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Tänapäeval on inimesed kõik 

väidetavalt justkui vabad. Peale 

18 saamist ei ole enam midagi 

kohustuslik, oled vaba ja teed, 

mida tahad. Tänapäeva lapsed/

noored on vägagi omamoodi, 

kuna maailm on palju muutu-

nud ja ei ole rangeid reegleid. 

Ma ei teagi, mis  vabadus  on. 

Seda ei ole meile kunagi näida-

tud. Alates esimestest eluaasta-

test on meie elu koosnenud las-

teaedadest, koolist, keskkoolist, 

ülikoolist, esimesest töökohast 

või jälle ülikoolist. Siis on meil 

ühised trennid, laulutunnid ja 

meile kogu aeg korrutatakse, et 

kui me seal ei käi, ei saa me 

sotsiaalseteks, ei saa hakkama.  

Minu enda jaoks oleks vabadus 

see, kui oleksin 18: siis ei 

peaks ma vaatama kella, et 

oleksin õigeks ajaks kodus, ja 

ei oleks kohustust vaadata kuu-

päeva, et tööle minna. Täiskas-

vanud inimestel on palju roh-

kem vabadusi kui noorematel. 

Minu arvates on nii mõnigi va-

nusepiirang liiga rangelt sea-

tud. 

Lapsevanemad piiravad noorte 

vabadust ka sellega, et ei lase 

neil teha iseseisvaid otsuseid. 

Oletame, et meid huvitab mis-

ki, näiteks mingi hobi vms, siis 

miks vanemad otsustavad huvi-

tegevuses osalemist meie eest? 

Arvan, et see pole õige ja laps/

noor võiks ikka teha seda, mida 

tema tahab. Vanemad ju võivad 

soovitada ja nõu anda, aga mit-

te meie eest otsustada.  

Tegelikult elame me kõik vaba-

duses. Ja võime teha palju roh-

kem kui näiteks mingi 100 aas-

tat tagasi. Ja arvan ka seda, et 

iga inimene kaasa arvatud lap-

sed ja noored võiksid ikkagi ise 

otsustada, mida nad teha taha-

vad. Ja ollagi päriselt vabadu-

ses. Ja muidugi peame olema 

ise kõik iseseisvamad ja tegut-

sema ennekõike enda heaks. Ja 

muidugi ei tohiks kunagi unus-

tada viisakust ja teiste abista-

mist.  

Arvamus:  Minu vabadus 
Nastja Sergejeva 
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Juhtkiri:   

Tasa, Nastja võtab sõna! 

 

 

 

 

 

Peatoimetaja Nastja Sergejeva 

Tere, Kostivere koolipere. Olen 9. 

klassi õpilane Nastja ja sellest kooli-

aastast olen ajalehe Tagapink peatoi-

metaja. 

Head uut kooliaastat kõigile! See õp-

peaasta on natuke teistsugune, kuna 

Kostivere Koolis on nüüdsest trimest-

rid ja samuti on meil nüüd viis vahe-

aega. 

Selle ajalehe tegemisega läks meil 

veidi kiireks, kuna juba septembri-

kuus oli tulemas mihklipäeva laat. 

Meil oli ainult kaks nädalat ajalehe 

kokkupanemiseks, seepärast on see 

ajaleht natuke õhem kui tulevased 

lehed. 

Selles ajalehenumbris on palju uut ja 

põnevat. Muuhulgas oli ajaleht oma 

küsitlusega abiks kooli arengukava 

koostamisel.  

Ka sellel aastal on meie toimetus vas-

tu võtnud otsuse jätkata kleepsusüs-

teemi, mis tähendab seda, et ühes le-

hes on kleeps ja see, kes selle kleepsu 

saab, võidab auhinna. 

Tutvuge siis meie uue ajalehenumbri-

ga ja edukat kooliaastat kõigile! 



Kuna sel õppeaastal tuli Kostive-

re Kooli päris palju uusi õpilasi, 

otsustasime neid ka teile lähe-

malt tutvustada. Viisime läbi 

intervjuud kõigi 4. kuni 9. klassi 

uustulnukatega. 

 

Laura (4. klass) 

Kus koolis sa varem käisid? 

Ma käisin enne Audentese erakoo-

lis. 

