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Mida sa teeksid, 

kui…? 

Küsitlus! 

Seekord lehes: 

Intervjuu administraator 
Avega 

23.12-07.01 VAHEAEG 

15.01-19.01 Värvinädal 

02.02 Küünlapäev 

12.02-16.02 Sõbranädal 

13.02 Vastlapäev 

14.02 Sõbrapäeva moeshow 

23.02 Vabariigi aastapäeva 

aktus 

M
eelelahutus!! 

Eksperiment! 

Sisukord 

Pilte kooliüritustest 

Rasmus vs Joosep 

KOSTIVERE KOOLI 

HÄÄLEKANDJA 

2017/2018 jõulud 

Omalooming 



Olen keskkooliõpilane juba 

tervelt kolm kuud ja 22 päeva. 

Selle ajaga olen teinud omad 

järeldused, et põhikoolis oli 

taevas sinisem ja muru roheli-

sem. 

Nagu me kõik teame, siis põhi-

koolis peab käima kuni 17. 

eluaastani, aga keskkoolis 

käiakse vabatahtlikult. Võrrel-

des praegust kooli Kostivere 

Kooliga, märkan, et varem 

õpetajad ise tuletasid meelde, 

et sul on see töö tegemata ja 

tuleks ära paranda. Mul pole 

siiamaani kohale jõudnud, et 

keskkoolis pead kõike ise mee-

les pidama, mis vaja parandada 

või üldse järele vastata. Me 

kõik oleme inimesed ja saame 

üksteisest aru. 

Kui kätte jõudis see päev, mil 

tuli jätta igavesti hüvasti põhi-

kooliga ja sammud seada uute-

le väljakutsetele ehk minna 

Loo Keskkooli, siis natuke 

kartsin seda. Oma peas mõtle-

sin, mis saaks, kui klass ei võta 

omaks ja õpetajatega ei saa nii 

hästi läbi kui Kostivere Koolis. 

Minu üllatuseks aga võttis 

klass meid väga hästi omaks ja 

kõigiga on head suhted ning 

õpetajatega on ka hea klapp. 

Tänu sellele läheb mul koolis 

hästi, olen oma asjadega hak-

kama saanud ja loodan, et lä-

heb ka edaspidi nii. Vahepeal 

on mul olnud ka raskemaid 

aegu, kus olen kaalunud kooli 

vahetust või jätta üldse kesk-

kool pooleli. Aga ma ei teinud 

seda, sest sõbrad toetasid ja 

motiveerisid mind ning tänu 

sellele olen ma ainult edasi 

liikunud. 

Kostivere Koolist olen jäänud 

väga igatsema seda, et siin oli 

üsna vaikne. Lool on selline 

laste kisa ja väiksemad ainult 

jooksevad igal pool, mis ajab 

vahepeal korralikult närvi. 

Kahju, et korrapidajad igale 

poole ei jõua – siis oleks palju 

vaiksem. Me kõik kostakad 

igatseme teie koolitoitu, sest 

meil ei ole see nii maitsev kui 

teil. Meil on küll söödavad 

toidud, kuid midagi on puudu 

ja need on muidugi just Kosti-

vere Kooli kokad. Siin kohal 

tahan veel kord tänada Moni-

kat ja Kristinat, kes meid ikka 

päris mitu aastat toitsid. 

Arvamus:  Elust keskkooliõpilasena 

Jarek Terasma 
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Juhtkiri:  Jõulutervitused 

endiselt peatoimetajalt 
Jarek Terasma 

Hei, ajalehelugeja! Mina olen ka üllatu-

nud, et ajutiselt tagasi olen. Ärme rutta 

sündmustest ette – võib-olla olengi ta-

gasi, aga seetõttu, et peatoimetaja 

Nastja pidi ajapuuduse tõttu ajaleherin-

gist lahkuma. Siis palutigi minult abi ja 

otseloomulikult on mul väga hea meel, 

et saan aidata oma endiseid kolleege. 

