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Sniff saadab 

kostakatele tervitusi! 

Tähelepanu! Sören 
on vallaline! 

Mida arvad Sina 
kooli riietumis-

reeglitest? 

Nuputa ja võida! Rebaste ristimine: 

üheksandikud piinasid 

viiendikke 



Tänapäeval on hästi erine-

vaid riietumisstiile ja iga-

üks saab ise valida, mida ta 

kannab. Kui vanasti oli nii, 

et kannad seda, mida anti, 

siis tänapäeval on kõik tei-

siti. Nimelt Eestis on sadu 

poode ja kõik nad on erine-

vad. Ühes on ühtemoodi, 

teises aga teistmoodi tooted. 

Ka hinnad on erinevad, 

kuid võib-olla on seal kõrval 

poes sama asi, aga paar eu-

rot odavam, nii et tasub ala-

ti üle vaadata. 

Koolides on enam-vähem 

pooled asjad ära keelatud, 

kuna need ei ole viisakad 

vms. Kuigi mina arvan se-

da, et õpilane peaks käima 

koolis sellega, mis on mu-

gav, mitte selles, mis on et-

te nähtud. Võib-olla mõned 

riided on tõesti sellised, mi-

da ei kanta koolis, kuid see 

on meie stiil, mida ei saa 

muuta. Igal inimesel saab 

olla erinev käitumine ja sõ-

navara, aga oluline on ka ta 

stiil ehk ta soeng, riietus 

vms.  

Tänapäeval on väga tähtis, 

mis firma riideid inimene 

kannab. Populaarseimad 

firmad on praegu näiteks 

Nike, Adidas, Converse, DC 

ja Timberland. Need riided 

on mugavad, ilusad ja vas-

tupidavad. Nende firmade 

tooted on enamasti suhteli-

selt sportlikud ja seetõttu ei 

saa neid alati koolis kanda. 

See on väga kurb, sest õpi-

lastel ei lubata moodsalt ja 

mugavalt riietuda. 

Kui mina väike olin, kandis 

mu vanaema pantaloone, 

aga tänapäeval ei kanta 

neid enam üldse. Riietumis-

reeglid on muutunud ja 

praegusel ajal on pikad 

aluspüksid asendunud re-

tuusidega. Tüdrukud käi-

vad nüüd enamasti pükste-

ga, aga võiks ju käia seeli-

kutega, sest kleidi või seeli-

kuga käia on viisakas. Sa-

mas ei ole need just kõige 

mugavamad, kuna sukk-

püksid ajavad sügelema jne.  

Mina arvan, et koolis tuleks 

käia sellega, millega on hea 

ja mugav olla. Samas ka ei 

tohi unustada viisakusreeg-

leid ja tuleks riietuda enam-

vähem viisakalt, mitte käia 

päris suvaliste riietega. Stiil 

näitab inimese omapära ja 

isiksust, nii et kooli juht-

kond võiks pöörata sellele 

rohkem tähelepanu. 

Arvamus: Kanna seda, millega 

tunned end mugavalt! 
Anastasija Sergejeva 
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Juhtkiri:  

Teeme 2016. aastale 

otsa peale 

 

 

 

 

 

 

Peatoimetaja Jarek Terasma 

Kindlasti panite tähele, et meie ajale-

hel on uus kaanekujundus. Mõtlesime 

midagi ägedat selles suhtes välja ja 

meie arust on tulemus hea! Tänane 

leht on meie ajalehetoimetuse kõige 

mahukam number, sest me oleme nii 

tublid ja teeme oma tööd suure huvi-

ga ja loodame, et teile see ka meeldib. 

Leiad meie ajalehenumbrist ka õpilas-

te ja õpetajate küsitlused, mida viisi-

me läbi riietusteema kohta ja seda 

kommenteerib kooli direktor. Igas 

ajalehes on ka intervjuu youtuber´iga  

ja seekord küsitlesime Sniffi, lugege, 

mis ta soovitab Kostivere Kooli õpi-

lastele!  

Kohe-kohe on meil ka jõulud ukse 

taga ja seoses jõuludega küsitlesime 

kooli direktorit Olga Saikovskajat, 

kes edastab meie kooliperele jõuluter-

vituse.  

Sellest õppeaastast on iga ajalehe-

numbri ühes eksemplaris ka pisike 

kleeps ära peidetud artiklite vahele – 

see, kelle ajalehe vahel on kleeps, on 

pisikese auhinna omanik. Eelmise 

üllatusauhinna võitis 6. klassi õpilane 

Kevin Källo. Nii et hakka sirvima! 

Kindlasti täida nuputamisülesandeid, 

sest just Sina võid olla järgmine õn-

nelik võitja.  

Ilusat teise veerandi lõppu ja rahu-

likku jõuluootust! 

Vanaema pantaloonides 
Autor: Johanna Maria Maripuu 



Ka sel aastal otsustas ajalehetoi-

metus võrrelda esimese ja ühek-

sanda klassi eelistusi, et saada tea-

da, kui erinevad on õpilased olene-

valt vanusest. Palusime noorema-

tel ja vanematel valida, milliseid 

variante nad järgnevatest eelista-

vad: 

 Suvi või talv  

 Coca-Cola või Fanta või Sprite 

 Makaronid või kartulipuder 

 Must või valge 

 Hommik või õhtu 

 Arvuti või telefon 

 Koer või kass 

 Matemaatika tund või eesti kee-

le tund  

 Kool või lasteaed 

  Jäätis või šokolaad 

 

Iga esimese ja üheksanda klassi 

õpilane sai igast kategooriast vali-

da vaid ühe variandi. Tulemused 

olid sellised: 

Peaaegu kõik üheksandikud eelis-

tavad suve, samal arvamusel on ka 

enamik esimese klassi lapsi, kuigi 

seal on ka palju talve eelistajaid. 

Üheksandike jaoks on Fanta ja 

Sprite ühevõrra maitsvad, Coca-

Colat eelistab 1 inimene. Esimese 

klassi jaoks on Coca-Cola kõige 

maitsvam, Sprite´i armastab 4 ini-

mest ja Fantat 2.  

Suurem osa 9. klassi õpilasi sööks 

pigem kartuliputru kui makarone, 

aga esimene klass sööks parema 

meelega makarone.  

Musta ja valge eelistajaid on ühek-

sandas klassis peaaegu võrdselt, 

üks valge värvi pooldaja on siiski 

rohkem. Esimeses klassis armasta-

takse ka valget rohkem kui musta. 

Suurem osa üheksandikke on õhtu-

inimesed, esimese klassis aga on 

hommikuinimesed. 

Üheksas klass peab telefonist veidi 

rohkem lugu kui arvutist. Ka esi-

mene klass eelistab rohkem telefo-

ne.  

Koeraarmastajaid on üheksandas 

klassis rohkem kui kassiarmasta-

jaid. Ka väiksemad õpilased ar-

mastavad koeri rohkem.  

Enamik üheksandikke oleks pigem 

matemaatika tunnis kui eesti keele 

tunnis. Matemaatika tunnis oleks 

meelsamini ka esimene klass. 

Kooli ja lasteaia seis on üheksan-

dike arvates suhteliselt võrdne, aga 

lasteaeda pooldab siiski üks inime-

ne rohkem. Esimeses klassis ollak-

se ülekaalukalt kooli poolt.  

Peaaegu kõik üheksandikud ar-

mastavad jäätist rohkem kui šoko-

laadi. Sama olukord on ka esime-

ses klassis.  

Selgus, et üheksas ja esimene klass 

on paljude asjade suhtes ühel mee-

lel. Siiski on ka valdkondi, kus 

nende arvamused erinevad väga 

palju. Huvitav oleks teada, kas 

need eelistused aastatega ka muu-

tuvad?! 
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Kumba eelistad? 
Jarek Terasma 

Tagapingi rubriigi „Mida teeksid, kui…“ mõte on 

arendada inimeste fantaasiat ning panna proovile rea-

geerimisvõime kummalistele küsimustele vastamisel. 

Esitasime suvaliselt valitud inimestele küsimuse “Mida 

sa teeksid, kui sul oleks palju raha ja piiramatult 

vaba aega?” 

Saime päris erinevaid vastuseid:  

 Läheksin Hispaaniasse. 

 Ostaks endale väga palju asju ja oma sõpradele ka. 

 Ostaksin igast asju. 

 Magaksin. Aaa okei, võtaksin mingisuguse 

Volvo740 2.3 turbo rida-5. Ehitaksin nelikveoliseks 

ja oleksin maailma kuningas. 

 Kui mul oleks palju raha, ostaks endale suure maja, 

väiksed koerad ja siis, kui mul oleks palju aega, siis 

ma oleks sõpradega õues ja ma ei tea enam. 

