
MEIE KLASS 

(Ühislooming, 27.09.2011) 

 

Meie klass on kõige parem, 

hommikul me kohal varem. 

Mängime ja õpime, 

tarkust pähe tuubime. 

Õhtul kõik on peas  ja selge, 

Koduteel meil tuju helge. 

 

VAHEAEG  

(Ühislooming, 19.10.2011) 

 

Varsti käes on vaheaeg, 

siis on meie lahe aeg. 

Õues aega mängida, 

õhtul telkut jälgida. 

Pärast sängi pugeda, 

teki all saab lugeda. 

9. klassi eri 
2016/17 

KOSTIVERE KOOLI 

HÄÄLEKANDJA 



Klassijuhataja (7.-9.klass) Eele mälestused ja 

mõtisklused: 

Mina tulin Kostivere Kooli tööle õppealajuhatajana 

ja kindla teadmisega, et klassi ma kindlasti juhatama 

ei hakka, kui teie olite 6. klassis. Mäletan, et vahel 

tuli mul teie klassijuhatajat Silviat asendada, kui ta 

ise ülikoolis loengutel oli. Ega te mind väga omaks 

ei võtnud ega aktsepteerinud, iga asja peale oli, et 

„Silvia küll ütles nii …“ või „Silvia küll lubab …“  

Sellest ajast meenuvad kaks lugu. Esimene on seotud 

sellega, et pidin teile veerandi lõpus tunnistused kir-

jutama. Klassijuhataja Silvia oli mulle jätnud juht-

nöörid, et kõigil õpilastel (teid oli sel ajal 7) on nii 

hoolsuse kui käitumise hinne „hea“. Sellel ajal ma 

teid veel hästi ei tundnud ja kuna ma pidin pidevalt 

lahendama erinevaid probleeme 7.-9.klassi õpilaste-

ga ning mõne viiendikuga, siis mõtlesin 

„suurepärane, nii tublid õpilased, kõik on hoolsad ja 

käituvad hästi, nende klassijuhataja võiks isegi olla“.  

Teine lugu on tagantjärele mõeldes isegi natuke nal-

jakas, aga samas andis mulle märku, et see klass on 

ettearvamatu ja võib sind ka ebameeldivalt üllatada. 

Nimelt sattusid minu kabinetti Melissa ja Jarek, kes 

olid eesti keele õpetajalt laenanud veepudeli, et Mar-

kuse välisjalanõudesse vett valada, kuna olid millegi 

pärast tülli läinud. Markuse jalanõud kasteti korrali-

kult märjaks ning ta pidi sisejalanõudega koju mine-

ma ja mitu päeva oma jalatseid kuivatama. Nadja ja 

Karoliina vaatasid pealt ning kiitsid teo heaks. Algu-

ses püüdsid süüdlased tagasi ajada, et nemad pole 

midagi teinud, aga kuna koolis on kaamerad, siis 

kaua vastu puigelda ei õnnestunud. Püüdsime siis 

koos analüüsida, kuidas oleks saanud olukorda teisiti 

lahendada. Lugu lõppes sellega, et Melissa nuttis, 

aga mina jäin endale kindlaks ja käskisin nii temal 

kui Jarekil Markuse käest vabandust paluda. Kuna 

Markus oli koju läinud, siis ütlesin, et tuleb vabanda-

da telefoni teel. Siis hakkas hädaldamine, et pole 

Markuse numbrit. Lõpuks leiti ka telefoninumber ja 

vabandused said telefoni teel edastatud. 

Järgmisena meenub 1. september 2014, kui minust 

pidi saama teie klassijuhataja. Küll me mõtlesime 

Silviaga, kas öelda teile varem, näiteks enne aktust, 

et Silviast saab väikeklassi õpetaja ja mina olen teie 

uus klassijuhataja või öelda aktusele järgnevas klas-

sijuhatajatunnis. Me teadsime, et teil on raske koha-

neda muutustega ning otsustasime, et ütleme peale 

aktust, kuna me ei teadnud, kuidas te oleksite oma 

pahameelt välja elanud. Tulime Silviaga koos klassi-

juhatajatundi. Olen hiljem teilt kuulnud, et te olite 

mõelnud, et millega teie klass nüüd hakkama on saa-

nud, et õppealajuhataja peab 1. septembril juba tundi 

tulema. Saades aga teada, et ma olen teie uus klassi-

juhataja, võtsite seda uudist mulle üllatuslikult üsna 

rahulikult, aga siiski umbusklikult.  

Hiljem pärisite minult korduvalt, kaua ma ikka ka-

vatsen Kostivere Koolis olla ja kas ma äkki tahan 

teist loobuda, kuna te käitute nagu põrgulised. Aga 

põrgulisteks te muutusite küll, sest te ei suutnud ko-

haneda ega leppida uute klassikaaslastega – Silveri, 

Joonase ja Suloga. Headest ja tublidest lastest olid 

saanud ebameeldivalt käituvad õpilased, kes ei taht-

nud oma gruppi vastu võtta uusi liikmeid. Tekkisid 

pinged ja terve õppeaasta tuli mul tegeleda teie tülide 

ja erimeelsuste lahendamistega.  

Väga palju klassiüritusi me 7. klassis teha ei jõud-

nudki, kuna kompromisse ja kokkuleppeid oli või-

matu saavutada. Meil oli üks klassiõhtu koos ööbimi-

sega koolis, sügisel käisime Megazone’is ja kevadel 

klassiekskursioonil Helsingis (mis tegelikult oli lõ-

bustuspargi külastus, sest muuseumidesse te keeldu-

site minemast). Sain aru, et kui tahan teiega koostööd 

teha, siis pean vahel mõne sammu tagasi astuma. 

33.lend – alguses lõputu vaidlemine ja sõnasõda, hiljem mängulust 

ja koostegemise rõõm 
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8. klass algas teie jaoks kahe üllatusega – klassi tuli 

uus õpilane (Kevin) ja te pidite oktoobri alguseni 

leppima jälle uue klassijuhatajaga. Mina olin direk-

tori kohusetäitja ja õppejuht ning klassijuhatajaks sai 

õpetaja Katrin. Te olite segaduses ja häiritud ning 

käisite ikka uurimas, millal see uus direktor juba 

tuleb. Sain aru, et kuigi teil oli 7. klassi alguses mind 

raske omaks võtta ja minuga harjuda, siis nüüd te 

tegelikult igatsesite minu järele. 

8. klass oli minu jaoks üks Ameerika mägedel sõit-

mine üles ja alla: osadel teist langes motivatsioon, 

õpitulemused halvenesid, sagenesid põhjuseta puu-

dumised, omavahelised suhted olid sassis. Pidin ka-

sutama Rajaleidja karjäärinõustaja ja koolipsühho-

loogi abi, et me õppeaasta lõpuks üldse positiivsete 

tulemusteni jõuaksime. Kahjuks üks õpilane jäi siiski 

klassikursust kordama.  

Mulle tundub, et alates jõulupeost suurenes teie 

koostegemise tahe ja rõõm ning mängulust. Meie 

ülesanne oli teha etteaste 1950-ndate aastate kohta. 

Küll me nuputasime ja vaidlesime, aga kokkuleppele 

ei jõudnud, küll ei sobinud ühele üks ja teisele teine 

variant. Olin juba lootuse kaotamas, arvasin, et meie 

klass ei esine. Aga oh üllatust – Nadja, Melissa ja 

Jarek võtsid Hendriku ka punti ning koos valmistati 

ette tantsushow, mille esmaettekannet nägin mina 

alles jõulupeol.  

Olin tõeliselt uhke teie üle, et te olite jõudnud üks-

meelele, mida teha, te leidsite ise muusika, valisite 

kostüümid, õppisite tantsu ära, lavastasite selle väi-

kese näitemänguna ja esitasite selle suurepäraselt. Ka 

kooli ajalehe toimetus valis teie etteaste parimaks, 

andes tagasisidet, et see „number oli originaalne, vä-

ga huvitava ja naljaka sisuga, seda oli põnev vaadata, 

sest kogu aeg toimus midagi“. Mina olin aga õnnelik, 

et mul nii andekad õpilased on ning poetasin uhku-

sest ja liigutusest pisaraid. Ma olin jõudnud ära 

oodata hetke, kus te ise haarate initsiatiivi, olete loo-

vad ja ettevõtlikud, mõtlete koos ja tegutsete koos. 

Siiani olin pidanud teid kogu aeg tagant torkima.  

Sellest päevast alates sain ma olla kindel, et kui meie 

klassil on vaja midagi teha või organiseerida, siis te 

teete seda õhina, heameele ja rõõmuga. Mulle väga 

meeldisid need klipid, mis te tegite 9. klassile nende 

tutipeoks. Te saite suurepäraselt hakkama õpetajate 

päeval tunde andes, te korraldasite toreda rebaste 

ristimise ürituse 5. klassile. Me õpetajatena arvasi-

me, et rebaste ristimist ei ole otstarbekas põhikoolis 

teha, aga te ei jätnud jonni ja Jarek esines õpetajate 

koosolekul veenvate argumentidega, mida Nadja oli 

aidanud tal kirja panna ning õpetajatel ei jäänud 

muud üle, kui anda teile võimalus ennast tõestada. Ja 

te saite hakkama.  