Olen end ajalehega kurssi viinud ja sel-

gus, et meie ajalehe logo on saanud uue 

välimuse, mille autoriks on 8. klassi 

Kirke. Igal aastaajal ja eri ajalehe-

numbrites hakkab olema logo kirjaga 

„Tagapink“ erinevates toonides. Praegu 

on talvine aeg ja selleks puhuks ka si-

nakas toon. Selles ajalehenumbris on 

veel üks muudatus: meil ei ole võistlu-

se nimi „Õpetaja vs õpilane“, vaid 

„Õpilane vs õpilane“. Omavahel võist-

lesid teadmistes 9. klassi Rasmus ja 7. 

klassi Joosep. Tasub uurida, kumb õpi-

lane teab teisest rohkem. 

Kindlasti soovitan lugeda arvamuslugu 

„Elu keskkooliõpilasena“, mille kirjuta-

sin ise enda kogemustest. Nendel 9. 

klassil õpilastel, kes jätkavad oma 

õpinguid keskkoolis, tuleks see läbi 

lugeda, et saada endale mingi ettekuju-

tus gümnaasiumist. 

Nagu meil ikka kombeks on, siis igas 

ajalehes on küsitlus. Selles ajalehes on 

küsitluse teemaks „Kas koolipere on 

muudatustega õppekorralduses rahul?“. 

Seegi tasuks läbi lugeda ja saada teada, 

mida arvavad õpetajad ja õpilased tri-

mestritest ja viiest vaheajast. 

Nagu eelmisel, on ka sel õppeaastal nii, 

et ühe ajalehe vahele on ära peidetud 

kleeps: sirvi ajaleht korralikult läbi ja 

kui just sinu ajalehe vahel on kleeps, 

siis ole hea ja pöördu ajalehetoimetuse 

või eesti keele õpetaja Riina poole ning 

sul on võimalus võita midagi lahedat. 

Kindlasti ei tohiks ära unustada meie 

nuputamisülesandeid, sest ka neid la-

hendades võid sina olla järgmine õnne-

lik võitja. 

 

Rahulikku jõuluaega! 

Teie ajalehetiim 



31. oktoobril käisime 9. klassiga Tallinna 21. 

Keskkoolis. Tutvusime kooli kodukorraga ja kooli-

ga üldiselt. Külastasime ka Tallinna Reaalkooli, et 

saaksime uurida  erinevaid keskkoole. Meie klass 

on nüüd lõpetamas ja seetõttu käisimegi vaatamas, 

kuhu minna peale üheksandat klassi õppima. 

Väga paljud meie klassist tahaksid 21. Keskkooli 

sisse saada. Seal on aga väga suured nõudmised. 

Põhirõhk on reaalainetel ja muidugi ka inglise kee-

lel. 21. Keskkoolil on oma suur võimla ja ka mahu-

kas bassein. Kool on seest kui botaanikaaed: seal 

on palju elustaimi ja kuulda võib vee vulinat. Koo-

lil on ka oma puhvet, mis on minu arvates väga 

hea. Sinna kooli on väga raske sisse saada, kuid kui 

õpid hästi, ei tohiks see kellegi jaoks nii raske olla. 

Kooli tutvustas meile 12. klassi õpilane Andreas, 

kes on omakorda 21. Keskkooli õpilasesinduse pre-

sident. 
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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 sulle pakutaks 5000 eurot 

peotäie konnakulleste söömise eest?” 

Inimesed vastasid päris erinevalt:  

 Ma ei tea, pigem vist ei teeks. Ja kui, siis ma mõt-

leks, et mingi hea asja nimel. Võib-olla kui saaks 

kedagi aidata, ma ei tea, loomi, hädasolijaid, et 

siis on nagu mingi mõte sellel. 

 Ei sööks (naerab). 

 Konnakullaste söömise eest? Oleneb, mis konnad. 

Rohukonnad vä? Nah, ei tahaks. 

 Ei, ei sööks. 

 Ostaksin 5000 euro eest maja. 

 Ma ostaksin endale betoontrepi. 

 Kommi ostaksin. 

 Ma ei teaks, mis ma teeksin. 