Miks valisid just Kostivere Koo-

li? 

Tegelikult mina otseselt ei valinud 

seda kooli. Me kolisime Manniva 

külasse ja ema ei tahtnud mind 

Oru Kooli panna ja siis ta pani 

mind siia. 

Milline oli esmamulje Kostivere 

Koolist? 

Mulle väga meeldis see ja ma mõt-

lesin, et issand jumal, ma tahaks 

siin koolis elu lõpuni käia! 

Millise mulje on jätnud sulle si-

nu uued klassikaaslased? 

Nad on päris ägedad, nad meeldi-

vad mulle. 

Mida arvad meie kooli õpetaja-

test? 

Nad on ka päris toredad. 

Kas sulle maitsevad meie kooli 

toidud? 

Jah, maitsevad küll. 

Millega tegeled vabal ajal? 

Ma tantsin, ma lihtsalt olen sõpra-

dega õues ja loen. 

Millised ootused on sul selle koo-

liaasta osas? 

Ma tahaks rohkem juurde õppida 

ja ma tahaks käia trennides ja hu-

viringides. 

 

Richard (5. klass) 

Kus koolis sa varem käisid?  

Haabneeme koolis. 

Miks valisid just Kostivere Koo-

li? 

Sellepärast, et mu isa elab siin ja 

mu isa tahtis, et ma tema juurde 

koliksin. Nii kolisingi ma ema juu-

rest isa juurde ja mu isa elab siin 

lähedal. 

Millise mulje on jätnud sulle si-

nu uued klassikaaslased? 

Nad on toredad. 

Mida arvad meie kooli õpetaja-

test? 

Ka toredad. 

Kas sulle maitsevad meie kooli 

toidud?  

Jaa. 

Millega tegeled vabal ajal? 

Olen kodus. 

Millised ootused on sul selle koo-

liaasta osas? 

Olla hea õpilane. 

 

Joosep Jüri (7. klass) 

Kus koolis sa varem käisid? 

Neeme koolis. 

Miks valisid just Kostivere Koo-

li? 

Sest see tundus kõige väiksem ole-

vat ja lähemal. 

Milline oli esmamulje Kostivere 

Koolist? 

See tundus olevat selline väike ja 

mitte liiga suur. Arvasin, et see on 

hea kool. 

Millise mulje on jätnud sulle si-

nu uued klassikaaslased? 

Täitsa toredad tegelased. 

Mida arvad meie kooli õpetaja-

test? 

Ka väga toredad. 

Kas sulle maitsevad meie kooli 

toidud?  

Väga. 

Millega tegeled vabal ajal? 

Õues käimisega. 

Millised ootused on sul selle  

kooliaasta osas? 

Ma tahan saada targemaks, kui 

varem. 

 

Laura Liisa (7. klass) 

Kus koolis sa varem käisid? 

Loo Keskkoolis. 

Miks valisid just Kostivere Koo-

li? 

Sest see oli lähedal mu kodule. 

Milline oli esmamulje Kostivere 

Koolist? 

Positiivne. 

Millise mulje on jätnud sulle si-

nu uued klassikaaslased? 

Toredad. 

Mida arvad meie kooli õpetaja-

test? 

Väga toredad ja aitavad alati. 

Kas sulle maitsevad meie kooli 

toidud?  

Jaa. 

Millega tegeled vabal ajal? 

Tantsin. 

Millised ootused on sul selle koo-

liaasta osas? 

Hästi õppida.  

 

Kert (7. klass) 

Kus koolis sa varem käisid? 

Neeme koolis. 

Miks valisid just Kostivere Koo-

li? 

Sest siin on üheksa klassi ja siis 

saab minna peale seda kutsekooli. 

Milline oli esmamulje Kostivere 

Koolist? 

 Alguses mõtlesin, et ma ei tea… 

Las see küsimus jääb. 

Millise mulje on jätnud sulle si-

nu uued klassikaaslased? 

Väga hea mulje. 

Mida arvad meie kooli õpetaja-

test? 

Õpetavad hästi. 

Kas sulle maitsevad meie kooli 

toidud?  

Jah, väga. 

Millega tegeled vabal ajal? 

Lihtsalt muusika kuulamisega. 