Suurepäraselt kukkus meil välja ka selle õppeaasta 

jõulupeo etteaste, kus filmisime ise video Dima 

Bilani laulule „Believe“. Põhitöö tegid ära lavastaja-

tena Nadja ja Jarek, Melissa oli operaator ja Hendrik 

monteerija. Oleme saavutanud suurepärased koos-

tööoskused - peaegu kõigil õpilastel ja ka minul oli 

videoklipis väike roll. Kõik oli teie endi poolt hästi 

organiseeritud, lavastatud, filmitud, monteeritud, näi-

deldud. Me saime jälle kiitvaid hinnanguid nii kaas-

õpilastelt kui õpetajatelt. Taas oli uhke tunne!  

Mul on nii hea meel, et ma olen saanud olla 3 aastat 

teie kõrval ja näha, kuidas lõpututest sõnasõdadest 

oleme jõudnud koostööni. Alati ei ole koostegemine 

küll 100% õnnestunud, aga siiski - oluline on tahe ja 

protsess ise. Olen rõõmus, et veidi arglikest ja trotsli-

kest lastest on kasvanud tublid, targad, julged, loo-

vad, enesekindlad ja teotahtelised noored, kes on ala-

ti valmis ulatama oma abikätt. 

Eesti kirjanik Karl Ristikivi on kunagi öelnud: 

„Koolitunnistus ei tähenda midagi – alles elus näitab 

inimene, mis ta tõepoolest väärt on“. Eks ta nii ju 

ongi, aga et põhikooli lõputunnistuseni jõuda, tuleb 

ka näidata, millised te oma sisult olete ja kahjuks on 

nii mõnelgi teist veel pikk samm selleni astuda. Ma 

olen kindel, et te kõik mingil hetkel selleni jõuate. 

Selleks, et aga kuhugi jõuda, tuleb astuma hakata, 

teha esimene samm. Oluline, et igaüks leiaks oma 

tee, mida mööda astuda. 

Tahan oma mõtisklused lõpetada Mai-Agate 

Väljataga sõnadega: „Kõige tähtsam on vaadata oma 

südamesse – mille poole sind tõmbab, mida sa teha 

tahad, mida teed armastusega? See ongi sinu tee. Tee 

seda!“ Minu meelest on need kõige õigemad sõnad, 

millega sind teele saata, mu kallis Karoliina, Nadja, 

Melissa, Jarek, Markus, Silver, Kristo, Sulo, Hendrik 

ja Joonas. 
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Karikatuurid: Johanna Maria Maripuu 

Millisena te mulle meelde jääte? 

Karoliina – vahel kurvameelne ja lohutust vajav, aga samas väga jutukas ja seltskondlik, aktiivne, 

jõuab igale poole. 

Nadja – mõnikord liialt kangekaelne, aga muidu sõbralik, oskab hästi ülesandeid teistele jagada, kohu-

setundlik ja hooliv. 

Melissa – üliemotsionaalne ja temperamentne, samas empaatiline, heatujuline ja optimistlik, julgeb 

olla tema ise. 

Jarek – vahel võib halvasti öelda, aga üldiselt sõbralik, energiline ja asjalik (pidevalt käis paber näpu 

vahel ja minu võtmed käes mööda koolimaja ringi), mõnus vestluspartner, julge esineja. 

Sulo – vaidlemishimuline ja kohati liiga jutukas, aga hea vägedejuhataja ja strateeg paintball’i mängus.  

Markus – vahel kõrvalehiiliv, aga alati tõe eest väljas, kaitseb sõpra tulihingeliselt. 

Silver – mitte alati klassiüritustel kaasalööja, aga püüdlik ja härrasmeheliku riietumisstiiliga. 

Kristo – kergelt käegalööja, aga alati naeratav ja abivalmis gentelman. 

Hendrik – pikaldase mõtlemise ja tegutsemisega, aga samas osavate näppudega filmide monteerimisel. 

Joonas – veidi kinnine ja tagasihoidlik, aga enesekindel ja lahtise peaga. 
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Lõpetajad küsitlustules Lõpetajad küsitlustules 

Jarek 
Mis on sinu jaoks kõige 

meeldejäävam mälestus Kos-

tivere Koolist? 

Ma arvan, et see, kui me vanasti 

ei saanud klassis üldse omavahel 

läbi, siis viimasel aastal oleme 

hästi läbi saanud ja oleme aru 

saanud, et oleme ühtne klass, 

mitte a ja b klass, nagu varem 

oli. 

Kuidas iseloomustaksid enda klassi? 

Me oleme naljakad, me oleme targad, siis me oleme kind-

lasti abivalmid ja me hoiame väga kokku. 

Kirjelda möödunud kooliaastat viie sõnaga. 

Töökas, väga kiire, siis lõbus on kindlasti olnud, on ka 

olnud neid kurbi sündmusi, lihtsalt läinud hästi kiiresti ja 

lihtsalt olnud väga lahe aasta.  

Millised on sinu plaanid peale põhikooli? 

Minu plaanid peale põhikooli on sellised, et ma lähen 

gümnaasiumisse Loo Keskkooli ja õpin veel kolm aastat 

ja siis vaatab, mis saab.  

Kui saaksid valida ükskõik mis keskkooli, siis millise 

valiksid ja miks? 

Tegelikult ma väga tahtsin minna 32. Keskkooli. Tahtsin 

oma elu siduda näitlemisega, aga ma kahjuks sinna sisse 

ei saanud, nii et tuli tõesti valida Loo kool. 

Milline oleks sinu unistuste töökoht? 

Paljud tahavad sellist tööd, kus saab hästi palju palka ja 

midagi tegema ei pea. Mul on see, et tahaksin kindlasti 

hästi rutiinset tööd – teen midagi ja saan selle eest kor-

raliku palka. Kindlasti tegelen edasi ka näitlemisega.  

Millisena näed oma elu kümne aasta pärast? 

Kahe lapse üksikisa ja kindlasti on mul väga hea töökoht. 

Mul on väga hea armastav abikaasa, ma loodan, et ma 

olen siis abielus. Kindlasti ma tahan endale kaht last. 

Selline ilus ja lõbus elu. Ma kindlasti tahaks edasi suhelda 

koolisõpradega, kes mul praegu on. 

Mida sa sooviksid tulevikuks oma praegustele klassi-

kaaslastele? 

Kui neil on tulevikus sellised klassikaaslased, kes ei viitsi 

midagi teha, tuleb üritada midagi teha ja anda endast mak-

simum.  

Milliseid soovitusi annad järgmise aasta üheksandale 

klassile?  

Õppige, õppige, õppige, õppige ja veel õppige. 

Mida oleksid võinud oma kooliajal teisiti teha? 

Ma oleks võinud 6.–8. klassis õppida rohkem matemaati-

kat. 

Mida tahaksid veel öelda oma klassijuhatajale? 

Ta on kõige parem klassijuhataja olnud siin suuremates 

klassides, ta on väga naljakas, väga lahke ja väga 

abivalmis ja väga nunnu.  

Kas kavatsed ka edasises koolielus olla aktiivne üri-

tuste korraldaja? 

Ma seda ei oska öelda, aga kindlasti tahaksin olla ka edas-

pidi aktiivne. Olen mõelnud sellele, et minna ka Loo kooli 

õpilasesindusse. 

 

Kristo 

Mis on sinu jaoks kõige meel-

dejäävam mälestus Kostivere 

Koolist? 

Minu klass. 

Kuidas iseloomustaksid enda 

klassi? 

… (Naeratab mõtlikult, aga ei 

vasta) 

Kirjelda möödunud kooliaastat viie sõnaga. 

Jube, kohutav… mis veel… jubedaim. 

Millised on sinu plaanid peale põhikooli? 

Minna suvel tööle. Ja sügisel… ma ei tea, eks näeb. 

Kui saaksid valida ükskõik mis keskkooli, siis millise 

valiksid ja miks? 

Ma ei teagi neid ju. 

Milline oleks sinu unistuste töökoht? 

Ei olegi. 

Millisena näed oma elu kümne aasta pärast? 

Ma ei teagi. Koer on. Ja korter. 

Mida sa sooviksid tulevikuks oma praegustele klassi-

kaaslastele? 

Et nad jääksid iseendaks. 

Milliseid soovitusi annad järgmise aasta üheksandale 

klassile?  

Head põrumist. 

Mida oleksid võinud oma kooliajal teisiti teha? 

Õppida rohkem. 

Mida tahaksid veel öelda oma klassijuhatajale? 

Et ta ei muretseks liiga palju. 

Hinda oma arvutikasutusoskusi 10-palli süsteemis. 

Põhjenda! 

5 palli.  

 

Hendrik 

Mis on sinu jaoks kõige meelde-

jäävam mälestus Kostivere Koo-

list? 

Tutipidu ja see, kui me eksisime 

matkal ära. 