 Ma mõtlen natuke… Konnakulleseid selle raha 

eest? Ei. 

 Ostaks poe. 

 Pigem ei sööks, nad ju on alles väiksed konnad. 

Nad on ju alles imikud. 

 500 või 5000 euroga teeksin niimoodi, et ostaksin 

endale ise ühe uhke maja, siis hea telefoni, ja mõ-

ned riided. 

 

Seega näib, et paljud meie koolipere liikmed oleksid 

5000 euro eest valmis päris huvitavaid tegusid korda 

saatma. Loodame väga, et keegi päriselus konnakul-

lestega maiustamist järele proovima ei hakka! 

Mida sa teeksid, kui…? 

9. klassi õpilased külastasid Tallinna 

keskkoole 
Nastja Sergejeva 

Pilt: https://commons.wikimedia.org/wiki 



Ajaleht Tagapink kuulutas välja omaloomin-

gukonkursi, et tähistada 330 aasta möödumist 

Jõelähtme koolihariduse algusest. Konkursile 

võis esitada kas arutleva teksti, jutustava loo, 

luuletuse või joonistuse teemal “Milline on 

koolielu 330 aasta pärast?” 

Paremad tööd avaldame siin lehes. 

 

Meie Kostivere Kool 330 aasta pärast 

Hannes Lään 

Tulevikus meie kool, meie kool, 

on alati igal pool. 

Meid on kuulda üle maa, 

tule meiega koos õppima sa. 

Meil on kõik parim, 

pähe sulle sajab teadmiste varing. 

Õpetaja meil krips-kraps, 

iga üks on pai laps. 

Ainult üks vahe, 

täitub õpetaja tahe. 

Kõik on tunnis vait, 

ja õpetaja ei pea ütlema assamait. 

Kui õpetaja annab tööd palju, 

tuleb hõiskamist valju. 

Et teha tööd, 

peab tuupima terved ööd. 

Et teha head, 

õppima sa pead.   

Seiklused läbi aja 

Karoliina Meigas 

Marta on eriline teismeline tütarlaps, kes oskab ajas rännata. 

Ühel õhtul saab ta kokku oma sõpradega, et uurida milline 

näeb välja Kostivere kool 330 aasta pärast. Nad rändavad 

ajas edasi ja varsti nad ongi aastas 2347. Seal on imeline. 

Koolimaja on väljast samasugune nagu oli 2017. aastal, aga 

seest on kõik erinev. Koolimaja sees on kõik nutiline. Seinad 

on puutetundlikud ja akende asemel on televiisorid. Õpilased 

ei pea kandma seljas rasket koolikotti, kuna neil on nutilised 

lauad. Neil on õppekava täpselt sama nagu vanasti. Õpetajate 

asemel aga on tahvli ees robotid, kes juhendavad õpilasi. 

Kuid Marta arust pole see hea, kuna tulevikuelu võib olla 

ohus. Kõik inimesed on ninapidi telefonis või arvutis. Igalpool 

koolis on robotid, kes võivad iga hetk midagi hullu teha. Kogu 

aeg käib raadiost muusika, aga kooli peal on väga vaikne. 

Ühtegi õpilast pole näha, kuna nad on klassides ja ninapidi 

telefonides. 

Marta ja ta sõbrad rändavad sealt ajast tagasi, kuna nad ei 

suuda seal olla. Neil virvendab silme ees, kuna seal oli kõik 

tehnoloogiat täis. Nad arvavad, et nemad küll ei tahaks 330 

aasta pärast seal koolis olla. Nad on saanud oma kogemuse 

kätte ja nad ei taha enam tuleviku Kostivere kooli minna. 

Kui nad enne ei soovinud, et õpetajad oleks tahvli ees, siis 

nüüd on kõik muutunud. Nad just tahavad, et tahvli ees oleks 

õpetajad ja neil oleks õpikud ja töövihikud. Marta ja sõbrad 

soovivad, et vahepeal kaoks ära nutisõltuvus, kuna siis ei näe 

tulevikus Kostivere kool selline välja. 
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Omalooming: Milline on 

koolielu 330 aasta päras? 

