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Mis on tulekul?

Sisukord


Juhtkiri

» lk 2

04.10

pildistamine



Arvamuslugu

» lk 2

05.10

õpetajate päev



Ülevaade huviringidest

» lk 3

10.10-14.10

leivanädal



Intervjuu õp Kadriga

» lk 4

Huvitegevuse galerii

» lk 5

21.10

ettelugemispäev




Õpetaja vs õpilane

» lk 6

22.10-30.10

SÜGISVAHEAEG



Meelelahutus

» lk 7
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Juhtkiri: Kiirelt valminud esimene lehe- Arvamus: Ole aktiivsem, eksole!?
Nastja Sergejeva
number
volikogu.

Peatoimetaja Jarek Terasma
Head uue kooliaasta algust kõigile
ajalehehuvilistele! Selle Tagapingi
numbri saime eriti kiiresti valmis, sest
oli tulemas mihklipäeva laat, kus poole müügist saadud tuluga toetatakse
IV klassi Oliveri perekonda. Tahtsime ka omalt poolt õla alla panna.
Ajalehe väljaandmisega nägime palju
vaeva. See ajalehenumber on küll
väiksem, kui tavalised ajalehed meil,
aga selle numbriga oli siiski palju tegemist. Pidime kohe tegutsema ja
mõtlema, mida kajastada meie mihklipäeva laada erinumbris. Tagapingist
leiate ringide kirjeldused, intervjuu
uue matemaatikaõpetaja Kadri Lillega, kindlasti ka „Õpetaja vs õpilane“
rubriigi ja muidugi ka palju meelelahutust.
Ajalehetoimetusel tekkis selline mõte,
et sellest aastast alates on igas väljaandes ühes ajaleheeksemplaris üllatuskleeps, mis on kuskile ajalehe vahele ära peidetud, ja on üks võitja,
kes võidab endale laheda auhinna.
Sirvige tähelepanelikult oma lehte ja
otsige kollast värvi naerunägu. Kui
olete selle üles leidnud, tulge ajalehetoimetuse liikmetele näitama.

Samas on ka neid, kes ei
viitsi üldse midagi teha.
Nad veedavad oma aega
nutiseadmetes ja rikuvad
sellega oma tervist. Nad ei
taha mitte millegagi tegeleda, sest nad ei viitsi, ja võiFoto: Google
malik on, et nad lihtsalt poTänapäeval on hästi palju le leidnud midagi endale.
erinevaid spordialasid - iga- Mina leian, et aktiivsus tuüks leiaks endale selle, mil- leb alati kasuks, näiteks
les ta on väga osav. Kuid on spordiga tegelevad inimeka selliseid inimesi, kes ei sed on parema tervisega kui
viitsigi otsida endale tege- need, kes ei tee midagi.
vust ja nad ei kavatsegi mi- Need noored, kes käivad
dagi teha. Aga milleks? On kuskil trennis või mujal huolemas ju erinevaid tablette viringis väljaspool koduja erinevaid aineid, millega kohta, saavad palju uusi tutsaaks saledaks.
vusi. Alati ei pea käima
Aktiivsusest üldiselt rääkides ei olegi Eesti inimesed
nii väga laisad. On hästi
palju klubisid, kes kutsuvad
noori ja täiskasvanuid trenni tegema. Mis on väga hea.
Mina arvan, et nad ei teegi
seda nii väga raha pärast,
vaid neid huvitabki see, et
inimesed päriselt teeksid
midagi.
Kooliõpilased on vägagi
aktiivsed igas mõttes: nad
esindavad koole, nad aitavad korraldada erinevaid
üritusi. Selleks on ka olemas eraldi koht, kus saaksid
õpilased käia, näiteks õpilasesindus või siis noorte-