 Ma annaks kõik raha heategevusele 

 Hmmmmmmm… Ääää ma käiksin vähemalt ühe 

korra kinos ja annetaksin ülejäänud raha sellele vähi-

liidule. 

 Ma käiksin välismaal. 

 Ei tea. 

 Siis ma reisiksin palju ja täidaksin veel enda täitmata 

unistused. 

 Arvatavasti ma reisiks hästi palju, ma kulutaks raha 

oma pere peale, ma tegeleks endaga, ma avaks mingi 

firma ja ma ei tea… Ilus tulevik, kui raha on palju. 

 Investeeriks kuhugi ja siis läheks reisile. 

 Annetaksin lastekodule näiteks. 

 Magaksin ja raha jääks alles. 

 Käiksin reisimas. 

 Ostaksin lossi. 

 Ostaks iPhone 7 ja siis ma annetaksin raha heatege-

vuseks ja sööksin pitsat. 

 Oi, läheks reisima. Siis kutsuks kõik sõbrad kokku ja 

teeks ühe toreda matka näiteks loodusesse ja naudiks. 

 Siis ma reisiksin väga palju ümber maailma. Siis 

vaataks, mis edasi saaks. 

 Ma arvan, et ma läheks reisile ja siis vaataks, mis 

edasi saab. Annetaksin heategevuseks ja läheks kel-

lelegi appi. 

 Siis ma kõigepealt puhkaksin end välja, siis ma os-

taksin neid asju, millest on puudus olnud või seda, 

mida pole raatsinud osta. Kindlasti aitaksin selle ra-

haga ka kedagi teist, oma lähedasi, neid, kes seda 

vajavad. Ja selle vaba ajaga ma veedaksin rohkem 

aega oma lähedaste seltsis. 

 Ehitaksin maja, teiseks läheks reisile ja kui mul on 

piiramatult seda raha ka siis ma ilmselt tegeleksin 

heategevusega, et panustaks heategevusse. 

Mida teeksid, kui…? 



5. oktoobril toimus õpetajate 

päev. 9. klassi õpilased andsid 

tunde ja õpetajad said möllata 

eelkooliõpilastena. Direktoriks 

oli sel päeval Nadežda Sergejeva 

ja õppealajuhatajaks Jarek 

Terasma. Päev algas kogunemi-

sega, kus õpetajatele anti tunnis-

tused, et nad on vallandatud. 

Kõigil, kaasa arvatud õpetajatel 

ehk eelkooliõpilastel, oli neli 

tundi. 

Õpilaste tähelepanekud ja mul-

jed: 

Eelkooliõpilased (õpetajad) nä-

gid haiged välja, nad kandsid 

terve päeva helkurvesti. Neil olid 

segased patsid ja kaasas kaisu-

loomad. Nad nägid üldse segased 

välja. Tunnid olid lahedad. Eesti 

keel oli väga lahe (õps oli Jarek). 

Bio oli ka väga vinge (õps oli 

Nadja). Matemaatika mõnedele 

meeldis, mõnedele mitte (õps oli 

Silver). Ajaloo (Sulo) osas jäid 

õpilased eriarvamusele, sama 

lugu oli ka vene keelega 

(Melissa). Ülejäänud õpsidega 

ajaleheringi liikmetega tunde 

polnud. 

Vahetunnis eelkooliealised möl-

lasid (nagu tavaliselt).  Väiksed 

tatikad jooksid ringi ja karjusid 

hullemini kui tavaliselt, sest koo-

lis polnud korda.  

See oli olnud üks erilisemaid 

õpetajate päevi, sest tegevused 

olid teistsugused. Õpetajad said 

ka nautida seda päeva ja kiusata 

üheksandikke. 

Eelkooliõpilase (õpetaja) tähele-

panekud ja muljed: 

Enne õpetajate päeva anti meile 

võrdlemisi vähe infot selle kohta, 

mis toimuma hakkab. Meil kästi 

kooli tulla helkurvestidega ja eel-

kooliõpilaste riietuses. Püüdsime 

siis neid nõudeid täita ja kõik õpe-

tajad nägid minu meelest väga to-

redad välja. 

Päeva alguses vallandati meid eri-

nevatel põhjustel töölt – põhjendu-

sed olid üsna leidlikud ja vaimu-

kad, kuigi enamik meist vist ei ol-

nud nendega päriselt nõus. Tore oli 

see, et meile oli muretsetud ka 

vahvad kingitused, mis kompen-

seerisid meie kurbust vallandamise 

üle. 

Pärast vallandamisteate saamist 

olime ametlikult eelkooliõpilased. 

Suur osa meist võttis seda rolli vä-

ga tõsiselt ja andis endast parima, 

et ka vastavalt (või veidi ülepingu-

tatult) käituda. Tegime uute õpeta-

jate elu päris raskeks ja ei olnud 

just kõige distsiplineeritumad las-

teaialapsed. 

Esimeses tunnis pidime vaatama 

filmi, kuid kuna hakkasime protes-

teerima, siis ei tulnud sellest mida-

gi välja. Lõppkokkuvõttes vaatasi-

me YouTube’ist neid videoid, mi-

da ise tahtsime. Teise tunni ajal 

täitsime erinevaid töölehti, millest 

mõned olid täitsa toredad, kuid osa 

neist olid ka üsna tüütud või liht-

salt idiootsed (näiteks ei saanud 

keegi meist aru, miks lastele arvu-

tamine mingite tobedate võtetega 

keerulisemaks tehakse). Viimane 

tund oli täitsa tore, sest seal män-

gisime kuldvillaku mänge.  

Ma usun, et enamiku jaoks meist 

oli see väga huvitav ja meeldejääv 

päev. Vahelduseks oli mõnus olla 

natuke teises rollis ning käituda 

veidi lapsikumalt. Ühtlasi oli tege-

mist ka väga väsitava päevaga, 

sest kogu see lärm, mida me ise 

tekitasime, oli päris kurnav. Iga 

päev sellises seltskonnas küll vii-

bida ei tahaks, aga kord aastas 

võib seda teha küll! 

Õpetajate (üheksandike) tähele-

panekud ja muljed: 

Ettevalmistused olid suured ja pla-

neerimine algas kaks nädalat enne 

üritust. Meil olid demokraatlikud 

valimised ja direktoriks valiti Mar-

kus Govorun ning õppealajuhata-

jaks Jarek Terasma, aga päev enne 

sündmust direktor muudeti. Klas-

siga kogusime kokku raha ja ostsi-

me pärisõpetajatele kingitusteks 

igasugust nänni. Koostasime ka 

käskkirjad, et õpetajad on vallan-

datud. Põhjused olid erinevad 

(näiteks pohmelliga kooli ilmumi-

ne või tunni ajal jutustamine jne). 

Jagasime ametid omavahel ära, nii 

nagu keegi soovis. Ja siis oligi kät-

te jõudnud see päev… Kõik olid 

seda põnevusega oodanud, aga 

päeva lõpuks kõik kahetsesid.  

Nadja: Juba esimese tunni ajal va-

jati direktori abi. Õpetajad lärma-

sid ja lollitasid. Ma siis jooksin 

sinna, samal ajal jooksis neil film 

(„DeadPool“). Ma panin filmi 

pausile ja subtiitrites jäi ekraanile 

ropp sõna. Eelkooliõpilased hak-

kasid küsima, mis see tähendab. 
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Hullumeelne 
õpetajate päev 

Eelkooliõpilased selfie’sid klõpsimas 



Ma ütlesin, et see on võõrsõna ja see tähendab: 

„marju korjama“. :D 

Jarek: Kui ma õpetajatele tundi andsin, siis oli klas-

sis suur lärm. Kui ma vaikust tahtsin, virutasin rusi-

kaga vastu lauda ja arvutil viskas pildi tasku! :D La-

he oli ka see, et kui õpilane Ranele midagi ütles, pidi 

ta kohe püsti tõusma ja seisma terve tunni.  

Melissa: Mulle pakuti altkäemaksu nelja eest ning 

kui me 3. klassiga välja läksime ja ülesandeks oli 

korjata vahtralehti, siis paljud tõid nende asemel kas 

tigusid, vihmausse või teiste puude lehti. 

Karoliina: 1. klassi töövihikus oli harjutus, millest 

isegi mina ei saanud aru, aga naljakas oli see, mida 

õpetajad korraldasid. 

Silver: Kõik õpilased said ülesannetest aru ja enamik 

neist said viied. Selle kooli õpilaste puhul on see vä-

gagi tore. 