Kuidas iseloomustaksid enda klas-

si? 
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Nii ja naa. Me ei hoia ühte. 

Kirjelda möödunud kooliaastat viie sõnaga. 

Huvitav, natuke kiire, uus nii-öelda. Rohkem ei tule. 

Millised on sinu plaanid peale põhikooli? 

Minna kutsekeskkooli. 

Kui saaksid valida ükskõik mis keskkooli, siis millise 

valiksid ja miks? 

Ikka kutsekeskkooli, sest seal on kergem. 

Milline oleks sinu unistuste töökoht? 

Neid on palju. Näiteks politseinik. 

Millisena näed oma elu kümne aasta pärast? 

Ma usun, et ma lõpetan siis Sisekaitseakadeemiat. Loodeta-

vasti on mul naine, rohkem ei oska öelda.  

Mida sa sooviksid tulevikuks oma praegustele klassi-

kaaslastele? 

Soovin edu. 

Milliseid soovitusi annad järgmise aasta üheksandale 

klassile?  

Võtke aega, ärge kiirustage. 

Mida oleksid võinud oma kooliajal teisiti teha? 

Vastamata asjad õigel ajal ära teha. 

Mida tahaksid veel öelda oma klassijuhatajale? 

Ma ei tea… Aitäh! 

Mitu last kavatsed tulevikus saada? 

Ei ole mõelnud selle peale. Ühe ikka vähemalt. 

 

Markus 
Mis on sinu jaoks kõige meelde-

jäävam mälestus Kostivere 

Koolist? 

Võib-olla vana kool. 

Kuidas iseloomustaksid enda 

klassi? 

Kõik saavad kõigiga läbi, nii palju 

kui vaja ja nii vähe kui võimalik. 

Kirjelda möödunud kooliaastat viie sõnaga. 

Suht julm ajuragistamine. 

Millised on sinu plaanid peale põhikooli? 

Edasi õppima minna. 

Kui saaksid valida ükskõik mis keskkooli, siis millise 

valiksid ja miks? 

Ma isegi ei tea, silmapiiril on Loo. 

Milline oleks sinu unistuste töökoht? 

Võib-olla selline nagu igal inimesel, et töö mida sulle 

meeldib endal teha.  

Millisena näed oma elu kümne aasta pärast? 

Sellisena, nagu teda ette kujutan. 

Mida sa sooviksid tulevikuks oma praegustele klassi-

kaaslastele? 

Kõike paremat.  

Milliseid soovitusi annad järgmise aasta üheksandale 

klassile?  

Hakake kohe algusest õppima.  

Mida oleksid võinud oma kooliajal teisiti teha? 

Rohkem õppida.  

Mida tahaksid veel öelda oma klassijuhatajale? 

Tore, et ta on nii kaua vastu pidanud. :) 

Milline oleks sinu unistuste abikaasa? 

Selline, nagu mu tüdruk praegu on! 

 

Melissa 

Mis on sinu jaoks kõige meelde-

jäävam mälestus Kostivere Koo-

list? 

Uputasin loodusainete klassi üle. 

Kuidas iseloomustaksid enda 

klassi? 

Meie klass on täis humoriste. 

Kirjelda möödunud kooliaastat 

viie sõnaga. 

Muutuv nagu Eesti ilm. 

Millised on sinu plaanid peale põhikooli? 

Edasi õppima minna. 

Kui saaksid valida ükskõik mis keskkooli, siis millise 

valiksid ja miks? 

Pfff… Ma ei teagi. 

Milline oleks sinu unistuste töökoht? 

Kus minul oleks hea olla ja saab palju raha. 

Millisena näed oma elu kümne aasta pärast? 

Uhkena. 

Mida sa sooviksid tulevikuks oma praegustele klassi-

kaaslastele? 

Olge sõbralikumad. 

Milliseid soovitusi annad järgmise aasta üheksandale 

klassile?  

Jumala eest, õppige matemaatikat! 

Mida oleksid võinud oma kooliajal teisiti teha? 

Õppida matemaatikat. 

Mida tahaksid veel öelda oma klassijuhatajale? 

Me jääme veel kauaks meelde :) 

Kas oled kunagi mõelnud lauljakarjäärile. 

Jaa, ikka olen. 

 

Karoliina  
Mis on sinu jaoks kõige meelde-

jäävam mälestus Kostivere 

Koolist? 

Siis, kui me ühe klassikaaslase 

jalatsid üle ujutasime. 

Kuidas iseloomustaksid enda 

klassi? 

Kogu aeg tülitseme, aga ikka oleme sõbrad. 

Kirjelda möödunud kooliaastat viie sõnaga. 

Väga kiire, raske, naljakas, huvitav, jube. 

Millised on sinu plaanid peale põhikooli? 

Edasi gümnaasiumisse minna.  
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Kui saaksid valida ükskõik mis keskkooli, siis millise 

valiksid ja miks? 

32. keskkooli, sest seal on teatrikallak. 

Milline oleks sinu unistuste töökoht? 

Ilmselt midagi, kus ma saan näidelda, tantsida ja hästi palju 

liikuda. Mingit kontoritööd kindlasti mitte.  

Millisena näed oma elu kümne aasta pärast? 

Ma ei ole nii kaugele mõelnud, ilmselt käin tööl, võib-olla 

on pere. 

Mida sa sooviksid tulevikuks oma praegustele klassi-

kaaslastele? 

Et neil läheks elus hästi ja kui neil on mingi kindel soov ja 

kui nad tahavad midagi elus saavutada, siis nad pingutaksid 

selle nimel. Nad saavad hakkama, kui nad ennast kokku 

võtavad. 

Milliseid soovitusi annad järgmise aasta üheksandale 

klassile?  

Õppige juba see aasta matemaatikat, see on jube. 

Mida oleksid võinud oma kooliajal teisiti teha? 

Õppida rohkem matemaatikat. 

Mida tahaksid veel öelda oma klassijuhatajale? 

Aitäh, et ta meid kantseldanud on, me oleme väga raske 

klass olnud.  

Kui kaugele tahaksid jõuda oma balletikarjääris? 

Baleriiniks ma ilmselt saada ei taha, tantsimisega tahaks 

edasi tegeleda ka tulevikus. 

 

Silver 
Mis on sinu jaoks kõige meelde-

jäävam mälestus Kostivere 

Koolist? 

Ei tea, toredad õpetajad. 

Kuidas iseloomustaksid enda 

klassi? 

Mu klass on vaimukas ja tujukas. 

Kirjelda möödunud kooliaastat viie sõnaga. 

Sisukas, keeruline, tore, meeldiv ja viies sõna on igav. 

Millised on sinu plaanid peale põhikooli? 

Ma lähen Vanalinna Hariduskolleegiumisse, mind võeti 

vastu. 

Kui saaksid valida ükskõik mis keskkooli, siis millise 

valiksid ja miks? 

No, selle valiksingi, sest et seal pühendatakse aega õpi-

lastele, nende oskustele ja see on kõrge tasemega kool. 

Milline oleks sinu unistuste töökoht? 

Ma arvan, et advokaat. 

Millisena näed oma elu kümne aasta pärast? 

Ma ei oskagi seda kuidagi näha, ma arvan, et mul läheb 

hästi, teenin normaalset raha ja võib-olla on pere ka. 

Mida sa sooviksid tulevikuks oma praegustele klassi-

kaaslastele? 

Seda, et nad pühendaksid rohkem aega õppimisele ja olek-

sid sõbralikud. 

Milliseid soovitusi annad järgmise aasta üheksandale 

klassile?  

Samuti, et pühendada rohkem aega eksamitele ja korrata 

kõike eelmistel aastatel õpitud. 

Mida oleksid võinud oma kooliajal teisiti teha? 

Ma oleks võinud rohkem õppida matemaatika eelmiste aas-

tate materjali. 

Mida tahaksid veel öelda oma klassijuhatajale? 

Oli tore ja meeldiv klassijuhataja ning samas on tore, et ta 

annab meile karjääriõpetust. Meie klassil on selles suhtes 

kõige rohkem vedanud. 

Mis oleks sinu unistuste auto? 

Toyota Avensis või siis mingi Toyota Starlet. 

 

Nadja 
Mis on sinu jaoks kõige 

meeldejäävam mälestus Kos-

tivere Koolist? 

Koolisöök, see on kõige parem, 

mis on olnud! 

Kuidas iseloomustaksid enda 

klassi? 

Kõik on hästi sõbralikud ja 

abivalmid. Näiteks kui keegi 

aevastab, siis öeldakse alati 

„Terviseks!“. 

Kirjelda möödunud kooliaastat viie sõnaga. 

Raske, kiire, jube, õudne ja väga naljakas. 

Millised on sinu plaanid peale põhikooli? 

Ma lähen Loo kooli (vist). 

Kui saaksid valida ükskõik mis keskkooli, siis millise 

valiksid ja miks? 

32. keskkooli, sest et seal on see multimeedia ja mulle väga 

meeldivad filmid. 

Milline oleks sinu unistuste töökoht? 

Mingi filmikriitik või midagi, mis on filmidega seotud. 

