluga, näiteks üle tuhande euroste arvete deklareeri-

mine, sõidupäeviku pidamine jne, kuigi riigiasutustes kontroll 

praktiliselt puudub ning maksuraha raiskamine ebavajalikele 

tarvikutele ning bürokraatiale on meeletu. Selle asemel, et 

riigiasutustes raha raisata ning riigikogus 101 liiget üleval 

pidada, võiks riik raha pigem investeerida ettevõtlusesse, info-

tehnoloogiasse ning ka põllumajandusse, mis praegu ning ar-

vatavasti ka tulevikus Eestit aina rohkem mõjutama hakkavad. 

Eestil on viimane aeg valida, kas me tahame stagnatsiooni 

jääda, või hakkame tõsiste asjadega tegelema ning liigume 

tuleviku suunas. 

Armin Uutar 
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KULDAR: Mai Trisberg, Marju Tannberg ja Annika 

Pau, sest nende õpetamisviis oli omamoodi põnev võrrel-

des teiste õpetajatega.  

MARKUS: Kalli Hein, Annika Pau ja Karin Harju. Sel-

lepärast, et nad olid väga head õpetajad ning teadsid, 

mida nad teevad ja õpetavad.  

ARMIN: Annika Pau, Kalli Hein, Mai Trisberg . 

RONALD: Allan Kasuk - andekas kitarrist, oli meeldiv 

õpetaja. Annika Pau - hea loodusainete õpetaja, aktiivne 

inimene ning laheda iseloomuga. Toomas Känd - minu 

esimene lauatennisetreener, korraldas palju lauatennise-

turniire, millel osalesin, oli üldiselt hea ja lahke õpetaja.  

KIRSIKA: Annika Pau, Irja Kingsepp ja Toomas Känd - 

need õpetajad olid mul kõige kauem.  

EMMA: Annika Pau, ta oli alati toetav ja asjalik klassiju-

hataja. Toomas Känd, nalja sai ja nokamüts pidi peas 

olema. Karin Harju ja Kalli Hein olid ühed parimad õpe-

tajad, kes mul olnud on.  

MAREIKE: Irja Kingsepp - teda oli tunnis väga hea kuu-

lata, kuna ta alati rääkis väga palju, teadmisi jagus. Anni-

ka Pau - ta ei lasknud meil kunagi pead norgu lasta, oli 

meie "meeskonna kapten". Toomas Känd - ta andis alati 

peale võistluseid tunnist vabastusi.  

 

 

 

KULDAR: Kostivere Kool oli väga tore, kuna seal oli 

hea õpetajate kollektiiv ja ka sõbralikud õpilased. 

MARKUS: Eks see üks paras pommiauk oli, aga tõtt-

öelda pole viga.  

ARMIN: Tore kool. 

RONALD: Toredad koolisisesed üritused ja õpetajad.  

KIRSIKA: Jään meenutama, kui armas väike koht see oli 

mu kodu lähedal. Ning ma ei saa enam nii kaua magada 

kui Kostivere Koolis käies.  

EMMA: Õpetajad on väga vastutulelikud ja kool on alati 

ilus, puhas ja soe koht. 

MAREIKE: Väga muutusterikas kool. Toredate mäles-

tuste maja, kuhu tahaks inimeste pärast alati tagasi tulla.  

Õp Irja: Üheksandale klassile tulevikuks? Väga tõsine 

küsimus. Niisama lahmida ei saa ju. Peab mõtlema natu-

ke. Nad on ju kõik toredad, tublid lapsed. Võiks ütelda 

vanasõna, et julge pealehakkamine on pool võitu. Üks-

kõik, mis asi see ka ei ole, et alustaksid julgelt, võtaksid 

ette ja pürgiksid oma eesmärgi poole. 

Huvijuht Ranele: Minu nõuanne on selline, et järgige 

oma unistusi. Ehk siis kõik, mida te soovite, on tegelikult 

võimalik teostada ka, kas ühel või teisel viisil. Vaadake 

kaugele ja lennake kaugele. 

Õp Riina: Ma soovitaksin eelkõige olla julge ja järjepi-

dev oma unistuste täitmisel ja samas mitte lasta argitoi-

metustel oma elus liiga tähtsat kohta saada. Ehk siis 

püüdke leida aega ka puhkamiseks ja natuke oma lähe-

dastega olemiseks. Sellegipoolest on põhiline, et oma 

unistuste nimel tuleb tegutseda. 