Üldkokkuvõttes oli õpetajate päev väga tore, kõigil 

oli väga lõbus. Tort, mida õpetajate toas pakuti (aitäh 

Joosepi emale!), oli väga maitsev. Torti süües saime 

jagada oma kogemusi ja see oli väga lahe. 
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Õpetaja Melissa oma tublide õpilastega 

Meid ootab ees pikk ja mõnus jõuluvaheaeg. Tihti-

peale saan küsimusele “Mida sa koolivaheajal tegid?” 

vastuse “Ei midagi. Niisama olin. Igav oli.” Hea ini-

mene, kas sa tõesti aru ei saa, et see siin on sinu enda 

elu ning ainult sina otsustad, mida sa sellega peale 

hakkad ja kuidas sa seda sisustad? Kujuta ette, oled 

seitsmekümneaastane ning  lapselapse küsimusele 

“Mida sa oma elus teinud oled?” vastad “Ei noh, ikka 

niisama olin”. 

 

Arvan, et inimelu eesmärk on miski muu ning toetub 

kolmele vaalale: 

1. Enesearendamise vaal, 

2. Maailmaparandamise vaal, 

3. Maailmaga-harmoonias-olemise ehk elunautimise 

vaal. 

Kõik need kolm vaala on aasta lõpuks eriti näljased 

ning vajavad jõulutoitu. 

 

Siin on mul sulle 9 soovitust (9 on minu lemmiknum-

ber), mida võiks koolivaheajal teha selleks, et sinu 

vaalad saaks ka peolaualt midagi näksida: 

1. Kohtu sõbraga, kes ei õpi sinuga ühes koolis, keda 

pole ammu näinud 

2. Mine metsa või mere äärde, hinga sügavalt, vaata 

ringi – kas ei ole ilus? 

3. Mine teatrisse, muuseumisse, näitusele või kontser-

dile: sealt saavad head ja paremat sinu hing ja aju. 

Võta sõber kaasa. Kui sõber ei tule, siis vanaema 

tuleb meeleldi. 

4. Proovi kuulata muusikat, mida sa tavaliselt ei kuu-

laks. 

5. Tee süüa, kutsu sõber külla ning vaata koos  tema-

ga mõnda väga vana filmi. 

6. Osta üks hea raamat, loe see läbi ning siis kingi 

sõbrale: saad olla kindel, et just see raamat on luge-

mist väärt. 

7.  Proovi veeta üks telefoni- ja arvutivaba päev. Sel-

list päeva võiks sisustada vastavalt punktidele 1., 2. 

ja 6. Punkt 3. sobib ka juhul, kui pole suurt soovi 

tervele maailmale teatada Facebooki kaudu, milli-

ses teatris sai käidud. 

8. Helista vanaemale, vanatädile, onule või mine hoo-

pis neile külla: vaaladele nr 2 ja nr 3 see kohe kind-

lasti meeldiks. 

9. Mine uisutama ning tee sellest pilte järgmise Taga-

pingi jaoks. 

 

Mina arvan, et jõuluvaheaeg ongi loodud selle jaoks, 

et aeg maha võtta, olla oma lähedastega, teha seda, 

milleks tavaliselt aega või viitsimist ei ole. Kauneid 

jõule kõigile! 

Direktor Olga Saikovskaja 

Direktori jõulumõtisklus 
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Kuna meie koolis on olnud eriarvamusi riietumis-

reeglite osas, siis otsustasime teha küsitluse, et uuri-

da inimeste arvamusi riietumisnõuete kohta. 

Kõigepealt esitasime küsimuse „Kas olete rahul 

kooli riietumisnõuetega?“. Andsime ka vastuseva-

riandid: 

 Jah 

 Ei 

 Mul on ükskõik 

Järgmisena uurisime, kas inimeste arvates võiks olla 

lubatud dressides koolis käia. Vastata võis „ei“ või 

„jah“. 

Seejärel küsisime „Kas ka õpetajate jaoks peaksid 

olema rangemad riietumisnõuded?“. Vastusevarian-

tideks võis olla „jah“, „ei“ või „keegi pole põhjust 

andnud“. 

Viimasena tahtsime teada, kas vastajate arvates käi-

vad meie kooli õpilased viisakalt riides. Vastuseva-

riandid olid järgmised: 

 Jah 

 Ei 

 Enamik käib 

Kokku vastas küsitlusele 107 õpilast, kellest 56 käi-

vad algklassides ja 51 vanemates klassides. Samuti 

vastas küsitlusele 16 koolitöötajat, kelle hulgas oli 

nii õpetajaid kui ka teiste ametite esindajaid. 

Vastustest selgus, et kooli riietumisnõuetega on ra-

hul 89,3% noorematest ja 52,9% vanematest õpilas-

test ning 87,5% koolitöötajatest. Samas 31,3 prot-

sendile vanematest õpilastest meie kooli riietumis-

reeglid ei meeldi ja nendega ei ole rahul ka 12,5% 

töötajatest. Õpilasi, kellel on nendest nõuetest üks-

kõik, on vanemates klassides 15,6% ja nooremates 

3,6%.  

Seda, et koolis võiks ka dressides käia, sooviks 

16,1% noorematest ja tervelt 69,8% vanematest õpi-

lastest. Samas seda meelt ei olnud mitte ükski kooli-

töötaja.  

7,1% algklassiõpilastest arvas, et ka õpetajate jaoks 

peaksid olema rangemad riietumisnõuded. Samal 

seisukohal oli 15,6% vanematest õpilastest ja 18,8% 

koolitöötajatest. Enamik siiski leidis, et ükski õpeta-

ja pole selleks põhjust andnud. 

50,9% nooremate ja 13,7% vanemate õpilaste hin-

nangul käivad meie kooli õpilased viisakalt riides. 

Vastupidist arvab 1,9% algklasside ja 13,7% vane-

mate klasside õpilastest. Suurem osa vastanuid leiab 

siiski, et viisakalt käib riides enamik õpilasi.  

Küsitlus: Kas õpilased on meie 

kooli riietumisnõuetega rahul? 
Tagapingi toimetus 
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Millal ja miks hakkasid 

youtuber’iks? 

Aktiivselt Youtube'iga hakkasin 

tegelema 21. nov 2015. Alustasin 

sellepärast, et mul oli liiga palju 

vaba aega käes ja ma soovisin mi-

dagi produktiivsemat teha, kui ar-

vutimänge mängida. 

Iseloomusta ennast 3 lausega. 

Olen lõbus sell, kellega ei hakka 

pea kunagi igav. Väga uudishimu-

lik, soovin kõike teada ja asju järe-

le proovida. Mulle meeldib mõte 

vabadusest ja õnnest, ma sooviks, 

et kõik inimesed oskaksid olla õn-

nelikud ja elada rahus. 

Kui sul oleks võimalik kusagile 

reisida, siis kuhu reisiksid ja 

miks? 

Ma reisiksin Kariibi merele, kuna 

mu lemmikfilm on „Kariibi mere 

piraadid“, ning see on väga ilus 

koht. 

Millisena näed oma elu 10 aasta 

pärast? 

Näen oma elu 10 aasta pärast selli-

sena, et ma saan Youtube’iga tege-

leda kui täiskohaga tööga ja elada 

nii, et ma ärkan hommikul üles ja 

olen elu üle õnnelik. 

Kes on sinu lemmik-youtuber? 

Minu lemmik-youtuber  on 

Pewdiepie. 

Kuidas sul koolis läheb? 

Mul läheb koolis hästi. Hinded kor-

ras, koolis väga palju fänne, kes 

jälitavad ja semutsevad  

Mida plaanid teha peale kooli 

lõpetamist? 

Peale kooli lõpetamist olen mõel-

nud minna lavakasse, kuid ei ole 

veel selles väga kindel, kuna selle 

ajaga võib Youtube nii kõrgele 

küündida, et ma saan juba läbi selle 

casting’utele, kuna unistus on saa-

da näitlejaks. 

Mida sa teeksid, kui internet 

kaoks maailmast täiesti ära? 

Kui internet kaoks maailmast täies-

ti ära, siis ma jätkaksin oma unistu-

sega püüelda näitlemiskarjääri poo-

le.  

Milline on sinu sõnum Kostivere 

noortele? 

Minu sõnum Kostivere noortele on 

see, et nad tegeleksid oma elus 

nende asjadega, mida nemad tõsi-

selt südamest teha tahavad, siis 

saavad nad olla tõeliselt õnnelikud. 
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Intervjuu youtuber 

Sniffiga 

Järelikult on olemas üsna palju õpilasi, kes ei ole 

meie kooli riietumisnõuetega päris rahul. Üle poolte 

vanematest õpilastest sooviksid, et koolis oleks luba-

tud kanda ka dresse. Samas ollakse ühel meelel, et 

suurem osa õpilastest käib täitsa viisakalt riides. 