Millised ootused on sul selle koo-

liaasta osas? 

Et õpetajad õpetaksid sama hästi 

nagu ikka. 
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Saa tuttavaks meie 

kooli uute õpilastega! 



Rasmus (9. klass) 

Kus koolis sa varem käisid? 

Järva-Jaani gümnaasiumis. 

Miks valisid just Kostivere Koo-

li? 

Sest see on Tallinnale lähemal ja 

isa elab ka siin. 

Milline oli esmamulje Kostivere 

Koolist? 

See meeldib mulle.  

Millise mulje on jätnud sulle si-

nu uued klassikaaslased? 

Nad on ägedad. Noh lahedad. Nor-

maalsed.  

Mida arvad meie kooli õpetaja-

test? 

Ei kurda.  

Millega tegeled vabal ajal? 

Ei tea. Enne käisin trennis. 

Millised ootused on sul selle koo-

liaasta osas? 

Et see raske oleks (naerab). Okei, 

tegelt lihtne. 

 

Patrich-Chris (9. klass) 

Kus koolis sa varem käisid? 

Tallinna Tehnikagümnaasiumis.  

Miks valisid just Kostivere Koo-

li? 

Sest ma tulin siia elama ja ma ei 

viitsinud hommikuti varakuti linna 

minna.  

Milline oli esmamulje Kostivere 

Koolist? 

Üpris hea. 

Millise mulje on jätnud sulle si-

nu uued klassikaaslased? 

Super normaalsed.  

Mida arvad meie kooli õpetaja-

test? 

Kõik õpetajad peale poiste tööõpe-

tuse õpetaja on normaalsed.  

Kas sulle maitsevad meie kooli 

toidud?  

Parimad. 

Millega tegeled vabal ajal? 

Sõidan rolleriga ja pidutsen. 

Millised ootused on sul selle koo-

liaasta osas? 

Et lõpetada kool ära.  
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Kust pärit oled ja kus koolis käisid? 

Olen pärit Viimsist ning käisin kõik 12 aastat Viimsi 

keskkoolis. 

Kuidas sul koolis läks? 

Koolis läks mul hästi. Olin keskmine õpilane, kuid 

reaalained polnud mu tugevaim külg. Sõpru mul sa-

muti koolis väga palju ei olnud. Sealjuures, ei pea 

ma oluliseks, et oleks palju sõpru, vaid mõned väga 

head ning usaldusväärsed. 

Iseloomusta end kolme lausega. 

Olen 19-aastane ning annan endast parima, et leida 

kõiges midagi positiivset. Minu suureks kireks on 

laulmine ning sellega tegelen ka igapäevaselt. Iseloo-

mult olen äärmiselt emotsionaalne ning abivalmis 

inimene. 

Kes on su lemmik-youtuber? Miks? 

Minu lemmik-youtuber on Martti Hallik. See, et me 

varsti oleme pea aasta aega koos olnud, on mulle näi-

danud kõrvalt kui palju vaeva ja aega sinna ta tegeli-

kult panustas ning millise kirega ta seda kõike teeb. 

Võin öelda, et olen ta number üks fänn ja vaatan alati 

kõik ta videod kõige esimesena ära. 

Millisena sa näed oma elu 10 aasta pärast? 

Ma loodan, et olen õnnelik ja tegelen sellega, mida 

ma armastan. Samuti sooviksin ka juba sellel hetkel 

oma kodu ning peret. 

Kuidas edeneb su lauljakarjäär? 

Minu lauljakarjäär läheb väga hästi. Suuremat tiimi 

mul taga ei ole, mistõttu olen väga kaasatud kõike, 

mis puutub mu tegevusse muusikavaldkonnas. Pani-

me septembri alguses kokku ka bändi, mis on olnud 

alati mu suureks unistuseks. 

Kuhu sa tahaksid tulevikus reisida? 

Suur soov on olnud alati reisida Ameerikasse ning 

koos Marttiga, see soov täitub juba selle aasta lõpus. 

Mis on su sõnum Kostivere noortele? 

Tehke alati seda mida armastate. Ärge laske teistel 

end heidutada ja keskenduge sellele mis teeb teid 

õnnelikuks. See on nii suur osa elust ning viib teid 

tulevikus sinna välja kuhu soovite. 