Millisena näed oma elu kümne aasta pärast? 

Ma olen siis 26. Ilmselgelt mul on noormees, üürin korterit 

kuskil ja õpin midagi, võib-olla töötan ja võib-olla olen siis 

kaheksandat kuud rase. 

Mida sa sooviksid tulevikuks oma praegustele klassi-

kaaslastele? 

Tehke rohkem tiimitööd. 

Milliseid soovitusi annad järgmise aasta üheksandale 

klassile?  

Hoidke kokku ja sõimake õpetajat ja teil on alati õigus. 

Mida oleksid võinud oma kooliajal teisiti teha? 

Võib-olla oleksin õppinud rohkem matemaatikat. 

Mida tahaksid veel öelda oma klassijuhatajale? 

Aitäh selle kannatlikkuse eest, millega Te meid kannatasite. 

Kui teeksid endale tätoveeringu, siis millise? 

Laseksin teha käe peale jäämäe illusiooni. 
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Midagi seoses muusika või näitlemisega, sest ma olen liiga 

arg.  

 

Sulo 
Mis on sinu jaoks kõige meeldejää-

vam mälestus Kostivere Koolist? 

Toit. 

Kuidas iseloomustaksid enda klas-

si? 

Näljased. 

Kirjelda möödunud kooliaastat viie sõnaga. 

Jube palju maitsvat koolitoitu (ma tean, et see on neli sõna, 

aga vahet pole). 

Millised on sinu plaanid peale põhikooli? 

Kuskile edasi õppima minna. 

Kui saaksid valida ükskõik mis keskkooli, siis millise va-

liksid ja miks? 

Reaalkooli, sest see on tugev. 

Milline oleks sinu unistuste töökoht? 

Unistuste töökohta ei ole, sest seda ei eksisteeri. 

Millisena näed oma elu kümne aasta pärast? 

Ma ei mõtle nii kaugele ette, sest kõik, mis ette plaanid, lä-

heb tuksi. 

Mida sa sooviksid tulevikuks oma praegustele klassikaas-

lastele? 

Edu ja silmaringi avardumist. 

Milliseid soovitusi annad järgmise aasta üheksandale 

klassile?  

Question everything. 

Mida oleksid võinud oma kooliajal teisiti teha? 

Õppida. 

Mida tahaksid veel öelda oma klassijuhatajale? 

Aitäh. 

Kas plaanid tulevikus poliitikaga tegeleda? Miks? 

Kohe kindlasti mitte, sest see ei ole normaalne, kuidas ini-

mestele näkku valetatakse. 

Joonas 
Mis on sinu jaoks kõige meeldejäävam mälestus Kosti-

vere Koolist? 

Kõige toredam oli see, kui see Kevadtorm oli siin sel aas-

tal. 

Kuidas iseloomustaksid enda klassi? 

Veider, väga palju sõnu ei oska öelda selle kohta rohkem. 

Kirjelda möödunud kooliaastat viie sõnaga. 

Lühike, vaene, oleks võinud rohkem käia… Ei oska öelda 

rohkem. 

Millised on sinu plaanid peale põhikooli? 

Minna Tallinna Tööstushariduskeskusesse mehhatroonikat 

õppima. 

Kui saaksid valida ükskõik mis keskkooli, siis millise 

valiksid ja miks? 

Keskkooli ma ilmselt ei taha minna, nii et mul ei ole väga 

palju valikuid ka. 

Milline oleks sinu unistuste töökoht? 

Midagi, mis on seotud IT-ga. 

Millisena näed oma elu kümne aasta pärast? 

Kas ma olen väga madalale langenud või teise võimaluse-

na olen kuskil keskel. 

Mida sa sooviksid tulevikuks oma praegustele klassi-

kaaslastele? 

Oeh, väga raske… Ma ei tea, väga palju soovida ei ole. 

Milliseid soovitusi annad järgmise aasta üheksandale 

klassile?  

Et nad ei langeks nii madalale kui mõned meie klassist ja 

ma ise ka. 

Mida oleksid võinud oma kooliajal teisiti teha? 

Rohkem käia koolis äkki? 

Mida tahaksid veel öelda oma klassijuhatajale? 

Ta on mind väga palju aidanud ja mind tagasi ree peale 

aidanud. Äkki tänu temale ma lõpetan ikkagi ära üheksan-

da klassi. 

Millist tööd sa kunagi ei teeks? Miks? 
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Mida sa teeksid, kui…? 
Tagapingis rubriigi „Mida teeksid, kui…“ mõte on arenda-

da inimeste fantaasiat ning panna proovile reageerimisvõi-

me kummalistele küsimustele vastamisel. Üheksanda klassi 

erinumbris keskendume just meie lehe peategelastele ning 

seega esitasime küsimuse ainult neile ja nende klassijuhata-

jale. Seekord uurisime neilt, mida nad teeksid, kui neile 

pakutaks 600 eurot selle eest, et jääda 9. klassi korda-

ma. 

Mida siis meile vastati? 

Sulo: Ma arvan, et ma siiski ei jääks siia. Ei võtaks seda 

raha vastu. Seda raha on palju lihtsam saada, kui Soome 

oled läinud. 

Kristo: 600 eurot? Ei, ma teenin juba suvel selle raha kätte. 

Markus: Ei jääks. Ma ei viitsi uuesti eksameid teha. 

Jarek: Muidugi võtaksin vastu ja käiksin uuesti üheksandas 

klassis. Teeksin kõik uuesti ja paremini. 

Nadja: Ei, sest see on ajaraiskamine, see on liiga raske ja 

600 eurot on liiga vähe selle eest. 

Silver: Ei võtaks vastu, see summa on liiga väike ja ma 

tahaksin haridusteega ikka edasi minna. 

Karoliina: Hea meelega jääksin istuma. Ma ei taha ära 

minna (naerab). 

Melissa: Ma ei jääks klassi kordama, sest mu vanemad 

lööksid mind muidu maha. Ei võtaks seda vastu. 

Joonas: Ei usu, et võtaksin vastu. Natuke liiga palju aja-

raisku. Oleks summa mingilgi määral kõrgem, siis võib-

olla. 

Hendrik: Ma ei võtaks seda pakkumist vastu, sest ma ei 

viitsiks seda üheksandat uuesti korrata. 



 Kes minevikku ei mäleta ... 
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4. klass 

Jarek 2. klass 

Karoliina 

1. klass 

Markus 

Nadja 

3. klass 

5. klass 

Joonas 



 … see elab tulevikuta 
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6. klass 

7. klass 

8. klass 

9. klass 

Kristo 

Õp Eele 

Melissa 

Silver 

Hendrik 



Kas arvate oma 9. klassist samamoodi, kui nägite 

neid esimest korda? Kas ja kuidas on esmamulje 

muutunud? 

Ei, kui ma neid esimest korda nägin, siis ma alguses 

ei osanud arvatagi, mis nendega üldse tegema peaks 

hakkama ja kuhu me võiksime välja jõuda. Nad ei 

uskunud, et neist võib hästi arvata, nad ei uskunud, 

et nad on midagi väärt, nad ei uskunud, et nad saa-

vad millegi toredaga hakkama jne. Lõputult võiks 

seda jada jätkata, mida kõike nad ei oska ega suuda.  

Ma arvan, et selle kolme aastaga olen suutnud neile 

anda selle kindlustunde, et nad on väga palju väärt, 

neis igaühes on midagi head ja et nad jõuavad elus 

kaugele. Nad on seda kõike juba ka näidanud. Kui 

varem oli nii, et nad ei tahtnud millestki osa võtta 

või millegagi tegeleda, siis eriti just üheksandas 

klassis on nad näidanud, et nad tegutsevad, et nad 

julgevad tegutseda ja neil on ka head tulemused. 

Nad juba usuvad enda võimetesse ja oskustesse. 

Mis on Teie kõige positiivsem mälestus praegu-

sest lõpuklassist? 

Neid on palju, aga suurim väärtus on nende areng: 

millised nad olid seitsmendas ja millised on praegu. 

See ongi kõige positiivsem. Positiivne on ka see, et 

viimasel ajal teevad nad mulle palju meeldivaid ülla-

tusi. Näiteks minu sünnipäeval selle aasta veebruaris 

olid nad juba kell 8 koolis ja kaunistasid minu kabi-

netti samal ajal, kui mina olin õpetajatega koosole-

kul. Mitte küll nüüd terve klass, aga meil klassis on-

gi selline aktiivne grupp, kes igal pool osaleb ja te-

gutseb ning nende poolt oli mulle ette valmistatud 

üllatus. Aga ega ma kingitust kohe kätte ei saanud, 

ma pidin kirjalike vihjete abil kingituse üles otsima 

oma kabinetis, kus olid veel lisaks õhupall ja lilled. 

Kõige tipuks olid nad veel pannud telefoni salaja filmi-

ma, et pärast vaadata, kuidas ma hakkama sain, kuidas 

reageerisin. Väga vahva oli, mulle meeldivad sellised 

otsimismängud. 

Milline on Teie kõige negatiivsem mälestus oma 

klassist? 