 

Küsitluse tulemuste kohta küsisime kommentaa-

ri ka direktori käest.  

 

Mida arvate sellest, et üle 30 protsendi vanemate 

klasside õpilastest ei ole rahul kooli riietumisnõue-

tega? 

Mina arvan, et me võiksime olla ikkagi mitmekesise-

mad ja kanda mitte ainult sportlikke riideid koolis.  

Minule meeldiks, kui tüdruk üks päev tuleb kooli tek-

sapükstega, teine päev tuleb kleidiga, kolmas päev 

seelikuga ja neljas päev on tal veel mingisugune idee, 

kuidas riideesemeid kombineerida. Me peame oma 

maitseid arendama ja igale poole ju kapuutsiga ometi 

ei tulda. 

Umbes 60 protsenti vanematest õpilastest tahaks, 

et koolis oleks lubatud käia ka dressides. Kuidas 

Teie sellesse suhtute? 

No meil ei ole spordikool ja ma tean, et isegi 

Audentese spordikallakuga koolis on rangelt keelatud 

pusadega ja kapuutsidega koolis käimine. Nad on 

dressidega trennis, aga muul ajal riietuvad nad kor-

rektselt, kuigi neil on spordikool. Aga meil siin mõ-

ned tegelased muudkui käivad dressidega ringi, kuigi 

tegemist ei ole spordikooliga. Kui mingi hetk tahetak-

se Kostiveres olümpiamänge läbi viia, siis see on vä-

ga kiiresti tehtav, sest paljudel õpilastel on dressid 

juba seljas. 

Nii õpilaste kui ka õpetajate arvates käib enamik 

meie kooli õpilasi viisakalt riides. Kas olete selle 

hinnanguga nõus? 

Jah, ma olen sellega nõus: eriti paljud algklassiõpila-

sed käivad väga viisakalt riides, on stiilsed ja ilusad. 

Ma arvan, et suuremad tüdrukud võiksid võtta eesku-

ju väiksematest. Kui on sportlik riietus, siis istudki 

põrandale, kuna sul ei ole mingit tunnet, et see pole 

asjakohane. Ja kui sa tuled seelikuga, siis sa tunned 

ennast hoopis teisiti. Soovitan proovida! 

Kas Teie hinnangul on meie kooli riietumisnõuded 

praegu sobilikud või tuleks kodukorras seda osa 

muuta? 

Minu teada ongi kooli kodukorras kirjas, et õpilane 

käib korrektselt riides. 



Kas olite varem ka Kostiverest 

kuulnud? 

Jah, ma olen Parasmäe külas sün-

dinud. 

Milline on teie esmamulje Kosti-

vere Koolist? 

Esmamulje on Kostivere koolist 

väga hea. Viimati külastasin seda 

siis, kui kool ei olnud veel remon-

ditud, aga ma olen siit hästi palju 

mööda sõitnud ja teie kooli sinine 

värv on tekitanud minus alati küsi-

muse, et miks ta just sinine on? Ja 

sellepärast on see kool mulle 

meelde jäänud. Mulle isiklikult 

sinine värv väga ei meeldi, aga 

tähelepanu köitmiseks on see ol-

nud arhitekti poolt väga hea nipp. 

Nüüd ma vaatan sinist värvi hoo-

pis teistmoodi. Tegelikult on see 

väga-väga ilus.                                          

Kelleks te tahtsite lapsena saa-

da? 

Kui ma lasteaia lõpetasin, siis las-

teaiajuhataja küsis sama küsimuse 

ja siis ma ütlesin, et bussijuhiks, 

sest buss oli väga äge.  

Miks otsustasite hakata poliiti-

kaga tegelema? 

Sest ma õppisin Riigikaitse Aka-

deemias politsei eriala ja Riigikait-

se Akadeemia andis väga hea ühis-

konna ja riigi põhialuste tundmise. 

Määravaks oli ka minu aktiivsus – 

ma olen kogu aeg, ka kooli ajal, 

olnud aktiivne. Kooli ajal ma olin 

kooli omavalitsuse juht ja mulle 

on meeldinud töö inimestega ja 

meeldib siiamaani.   

Mis oli teie eesmärk riigikokku 

astudes? 

Eesmärk oli Eesti inimesi ja enne-

kõike Harjumaa inimesi seal hästi 

esindada, kuna Harjumaa on see 

koht, kus luuakse väga palju töökoh-

ti ja kui on palju töökohti, siis 

luuakse riigile väga olulist väärtust. 

Ka sellepärast, et inimeste või ühis-

konna hoiak ei oleks Harjumaa suh-

tes negatiivne, vaid oleks hoopis 

positiivne. Harjumaa sobib väga 

hästi elamiseks, siin toimetamiseks. 

Ja teine oluline põhjus on see, et ma 

olen väga palju Harjumaaga seotud, 

ma olen siin sündinud, ma olen ol-

nud 12 aastat vallavanem, ma olen 

üles ehitanud Harju Ühistranspordi 

Keskuse – need kõik asjad on seotud 

Harjumaaga. Ma soovisin kandidee-

rida Riigikokku, et esindada Harju-

maa inimesi.  

Kas teie arvates on Eesti kodani-

kud piisavalt aktiivsed?  

Jah, mitte ainult minu arvates, vaid 

seda tõendavad ka faktid. Kõik need 

spordiklubid, seltsid, korteriühistud, 

kõik avalikud asutused eeldavad 

tegelikult aktiivsust. Arvestades 

meie väikest rahvaarvu, oleme me 

kindlasti väga aktiivsed 

Mida arvate USA uuest presiden-

dist? 

Sellele on väga-väga raske vastata. 

Iga rahvas väärib enda presidenti ja 

kui need kaks inimest USA valimis-

süsteemi järgi peeti parimaks oma-

vahel kandideerima panna, siis järe-

likult parim võitis. Kindlasti on 

uuest aastast ametisse saav president 

oma väljaütlemistes vaba ja looda-

me, et kõik need väljaütlemised, mis 

ta on teinud, ei realiseeru, sest presi-

dendi ametisse tulles pead sa arves-

tama tegelikult kogu rahvaga. Ja 

kuna Ameerika on väga suur riik ja 

NATO peamine liikmesriik, siis tu-

leb kindlasti olla tolerantsem. Loo-

dame, et temas leitakse see tolerant-

suse pool. Aga põnev valik! 

Kirjeldage oma perekonna jõulu-

traditsioone.  

Need on täpselt sellised nagu kõiki-

des eesti peredes. Me käime perega 

surnuaial, siis on meil perega õhtu-

söök ja minu kiiks on see, et ma 

olen igal jõululaupäeval mänginud 

jõuluvana. Kunagi oli see isegi mul-

le väikeseks teenistuseks – me elasi-

me emaga kahekesi, raha oli vähe ja 

Lasnamäel, kus me elasime, mängi-

sin ma jõuluvana ja teenisin selle 

eest. See pisik on jäänud mulle sisse 

ja ka nüüd tõmban ma alati punase 

kuue selga, sest see on kuidagi teist-

sugune tunne, kui sa pead õhtul oma 

laste eest salaja välja minema ja 

teiste ustele koputama. See on meie 

pere jõulutraditsioon, aga alati on 

muidugi ka kingitused jõuluõhtul.  

Kui saaksite maailmas midagi 

muuta, siis mis see oleks? 

Eks ma siinjuures ei saa olla väga 

originaalne. Üldse oleks parem, kui 

väga väike seltskond inimesi ei 

saaks maailma üle otsustada. Mida 

suurem see otsustajate hulk on, seda 

parem kogu maailmale ja siin elava-

le ühiskonnale. Ma soovingi tegeli-

kult, et inimesed oleksid siin tole-

rantsed ja et nad saaksid elada oma 

elu täpselt nii, nagu nad on unista-

nud. Ja ma soovin, et inimesed unis-

taksid kõvasti ja suurelt, sest see on 

edasiviiv jõud.  

Mida soovite Kostivere koolipere-

le? 

Kostivere kooliperele soovin head 

ühtehoidmist. Head kasvamist, sest 

mida rohkem teid on, seda tugeva-

maks te ka saate. Ja ma soovin, et 

sellel kooliperel siin alati jätkuks 

unistusi, nii lastel, õpetajatel kui ka 

koolipersonalil: kuidas ma saan tä-

nast päeva paremaks teha homse 

nimel. Unistage siin Kostiveres suu-

relt, teid on juba kõrgesti hinnatud 

oma õppetulemuste poolest, aga 

kindlasti pole Kostivere Kool üks 

nendest väikekoolidest, kelle sulge-

mine peaks olema küsimärgi all või 

oleks kahtlus, et väikekoolist ei tule 

head tulemust. Tõestage oma kooli 

olemasolu ja olge uhked oma kooli 

üle.  
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Intervjuu poliitik 
Andre Sepaga 



 Huvitegevuse galerii 
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Õpetajate päev 
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22.-30.10 SÜGISVAHEAEG 
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Seekord tegime eksperimendi ajaleheringi liikmete 

telefonide taustapiltide kohta. Soovisime saada teada, 

mida arvavad õpetajad ajalehetoimetuse liikmetest 

nende piltide põhjal. Salvestasime kõigi ajaleheringis 

osalejate screenshot’id. 