Intervjuu lauljatari ja youtuber’i 

Ariadne Pedanikuga 
Nastja Sergejeva 



Ka sel aastal oli õpilastel võimalus huviringide töö-

ga tutvuda juba septembrikuus ja ametlikult alusta-

vad ringid oma tööd oktoobris. Kes veel ei ole oma 

lõplikku otsust huvitegevuse valikul teinud, saab 

ehk  just siinsetest kirjeldustest abi. 
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Mis toimub huviringides? 

Sportmängude ring 

Sportmängude ringis õpitakse pallidega ümber 

käima. Tavaliselt me teeme harjutusi jalgpalli-

ga. Meid õpetab Katrin Hunt-Illak, kes on 

väga tore õpetaja. Kui midagi valesti läheb, 

siis ta aitab meid. Sportmängude ringis on väga põnev. 

Lauluring 

Lauluringis õpime peale laulude veel 

eakohaseid hääle- ja hingamisharjutusi. 

Need on laulmise juures väga olulised. 

Lisaks räägime lauluringis, kuidas hääl 

tekib ja vaatame videoid sellest, kuidas meie häälepaelad 

lauldes töötavad. 

Ringis me laulame väga erinevaid laule, mõningaid neist  

ka mitmehäälselt. Igaüks saab ka endale eraldi laulu, mida 

me koos õpetajaga harjutame. 

Lauluringis õpitud lauludega esineme kooliüritustel ja lau-

luvõistlustel. See ring on lastele, kellele meeldib esineda 

ja kes armastavad laulda. Ja meil on väga lahe õpetaja. 

Ajalehering 

Ajalehering õpetab, kui raske on teha kõigest 

mõne leheküljelist ajalehte. Tegeleda on vaja 

nii ideede leidmise, kujunduse kui ka artiklite-

ga. Kuid ajalehe tegemine pole vaid hull töö, 

see on ka asi, mille tegemise käigus õpid loomingulisust, 

koostööd ja vastutustunnet, sest iga ajaleheringis osaleja 

on nii-öelda üks lüli ketist ning kui üks lüli on katki, siis 

ajaleht valmis ei saa. Ajaleheringis meeldib mulle näha 

uudiste tegemise köögipoolt. Kuidas uudis valmib, kuidas 

sõnastada, kuidas oma mõtteid kirja panna. Igas uudises ja 

loos on kirjutaja nägemus uudisest, kuidas tema seda näeb 

ning mis võiks lugejale huvi pakkuda. Vot nii tore on osa-

leda ajaleheringis.    

Muuseumisõbrad 

Muuseumisõprade ringis uuritakse elu 

ja inimesi, kombeid ja lugusid, meis-

terdatakse, mängitakse ja mõnuletakse 

esivanemate  pärimuskultuuri nauti-

des. 

Inglise keele ring 

English Club huviringis tutvume ingli-

se keelt kõnelevate maade kultuuri ja 

kommetega. Mängime erinevaid laua- 

ja õppemänge sõnade õppimiseks ja 

kordamiseks. Huviringi eesmärgiks on julgustada lapsi 

inglise keeles rääkima ning läbi mängude arendada ka 

koostööoskust ja üksteisega arvestamist  

Robootika 

LEGO WeDo ringi on oodatud 1.-3. 

klassi robootikahuvilised. Ringis luuakse 

lihtsaid elulisi mudeleid ning süsteeme, 

milleks ei olegi vaja rohkem kui mooto-

reid, kallutus- ja kauguseandurit ning laste loovust. Tule-

musena valmivad robotloomad,  -masinad ja palju muud, 

mida lapsed programmeerivad ise liikuma ning reageeri-

ma inimesele. 

LEGO EV3 robootikaringi on oodatud 4.-9. klasside õpi-

lased, kes soovivad arendada loogilist mõtlemist ja prog-

rammeerimisoskusi. Ringis käsitletavad komplektid so-

bivad kasutamiseks klassiruumides ja sisaldavad kõike, 

et õpetada robotite ehitamist ja programmeerimist. Rin-

gis osalejad saavad osa võtta robootikaalastes võistlustes 

nagu Kiili Robootika, Robotex jne. 