Need on need lõputud kaklused ja vaidlused, mis ei 

lõppe ega lõppe. Vahel isegi löömised või lükkamised-

tõukamised, aga just sõnad, üksteisele halvasti ütlemi-

ne. Päris alguses oli tihti see, et me ei suutnud ära ot-

sustada, mida me koos klassiga teeme, kuhu me lähe-

me, millise etteaste jõulupeoks ette valmistame. Iga-

ühel oli ju oma arvamus ning see kindlasti ei tohtinud 

ühtida teise omaga ja oligi hetki, kus me jõudsime jä-

reldusele, et me ei lähe ühisele klassi väljasõidule, sest 

ühtset arvamust ei tekkinud. 

Kui oleks võimalik, siis kas tahaksite nendega veel 

paar aastat veeta? 

Loomulikult, nüüd on nad suurepärased inimesed, kel-

lega on võimalik koostööd teha, kes ise algatavad ja 

mõtlevad välja toredaid tegevusi, arvestavad üksteise-

ga. Mina ei pea enam neid tagant sundima, nii et jah, 

nüüd oleks kõige parem koos aega veeta. 

Iseloomustage igat 9. klassi õpilast paari sõnaga. 

Kõige suurema arengu on minu meelest teinud Jarek ja 

Nadja.  

Jarek on aktiivne, ta tegeleb nii paljude erinevate asja-

dega – tegeleb spordiga, näitlemisega, on õpilasesindu-

se president ja kooli ajalehe peatoimetaja, oskab suure-

päraselt kontserte ja üritusi juhtida. Ta on klassis kõige 

õpihimulisem, on kohusetundlik, kui ta võtab eesmärgi, 

siis kindlasti jõuab tulemuseni. Ta on hea suhtleja, sõb-

ralik, abivalmis ja koostööaldis. 

Alguses oli Nadja veidi arglik ja endassetõmbunud, aga 

tänaseks on ta julge ja aktiivne, ta on üllatanud oma 

enesekindlate väljaütlemiste ja esinemistega. Ma arvan, 

et see tuleb sellest, et ta on leidnud endale valdkonnad, 

milles ta on tugev ja tunneb end hästi. Ta tegeleb spor-

diga, osaleb aktiivselt õpilasesinduse ja kooli ajalehe 

töös, korraldab üritusi, läbis iseseisvalt Tartu Ülikooli 

Teaduskoolis bioloogia kursuse. Ta on töökas, sõbralik, 

abivalmis, hea organisaator.  

Karoliina on aeg-ajalt emotsionaalne, vahel võib endast 

välja minna, aga tasakaalu on andnud talle kindlasti 

balletiga tegelemine. Ta on hästi graatsiline. Ma käisin 

tema balletietendust vaatamas ja see oli erakordselt 
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Eele Sekk: mul on rõõm ja 

kurbus korraga 
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ilus. Kui ma teda koolis näen aeg-ajalt selliste poisilike 

käitumisjoontega, siis see graatsia, mis ma seal lava 

peal nägin, on erakordne. Karoliina on väga 

seltskondlik ja elavaloomuline, suheldes žestikuleerib 

hoogsalt, ta on kohusetundlik, vahel on ka vaidlemishi-

muline ja tujukas. 

Melissa on meil samuti vaidlemishimuline ja emotsio-

naalne, võib kiiresti endast välja minna, aga samas lah-

tub tal viha kiiresti, kui ta kellegi peale vihaseks saab. 

Ta on hästi loominguline. Ta oskab hästi laulda, mida 

ma enne ei teadnud, ma sain sellest teada alles konkur-

sil Kostivere Kooli Talent 2017. Tal on kunstiannet, 

teda huvitab psühholoogia ja tema on tegelikult klassis 

see, kes tahab, et õpilaste omavahelised suhted oleksid 

head, tema püüab suhteid klaarida ja vahel ka leppimist 

alustada. Tundub, et temas juba on natuke seda psüh-

holoogi-geeni.  

Markusest ma polegi veel täpselt aru saanud. Ta on 

töökas, abivalmis, aga aeg-ajalt lööb nagu käega ja siis 

võtab ennast jälle kokku. On olnud olukordi, kus ma ei 

saa aru, miks ta puudub tundidest (nt kehalisest kasva-

tusest) või üritustelt või lubadustest loobub. Ma tean, 

et ta on moto- ja tehnikahuviline, talle meeldivad ajalu-

gu ja vanad autod. Ma arvan, et ta on siiski töökas ja 

saab elus hästi hakkama.  

Sulo on vaidlushimuline. Tema on selline inimene, et 

tal peab alati olema teistsugune arvamus. Ühesõnaga ta 

vaidleb nii kaua, kui ta suudab sulle selgeks teha, et 

tema mõte on õige. Alati see muidugi nii ei ole. Mõnes 

mõttes on see tema selline seisukohtade kaitsmine hea, 

see on talle elus kasuks, aga vahel ta läheb liiale. Veel 

on ta laisk. Ta võiks olla töökas, aga ma ei tea, mis 

temaga vahel juhtub, ta unustab ära oma kohustused ja 

lubadused. Tema peaks õppima seda, et kui oled luba-

duse andnud, siis tuleb sellest kinni pidada.  

Kristo kohta võin ma öelda, et ta on gentleman. Ta on 

jäänud silma sellega, et ta märkab kohe, kui peab nais-

terahvast abistama, on see siis õpetaja või klassikaasla-

ne. Selline gentlemani joon on temas. Samas on ta ka 

laisk. Ma ei saagi täpselt aru, miks tal need asjad on 

kõik jäänud tegemata. Tundub, et tal on hea pea ja an-

deid antud, aga ta ei taha neid edasi arendada. Ta os-

kab hästi naeratada, eriti kui ta on pahandusega hakka-

ma saanud. Siis ta naeratab sulle võluvalt „mina pole 

midagi teinud“. Tal on vaja rohkem sellist tugevamat 

iseloomu ja sirgjoonelisust endas arendada.  

Hendriku kõige tugevam külg on magamine, see tuleb 

tal hästi välja ja seepärast ei jõua ta õigeaegselt kooli. 

Talle meeldib arvutis nokitseda ja videoid teha. Ka 

meie suurepärase jõulupeo filmi monteeris kokku te-

ma. Hendrik on kohati sellise pehme iseloomuga, tal 

on raske sõpradele ei öelda, kui nad kutsuvad teda mil-

legagi tegelema või tahavad temaga sõbraks saada, et 

temalt midagi omakasupüüdlikult saada. Hendrik ei 

taba alati ära, kes on tema jaoks head sõbrad ja kes hal-

vad sõbrad. Temas on meeletult palju laiskust ja kohu-

setundetust. Ta vajab enda kõrvale head haldjat, kes 

aitab tal teha häid otsuseid. 

Silver on töökas, selline tubli õpilane, kes tahab kogu 

aeg asju hästi teha, aga alati kõik ei õnnestu. Vahel ta 

unustab õppevahendeid koju või on jäänud kodune töö 

tegemata. Ta käib alati viisakalt riides, enamasti on tal 

seljas pintsak ja kaabu, ta käitub väljapeetult, tal on 

selline omapärane mõtlemine ja vaade elule, aga need 

on õiged. Vahel ta võib ärrituda, kui klassikaaslased 

teda torgivad või ei saa tema mõtetest aru, aga üldiselt 

nad nüüd juba suudavad need erimeelsused omavahel 

ära lahendada. Silverile meeldivad loomad ja autod. 

Joonas on meil väga harv kooliskäija, talle meeldib 

kodus õppida. Talle on looduse poolt hea pea antud, ta 

võiks õppida ja tegutseda, aga vahel ta kaotab kuhugi 

oma motivatsiooni ja siis me peame seda kaua-kaua 

otsima. Kurb on näha, et inimene ei kasuta ära oma 

potentsiaali, pigem tahab käega lüüa kui raskuseid üle-

tada. Aga ma väga loodan, et ta saab oma õppimiste ja 

eksamitega ühele poole ning lõpetab põhikooli hilje-

malt augustis.  

Kas Te kavatsete peale selle 9. klassi lõpetamist olla 

klassijuhataja ka järgmistele viiendikele või kunagi 

edaspidi? 

Praegu ma olen otsustanud, et ma ei ole enam klassiju-

hataja, sest klassijuhatamine on nagu teine täiskohaga 

töö ja siis jääb õppejuhi töö veidi tahaplaanile. Õppeju-

hi töö on samuti intensiivne ja siis üks ametitest kanna-

tab, kas õppejuhi töö või klassijuhatamine. Olen otsus-

tanud, et ma ei võta uut klassi. Ma olen küll õppinud, 

et ära kunagi ütle lõplikult „ei“, aga praegu veel ei võ-

ta.   

Kas Te kavatsete ka nendega peale lõpetamist kok-

ku saada? Kui jah, siis mida ette võtaksite? 