Andre Niitmäe Tormi Treiberg 



Lumi on ära kadunud 

Reili Valo 

Talv on käes. 

Kõik suvest räägivad. 

Järsku me magama jääme, 

magame maha lõbusa aja. 

Ärkame üles ja imestame, lumi 

on ära kadunud? 

Kes seda võis teha? Kes selle 

tagasi toob? 

Lõpuks me jälle magama jääme, 

imestame jälle, lumi on tagasi 

tulnud. 

Omalooming 

Koomiks “Youtube ja Snapchat” Autor: Birgita Lomp 
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Pildikesi Kostivere Kooli jõuluajast 



VÄLJAANNE 23  

I väikeklass osaleb AS Balsnack International Hol-

dingu poolt korraldatud Linnusõbrad 2018 projek-

tis, mille algatajaks klassis oli Karl-Evert Kärvet. 

Projekti eesmärgiks on läbi erinevate ülesannete 

leida Eestimaa suurimad linnusõbrad ning seeläbi 

juhtida tähelepanu kodumaal talvituvatele lindude-

le, nende õigesti toitmisele ja lindude eest hoolitse-

misele. Igal ülesandel on neli võitjat, kellest kaks 

valib Balsnacki žürii ja kaks selguvad Facebookis 

rahva hääletuse tulemusena. Võitjad avalikustatak-

se ülesannete laekumise tähtajale järgneval näda-

lal. Esimene ülesanne oli ehitada lindude söögima-

ja. Meie otsustasime kasutada selleks puhuks taas-

kasutatavaid materjale ning tulemust võite näha 

piltidel. 

 

 

 

 

 

 

 

Teksti autor: Merle Blank 

 

Meie tegemistega saate end 

kursis hoida ja meie poolt 

hääletada Balsnacki 

Facebooki  ja linnutoit.ee 

lehel. 
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Kuidas sattusite Kostivere kooli tööle?  

Kuulutuse peale. 

Mitu aastat olete siin koolis töötanud?  

Viies aasta läheb. 

Kellena olete varem töötanud? 

Kaupluse juhatajana. 

Kas Teile meeldib Teie praegune töökoht? 

Jaa. 

Mida arvate oma kolleegidest? 

Toredad inimesed. 

Mis on Teie töö juures kõige raskem? 

Polegi midagi rasket. 

Kas Teil on olnud mõne õpilasega probleeme? 

Mmm… Väga ei ole. Mõni üksik juhus. 

Milline õpilane olite Teie ise kooliajal? 

Täitsa tavaline. (naerab) Mida te täpsemalt teada tahate? Nelja-viieline õpilane. 

Millega tegelete vabal ajal? 

Käin teatris, loen raamatuid, käin reisimas. 

Iseloomustage ennast kolme lausega. 

Ma olen suhteliselt pedant ja maksimalist. Rohkem ma küll midagi ei oska öelda. 

Intervjuu kooli administraatori Avega 
Kirke Miller ja Cassandra Terasma 

Väikeklassi õpilased osalevad linnu-

sõprade konkursil  

Karl-Evert Kärvet I klass  

Sander Edovald II klass  

http://linnutoit.ee/voidutood/


 Huvitegevuse galerii 
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hõimupäeva 

kontsert 

mihklipäeva laat õpetajate päev 

ettelugemispäev 

isadepäev 

Mobiilne Noorsootöö 

“Maailm ja 

mõnda” 

Toimunud üritused 

29.09 mihklipäeva laat 

05.10 õpetajate päev 

18.10 hõimupäeva kontsert 

20.10 ettelugemispäev 

10.11 isadepäev 

20.11 kontsert “Maailm ja mõnda” 

24.11  kodanikupäeva aktus 

detsember advendihommikud 

06.12 Mobiilne Noorsootöö  

07.12 etendus “Kord nii, kord naa” 

kodanikupäeva 

aktus 

etendus “Kord nii, 

kord naa” 



Seekord otsustasime ajaleheringiga läbi viia eksperi-

mendi, mille käigus uurime, kui hästi äratuntavad on 

meie kooli töötajad nende lapsepõlvepiltidel. Näitasi-

me nelja koolitöötaja pilte kuuele õpilasele ja palusi-

me neil arvata, kes on pildil. Tulemused olid päris 

põnevad - lugege ja mõelge, mida teie ise oleksite 

vastanud. 