Seejärel näitasime neid õpetajatele, et nad vastaksid pilti-

de põhjal kahele küsimusele: 

1. Missugune võiks olla inimene, kellel on selline taus-

tapilt? 

2. Kellele ajaleheringi liikmetest see Teie arvates kuu-

lub? 

 

Õpetajate vastused olid sellised: 

 

Ranele Raudsoo 

Missugune võiks olla inimene, kellel on selline tausta-

pilt? 

1. Ma pakun, et see võiks olla tüdruk… kellel on siin 

Pocker ja Durak, mis on mingid kaardimängud. Noh 

ma ei tea. Kuna see päikseprillidega nägu on siin, siis 

see inimene on lõbus, rõõmsameelne ja fun. 

2. Kuulub ilmselt mingile tüdrukule. Sellepärast ma ar-

van, et see kuulub tüdrukule, et sammulugeja on aktiiv-

ne, ma näen. 

3. Nii, see kuulub ka ilmselt tüdrukule, sest ükski poiss 

ei pane endale sellist taustapilti. Aga see on huvitav, 

miks tal siin Londoni aeg ees on. Okei… 

4. On ilmselt ka tüdruk. Issand jumal, kui palju tüdru-

kuid, aga miks tal siin Pou on. Aaa, tal on siin tasku-

lamp  ka. Okei, mul on nüüd juhe koos.  

5. No vaadates neid äppe, mis siin on ja Piano Tiles2, siis 

ta on muusikaga seotud inimene. Äpid reedavad natu-

kene. 

Kellele ajaleheringi liikmetest see Teie arvates kuulub? 

1. Ma tean, et Jarekul on IPhone, järelikult  on number 

üks Jarek. 

2. Ning see on Nadja. 

3. See on Karoliina. 

4.See on Nastja. 

5. Siis ma pakun, et see on Johanna oma. 

 

Irina Jadonist 

Missugune võiks olla inimene, kellel on selline tausta-

pilt? 

1. Ma arvan, et esimene pilt on kooliõpilase oma. Ma 

arvan, et see esimene pilt on tüdruku oma. See on 

kindlasti sõbralik inimene, talle tõesti meeldivad loo-

mad ja tal on hea huumorimeel. 

2. Väga selline… oma unistustes kinni, unistab palju iga-

sugustest asjadest. 

3. Väga romantiline isik. Vist talle meeldivad sellised 

ilusad laulud ja romantilised raamatud. 

4. On selline sportlik inimene, kellele meeldib liikumine. 

Ja ta on selline aktiivne inimene.  

5. See on inimene, kellel on olemas eesmärgid, kes vaa-

tab tuleviku poole ja ta teab, mida ta tahab saavutada. 

Kellele ajaleheringi liikmetest see Teie arvates kuulub? 

1. Nadja. 

2. Johanna.  

3. Karoliina võib-olla. 

4. Nastja on neljas. 

5. Jarek. 
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Eksperiment: Mida ütleb inimese 

kohta tema telefoni taustapilt? 

Tagapingi toimetus 

Taustapildid: 



 

 
 

 
 

 

Eele Sekk 

Missugune võiks olla inimene, kellel on selline taus-

tapilt? 

1. No tundub, et on noor inimene, sest tal on sellised 

äpid siin. Snapchat näiteks – õpetajad väga ei kasu-

ta seda. Pigem on õpilastel. Ja siis tundub siin min-

gi mäng olevat… erinevaid mänge. Armastab koeri, 

sest on koera pilt siin ja üldse on lõbus inimene, 

sest siin on selline  päikeseprillidega päike.  

2. Ei oskagi selle inimese kohta midagi öelda, tundub 

olevat õpilane – ma arvan lihtsalt Snapchati järgi. 

Et ta kasutab seda. Väga selline konservatiivne. 

Mingeid mänge tal ei ole, mida mina siit aru saaks 

ja taustapilte ta ka vist ei armasta. Selline rahulik, 

tasakaalukas, konservatiivne inimene. 

3. Ma ise ei saa aru, miks tal siin see Londoni kella-

aeg on? Hästi vähe äppe, ma arvan, et ta on siis 

mingi tüdruk või naisterahvas. Ma ei tea,  rohkem 

ei oskagi öelda, annab endast vähe infot välja. Ta ei 

taha siit telefoni järgi endast infot anda. 

4. Jällegi on siin mingeid mänge, tundub olevat keegi 

õpilane. Tal on mingi vestlus pooleli. Ma ei tea mil-

lega ta tegeleb, kas see pilt on temast endast või 

mõnest iidolist. Mänguhimuline ja võib-olla siis 

riskialdis, kui tal on siin selline pilt. Kas ta ise on 

huviline või ma ei tea. Ei oska rohkem öelda. 

5. Mulle tundub, et õpilane. Kui eelmistel ma ei näi-

nud, et oleks e-kooli äpp siin, tundub, et teised e-

koolis ei käi. Tal on vähemalt siin e-kooli äpp ja ma 

ei tea, kas siin on midagi klaveriga. Äkki on mõni 

tütarlaps või noormees, kes õpib klaverit. Ja on äpp, 

mida ma ei tea, siin, ma ei sa aru, mis see on siin. 

Jällegi ta väga palju endast nagu teada ei taha anda, 

aga tema jaoks vajalikud asjad on olemas. No igal 

juhul on ta õpilane ja teda huvitab õppimisest tea-

dasaamine või hinnete teadasaamine, tal on see m-

kool. 

Kellele ajaleheringi liikmetest see Teie arvates kuulub? 

1. See on Nadja, ma arvan vähemalt. Ma küll ei tea, kas 

ta mängib pokkerit.  

2. See on siis Jarek. 

3. Äkki see on Johanna või Nadja oma, ma ei tea. See on 

Johanna. 

4. See äkki on Nastja oma. 

5. See on Karoliina. 

 

Margit Nagel 

Missugune võiks olla inimene, kellel on selline tausta-

pilt? 

1. See on inimene, kellele meeldib kaarte mängida väga 

palju, teda huvitab meelelahutus. Rohkem ma ei tea, 

ma mõtlen veel. 

2. Ma mõtlen, et võib-olla see inimene on sihuke suhtle-

ja, sest siin on kõik need äpid: mingi Messenger ja veel 

midagi. Ühesõnaga see inimene selline suhtlemisaldis. 

3. See kolmas on siis lillelaps. Tal on siin ainult kõige 

olulisemad asjad välja toodud, mida kasutatakse kõige 

rohkem. 

4. Selle pildi järgi ma ütleks, et ta tegeleb mingi ekst-

reemspordiga äkki ja talle meeldib kindlasti Pou mäng. 

5. Ta kuulab palju muusikat ja see on 8. klassist, sest  

siin on ka see Pou mäng. 

Kellele ajaleheringi liikmetest see Teie arvates kuulub? 

1. Äkki see on Nadja. 

2. See, kes üle jääb, ehk siis kaks on Johanna. 

3. See äkki on Karoliina. 

4. Tema on Jarek. 

5. See on siis Nastja oma. 

 

 
Kellele need pildid tegelikult kuulusid?  

Vastuse leiad lk 13! 
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Mis aastatel käisite Kostivere 

Koolis?  

Käisin Kostivere Koolis aastatel 

1992-2001.  

Kas käisite meie koolis 1.klassist 

kuni 9. klassini? 

Jah, kogu põhihariduse sain Kostive-

res. Minu ajal oli esimene klass las-

teaiaga samas majas, nii et suures 

koolimajas käisin alates teisest klas-

sist.  

Kes oli teie klassijuhataja? 

Minu esimene klassijuhataja oli Lin-

da Tamm, algklassides Tiina Kaasik 

ning 5.-9. klassini Karin Harju. Kõik 

suurepärased inimesed ja võrratud 

õpetajad.  

Mis on teie eredaim mälestus koo-

liajast meie koolis? 