Kindlasti me kavatseme kokku  saada. Me oleme rääki-

nud, et me jätame alles oma Facebooki grupi. Minul oli 

selline põhimõte, et nii kaua, kui nad on minu õpilased, 

seni nad minu Facebooki sõbrad pole, meil oli lihtsalt 

klassi grupp. Aga kui tutipidu mööda sai, siis ma luba-

sin nendega Facebookis sõbraks saada. Ma arvan, et 



me jääme suhtlema edasi, meil käib praegugi tihe 

suhtlemine Facebookis.  

Kindlasti me võiksime minna kusagile (meile meeldi-

vad näiteks põgenemistoad :)) ja ma usun, et ma koh-

tun nendega kooli üritustel ja kokkutulekutel. 

Vaatame, mis elu toob. Kui nad tegelevad edasi oma 

hobidega, nt Karoliina balleti, Jarek näitlemise, Nadja 

spordi, Melissa kunstiga või keegi teine leiab endale 

mõne toreda hobi, siis kindlasti olen ma valmis nende 

etendusi minema vaatama ja spordivõistlusi jälgima. 

Ma elan neile igati kaasa.  

Kas Te olete õnnelik nende aastate eest, mis Te 

nendega veetsite? 

Loomulikult, nad on mind sama palju õpetanud, kui 

mina neid. Me oleme nagu koos kasvanud, nad on 

õpetanud mind olema kannatlikum ja nägema kümme 

sammu ettepoole. Nendega tuli alati arvestada, leida 

mitu erinevat lahendust, loomulikult igati hea välja-

kutse oli. 

Millisena kujutate ette oma õpilaste tulevikku? 

Erinevalt. Selles mõttes, et nad on nii erinevad. On 

selliseid, kes tahavad kaugele jõuda ja kes tahavad 

edasi minna gümnaasiumisse ja võib-olla ka ülikooli, 

on selliseid, kellel on raske ka praegu põhikooli 

lõpetamine. Usun, et kõik leiavad oma elutee, igaüks 

leiab selle ameti, mis neile meeldib ja nad saavad 

tööle ning kindlasti on neil perekond ja hobid, nad 

reisivad. Ma usun, et nad jõuavad kaugele. Praegu on 

mõnel selline raske aeg, kus nad pole ennast veel leid-

nud ja peavad veel natuke otsima enda seest, kes nad 

sellised on ja kuhu nad tahavad välja jõuda. 

Kas Teie õpilased on muutunud pigem halvemuse 

või paremuse suunas? Põhjendage! 

Ma ütleks pigem, et klass jaguneb pooleks. Umbes 

pooled on need, kes on suure-suure sammu edasi as-

tunud ja on tublid nii õppimises, klassivälises töös kui 

ka hobidega tegelemises. Ütleme siis, et neli õpilast on 

sellised, kes ei ole oma potentsiaali ära kasutanud, kes 

millegipärast on löönud käega ja nagu ei taha pingu-

tada. See on kurb. Ma olen püüdnud neile kõigile 

õpetada, et tuleb pingutada, siis tulevad ka tulemused, 

mitte kunagi ei tohi alla anda. Aga praegu ma siin 

kolme või nelja õpilase puhul näen, et nad on 

natukene käega löönud või alla andnud ja ma isegi ei 

tea, mis ma oleksin saanud teisiti teha, et nad poleks 

olukorras, kus nad praegu on. 

Kas olete lõpetamise eel pinges nagu teie õpilased? 

Üllatavalt ei ole pinges. Minus on kahetised tunded: 

üks on see, et ega nad ei ole ju kerge klass olnud, 

nendega on väga palju tööd olnud, üks emotsioon on 

„oh yes, lõpp on lähedal“; ja teine on see, et nad on 

südamelähedaseks kasvanud ja nad on nii omadeks 

lasteks saanud. Kuna mul endal on ka umbes sama 

vanad lapsed, siis mulle tundubki, et mul mitte pole 

kaks last, vaid on kaksteist. Ja eks vahel kodused 

lapsed ütlevad ka: „Ema, miks sa räägid meist kõigist 

kui lastest, tegelikult on nad su õpilased, mitte 

lapsed?“ Aga eks ma olengi võib-olla neid kui oma 

lapsi võtnud. Kurb on ka, et nad lendavadki pesast 

välja ja hakkavad üha harvemini siin käima. Ma ar-

van, et paljud hakkavad siin kooliüritustel käima ja 

ma loodan, et nad astuvad ka minu kabinetist läbi. 

Mul on rõõm ja kurbus korraga.  

Mida sooviksite öelda või soovitada järgmistele 

lõpetajatele? 

Kuldsed sõnad: õppida, õppida, õppida! Õppida ja 

mitte alla anda ning mõista seda, et selleks, et kuhugi 

jõuda, tuleb teha see esimene samm. Vahel võib see 

olla väga raske: mõni õppeaine on raske või suhe 

õpetajaga ei ole alati selline nagu me eeldame, vahel 

tekivad konfliktid. Sa ei tohi alla anda, sa pead selle 

esimese sammu tegema. Olgu see kas siis otsus, et 

ma pean õppima seda ainet või ma lähen õpetaja 

juurde küsima, mis ma saan teha. Või siis lähed klas-

sijuhataja juurde ja ütled, et sul on selles õppeaines 

olukord selline ja äkki ta oskab aidata ja suunata, 

mida sa peaksid tegema. Soovin, et nad astuksid selle 

esimese sammu probleemide lahendamiseks. Mina 

arvan, et ükskõik kui keeruline olukord on, alati on 

olemas lahendus. Keegi teine ei sa sinu eest tegevusi 

ära teha, et lahenduseni jõuda, kõik peitub inimeses 

endas.  

Milliseid õpetussõnu annate kaasa oma lõpeta-

vatele õpilastele? 

Eelmise küsimuse vastus sobib ka siia: ei tohi alla 

anda, tuleb pingutada lõpuni, tuleb astuda esimene 

samm, ükskõik kui raske see on, alati on olemas la-

hendus. Tuleb olla lugupidav teiste inimeste suhtes, 

salliv, tolerantne. Just selles mõttes, et iga inimene on 

erinev ja mõni on aeglasem ja siis tulebki kannatlik 

olla. Igas inimeses on palju head, tuleb see üles leida 

ja keskenduda sellele heale. Tuleb olla tänulik 

nendele inimestele, kes sind on aidanud ja suunanud. 

Elada oma elu nii, et sa võid tagasi vaadates öelda: 

„Olen olnud õnnelik ja tegus ning midagi kahetsema 

ei pea“. 
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täitsa meeldis neile. Ning sellest ma saan järeldada, et 

iga kogemus on huvitav ning ära tee seda maha enne, 

kui sa pole seda ise omal nahal kogenud. Ja kui see ei 

meeldigi sulle, siis lihtsalt ütle, et see ei meeldi mulle, 

aga ära hakka halvustama inimest, kellele see meeldib 

ja kes ise tahab sellega tegeleda. Nad teevad selle ni-

mel väga rasket tööd ja näevad suurt vaeva selle ni-

mel, et saavutada midagi, mida nad väga soovivad ja 

et jõuda soovitud tulemusteni. Nagu Eleanor Roose-

velt on kunagi öelnud: „Tehke seda, mida te oma 

südames õigeks peate – sest arvustatakse teid nagunii. 

Teid kirutakse selle eest, mida teete, ja selle eest, et te 

seda ei tee.“ 

Sellega seoses jõuan ma tagasi oma põhisõnumini: 

palun ärge halvustage teisi nende hobide ja huvide 

järgi enne, kui te ise ei tea, mida see endast kujutab ja 

kui palju on inimene selle nimel vaeva näinud!  

Karoliina Rämmeld (võistluse võitja) 

 

Eesti noored on tervisliku eluviisiga! 

Head kuulajad, täna olen siin selleks, et rääkida teile 

sellest, et suur osa noori siiski on tervisliku eluviisiga, 

kuid mitte kõik... 

Eesti rahvas on juba vanast ajast olnud hea spordirah-

vas ning ka tänapäeva noored on jätkanud ja hoidnud 

meie mainet. Eesti noored on võitnud igasugustel 

spordivõistlustel ja me korraldame erinevaid 

spordiprojekte, et meievanused oleksid aktiivsemad. 

Ma olen uhke, et minu suhtlusringkonnas on väga pal-

jud tervisliku eluviisiga. Kuid kõik Eesti noored pole 

sellised. 

Eestis on väga palju noori, kes üritavad olla tervisliku 

eluviisiga. Ka mina olen üks nende seast. Ma üritan 

tegeleda aktiivselt spordiga ja toituda tervislikult. Võr-

reldes suurriikidega on Eesti noored vägagi tervisli-

kud. Välismaal on väga suur protsent ülekaalulisi 

noori, kes lihtsalt söövad palju rämpstoitu, kuid ei 

tegele millegagi ja võrreldes Eestiga, on see arv ikka 

kordades suurem ja hullem. Tegelikult on ka meie 

suureks plussiks see, et meil ei ole nii palju kiirtoidu-

kohti. Pigem kogub populaarsust veganism ehk täis-

taimetoitlus – järgija välistab täielikult loomsete 

toiduainete tarbimise. Ja noored arvavad, et kui nad on 

taimetoitlased, siis nad on lahedad ja tervisliku elu-

viisiga, kuid see ei ole nii. Toitudes ainult taimsest 

toidust, ei saa meie keha kõiki vitamiine kätte, näiteks 

ei sisalda taimetoit vajalikku B12 vitamiini.  