 

1. pildi kommentaarid 

 See on ju vist tüdruk. See võib olla Kadri Lill. 

 Esimene on Kadri Lill. 

 Esimene vä? Aaa, Kadri Lill! Ma saan suu hoia-

kust aru seda. 

 Mul ei ole õrna aimu ka lihtsalt. Äkki Olga 

Saikovskaja? 

 Äkki matemaatikaõpetaja. Sellepärast, et tal tun-

duvad olevat samad juuksed. 

 Ma ei oska midagi pakkuda. Kadri Lill? Ma ei 

oska seletada, miks ma nii arvan. (Natukene hil-

jem) Ma ei tea, ma panen Annika siia. 

 

2. pildi kommentaarid 

 Kelle nägu see on? Kes näeb selline välja? Ma 

mõtlesin Annika korraks. Aga ei ole. See võib 

olla ka see sekretär. See, kes seal all istub. Kaisi. 

 Teine on Kristiine. 

 See on kuidagi palju raskem. Ma ei saa aru. Okei, 

ma pakun Sirje Hollo, aga ma ei ole kindel selles. 

 Mul ei ole õrna aimugi! Ma mõtlen, kes veel siin 

koolis töötavad. Riina, sest see on tema nägu. 

 Teisel pildil on Ranele ma arvan, kuna tal on ka-

val nägu. 

 Naeratuse järgi… Öelge mulle, et see on Kadri 

hoopis? See on natukene tema muie. Mulle tuli 

just meelde, milline ta klassi ees on. Ma panen 

Kadri siia ja siis ma pean esimeses uuesti pakku-

ma. 

 

3. pildi kommentaarid 

 Kolmas on Katrin Hunt. 

 Kolmas on… Polegi rohkem naisi siin koolis 

(naerab). See näeb Karolyni moodi välja. Irja 

Kingsepp? Tiina Kaasik.  

 Issand jumal! OMG, Katrin Hunt, sest ta on juba 

siin kuidagi päris pikk. 

 Kolmas on Annika Pau. See näeb lihtsalt tema 

moodi välja. 

 Kolmandal on eesti keele õpetaja? Kuna ma ei 

tea, sest tal on mustad juuksed. 

 Katrin? Ta seisab nii sirgelt.  

 

4. pildi kommentaarid 

 Issand jumal! Ma ei tea isegi. Need on nii rasked 

pildid. Äkki on Eele Sekk. 

 See on Eele Sekk.  

 Eele Sekk, ma arvan. 

 Ma mõtlen korra… Kadri.  

 Ajalooõpetaja, kuna see tundub kõige vanem pilt 

ja nii. 

 Ma ei tea, Mariann. Ta on lahke näoga. 

 

Kas teie oleksite pakkunud samad nimed? Kes vasta-

jatest eksis ja kes tegi õigeid tähelepanekuid? Vastu-

se saate teada leheküljelt 11.  
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Eksperiment: Kas tunned ära 

meie kooli töötajad nende 

lapsepõlvepiltidelt? 

1. 2. 3. 4. 



Kuna sellest aastast alates on trimestrid ja viis vahe-

aega, siis otsustasime teha küsitluse koolipere hul-

gas, et saada teada, mida uuest süsteemist arvatakse. 

Küsitlesime 4.- 9. klassi õpilasi ja kooli töötajaid. 

Uurisime vastajatelt, mida nad arvavad trimestrite 

süsteemist ja kas neile meeldib, et nüüd on viis vahe-

aega. 

Küsitlusele vastas 64 õpilast ja 9 õpetajat. 