kuskil trennis ega midagi,
võidki olla oma lähiümbruses ja olla igati abiks, selle
kasu on see, et oled teistele
abiks ja sellega sa sisustad
oma aega.
Seega soovitan kõigile leida
selle trenni või selle ringi,
kus sa oled osav, või kui
oled sõnadega osav, saad
kõva häälega väljendada
oma arvamust. Kui sa ei
tea, milles oled andekas, või
ei tea, mis asjad sind täpselt
huvitavad, mine ja proovi
järele. Meie Kostivere Koolis on antud selleks sulle
hea võimalus.
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Mis toimub huviringides?
Kuna sel aastal oli õpilastel võimalus huviringide
tööga tutvuda juba septembrikuus, tekkis hea võimalus anda lühike ülevaade mõningatest ringidest
just nende osaliste silme läbi. Oktoobrikuus alustavad Kostivere Kooli huviringid ametlikult oma
tööd ja ehk on just siinsest kirjeldusest abi neile,
kes veel lõplikke valikuid ei ole teinud.
Maadlus - ära passi, tule trenni!
Mina ise olen käinud juba kolm aastat
maadluses, aga ei ole otseselt maadelnud,
sest ei saa maadelda, kui sul ei ole jõudu. Juba nüüd, kui
olen vähemalt kolm aastat treeninud, saan hakata maadlema, kuna olen kogunud piisavalt jõudu. Hetkel ma käin
Kostiveres ja linnas trenni tegemas, mul on kokku kaheksa trenni nädalas. Maadlemine on kõige loomulikum treenimisviis ja maadlussaal on hea koht, kus laps saab areneda.
Alguses, kui sa tuled, siis on hästi raske, sest enamik harjutusi on vastupidavuse treenimiseks. Ja hiljem, kui oled
pidevalt käinud ja hästi kaasa teinud, siis hakkavad asjad
aina paremini välja tulema.
Nastja Sergejeva
Muuseumisõprade kirev elu

LE HT 3

Võrkpall - tule ja proovi!
Kui rääkida meie kooli huviringidest, siis tuleb paljudele ilmselt meelde robootika või
spordiring. Peale spordiringide toimub meie koolis ka
kergejõustik ja võrkpall (olemas on ka teisi spordiga
seotud huviringe/trenne). Mina isiklikult eelistan võrkpalli. Võrkpallis tegutseme selle järgi, kui palju on inimesi kohal ja mis tasemel nad on. Eelkõige keskendume võrkpalliharjutustele. Treeningud toimuvad kaks
korda nädalas: teisipäeval ja neljapäeval. Kui oled vähemalt 5. klassi õpilane, siis tule ja proovi! ;)
Gelly Rämmeld

Meisterdamisringis on toredad õpetajad
Meisterdamisring toimub neljapäeviti
kell 14.10–16.00. Me meisterdame seal
paberist, kangast, niidist, riidepuudest,
papist, vahel teeme ka süüa. Ringijuhid
on Ranele ja Mari, nad on väga toredad õpetajad.
Meile meeldis kõige rohkem riidepuust sallihoidja
meisterdamine. Soovitame tulla Mari ja Ranelega
meisterdama, see on tore ring.
Annabel, Miia-Maria, Anni Egeli, Adeele Maria
Robootikaringist Robotexile!

Meile meeldib selle ringi juures see, et me räägime igasugustest vanaaegsetest sõdadest ja inimestest, käime kalal,
jalutame Kostivere vahel ja lahendame ülesandeid.

Meie koolis on saanud traditsiooniks robootikaring. Miks on see ring eriline? Eks
ikka sellepärast, et enne jõule pääsevad parimad tiimid
Euroopa suurimale robootikavõistlusele Robotex. Mis
me teeme enne Robotexi? Me saame kokku teisipäeval
või neljapäeval. Iga tiim ehitab endale roboti (olgu selleks siis kas LEGO sumorobot või midagi muud) ja teeb
sellele ka programmi. Ja nii meie aeg möödubki. Minule see meeldib. Juhendaja on meie kooli vilistlane
Kuldar Saaremäe. Tule ja proovi järele!

Anni Egeli, Anni ja Jorven

Gelly Rämmeld

Muuseumisõprade ringis õpime tundma
kodukandi lugusid, vaatamisväärsusi,
oleme käinud muuseumis, Liukivil, Saha kabelis,
Vandjala külakiigel, joonistanud ajamasinaid, jahtinud
fotokaga huvitavaid objekte, meisterdanud nukke, tegelenud koriluse ja kalapüügiga.

Ajalehering - siin saab nalja!

Mängige sulgpalli ja olge rõõmsad edasi!