9 aastat on päris pikk aeg ning ühte 

ja ainust eredat hetke on raske välja 

tuua. Esimesena meenuvad lõpuak-

tused ja Rootsi sõpruskooli Stora 

õpilaste külaskäigud, aga ka näiteks 

piirivalvekoerte demonstratsioonesi-

nemised. Eks inimaju ole nii üles 

ehitatud, et kõige paremini jäävad 

meelde tavarutiinist erinevad asjad 

ja sündmused. 

Kes oli teie lemmikõpetaja? Miks? 

Mulle meeldisid väga Kalli Heina ja 

Helgi Kruminši tunnid, aga konk-

reetset lemmikut ei olnud. Hindasin 

kõigi õpetajate pühendumist ja tead-

misi oma aine kohta. Minu õpetaja-

test on praeguseks Kostivere Kooli 

alles jäänud Irja Kingsepp ja Tiina 

Kaasik. Tervitused neile ja edu ka 

Intervjuu vilistlase 

Rainer Mägiga 



Kelleks tahtsite lapsena saada?  

Sportlaseks. 

Kui vanalt hakkasite trenni tege-

ma? 

Trenni…? Ma arvan, et ma olen 

terve elu teinud midagi nii-öelda 

trennilaadset. Aga 5. klassis hakka-

sin juba teadlikult trenni tegema. 

Kus te töötasite / õppisite enne 

Kostivere Kooli tööle asumist? 

Enda ettevõttes nimega Rutiinipele-

taja, mis korraldab üritusi.  

Mis Teid Kostivere Kooli tõi? 

Katrin pakkus välja mulle sellise 

huvitava pakkumise. See sobib mul-

le sellepärast, et annab võimaluse 

teenida oma sportlasteeks raha ja 

sobis siis igati trennidega kokku ka.  

Milline on Teie esmamulje Kosti-

vere Koolist? 

Positiivne, selles suhtes, et uus ma-

ja, toredad inimesed ja vähe lapsi. 

Mis on olnud kõige suurem ehma-

tus või üllatus Kostivere Koolis 

töötades? 

Hetkel ei ole sellist asja, mis ehma-

taks või üllataks rohkem või vähem. 

Mis Teile enda töö juures kõige 

rohkem meeldib? Mis meeldib 

kõige vähem? 

See meeldib, et ma saan juhendada 

lapsi spordi poole või juhatada neid 

sinna. Ja saan näidata, et see pole 

raske, kui sa jaksaksid joosta järjest 

natuke rohkem kui 2 minutit.  

Kõige vähem meeldivad sellised 

vinguvad lapsed, aga see on rohkem 

vist selline vanuse juurde kuuluv 

asi. 

Kui Te saaksite Kostivere Koolis 

midagi muuta, siis mis see oleks? 

Ma vastan sellele aasta pärast, selle-

pärast et hetkel ma olen liiga vähe 

siin tööl olnud, et sellele vastata. 

Kui kauaks kavatsete Kostivere 

Kooli tööle jääda? 

Eks elu näitab. See aasta kindlasti ja 

ma arvan, et järgmine aasta ka, eks 

ole näha, mis elu toob. 

Mis on Teie suurim unistus?  

Olla terve ja tegeleda nende asjade-

ga, mis mulle meeldib. Ja et ei oleks 

mingisuguseid takistusi tee peal ees, 

mis takistaksid tegelemast huvidega 

ja hobidega.  

Kas Te arvate, et see täitub kuna-

gi? 

Ma arvan, et kui... Ma ei tea… Ikka, 

kindlasti, kui teed selleks kõik, et 

see võiks täituda. 

Palun kirjeldage ennast kolme 

lausega. 

Ma arvan, et ma olen omamoodi 

karm. Kindlasti sõbralik, et kui nagu 

inimene on ise selline vastutulelik, 

siis ma ei ole kindlasti selline, et 

selja taga kellelegi noaga selga 

lööks. Aga ma arvan, et mul on hea 

huumorimeel. Tore inimene. 

Kas olete vallaline? Kas olete ku-

nagi olnud pikemas suhtes? 

Olen. Kuna ma olen nii noor, siis 

ma ei ütleks, et on olnud mingisugu-

ne pikk suhe, aga on olnud suhe. Ma 

ei tea, mida te selle all mõtlete, et 

pikk suhe?! Ütleme siis niimoodi, et 

kuna ma olen noor, siis ta ongi ol-

nud selline minu elu mõttes pikk, 

aga samas ei ütleks, et ta mingi hul-

lult pikk ka on olnud. 

Kas Te sooviksite Kostivere Kooli 

ajalehe lugejatele veel midagi öel-

da? Mida? 

Ma arvan, et ärge istuge ainult ko-

dus arvutites ja telekate taga, vaid 

natukene liigutage ka, sest see tuleb 

teile elus kasuks.  
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Intervjuu õpetaja 
Sören Jõõrasega 

Karoliina Meigas 

kõigile uutele õpetajatele!  

Suhtlete oma klassikaaslastega?  

Klassikaaslastega igapäevaselt ei 

suhtle, kuid läbi sotsiaalmeedia hoia-

me üksteise käekäiguga end suure-

malt jaolt kursis. Kui 2014. aastal 

kooli kokkutulekul suurema osaga 

klassist kokku saime, tundus nagu 

oleks alles eelmisel päeval lõpetanud.  

Millega hakkasite tegelema peale 

meie kooli?  

Peale Kostivere Kooli lõpetamist 

läksin Tallinna 21. Kooli, kus sain 

keskhariduse ning edasi suundusin 

Tallinna Tehnikaülikooli ehitustea-

duskonda. Enne ülikooli käisin ära 

Kaitseväes, teenisin aega Üksik-

Vahipataljonis, ülikooli ajal käisin 

suviti Ameerikas raamatuid müümas 

(sarnaselt praegu kinodeski jooksvale 

mängufilmile "Ameerika suvi"). 

Tööd olen teinud erinevates valdkon-

dades nii Eestis kui ka välismaal. 

Hetkel töötan Tartus ühes ehitusfir-

mas objektijuhina.  

Olete näinud meie uut renoveeri-

tud kooli? Kuidas meeldib? 

Viimati käisin Kostivere Koolis 

2014. aastal ning siis sai koolimajas 

ringi vaadates kõvasti ahhetatud ja 

ohhetatud. Praeguseks on kuuldavasti 

valmis ka koolistaadion, millest on 

Kostiveres aastakümneid ainult unis-

tatud. Kõik tingimused on ühesõnaga 

head ja tänapäevased. Suurt rõõmu 

teeb aga see, et kooli vaim pole kus-

kile kadunud, vaid ainult paremaks 

saanud.  

8. Kirjeldage ennast koolipoisina. 

Koolipoisina olin viisakas ja tagasi-

hoidlik. Ei vaielnud õpetajatega ega 

norinud tüli kaasõpilastega. Nautisin 

uute teadmiste omandamist ja heade 

hinnete saamist ning armastasin spor-

diga tegelemist. Lõin meeleldi kaasa 

igasugustes koolis toimuvates tege-

vustes ja üritustes.  

Mida soovitate meie peatoimetajale 

Jarekule? Ja meie õpilastele? 

Kindlasti soovitan nii Jarekul kui 

kõigil teistel nautida iga päeva ning 

olla positiivne, hinnata õpetajaid, 

klassikaaslasi ja kõiki teisi inimesi 

enda ümber. Olla avatud ja uudishi-

mulik, proovida uusi asju ning julge-

da võtta vastutust. Õppida keeli, näha 

maailma ja aru saada teistest kultuu-

ridest ning unistada suurelt! 
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Kolmapäeval, 23. novembril toimus üle pika aja 

Kostivere Koolis taaskord rebaste ristimine. Tegevu-

si jagus terveks päevaks ja üritus lõppes rebasevande 

andmisega. 

Kooli pidid 5. klassi õpilased tulema kilekottidega ja 

oranžides riietes. Hommikul esimese asjana 

mökerdati neil näod ära, tehti vurrud ja kirjutati otsa-

ette R-täht. Üheksandikke nähes pidid nad terve päe-

va vältel põlvitama. 

Esimeses vahetunnis tantsisid rebased tibutantsu ja 

laulude „Gangnam style“, „What the fox say“, 

„Macarena“, „Let it go“, „I’m sexy and I know it“ 

järgi. Teises vahetunnis pandi nad paaridesse ja neile 

anti erinevaid näitlemisülesandeid. Kolmanda vahe-

tunni ajal tulid nad saali (poisid pidid kaasa võtma 

oma toolid), kus toimus mängimine õhupallidega. 

Nad pidid istuma teisel süles oleva õhupalli katki. 

Seejärel tuli ühel paarilisel teha 3 kükki, 2 korda põl-

vitada ja siis joosta teise paarilise juurde ning kallis-

tada kahe vahel olev õhupall katki. 