Brainstorm 

Matemaatikaringis sai eelmisel aastal 

lahendatud erinevaid probleemülesan-

deid, mis aitavad õpilasi ette valmistada 

olümpiaadiks. Õpilased said tutvuda ja 

proovida ka erinevate Jaapanist pärit loo-

gikal põhinevate numbrimängudega nagu Sudoku, 

Kakuro jms. Ka sel aastal jätkame samade tegevustega. 

LoTe ring 

LoTe ring ehk loodusteaduste ring on suu-

natud 7.-9. klassi õpilastele. Ringitundides 

teeme katseid, mida loodusainete tundides 

ei jõua teha või mille tegemine pole aine-

tundides võimalik. Katsete käigus uurime näiteks seda, 

kuidas ehitada pappkarbist fotoaparaat või milline näeb 

välja mikromaailm. Kõik tegevused on praktilised, tule ja 

proovi järele!  

Meisterdamisring 

Meisterdamisringi on oodatud kõik õpila-

sed, kellel on huvi meisterdamise vastu. 

Ringi eesmärgiks on toetada laste loovust 

ja käelist tegevust. Materjalide valikul 

pooldame taaskasutust. 



 Huvitegevuse galerii 
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Etendus “Eile, täna, 

homme” 

1. septembri aktus 

spordinädal 

Toimunud üritused 

01.09 kooliaasta avaaktus 

18.-22.09 puu– ja köögivilja nädal 

21.09 huvitegevuse mess Lool 

22.09 etendus “Eile, täna, homme”  

23.-30.09 spordinädal 

27.09 matkapäev Kõrvemaal 

matkapäev Kõrvemaal 



Kooli direktori palvel koostas ajalehetoimetus seekord-

se küsitluse seonduvalt Kostivere Kooli arengukava 

koostamisega. Arengukava on väga oluline koolidoku-

ment, kuhu õpilased, kooli töötajad ja lapsevanemad 

saavad üheskoos kirja panna, milline meie kool võiks 

olla aastal 2022. 

Palusime 4.–9. klassi õpilastel vastata viiele kooli 

arenguga seotud küsimusele: 

1. Mis on Kostivere Koolis hästi? Mille üle võime Sinu 

arvates uhkust tunda? 

2. Mis Kostivere Koolis vajaks Sinu arvates rohkem 

hoolt ja tähelepanu? Mis on jäänud liialt tagaplaanile? 

3. Mida tuleks teha, et Kostivere Kooli veelgi paremaks 

muuta? Milliseid ootusi ja soove on Sul seoses meie 

kooli tulevikuga? 

4. Kas on midagi, millest Kostivere Kool peaks loobu-

ma, et meie tulevik oleks parem? 

5. Mida oleksid nõus ise tegema, et meie koolis oleks 

veelgi parem käia? 

Küsitlusele vastas kokku 49 teise ja kolmanda kooliast-

me õpilast. 

Esimese küsimuse vastustest tuli välja, et kõige rohkem 

tunnevad õpilased meie kooli juures uhkust maitsvast 

koolitoidust. Seda meelt oli tervelt 69% vastanutest. 

Veel toodi välja, et meie koolis on head õpetajad ja pal-

ju üritusi (kumbagi tõstis esile 33% õpilastest). Lisaks 

eelnimetatule on 16% noortest rahul Kostivere Kooli 

hea õpikeskkonnaga (koolimaja ja õppevahendid) ning 

12% tunneb uhkust sportlike vahetundide üle. 

Küsimusele, kas Kostivere Koolis vajaks midagi roh-

kem hoolt ja tähelepanu vastas 65% õpilastest, et õppe-

töös võiks rohkem mänge kasutada. 27% vastanutest 

sooviks koridoridesse rohkem istekohti. 16% õpilaste 

hinnangul vajaks rohkem tähelepanu õpilaste käitumi-

ne, kuid 12% arvates on juba praegu koolis kõik hästi. 

Kui uurisime, mida saaks teha, et Kostivere Kooli veel-

gi paremaks muuta, tuli 41% vastajatest välja sooviga, 

et meil võiks olla veelgi rohkem koolisiseseid üritusi. 

39% hinnangul oleks koolimajas vaja rohkem ruumi. 