Alustasime ajaleheringis käimisega kaks nädalat tagasi. Siin on erinevaid võimalusi, näiteks loovuse ja koostöö arendamine. Me saame õpetajatega intervjuusid läbi viia, ristsõnu kokku panna, viia läbi küsitlusi ja teha palju muud põnevat. Siin on
väga huvitavaid tegevusi, aga ka palju hulle kaaslaseid.
Siin saab palju nalja. Meie kavatseme siin veel kaua olla.

Sulgpallitrenn on Kostivere Koolis uus huviala ja see toimub teisipäevaõhtuti.
Sulgpallis me mängime pitsa mängu, peale
seda teeme serve ja harjutame kokkumängu.
Treener on vabameelne ja kogemustega, hooliv treener.
Inimesed, kes tahavad trenniga liituda, on alati oodatud.
Tulge trenni tegema, olge rõõmsad edasi!

Karoliina Meigas, Johanna Maria Maripuu

Bryan Cristofer Varik Pires
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Intervjuu õpetaja Kadri
Lillega
Küsitles Jarek Terasma

Kelleks tahtsite lapsena saada?
Lapsena?! Mm, ma vist mäletan,
et lasteaiaõpetajaks, sellepärast et
mu ema oli lasteaiaõpetaja. Ja siis
ma mäletan, et väiksena tahtsingi
olla õpetaja.
Kus Te olete varem töötanud?
Kõigepealt esimene töökoht oli
mul trükikojas, kus ma töötasin
müügisekretärina ja sealt ma läksin lapseootuspuhkusele. Järgmine töökoht oli Tallinna Ühisgümnaasium, kus ma siis töötasin siiamaani, selle sügiseni.
Mis on olnud kõige meeldejäävam juhtum Teie õpetajakarjääri jooksul?
Kas see on selline nagu üksikjuhtum? Võis siis mõni pikem? Mul
endal on kunagi meelde jäänud
see, kui kunagi aastaid tagasi (ma
olin vist töötanud neli aastat koolis või midagi?) mul oli 7. klass –
suhteliselt keeruline seitsmes
klass – ja siis seal oli üks tüdruk,
kes üritas hästi … kuidas nüüd
öelda … kas mind endast välja
viia või... noo ühesõnaga selline,
kes kogu aeg üritas väga halvasti
öelda jne jne. Siis ma paar korda
rääkisin temaga peale tunde ja
kuu aega hiljem istus ta mul täp-

selt pinkide ees ja järgnevad aastad oli tal mul puhas viieline, kes
osales Tallinna Ülikooli õpilasakadeemias ja lõpetas 12. klassi
kiituskirjaga. Et see ongi minu
jaoks kõige sellisem meeldejäävam, kes alguses hästi vastu võitles, aga eks neid koolis ole palju,
kes meelde jäävad.
Mis Teid Kostivere Kooli tõi?
Kostivere Kooli tõi mind see, et
kodu on töökohale oluliselt lähemal. Teiseks kindlasti see, et ma
töötasin eelmises kohas kümme
aastat ja tundsin, et äkki oleks aeg
muutusteks. Olin leidnud, et oleks
vaja töökohta muuta.
Mis on Teie esmamulje Kostivere Koolist?
Väga hea! Väga-väga hea!
Mis on olnud kõige suurem ehmatus või üllatus Kostivere
Koolis töötades?
Ehmatust ei olegi olnud. Õpilased
on nagu ikka õpilased on, õpetajad nagu ikka õpetajad. Positiivne
või selline, mis mind positiivselt
üllatas, oli see, et kuidas siin õpetajate vahel info liigub ja üldse
kuidas siin koolis kõik toimib.
Siin on nagu pere, siin ei ole nagu
kool, vaid kõik nagu toimib perena. Info liigub suurepäraselt ja
tehakse koos igasuguseid üritusi.
Millega Te vabal ajal tegelete?
Kui nüüd päris aus olla, siis mul
vaba aega ei ole. Mul on kolm
last. Ühel lapsel on väga selline
hobi, mis vajab ka meie vaba aega. Siis mu vaba aeg kas kulub
rohkem selle suurema lapse hobile, mis on motoüritusel osalemine,
või siis niisama oma perega koos
olemisele.
Kui Te saaksite Kostivere Koo-
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lis midagi muuta, siis mis see
oleks?
(vaikus….) Hetkel ma ei muudaks
küll midagi, ma olen alles nii vähe
töötanud siin. Ma ei oskagi siin
midagi muuta veel.
Mis on Teie suurim unistus?
Suurim unistus? Hmm. Mul ei
olegi mingit unistust. Ma arvan, et
kui võtta nüüd lähiaja unistust,
siis oma perega Norra reis ette
võtta, see oleks hetkel suur unistus.
Palun kirjeldage ennast kolme
lausega.
Avatud. Ma arvan, et rõõmsameelne. Äkki peab natukene negatiivset ka olema? Vahepeal liiga
selline nõudlik? Kindlaksjääv,
ajan oma jonni taga
Mis on Teie arust õpetajaametis
plussid ja miinused?
Üleüldse õpetajaametis? Plussid
on kindlasti see, tegelikult see on
nii puss kui ka miinus, et kunagi
ei hakka igav. Iga päev võib olla
täiesti uus ja erinev teistest. Kindel miinus on see, et ma võtan
igat õpilast tõsiselt. Kõik lähevad
mulle väga hinge, et võib-olla mõni ka natukese rohkem. Mul on
olnud alati väga head suhted õpilastega, aga on kindlasti ka halbu
suhteid, sest kõigiga ei peagi alati
klappima, et see ongi minu jaoks
raske pool. Aga positiivne pool on
see, et ma saan edasi anda oma
teadmisi väga suurele hulgale inimestele.
Kas Te sooviksite Kostivere
Kooli ajalehe lugejatele veel midagi öelda? Mida?
Mida? Et (naerab) ei oska midagi
öelda. Pange oma lapsed Kostivere Kooli!