Söögivahetunnis anti neile lusikate asemel kahvlid ja 

joogikõrred. Enne söömist pidid viiendikud lugema 

kokale tänusõnad söögi eest. Kokk oli meeldivalt 

üllatunud. Söögiks oli kalasupp, mis paljudele ei 

meeldinud, aga toitu ära visata ei tohtinud, kõik tuli 

lõpuni süüa. 

Peale tunde ootas neid takistusrada: 9. klass tegi too-

lidest ja laudadest raja, kus rebastel tuli roomata ja 

takistustest üle saada. Neil seoti silmad kinni ja  ju-

hendati läbi raja. Vahepeal said kõik mõnusa maius-

pala (soolakommid ja sinepisai tomatiga). Lõpus 

ootas neid munaämber, kuhu pidid paljajalu sisse 

astuma. Kõige viimasena said nad näkku vett ja siis 

jahu. Pärast takistusraja läbimist lugesid nad kõik 

koos ette rebasevande, said tunnistused ja läksid ko-

ju. 9. klass jäi sinna veel kauaks kogu seda läga ko-

ristama. 

Rebaste muljed üritusest: 

 See oli vahva sellepärast, et no ma ei oodanudki, et 

see nii vahva oleks, aga see oli ikka väga lahe. 

 Väga lahe oli. 

 Väga lahe oli 

 Normaalne ja meeldis. 

 Väga lahe oli. 

 Viimane katse oli mõnes mõttes kohutav. Sellepä-

rast, et need soolvee sisse pandud kommid olid rõ-

vedad.  

 Lahe oli 

 Normaalne. 

 Suhteliselt igav. 

Mis meeldis? Mis ei meeldinud? 

 Meeldis see, kui visati vett ja jahu näkku. Ei meel-

dinud see, et pidi sinepit sööma. 

 Meeldis see, kui Sulo viskas jahu vastu nägu.  Ei 

meeldinud see, et pidi kalasuppi sööma. 

 Meeldis see, et sai munase jalaga olla. Ei meeldi-

nud kalasupp kõrrega.  

 Meeldis see, kui ma pidin muna sisse astuma.  

Kõik oli väga lahe.  

 Meeldis kõige viimane ülesanne. Kui jahuga visati 

näkku. 

 Kõik meeldis. 

 Meeldis labürint. Ei meeldinud märg lapp ja muna. 

 Kõik meeldis ja ei meeldinud muna sisse astuda. 

 Meeldis labürint ja ei meeldinud muna. 

 Meeldisid vahetunnid ja ei meeldinud lõpp. 

Mis oleks võinud teisiti olla? 

 Mitte miski, kõik oli suurepärane. 

 Kõik oli suurepärane. 

 Minu arust  oleks võinud muna pähe lüüa. 

 Mitte midagi. 

 Tantsimine. 

 Mitte midagi. 

 Teisiti oleks võinud olla see, et sinepisaia asemel 

oleks võinud lihtsalt paljast sinepit süüa. 

 Labürint. 

 Sinepi söömine. 

 Et tundide ajal oleks võinud see olla. 

Peaaegu kõik rebased olid ühel meelel, et see üri-

tus võiks olla meie koolis iga-aastane traditsioon. 

Rebased said ristitud! 
Nadja Sergejeva 

Eksperimendi vastus: 

1. Jarek 2. Johanna  3. Nadja 4. Nastja 5. Karoliina 

Kostivere Kooli kõige rebasemad rebased 



 

 
 

 
 

 

VS 

Vastused 

Võitis õp Margit 2,5 punktiga 

Õpetaja vs õpilane 

1)Mitu klahvi on kooli arvutite klaviatuuril? 

2)Mis kuupäeval hakkab talv? 

3)Mis riigi lipp on pildil?  

4)Mis number on õpetajate toa ukse kohal? 

5)Kui sa jooksed võistlusel teise koha jooksjast 

mööda, siis mitmendal kohal sa oled?  

6)Mari isal on viis tütart: Laala, Loolo, Leele, Luu-

lu. Mis on viienda tütre nimi? 

7)Millises Kostivere Kooli klassis on kõige roh-

kem tüdrukuid?  

8)Miks sajajalgsete pereisa nii pahas tujus on?  

9)Mis on Kostivere Kooli aadress?  

Õiged vastused: 

1) 105 (täpsem vastus saab punkti) 

2) 21. dets (täpsem vastus saab punkti) 

3) Portugali lipp 

4) 203 (täpsem vastus saab punkti) 

5) Teine 

6) Mari 

7) 3. klassis (11 tüdrukut). 

8) Sest kõigile ta lastele on uusi kingi vaja. 

9) Kostivere, Aruküla tee 3 



 

 
 

 
 

 

Testi end: milline jõulutegelane oleksid Sina? 
Jõulud on lähenemas ja on aeg heita pilt oma sise-

maailma. Täida järgnev test ja saad teada, missuguse 

jõulutegelasega oma olemuselt sarnaned. 

1. Kas Sulle meeldib pigem kingitusi saada või 

neid teha? 

a) Teha, kui ei pea neid ise valmistama. 

b) Teha, sest mulle meeldib valida igaühele midagi 

erilist. 

c) Saada, saamisrõõm on kõige suurem rõõm! 

d) Ükskõik – kui antakse, siis võtan vastu; kui vaja 

teha, siis teen. 

2. Milline oleks Sinu reaktsioon, kui selguks, et 

jõulud jäävad sel aastal ära? 

a) Oleksin väga kurb, see on mu lemmikpüha. 

b) Oleksin kurb ja püüaksin ikka leida võimalusi 

seda tähistada. 

c) Oleksin rõõmus ja naudiksin vaikust. 

d) Oleksin rõõmus, et ei pea nii palju vaeva nägema. 

3. Millal Sinu arvates võiksid jõulukaubad poodi-

desse müügile tulla? 

a) Sügisel, see muudab halli meeleolu rõõmsamaks. 

b) Võiksid aastaringselt olla, need on nii lahedad. 

c) Ma ei saa üldse aru, miks neid müüakse, need on 

tüütud ja koledad. 

d) Mõistlikul ajal, näiteks detsembri alguses. 

4. Millist jõululaulu eelistad? 

a) „Santa Claus is Coming“ („Jõulutaat on meie poo-

le teel“) 

b) Kõik jõululaulud on head ja ilusad. 

c) Vihkan kõiki jõululaule, need käivad mulle ajude-

le. 

d) „Jingle Bell Rock“ 

5. Milliseid jõulutoite eelistad? 

a) Piparkoogid külma piimaga ja natuke glögi võib 

ka vahel lonksata. 

b) Kommid ja maiustused – kõik magus on nämma! 

c) Seapraad mulgikapsastega. 

d) Mandariinid. 

6. Kuidas tavaliselt jõule tähistad? 

a) Suure seltskonnaga – teeme sõprade ja lähedaste-

ga peo. 

b) Pere ringis – oleme kõik koos ja naudime jõule. 

c) Eelistan olla omaette rahulikult kodus istudes. 

d) Kuidas juhtub – igal aastal erinevalt. 

7. Milliseid kingitusi eelistad? 

a) Ükskõik mida, peaasi, et see tuleks südamest. 

b) Ükskõik mis, naudin pigem ise kinkide tegemist. 

c) Kui juba midagi kingitakse, siis midagi kallist ja 

väärtuslikku. 

d) Midagi praktilist, mida mul vaja läheb. 

8. Milliseid värve Sa eelistad? 

a) Punane ja valge 

b) Kõiki erksaid ja rõõmsaid värve 

c) Musta ja rohelist, tumedaid toone 

d) Looduslikke toone 

9. Millist jõulupuud tahaksid oma koju? 

a) Ilusat, suurt ja kohevat jõulupuud. 

b) Ükskõik, peaasi, et on olemas ja et ei oleks kunst-

kuusk. 

c) Ei tahakski jõulupuud, see raiskab lihtsalt ruumi. 

d) Kunstkuuske, sest see säästab loodust. 

10. Mida Sulle meeldib talvel kõige rohkem teha? 

a) Istuda sooja kamina ääres, nautida kuuma jooki ja 

vaadata aknast kaunist lumesadu. 

b) Kelgutada, uisutada ja lumememme meisterdada. 

c) Lumesõda mängida. 

d) Niisama lumes möllata. 

 

Kui said kõige rohkem a-vastuseid, siis oled jõulu-

vana. Oled muhe suhtleja, naudid inimestega koos 

olemist. Armastad jõule vähemalt sama palju kui 

oma sünnipäeva. Oled heasüdamlik ja lahke, naudid 

kinkide tegemist. Sulle meeldib mugav ja mõnus elu 

ning maitsvad toidud. 