33% õpilasi sooviks vahetundidesse veelgi enam mee-

lelahutusvõimalusi ning 20% tahaks rohkem erinevaid 

spordiringe. Lisaks tahtis üks õpilane, et kodutöid oleks 

vähem. 

Küsimusele, kas meie kool peaks millestki loobuma, 

vastas tervelt 86% õpilastest, et Kostivere koolis ei ole 

midagi ülearust. Ülejäänud 14% hinnangul tuleks ära 

jätta telefonide kasutamise keeld. 

Kui palusime õpilastel öelda, mida nad ise oleksid val-

mis tegema, et koolis oleks veelgi parem käia, siis tõi 

29% vastanutest välja, et nad on nõus kooli vara pare-

mini hoidma. Lisaks oleks 27% õpilasi valmis osalema 

õpilasesinduse töös ja 20% paremini õppima. 12% õpi-

lastest nõustuksid olema viisakamad ja sõbralikumad. 

Samas vastas 10% õpilastest, et nad ei ole nõus ise koo-

li heaks midagi tegema ning kolm õpilast vastasid „ma 

ei tea“. Kaks õpilast oleksid nõus korraldama mässu. 
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Küsitlus: Mis  on meie koolis 

hästi ja mis vajaks arendamist? 
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VS 

Vastused 

Seekord võitis õpilane Patrich-Chris! 

Küsimused 

1. Mitmes Kostivere sildade jooks toimus sel aastal? 

2. Kui kaua on tegutsenud Kostiveres asuv koolima-

ja? 

3. Mitu uut õpilast alustas sel õppeaastal Kostivere 

Koolis (välja arvatud 1. klass)? 

4. Mis liblikas on pildil? 

5. Mis on Donalt Trumpi naise nimi? 

6. Kes on maailma suurim lind? 

7. Mitu sammu teeb varblane aastas? 

8. Miks elevant ei kasuta arvutit? 

9. Milleks on inimesel nina? 

 

Õiged vastused 

1. Seitsmes (täpsem vastus saab punkti). 

2. 33 aastat (aastast 1984; täpsem vastus saab 

punkti). 

3. Üheksa (täpsem vastus saab punkti). 

4. Päevapaabusilm. 

5. Melania Trump. 

6. Jaanalind. 

7. Mitte ühtegi, varblane hüppab. 

8. Ta kardab hiirt. 

9. Et silmad ja suu kokku ei läheks. 

Õpetaja vs õpilane 



 

 

 

 

 

 

1. Kaks rõngast, kaks tera. 

2. Tuntud USA automark. 

3. Tuntud teemapark Taanis. 

4. Altkäemaks jõuluvanale. 

5. Üks tünn, kahtmoodi õlut sees. 

6. Kord sabaga, kord sabata. 

7. Kalevipoja laev. 

8. Neid on palju ja söövad erinevaid toite ja nad 

elavad õues. 

9. Need on erineva kujuga ja valget värvi. 

10. Teda võib näha loomaaias ja ta on väga 

suur. 

11. See on iga inimese sees. 

12. Kui meres on torm, siin on seal… 

13. Pehme ja suur mööbliese. 

*** 

“Hallo, kas politsei?” 

“Jah, politsei kuuleb, milles mu-

re?” 

“Aidake meid! Me oleme lange-

nud jõhkra kamba küüsi, kes 

üritavad meid täielikult hävita-

da! Nad ei anna armu ja nad on 

meid juba pikka aega piinanud! 

Me ei suuda enam kaua vastu 

pidada!” 

“Rahunege maha, palun! Kus te 

asute ja palju inimesi hädas on?” 

“Me oleme Eestis ja meid on 

umbes 1,3 miljonit!!!”  

*** 

Klient: “Vabandage, ega teil 

kollast Eesti lippu pole?” 

Müüja: “Ei, on ainult sini-must-

valge.” 

Klient: “Olgu, ma võtan siis valge.” 

*** 

Juku läheb isa juurde: 

„Kuule, paps, ega sa ei pahanda?“ 

„Sõltub sellest, mis juhtus,“ vastab 

isa. 

„Ma ajasin kohvitassi ümber.“ 

„Noh, see on tühiasi.“ 

„Ma mõtlen kah nii, aga sinu arvuti 

nii ei mõtle… Tegelikult ei mõtle ta 

sul nüüd enam üldse…“  

*** 

Mees ehitas endale uue maja. 