V Ä LJ A A NNE 1 7

T A G A P I NK

LE HT 5

Huvitegevuse galerii

spordinädal

spordinädal

Toimunud üritused
01.09

kooliaasta avaaktus

12.09-16.09 spordinädal
16.09

matkapäev Kõrvemaal

21.09

lastevanemate koosolek

22.09

etendus “Moraal” Arukülas

23.09

lasteteater Lepatriinu
etendus “Heategu”

23.09

külalised Saksamaalt

26.09-30.09 puu– ja köögiviljanädal
29.09

mihklipäeva laat

1. septembri aktus

matk Kõrvemaal

lasteteater
Lepatriinu

Õpetaja vs õpilane

VS

Küsimused
1. Mis kellast kellani on lahti Kostivere Meie toidukaupade pood laupäeval?

Õiged vastused
1. Kell 11.00-20.00

2. Mitu muuseumi on Jõelähtme vallas?

3. 9

3. Mitu ust on muusikaklassi koridoris?

4. 22. septembril

4. Millal algab ametlikult sügis?
5. Mis on enimlevinud mehenimi Eestis?

5. Aleksandr
6. Ieva Ilves

6. Kes on pildil?

7. Pind pepus

7. Mis on 1 puu ja palju liha?
8. Mida saab ilma käte abita kinni hoida?

8. Hinge

2. kaks

9. Number 9

9. Mis muutub väiksemaks, kui ta tagurpidi keerata?

Vastused

Seekord võitis õp Sirje!

Küsimusi esitas Nadežda Sergejeva
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Anekdoodid
Keegi mees kleebib poe seinale kuulutust: “Kolimisteenus.
Purjus juhid, ebaviisakas teenindus, ooteaeg 3 kuud.”
Seda märkab teine mees ja ütleb: “Kuulge, olete te hull
või?! Kas te siis ei näe, et otse
teie kuulutuse kõrval on teine:
“Kolimisteenus. Kained juhid,
üliviisakas teenindus, ooteaeg
3 päeva.” Pärast teie oma lugemist tellib igaüks ju selle esimese firma!!!”
“Täpselt nii! See on kah minu
firma…”
***
„Nüüd küll aitab, pean silmaarsti juurde minema!!“
„Miks siis?“
„No iga kord, kui supermarke-

tisse sisse astun, läheb silme ees
kirjuks. Vaatan hindu – silmad lähevad punni. Vaatan rahakotti –
mitte ühtegi eurot ei näe!!“
***
Kaksikvendadel on narivoodi. Üllar magab üleval ja Allar magab
all.
***
Laps läks kooli, parem kõrv paistes
ja õpetaja kohe küsib: “Mari miks
sul kõrv paistes on?“
„Ma käisin isaga kalal ja kärbes
istus mu kõrva peal,“ vastas Mari.
„Küll see pidi ikka suur kärbes olema“ ütleb õpetaja.
„Ei olnud, õpetaja. Isa lõi ta ainsa
aeruhoobiga maha!“
***
4-aastane Juku läheb pärast emaga
tülitsemist nördinult oma tuppa.
Mõne aja pärast näeb ema teda