Kui said kõige rohkem b-vastuseid, siis oled päka-

pikk. Oled töökas ja ei tüki teiste hulgas esile. Oled 

väga tähelepanelik ja uudishimulik, sind huvitab, 

mis teiste inimeste elus toimub. Oskad hästi kingitu-

si valida, sest tunned oma sõpru hästi. Oled õiglane 

ja käitud inimestega nii, nagu nad on ära teeninud. 

Oled jõulude üle siiralt õnnelik. 

Kui said kõige rohkem c-vastuseid, siis oled 

Grinch. Sulle ei meeldi jõulud. Kingitusi saades 

võrdled neid teiste omadega ja soovid, et sinu omad 

oleksid kõige paremad. Eelistad olla üksi ja suhelda 

teistega võimalikult vähe. Sa ei usu jõuluvanasse, 

päkapikkudesse ega jõulude võlusse. 

Kui said kõige rohkem d-vastuseid, siis oled põh-

japõder. Oled kiire tegutseja, teed kõik tööd õigeaeg-

selt ära. Armastad loodust ja värskes õhus viibimist. 

Sulle ei meeldi olla kamandaja, eelistad teistele ise 

abiks olla. Jõulud on Sinu jaoks kui aasta loomulik 

osa. 

 



Nuputa! 

 
 

 
 

 

Ristsõna 

Sudoku 

NB! Sul on võimalus võita  

toredaid auhindu! 
 

Too lahendatud ristsõna, sudoku või teised 

nuputamisülesanded hiljemalt jaanuari 

lõpuks kooli administraatori kätte. Kõigi 

nuputajate vahel loositakse välja üllatus-

auhinnad! 

Täida tühjad ruudud! 

Igas ruudus, reas ja tulbas peavad olema numbrid 

ühest kuni üheksani. 

Ükski number ei tohi korduda. 

1. Mis on jõululille nimi? 

2. Kuidas kutsutakse päeva enne esi-

mest jõulupüha? 

3. 8 päeva kestev juudipüha? 

4. Mida ehitavad lapsed talvel? 

5. Päev, millal viiakse kuused välja 

6.  Jõulutoit, mis on hapu? 

7. Selle toidu valmistamisel läheb vaja 

seasoolikaid 

8. Mis värvi on põhjapõder Rudolfi 

nina? 

9. Jõuluprae loom 

10. Jõulumaius 

11. Eesti talvepealinn 

12. Mida on vaja jõuludel kõige roh-

kem? 

13. Mis kuul toimuvad jõulud? 

Karoliina Meigas, Johanna Maria Maripuu 



 

„Kõik, mulle aitab! Teisipäe-

vast alustan uut elu!“ 

„Aga miks mitte esmapäe-

vast…?“ 

„No mis elu see esmaspäeval 

ikka on?!?!“ 

*** 

Kuu lõpus on rahakott nagu 

sibul – selle avamine toob pisa-

rad silma! 

*** 

Küsisin tuttava käest: „ Kas sa 

juustu armastad?“ 

Tema vastas: „Ei“ 

Mina mõtlesin: „Huvitav,  sel-

line rott, aga juustu ei armas-

ta!“ 

*** 

Sõber teisele sõbrale: "Tead, 

ma panin oma naisele jõulu-

deks kingi kuuse alla!" 

"No ja siis?" 

"Ta otsib seda siiani, mets on 

päris suur!" 

*** 

Mehe kolm küpsusastet: 

1. Usub jõuluvana. 

2. Ei usu jõuluvana. 

3. On ise jõuluvana. 

*** 

Pilves narkomaan kukub 9. korru-

selt alla ja jääb imekombel ellu. 

Inimesed tulevad juurde ja küsivad: 

"Mis juhtus?" 

Narkar vastab: "Ma ei tea, ise ka 

alles jõudsin." 

*** 

„Punamütsike, tütreke, ae, kus 

oled?… Näe, siin on sulle korv!“  

„Pirukatega?“  

„Ei, sangaga…Vii see metsatallu 

vanaemale.“  

„Aga miks mina, mitte sina, ema?“  

„Seal on ju hunte, tahad orvuks jää-

da või???“ 

*** 

Mees ostab papagoi ja püüab teda 

rääkima õpetada. Ta läheb linnu 

juurde ja kordab järjest sõna 

“Halloo”. Õppetunni lõpus avab 

papagoi ühe silma ja vastab uniselt 

“Mobiiltelefon, millele te helistate, 

on välja lülitatud või asub väljas-

pool võrgu teeninduspiirkonda.” 

*** 

“Doktor, miks te ütlesite 80-

aastasele vanaemale, et ta on ra-

se?” 

“Mis siis sellest? Vähemalt luk-

sumine jäi järele.” 

*** 

“Kas sul on ka hea koer?” 

“Jah, on küll. Olen ta juba seitse 

korda maha müünud, aga ikka 

tuleb tagasi!” 

*** 

“Issi, mis asi on ballett?” 

“Ballett on säärane värk, et kui 

etendus algab kell 19.00, siis 

kolme tunni pärast on kell 19.15. 

*** 

Kui tahad õnnelik olla, siis õpi 

iga pisiasja üle õnnelik olema. 

Mina näiteks rõõmustan alati, 

kui palka saan  – pisiasi küll, 

aga ikka teeb tuju heaks. 

Anekdoodid 
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Karikatuur! 

Karikatuuri autor: Johanna Maria Maripuu 

Jõuluvana ei ole riietunud vastavalt 
kooli kodukorra reeglitele ja sel aas-

tal teda uksest sisse ei lasta. 

 



Tublid õpilased, kes on meie kooli  

esindanud 

30. september . Jõelähtme valla orienteerumispäev – 5.-6. 

klassi õpilased. 

14. oktoober. Rae ja Jõelähtme valla sudokuvõistlus Lage-

di Koolis – Matthias Pahkma 5. kl, Karut Luur 6. kl, Elija 

Barž 7. kl, Markko Belõi ja Aksel Talvoja 8. kl. 

18. oktoober. Harju maakonna  4. klasside ettelugemis-

päev – võitis Alyssa Gabriel 4. kl. 

1. november. Harjumaa  4.-5. klasside meistrivõistlused 

rahvastepallis – Kristjan Klabber, Joonas Pääsuke ja 

Bryan Cristofer Varik Pires 4. kl, Jüri Kevin Lestberg, 

Mihkel Mäeste, Hannes Lään, Argo Artur Rosumovski, 

Pert Viskar ja Norman Talvoja 5. kl. 

2. detsember. Robotex – Sebastian Thomas Tiirmann ja 

Siim Sepp 2. kl, Jorven Tsahkna 3. kl, Henri Mänd 5. kl, 

Mai-Liis Õun ja Kirke Miller 7. kl. 

6. detsember. TV 10 Olümpiastardi Harjumaa I etapp – 

Mihkel Mäeste, Jüri Kevin Lestberg, Argo Artur 

Rosumovski  5. kl, Kevin Källo ja Tommi Laanejõe 6. 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 

DETSEMBER 

04. Kevin Komarov 

05. Liis Annus 

06. Sirje Hollo 

06. Hannes Lään 

11. Alisa Bairamjan 

15. Johannes Ojala 

16. Silver Kruus 

18. Mai-Liis Õun 

22. Bryan Cristofer Varik Pires 

27. Karoliina Meigas 

27. Anni Laanejõe 

28. Nadežda Sergejeva  

30. Merle Blank 

JAANUAR 

01. Valeria Jaakson 

04. Ron Marten Kosk 

05. Liis Annus 

09. Mattias Ukanis 

11. Lea Osanik 

11. Anni Egeli Kivikangur 

12. Dan Oskar Paavo 

16. Gerda Sikka 

20. Ain Närep 

24. Reili Valo 

25. Kertu Neidek 

29. Margit Nagel 

 

VEEBRUAR 

01. Alyssa Gabriel 

02. Joosep Mathias Kolk 

04. Karola Konks 

09. Triin Rahuküla 

10. Sander Paldra 

14. Rosiina Meigas 

14. Birgita Lomp 

19. Talvi Treiberg 

23. Kadri Lill 

25. Sebastian Thomas Tiirmann 

28. Eele Sekk 

28. Kirke Miller 

28. Markkus Maidla  

Palju õnne sünnipäevaks!!!  

Ajalehetoimetuse liikmed: 

Jarek Terasma 

Nadja Sergejeva 

Nastja Sergejeva 

Karoliina Meigas 

Johanna Maria Maripuu 

 

Ajalehele tegid kaastööd: 

Rainer Mägi 

Youtuber Sniff 

 

Sõnu ja komasid aitas õigeks seada õp 

Riina Kauppi. 