Õppealajuhataja Eele: Soove on igasuguseid. Aga eel-

kõige soovin seda, et nad leiaksid selle eriala, mis neid 

huvitab, ja hoolimata oma vanemate tahtest, ajaksid ikka 

oma asju. Jääksid endale kindlaks, nii et see amet, mille 

vastu neil huvi on, et nad läheksid seda õppima ja ei hoo-

liks sellest, mida teised ümberringi arvavad sellest ame-

tist või elukutsest. Ja et neil eksamitel hästi läheks, sest 

nad on nii õpihimulised ja ma arvan, et kõik eksamitule-

mused saavad olema kui mitte just viied, siis neljad. Ja 

mõned äkki jõuavad ka kiituskirjani. Et nad saaksid palju 

reisida ja, et nad pere looksid, et nad oleksid õnnelikud. 

Õp Katrin: Enesekindlus on väga hea iseloomuomadus, 

aga kui liiga enesekindel olla, saab olema tulevikus ras-

ke. Otsige see õige piir positiivse enesekindluse ja nega-

tiivse enesekindluse vahel. 

Õp Hille: Soovin, et te alati järgiksite enda unistusi ja 

püüdleksite nende poole ning oleksite väga kohusetund-

likud ja ei jätaks oma asju viimasele momendile. 

Õp Sirje: Tulevikuks kindlasti kainet meelt, julget pea-

lehakkamist ja ennekõike usku iseenda oskustesse, tead-

mistesse. Ja vaprust kõike seda katsetada, mida sa soo-

vid. Minu arvates kõik üheksanda klassi õpilased on vä-

ga edumeelsed ja tublid olnud koolis ja tulevikus saavad 

kõigega hakkama, mida nad soovivad ja mida nad ise 

julgevad proovida. 

Õp Tõnu: Ma arvan, et jätkake samas vaimus. Tõsise 

töö tegemisega jõuab kaugele. Ainult unistamisega ei 

jõua kuhugi. Aitäh teile. 

Direktor Olga: Selle aasta lõpetajad on äärmiselt tore-

dad ja armsad inimesed ja millegipärast sisetunne ütleb 

mulle, et neil läheb elus väga hästi. Ja ma soovitaksin 

neile olla julged  ja alati, kui nad seisavad mingi valiku 

ees, siis ikka kaaluda ja teha õige valik oma elus, sest 

tihti võib valiku tegemine muuta terve eluetapi. Ja kind-

lasti mitte kunagi ärgu tehku asju, mille pärast öösel ma-

gada ei saa. Soovin neile, et elus oleks väga palju seiklu-

si ja huvitavaid hetki. Ilma selleta ka ei tohi olla. 
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Milliseid soove või soovitusi on Teil 

selle aasta lõpetajatele tulevikuks? 

Kes õpetajatest jäävad selle aasta 

lennule alatiseks meelde? 

Kuidas jäävad lõpetajad Kostivere 

Kooli meenutama? 

Üheksandikud koos õp Tõnuga 



 

 
 

 
 

 

VS 

Küsimusi esitas Jarek Terasma 

Küsimused 

1. Mitu 2013. aasta ÕS-i on eesti keele klassis? 

2. Mis aastal valmis Kostivere pesapalliväljak? 

3. Mis aastal sai Andrus Umboja esimest korda Jõeläht-

me vallavanemaks? 

4. Kes Eesti kuulsustest on pildil? (pilt 1) 

5. Kes või mis on Venemaa vapil? 

6. Kes juhtisid saadet „Reisijaht“? 

7. Mis on roheline, karvane ja näeb välja nagu koletis? 

8. Millal hispaanlane ütleb „Tere hommikust!”? 

9. Mida mõtleb elevant, kui püherdab jahus? 

Õiged vastused: 

1. 18 (täpsem vastus saab punkti) 

2. 2012. aastal (täpsem vastus saab punkti) 

3. 2009. aastal (täpsem vastus saab punkti) 

4. Getter Jaani 

5. Kahepealine kotkas 

6. Kerttu Jukkum ja Teele Viira 

7. Roheline karvane koletis 

8. Siis, kui ta oskab eesti keelt 

9. Mõtleb, et ta on suur pelmeen 

Vastused 

Võitsid üheksanda klassi õpilased! 

Õpetaja  Õpilased  

Pilt 1 



LEHT 9 TAGAPINK  VÄLJAANNE 12  

 

*** 

Esimeses usuõpetuse tunnis teatab 

õpetaja: 

„Pidage meeles, lapsed! Need, kes 

õpivad neljadele-viitele, lähevad 

paradiisi. Aga need, kes kahtedele-

kolmedele, lähevad põrgusse!” 