Ristsõna
NB! Lahenda ristsõna ja/või sudoku, too
lahendus oktoobrikuu jooksul administraatori või ajalehetoimetuse kätte ja
võid võita üllatusauhindu!
Punane ja kollane on ...
1. Rõngaga planeet
2. Mis on sõna „terav“ antonüüm?
3. Mis ringi annab õpetaja Sören Jõõras?
4. Millised roosad linnud elavad kolooniates?
5. Mürgiseen, mis on väga tuntud?
6. Mis päev oli selle aasta 11.septembril?
7. Päevapaabusilm ehk...
8. Sügislill mille perekonda kuuluvad nii ronitaimed kui ka põõsad?
9. ,,Kuristik Rukkis" autori keskmine nimi?
10. Mis on igas klassiruumis?
11. Maiuspala, hõrgutis.

LE HT 8

kohvriga esikusse marssimas.
„Kuhu sa kavatsed minna?” küsib ema.
„Ma ei kavatse kuhugi minna,”
vastab Juku, „ma olen veel liiga
väike. Siin sees on sinu asjad...”
***
Alguses lõi jumal taeva ja maa.
Kõik ülejäänud asjad on tehtud
Hiinas.
***
Paradiis.
Peetrus võtab väravas uusi hingi
vastu.
Nähes üht mustanahalist, küsib
ta:
„Nimi?“
„Leonardo di Caprio!“
Segaduses Peetrus helistab Jumalale ja küsib:
„Šeff, kas Titanic uppus või põles ära…?“

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

Sudoku
Täida tühjad ruudud!
Igas ruudus, reas ja tulbas peavad olema numbrid
ühest kuni üheksani.
Ükski number ei tohi reas, tulbas ega ruudus korduda.

Ajalehetoimetuse liikmed:
Jarek Terasma
Nadežda Sergejeva
Nastja Sergejeva
Karoliina Meigas
Johanna Maria Maripuu
Gelly Rämmeld
Ajalehele tegid kaastööd:
Bryan Cristofer Varik Pires,
Anni Egeli Kivikangur, Jorven
Tsahkna, Anni Laanejõe,
Annabel Truuveer, Miia-Maria
Süve, Adeele Maria Rosenberg.
Sõnu ja komasid aitas õigeks
seada õp Riina Kauppi.

Palju õnne sünnipäevaks!!!
SEPTEMBER

21. Andreas Alaveer

NOVEMBER

02. Karolyn Lell

22. Aurelia Matveus

02. Andre Niitmäe

04. Adeele Maria Rosenberg

26. Kelli Luik

04. Norman Talvoja

08. Ave Talve

27. Karoliine Mäeste

05. Herman Viires

08. Mari-Liis Lestberg

29. Emili Haugas

08. Eric Põliste

11. Gelly Rämmeld

30. Liis Lestberg

08. Henri Mänd

11. Kristjan Känd

09. Tormi Treiberg

15. Joonas Pääsuke

OKTOOBER

15. Daniela Laura Nossova

15. Urmo Arakas

02. Jorven Tsahkna

18. Henry Aduson

16. Helje Saarepera

04. Rait Lander

18. Laura Kaasik

16. Eliina- Erika Lakhk

08. Miia-Maria Süve

19. Kristiine Järve

17. Jessica Kolesov

20. Joonas Tael

20. Irja Kingsepp

18. Aile Tuuder

23. Artur Lomp

20. Oliver Pääsuke

20. Monika Algo

29. Jaroslava Sergejeva

25. Siim Sepp

20. Anabell Merimaa

30. Markus Lehe

20. Mari Leen Lestberg

31. Karel Jaakson

21. Melissa Prošutinskaja