Laske inimestel olla need, kes nad on! 

Tere, head kuulajad! 

Kas olete kunagi mõelnud sellele, et igal inimesel 

on oma huvid ja soovid, iga inimene võib tegeleda 

sellega, millega ta ise tahab ja mis talle meeldib, 

kuid sellest hoolimata seatakse neile piire ja kri-

tiseeritakse või halvustatakse neid selle eest, mida 

nad teevad või ei tee. Neile ei anta võimalust olla 

see, kes nad sisimas soovivad olla! 

Sellest tulenevalt tahangi teilt küsida, miks ei lasta 

olla noortel need, kes nad sisimas on. Näiteks 

mulle meeldib väga tegeleda tantsimise ja 

näitlemisega, ma olen sellega juba väga väiksest 

peale tegelenud, kuid viimased 7 aastat oma elust 

olen ma pühendanud tõsiselt balletiga tegelemisele. 

Ning ma saan väga tihti küsimusi vormis „Miks sa 

seda teed? Kuidas sa viitsid seal käia? Kas sa sell-

est ära ei tüdine?“ Või öeldakse: „Issand, see on nii 

mõttetu ju, miks sa seal üldse käid?“ Aga ei mulle 

see meeldib, ma tahan sellega tegeleda ja see on 

minu viis ennast väljendada. Miks on vaja seda hal-

vustada? Sellest tulenevalt jääb mulje, et kas ini-

mesed tahavad, et kõik oleksid ühesugused, ei 

teeks midagi kasulikku ja tiksuksid hoopis kuskil 

poe nurga taga ja teeksid asju, mida nad ei tohiks 

teha.  

Minu meelest, kui sa ei tea sellest, millest sa räägid 

midagi, ja sa ei tunne seda inimest ja kritiseerid 

tema tegevust, siis sa peaksid enne oma seisukohad 

läbi mõtlema. Siinkohal saan ma tuua näite oma 

koolist: alati kui öeldakse, kui on väljasõit kuskile, 

vahet pole on see siis mõni teatrietendus või mi-

dagi muud, siis esimesed asjad, mis öeldakse, on: 

„Ei, see on nii mõttetu, miks me kunagi midagi la-

hedat ei tee, mina sinna ei tule, ma jään koju! Või 

öeldakse: „Mina selle jura eest ei maksa, miks ma 

pean?“ Aga kui sa pole seal mitte kunagi käinud ja 

ei tea sellest mitte midagi, siis sa ei saa seda ju 

öelda! 

Näiteks eelmine aasta käisime me kooliga balleti-

etendust „Pähklipureja” vaatamas ning enne seda 

juba ütles enamik õpilasi, et nad ei viitsi sinna 

minna ja see on igav. Aga pooled neist ei olnud 

mitte kordagi käinud enne seda balletietendust 

vaatamas! Peale etendust kuulsin ma nii mõnegi 

inimese suust, et see oli päris hea etendus või et see 

Kõnesid 9. klassi kõnevõistluselt 
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Osadel noortel on tegelikult koolis väga raske, eriti 

linnakoolides, ja sellepärast paljud noored tarbivad 

alkoholi, et lihtsalt lõõgastuda ja veeta mõni lahe õhtu 

koos sõpradega, mis minu arvates on väga halb nende 

enda organismidele. Ka hakatakse suitsetama, sest 

stressi on palju. Teised aga, kes on tervislikuma elu-

viisiga, eelistavad maandada oma stressi sportides või 

siis lihtsalt õues jalutades ja need variandid on juba 

tervislikumad kui need esimesed.  

Aga õnneks on ju ka noortel suvevaheaeg. Suvel sõi-

davad paljud pikaks ajaks maale, kus saab linnaelust 

puhata. Maal kasvab palju värskeid marju ja 

köögivilju. Maal on ka palju turvalisem sportida, seal 

ei ole nii palju autosid, seega on looduses sportimine 

turvalisem kui linnas.  

Paljud täiskasvanud arvavad, et noored on hukas, sest 

nad mängivad nutitelefonidega ja midagi ei tee. Minu 

arvates on see arvamus väga vale, sest suur hulk 

noori siiski teeb sporti või tegeleb millegagi, mis 

neile meeldib. Nutitelefonid on sportimisel väga ka-

sulikud, kuna seal saab alla laadida erinevaid raken-

dusi, mis näitavad harjutusi ja nippe. Näiteks jook-

suäpp näitab joostud maad ja samal ajal saab joostes 

kuulata muusikat. Telefonil on tegelikult palju või-

malusi, mis aitavad jääda sportlikuks ja tervislikuks. 

Lugupeetud noor kuulaja, mõtle, kas sinu eluviis on 

ikka tervislik? Minu väiteks jääbki see, et väga suur 

osa Eesti noori on aktiivsed ja tervisliku eluviisiga. 

Selle jaoks, et olla sportlikum, kui sa praegu oled, ei 

pea käima kuskil fitnesstrennis, alustada ju võib kas-

või juba oma kodus, näiteks minna oma lemmik-

loomaga või hea sõbraga õue jalutama.  

Nadežda Sergejeva (eripreemia) 

 

Ole looduse sõber! 

Lugupeetud õpetajad, direktor, kaasõpilased ja 

külalised väljastpoolt kooli! 

Täna olen siin selleks, et rääkida teile üks lugu sell-

est, kuidas tänapäeva inimene sõltub loodusest väga 

palju, sest meie olemegi looduses üks suur mustuse 

allikas. Inimene suudab looduses nii palju muuta, et 

loodusest võib alles jääda tühi koht planeedil.   

Ka olete märganud seda, kui palju prügi meie ümber 

vedeleb, nii kodukohas kui ka mujal maailmas? Kui 

nüüd järele mõelda, on see väga inetu, sest inimene ja 

loodus peaksid olema suured sõbrad. Inimesed vis-

kavad küll igasuguseid kommipabereid, lutsukommi 

pulki ja krõpsupakke maha, aga nad ei mõtle sellele, 

mis sellest prügist edasi saab. See väike kommipaber 

võib tappa loomi, nt linde, kes tulevad lõhna peale ja 

söövad mustuse lihtsalt ära. Ega nemad ei saa aru, et 

prügi on nende jaoks taparelv. Mina olen ka prügi 

maha visanud ja peale seda jääb süda alati kripel-

dama, miks ma nii tegin??? Otse loomulikult keerasin 

ümber, läksin tagasi ja viskasin prügi ära. See on 

sama hea tunne, kui saad vanematelt heateo eest tas-

kuraha. Väga vahva on, et tänapäeval on sellised tore-

dad üritused nagu näiteks „Teeme ära“, mis toimub 

ka meil siin Kostivere alevikus. See on tore, kui tule-

vad abivalmid inimesed appi selleks, et hoida oma 

kodukoht puhtana. Kindlasti ka mina panustan meie 

heaoluühiskonna heaks.   

Suuri edusamme teevad ka paljud ettevõtted, kes on 

hakanud loodusele mõtlema ja see on suur pluss meie 

ühiskonnas. Isegi autotehased on suure hüppe teinud, 

sest nad on hakanud tootma elektriautosid, mis ei 

saasta loodust üldse. Kahju on sellest, et tehased hak-

kasid liiga hilja elektriautodele mõtlema, sest paljud 

on omale hea auto soetanud ja ei kavatse enda autot 

vahetada looduse pärast. 

Inimesed võiksidki rohkem aega veeta looduses ja 

näha tegelikult, kui tähtis on meile loodus ja lõppude 

lõpuks võiksid saada aru sellest, et loodust peab 

austama. Viimati käisime kooliperega Kõrvemaa 

matkarajal, mis oli väga tore seiklus: sai puhata ühe 

päeva õppetööst ja sai värske õhu käes ringi seigelda. 

Looduses ringi tuiates tulevad alati head mõtted ja 

seal saab tunda ennast turvaliselt. Kui oled natuke 

aega veetnud looduses ja lõpuks sealt välja tulnud, 

tunneksid end nagu teise inimesena. Isegi prantsuse 

filosoof Voltaire on öelnud: „Kui sa natuke aega 

looduses veedad, oled tüki parem inimene“.  

Ma loodan, et minu ülevaade teemal „Ole looduse 

sõber“ kõnetas teid, sest me teame seda, et oma teki-

tatud mustus tuleb visata prügikasti, mitte põõsa alla 

ega lihtsalt maha, ja autotehased võiksid rohkem 

tähelepanu pöörata loodusele, võiksid elektriautosid 

toota rohkem ja bensiiniga autosid vähendada. Kind-

lasti ka mina panustan meie heaoluühiskonna heaks ja 

osalen ka sel aastal vabatahtlikuna üritusel „Teeme 

ära 2017“.  