 

Vastustest selgus, et 54,7 protsenti õpilastest on tri-

mestrite süsteemiga rahul. Oma vastuseid põhjenda-

sid nad järgmiselt: 

 Hindeid pannakse vähem välja. 

 Vähem on pinget enne vaheaega. 

 Kauem on aega hindeid koguda. 

 See süsteem töötab hästi. 

14,1 protsendile õpilastest meeldisid õppeveerandid 

rohkem. Nende hinnangul on uus süsteem harjumatu 

või nõme. 

31,2 protsenti ütles, et neil on ükskõik. 

Õpetajatest on trimestrite süsteemi poolt 88,9 prot-

senti. Oma arvamust põhjendasid nad nii: 

 Ei ole nii kiire hinnete väljapanemisega. 

 Ei ole jõulude ajal närvilist järelevastamist. 

 Ei ole enne vaheaega liigset pinget. 

Saab põhjalikumalt õppida enne hinde väljapanemist. 

Ühel õpetajal on ükskõik, kas on trimestrid või vee-

randid. 

 

Kui küsisime, kas õpilastele meeldib, et nüüd on viis 

vaheaega, siis vastas 68,7 protsenti „jah“. 21,9 prot-

senti leidis, et viie vaheaja süsteem ei ole hea, sest 

suvevaheaeg algab liiga hilja. 9,4 protsendil on üks-

kõik, mitu vaheaega on.  

Õpetajatest olid kõik ühel meelel, et viis vaheaega on 

hea mõte. 

 

Järeldame, et praegusel ajal on enamik õpilasi ja õpe-

tajaid uue süsteemiga rahul. Muudatustega harjumine 

võtab aega, aga küllap tulevik näitab, mis arvamused 

lõplikuks kujunevad. 
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Küsitlus: Kas koolipere on 

trimestrite ja uue vaheaegade 

süsteemiga rahul? 

0,0%
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Kas trimestrite süsteem meeldib?

õpilased

õpetajad
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Kas viis vaheaega meeldib?

õpilased

õpetajad



 

 
 

 
 

 

VS 

Vastused 

Seekord võitis õpilane Joosep! 

Küsimused 

1) Mis on Jõelähtme valla sünniaasta? 

2) Mis kujutis on kleebitud meie kooli kolmanda kor-

ruse seinale kella all? 

3) Kes on Kostivere Kooli kõige noorem õpetaja? 

4) Mis on kujutatud Tallinna linna vapil? 

5) Mis on Serbia pealinn? 

6) Mis auto logo on pildil? (pilt 1) 

7) Mis number on reast puudu?  

8) Mis juhtub siis, kui inimene läheb vett täis vanni? 

9) Roog on, aga süüa ei kõlba. 

Õiged vastused 

1) 1891 (täpsem vastus saab punkti). 

2) Paberlennuk. 

3) Sören Jõõras. 

4) Kolm sinist lõvi. 

5) Belgrad. 

6) Cadillac. 

7) 78 või 87 (keera numbririda tagurpidi). 

8) Inimene saab märjaks. 

9) Pilliroog. 

Pilt 1 

Õpilane vs õpilane 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Soome keeles jõuluvana. 

2. Taevane olend. 

3. Lumevabrik. 

4. Käib alati ringi punases. 

5. Punanina. 

6. Pisike stalker. 

7. Verivorsti kaste. 

8. Jõuluvana tunnel. 

9. Palk luuletuse eest. 

10. Aйсакэлл. 

11. Külmas stalkib, soojas sulab. 

12. Hoone surnuaial. 

13. Mis on jõuluvanal? 

14. Valge vaip. 

15. Ehete hoidja. 

16. Igaüks oma nägu. 

Koolis on emakeeletund. 

Õpetaja: "Sõna "piisk" kääname 

niimoodi: "piisk", "piisa", 

"piiska". Juku, moodusta mitmus 

sõnast "piisk"!" 

Juku: "Vihm!" 

*** 

Juku seisab muusikatunnis tooli 

peal. 

Õpetaja küsib: “Juku, miks sa 

tooli peal seisad?" 

Juku: "Ma püüan kõrgeid noote!" 