Juku ajab käe püsti: 

„Aga õpetaja, kas siis kooli elusalt 

lõpetada ei tohigi?”  

*** 

Telefonikõne: 

„On see politsei?” 

„Jah.” 

„Mu naaber müüb kanepit.” 

„Ah nii? Ja paljuga?” 

„20 eurot gramm!” 

„Noh, see pole kallis... Võite jul-

gelt ära võtta!”  

*** 

„Emme, ega mul rohkem vistrikke tu-

le?” küsib Juku. 

„Ei, pojake.” 

„Suurepärane! Aga miks?” 

„Uutele pole enam ruumi!”  

*** 

„Isa, miks kommid krabisevasse pabe-

risse pakitakse?” küsib Juku. 

„Et kõik kuuleksid, kuidas su ema 

dieeti peab,” vastab isa.  

*** 

„Te tõite analüüsiks mitte oma uriini, 

vaid õunamahla.” 

„Jumal hoidku, mis ma siis Jukule koo-

li kaasa andsin?!!”  

*** 

Õpetaja: "Loodan, et ma enam ei taba 

sind võõrast vihikust maha kirjutamas." 

Juku: "Mina loodan sama!"  

 

 

*** 

Mitu blondiininalja on maailmas 

olemas? 

Vastus: Mitte ühtegi sest kõik on 

päriselt juhtunud  

*** 

“Teie poeg joonistas klassitahvlile 

sihukese kärbse, et ma põrutasin 

oma käe ära, kui seda maha lüüa 

püüdsin!” kaebab õpetaja Juku isale. 

“Ah, see pole midagi – eile maalis 

ta meie vanni sellise krokodilli, et 

ma hüppasin hirmuga läbi vannitoa 

ukse koridori!” kiidab isa.  

*** 

Pärast sakslaste kallaletungi palunud 

Poola Lätilt abi: "Saatke tanke!" 

Läti president Ulmanis küsinud vas-

tu: "Kas saadan ühe või mõlemad?” 

*** 

Parim pakkumine: koolilõpetajatele 

eksamihinded –20%! 

Anekdoodid 
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Aita värskelt põhikooli lõpe-

tanud Rikol leida tee tema 

uue koolimajani!  

Labürint 
Ajalehetoimetuse liikmed: 

Jarek Terasma 

Nastja Sergejeva 

Gelly Rämmeld 

Andra Pahkma 

Jaanika Kaup 

Emil Hokkonen 

 

Ajalehele tegid kaastööd: 

Selle aasta lõpetajad, õp Annika Pau, tublid 

aineõpetajad. 

 

Sõnu ja komasid aitas õigeks seada õp Riina Kauppi. 

Karikatuur 

Lõputunnistus muudab 
kohe rohu rohelisemaks 
ja taeva sinisemaks... 

Karikatuuri autor: Emil Hokkonen 



21 käsku tulevastele üheksandikele: 

1. Meikige ennast tunni ajal. 

2. Mängige telefonidega 24/7. 

3. Ajalooklassis tõmmake arvutijuhtmed välja. 

4. Käige Adidase dressidega koolis (три полоски). 

5. Kandke koolis fooliummütse. 

6. Sööge seemneid. 

7. Tuulutage koridore. 

8. Käige katuseid mööda. 

9. Käige riides, nagu oleks kogu aeg tutipäev. 

10. Küsige töömehelt suitsu (ta annab küll!). 

11. Süüdistage kõiges õpetajat. 

12. Laulge matemaatika tunnis Peetri laulu. 

13. Võtke lemmikloom kooli kaasa. 

14. Tehke vähemalt kord nädalas poppi (Michelson, 

27.05.2016). 

15. Tunnis ärge mingil juhul õppige. 

16. Vene keele tunnis süüdistage kõiges seda, kes kõige 

paremini vene keelt oskab. 

17. Laske oma sisemine loom välja. 

18. Ärge spordipäevale minge (eriti Loole). 

19. Kandke valgeid sokke ja pruune sandaale. 

20. Pange kooli vara õpilaste koolikottidesse. 

21. Käige õpetajate toast süüa võtmas. 

 

NB! Täitke kõiki neid punkte 100 protsenti!* 

* lugeda irooniliselt 

Lõpuklassi õpilased 2016. a 