Minu kuldne tsitaat selle kõne lõpetuseks: „Kui sina 

austad loodust, austab loodus sind!“ 

Jarek Terasma 
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Toredad olid meie uisutamas käimised Jeti Jäähallis, millest 

sai iga-aastane traditsioon detsembri lõpus. Loodan, et koh-

tume ka peale meie kooli lõpetamist detsembris uisujääl. 

Soovin teile soodsat tuult tiibadesse, et täituksid teie soovid 

ja edeneksid teie ettevõtmised. 

 

Püüdke, et see, millesse te usute, 

oleks osa kõigest, millega te tegelete. 

Õppige ja tehke oma tööd südamega. 

Ärge laske oma väärtustel ja tõel kaduda 

suurde mõnulevasse enesega rahulolemisse. 

Kuulake headust iseendas ja tegutsege selle järgi. 

Soovin Teile edu kõigis ettevõtmistes! 

Teie 4. klassi klassijuhataja Sirje 

 

Soovin teile kogu südamest õnne! Olete ühele poole saanud 

ühe oma tähtsaima eluetapiga. Edaspidiseks soovin teile 

julgeid otsuseid ja veel julgemat pealehakkamist, suuri 

unistusi ning nende nimel töötamist. Meil oli koos väga 

huvitavaid ja meeldejäävaid ning toredaid hetki – meenutan 

neid aeg-ajalt, sest minagi õppisin neist palju. Püsite mul 

kaua meeles ja loodan veel teiega kohtuda. 

Silvia, teie klassijuhataja 5.-6. klassis 

Meenutused algklassipäevilt 

Mäletan teid neljandast klassist kui kokkuhoidvat ja 

sõbralikku seltskonda. Teil oli enne olnud juba kaks klas-

siõpetajat, mind võtsite te ruttu omaks ja meist sai hea 

kaheksaliikmeline pere. Sinna ühte aastasse mahtus palju. 

Koos sai õpitud, klassiõhtuid peetud, loomaaeda külas-

tatud, Palamusel Tootsi koolis ragulkaga sauna aknaid 

sihitud, Vudilas pingeid maandatud, piknikul käidud ja 

telklaagris ööbitud. 

Meenub teie hooliv suhtumine oma õpetajasse. Kooli 

renoveerimine oli siis alles ees ja klassis oli õpetajalaud 

päris räsitud ilmega. Kuna olin juba mitu korda vastu 

karedat laua serva lõhkunud ära oma sukkpüksid, siis 

käisite te kooli direktori jutul ja nõudsite uut ja korralikku 

kirjutuslauda. Mäletan hästi teie muret kui koolis martsi-

pani valmistamise jaoks mandlite purustamisel läks katki 

minu kohviveski. Kinkisite mulle sünnipäevaks uue, et 

saaksin ikka ka edaspidi endale kohviubadest kohvi 

valmistada. Osalesime Kostivere Küla Seltsi poolt välja 

kuulutatud maskoti konkursil ja meil õnnestus see oma 

Kossuga võita. Autasuks saime ühiskülastuse Skyparki. 
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Mõtteid endistelt klassijuhatajatelt 

Olga Saikovskaja: 

Ma soovin Kostivere Kooli lõpetajatele, et nad hoiaksid 

sidet kodukandiga, lapsepõlvesõprade ning lähedastega – 

ükskõik, kuhu elu teid ka ei viiks. 

 

Riina Kauppi: 

Teiega on olnud väga huvitav koos õppida. Julgen väita, et 

teie olete mulle aastate jooksul õpetanud vähemalt sama 

palju, kui mina olen teile teadmisi andnud eesti keele ja 

kirjanduse kohta. Imetlen teie oskust huvituda maailma 

erinevatest tahkudest – kuigi esialgu võib nii mõnigi teid 

kõnetavatest teemadest tunduda õppimise suhtes täiesti 

kõrvaline, jõudsid meie arutelud sageli väga üllatavate ja 

huvitavate lõpptulemusteni. 

Soovin teile edukat ja helget tulevikku, palju häid koge-

musi ja ilusat elu! 

 

Liis Rätsep: 

Öeldakse, et põhikooli lõppedes on valmis saanud sinu 

maja vundament. See on kõige olulisem, sest sinna peale 

saad ehitada maja. Kelle majake tuleb natukene väiksem, 

kelle kodu suurem, see ei oma erilist tähtsust. 

Täpselt sama on haridusteega. Põhikooli lõpp on millegi 

uue ja huvitava algus. Võtke nendest võimalustest kinni, 

mida elu pakub, sest elu on täis erinevaid üllatusi, seiklusi, 

elamusi jne. 

Soovin teile kõigile edu eluteel ja palju õnnetumisi :) 

 

Irja Kingsepp: 

Kõike olulist õppisin ma lasteaias: 

Jaga teistega kõike… Mängi ausalt… 

Ära löö teisi… Pane asjad oma kohale tagasi… 

Kui tegid kellelegi haiget, palu andeks… 

Ole kõiges mõõdukas… 

Õpi iga päev midagi juurde… Iga päev mõtle natuke ja 

joonista ja maali ja laula ja tantsi ja mängi ja tööta 

natuke… 

Kui lähed välja maailma, pane tähele liiklust, hoia käest 

kinni ja püsi teiste juures... 

Pane tähele, kui imeline on maailm! 

(Raamatust „Kuldsed lood“) 

 

Annika Pau: 

Meel (mõtlemine) on nagu langevari – ta töötab ainult 

avatult. Õppige teiste arvamuste suhtes olema rohkem 

avatud meelega ja lugupidavamad, isegi kui te ei nõustu 

nende arvamusega. Avatud meel avab teile elus palju roh-

kem uksi. Ma soovin teile, et te oleksite uudishimulikud, 

avatud meelega, avatud südamega, enesekindlad, aga aus-

tavad ning julgeksite järgida oma südame häält. Tuult tii-

badesse! 

 

Tervitusi kooliperelt! 



 

 
 

 
 

 

VS 

Küsimused 

1. Mis aastal toimus Kostiveres esimest korda tä-

nuüritus „Head teod“? 

2. Mis kuupäeval oli eelmisel aastal põhikooli ma-

temaatika lõpueksam? 

3. Mis värvi jooned on Kostivere Kooli võimla 

põrandal? 

4. Mis organisatsiooni logo on pildil? (Pilt 1) 

5. Kui kõrge on maailma kõrgeim elus olev puu? 

6. Mis on võrk? 

7. Mis on kõige suurem koonerdamine? 

8. Mis saab vampiirist pärast seda, kui ta on 100-

aastane? 

9. Leidke täherägastikust 5 minuti jooksul võimali-

kult palju enda klassiga seotud sõnu. 

Õiged vastused: 

1. 2011. aastal (täpsem vastus saab punkti) 

2. 8. juunil 

3. Must, kollane, sinine, valge, roheline 

4. WWF – World Wild Fund for Nature 

5. 115,55 meetrit (täpsem vastus saab punkti) 

6. Nööridega kokku seotud augud. 

7. Kui pakud külalistele lahjendatud vett. 

8. 101-aastane vampiir. 

9. Punkti saab see, kes leiab rohkem sõnu. 

Vastused 

Võitsid üheksanda klassi õpilased! 

Õpetaja  Õpilased  

Pilt 1 



20 käsku tulevastele üheksandikele: 

1. Kasutage ainult varuväljapääsu treppe. 

2. Kui kooli tulete, siis laske vene keele tund üle. (Ving, 

26.05.2017) 

3. Ärge täitke karjääriõpetuse töölehti. 

4. Kui te ei viitsi bioloogiatunnis tööd kaasa teha, siis öelge, et 

neerud valutavad ja osutage oma ribidele. 

5. Spordipäeval jätke kõik alad pooleli. 

6. Kehalise tunnis käige teksades. Muudes tundides olge dressides. 

7. Loodusainete klass uputage „kogemata“ üle. 

8. Jõulupeo etteaste mõelge välja viimasel õhtul. 

9. Tulge kooli söögivahetunni ajaks. (Kahu, 26.05.2017) 

10. Kui õpetaja ähvardab politsei kutsuda, siis irvitage selle peale. 

11. Kirjutage nii koleda käekirjaga, et keegi midagi aru ei saa. 

12. Kasutage rahakotina tühja suitsupakki (Camel Blue). Kõrva-

klappe hoiustage mokatubaka toosis. 

13. Tõmmake ajaloo töövihik tunnis ribadeks. 

14. Kukkuge kõigil proovieksamitel läbi. Ja seejärel päris-

eksamitel. 

15. Kiikuge sööklas tooliga ja sööge saja mehe eest. 

16. Saage kokkadega sõbraks, siis saate Käsna-Kalle jäätist ;) 

(Rämmeld, Sergejeva, 26.05.2017) 

17. Käige pikal vahetunnil poes ja siis sööge tunni ajal. 

18. Ähvardage kõigile pasunasse panna. 

19. Sodige eesti keele klassis aknaid. 

20. Soovige kõigile õpetajatele „Musid püksi!“ 

 

NB! Täitke kõiki neid punkte 100 protsenti!* 

* lugeda irooniliselt 

Lõpuklassi õpilased 2017. a 