Ta mõtles, mida majale nimeks pan-

na. Mõtles ja mõtles, aga ei suutnud 

midagi välja mõelda. Siis ta otsustas, 

et paneb majale nimeks esimese asja 

mis ta järgmine hommik ütleb. Mees 

läks rahulikult magama. Kui ta hom-

mikul üles ärkas, riietus vaikides 

ja siis läks tualetti. Potile istudes 

ta karjatas: ,,Appi, mu paks pepu 

ei mahu potile ära!” Niisiis sai 

majale nimeks Paks Pepu. 

Peale seda ostis ta omale koera, 

kuid ei suutnud jälle välja mõelda, 

mis talle nimeks panna. Niisiis ta 

otsustas taas, et paneb nimeks esi-

mesed sõnad, mis ta hommikul 

ütleb. Üles ärgates ta hakkas riie-

tuma ja karjus: ,,Kus on mu roo-

sad aluspüksid!?” Nii sai koerale 

nimeks Roosad Aluspüksid. 

Kui sõber talle külla tuli, siis ta 

ütles: ,,Tere tulemast mu Paksu 

Pepusse, ära muretse, mu Roosad 

Aluspüksid ei hammusta sind.” 

Anekdoodid 
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Ristsõna 

NB! Lahenda ristsõna ja/või sudoku, too 
lahendus oktoobrikuu jooksul administ-
raatori või ajalehetoimetuse kätte ja 
võid võita üllatusauhindu! 



SEPTEMBER 

02. Karolyn Lell 

04. Adeele Maria Rosenberg 

08. Ave Talve 

08. Mari-Liis Lestberg 

11. Kristjan Känd 

15. Joonas Pääsuke 

15. Uku Aron Kattai 

15. Urmo Arakas 

16. Helje Saarepera 

17. Jessica Kolesov 

19. Liis Tagel 

20. Monika Algo 

20. Anabell Merimaa 

20. Mari Leen Lestberg 

20. Andreas Alaveer 

22. Aurelia Matveus 

26. Kelli Luik 

27. Karoliine Mäeste 

29. Emili Haugas 

30. Liis Lestberg 

 

 

OKTOOBER 

02. Jorven Tsahkna  

04. Rait Lander  

08. Miia-Maria Süve 

10. Laura Liisa Loigo 

16. Aleks Možajev 

18. Rasmus Rebase 

19. Avo Mattias Kivikangur 

20. Margus Noormägi 

23. Artur Lomp  

29. Jaroslava Sergejeva 

30. Markus Lehe 

31. Karel Jaakson 

 

 

NOVEMBER 

02. Andre Niitmäe 

04. Norman Talvoja 

05. Herman Viires 

06. Lauri Gerne 

08. Eric Põliste 

08. Henri Mänd 

09. Tormi Treiberg 

15. Daniela Laura Nossova 

18. Henry Aduson 

18. Laura Kaasik 

19. Kristiine Järve 

20. Irja Kingsepp 

20. Oliver Pääsuke 

22. Hanna Katariina Rosenberg 

25. Siim Sepp 

Palju õnne sünnipäevaks!!!  

 Kui teil on midagi, mida tahate 

meie kõigiga jagada, siis võite 

saata oma jutud, mõtted ja pildid 

aadressile 

tagapink@gmail.com 

 
Peatoimetaja Nastja Sergejeva 

Ajalehetoimetuse liikmed: 

Nastja Sergejeva 

Kirke Miller 

Cassandra Terasma 

Marko Roland Pall 

Rosiina Meigas 

Liis Lestberg 

Andreas Alaveer 

Joonas Pääsuke 

 

Ajalehega tegid koostööd: 

Kostivere Kooli uued õpilased, 

Ariadne Pedanik, huviringide 

õpilased ja juhendajad. 

 

Sõnu ja komasid aitas õigeks 

seada õp Riina Kauppi. 

Täida tühjad ruudud! 

Igas ruudus, reas ja tulbas peavad olema numbrid 

ühest kuni üheksani. 

Ükski number ei tohi reas, tulbas ega ruudus korduda. 

Sudoku 