*** 

Õpetaja: "Juku, miks sul on ko-

dused tööd tegemata?" 

Juku: "Sellepärast, et ema ei lu-

banud mul rasvaste kätega vihi-

kuid puutuda!" 

*** 

Juku ema tuleb lastevanemate 

koosolekult: "Asi on tõsine, Juku. 

Õpetaja rääkis meile, kes on klas-

si kõige laisem poiss. Mis sa arvad, 

kes see on?" 

"Pole aimugi, ema." 

"Aga kes istub niisama ja vahib ak-

nast välja, kui kogu klass hoolega töö-

tab?" 

"Õpetaja!" 

*** 

Õpetaja: "Loodan, et ma enam ei taba 

sind vōōrast vihikust maha kirjuta-

mas." 

Juku: "Mina loodan sedasama." 

*** 

Õpetaja küsib Juku käest: 

"Kes oli Venemaa esimene presi-

dent?" 

Juku: 

"Ei tea." 

Õpetaja: "Kes olid Venemaa esimesed 

sõdurid?" 

Juku: "Ei tea." 

Õpetaja: "Kas Marsil on elu?" 

Juku: "Ei tea." 

Õpetaja: "Kust tulevad püssikuulid?" 

Juku: "Ei tea." 

Juku läheb koju ja küsib isa käest: 

"Kes oli Venemaa esimene presi-

dent?" 

"Lenin." 

"Kes olid Venemaa esimesed sõdu-

rid?" 

"Vingeri-Vangeri." 

"Kas Marsil on elu?" 

"Ei tea, seda veel uuritakse." 

"Kust tulevad püssikuulid?" 

"Moskvast, kümme tükki paken-

dis." 

Järgmisel päeval on koolis asen-

dusõpetaja. Ta küsib Juku käest: 

"Mis su nimi on?" 

"Lenin." 

"Kes su ema-isa on?" 

"Vingeri-Vangeri." 

"Kas sa oled hull või?" 

"Ei tea, seda veel uuritakse." 

"Kust küll sellised hullud tulevad?" 

"Moskvast, kümme tükki paken-

dis." 

Anekdoodid 
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Ristsõna 

NB! Lahenda ristsõna 
ja/või sudoku, too lahen-
dus jaanuarikuu jooksul 

administraatori või ajale-
hetoimetuse kätte ja võid 

võita üllatusauhindu! 

Eksperimendi vastused:  1. pilt - Kadri Lill; 2. pilt - Olga Saikovskaja; 
   3. pilt -  Ranele Raudsoo; 4. pilt - Eele Sekk 



JAANUAR 

01. Valeria Jaakson 

04. Ron Marten Kosk 

04. Karl-Evert Kärvet 

04. Karl-Marcus Kärvet 

09. Mattias Ukanis 

11. Lea Osanik 

11. Anni Egeli Kivikangur 

12. Dan Oskar Paavo 

14. Kätriin Otsma 

15. Emma Sepp 

16. Gerda Sikka 

20. Ain Närep 

24. Reili Valo 

25. Kertu Neidek 

28. Marko Roland Pall 

28. Sebastian Tuul 

29. Margit Nagel 

VEEBRUAR 

01. Alyssa Gabriel 

03. Oskar Lehtoja 

04. Karl Sebastian Idavain 

09. Triin Rahuküla 

09. Kert Tamm 

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!!!  

 Kui teil on midagi, mida tahate 

meie kõigiga jagada, siis võite 

saata oma jutud, mõtted ja pildid 

aadressile 

tagapink@gmail.com 

 
 

Ajalehetoimetuse liikmed: 

Külalispeatoimetaja Jarek 

Terasma 

Kirke Miller 

Cassandra Terasma 

Marko Roland Pall 

Rosiina Meigas 

Liis Lestberg 

Andreas Alaveer 

 

Ajalehega tegid koostööd: 

Merle Blank, Hannes Lään, 

Nastja Sergejeva, Andre 

Niitmäe, Tormi Treiberg, 

Birgita Lomp, Reili Valo 

 

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 


