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LEHT 2

Juhtkiri: Palju õnne
EV100!
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Arvamus: Hoiame Eestit!
Karoliina Meigas
Järgnev arvamuslugu on Karoliina koostatud kõne, ms

Peatoimetaja
Cassandra
Terasma

muuhulgas kõlab ka Kostivere Kooli vabariigi aastapäeva

Tere, hea ajalehelugeja!

Kallid Eesti elanikud!

Mina olen kaheksanda klassi õpilane Cassandra Terasma. Põhikooli
lõpetamiseks on III kooliastmes vaja
igal õpilasel teha loovtöö. Mina otsustasin oma loovtööks teha Kostivere Kooli ajalehe Tagapink erinumbri
„Eesti Vabariik 100 ja sõbrapäev“.
Ajalehes on intervjuud Kuido Kasklaga, kes alustas Kostivere Kooli ajalehe Tagapink väljaandmist, ja Kersti
Laanejõega, kes on Jõelähtme valla
keskraamatukogu direktor. Samuti on
ajalehes eksperiment õpilaste lapsepõlvefotodega (kaks õpilast 6. klassist ja kaks õpilast 8. klassist), kus
õpetajad proovivad arvata, kes on
pildil.
Tavaliselt on meie ajalehes olnud
õpetaja vs õpilane või õpilane vs õpilane rubriik, kuid seekord on hoopis
õpetaja vs õpetaja, kus omavahel
võistlevad kaks Liisi. Ühe ajalehe
vahele on pandud ka VÕIDUKLEEPS, mille leidjale on auhind.
Võidukleepsu leidjal palume see tuua
eesti keele õpetaja kätte. Meil on ka
erinevaid nuputamisülesandeid, kus
võid just sina olla järgmine õnnelik
võitja.
Ajaleht on pühendatud Eesti Vabariigi sajandale sünnipäevale ja muidugi
meie kooli õpetajatele ja õpilastele.
Oleme kõik oma riigi üle uhked ja
tähistame seda väärikalt!

aktusel.
Täpselt sada aastat tagasi sai meist iseseisev riik. Inimestel oli lootus, et Eestist saab samm sammu haaval hubane ja kena riik. Nii
ongi läinud. Meie riigis elab 1,31 miljonit inimest, kes on uhked
oma riigi üle ning hoiavad meie kultuuri ja keelt. Me saame olla
uhked oma rahva üle, kes on saavutanud meie Vabariigi.
Selle saja aasta jooksul on meil tekkinud sooje suhteid naaberriikidega. Me austame nende keelt ja kombeid ja nemad austavad meie
omi vastu. Meil on nüüd riik, mis ei seisa enam iial üksi. Meie liitlased on meiega koos ilma tingimusteta. Kuna meil on väike riik,
siis oodatakse meilt tähelepanelikkust, rahvusvahelise õiguse kindlat järgimist ning rahvusvahelistel lavalaudadel ja koridorides vastutustundlikku tegutsemist. Eestis elab ka teistest rahvustest inimesi, kes armastavad ja hoolivad Eestist samamoodi nagu meie, kes
oleme Eestimaal sündinud.
Meie koolipere arvates on meie Eesti vaba ja annab meile vabaduse. Meil on lubatud kõik, mida soovime. Meil on vabadus käia välismaal, meil on vabadus saada endale töökoht ja haridus. Meil on
kõik vaba.
Me kõik tahame, et meie lastel ja lastelastel oleks siin hea elu. See
annab meile jõudu, et teha Eestist parem paik. Paljud inimesed
välismaalt võivad arvata, et oleme väike ja saamatu riik, aga tegelikult oleme väike ja võimas riik. Paljudel inimestel on naeratus suul.
Lapsed saavad korraliku hariduse ja meil on siin sobilikud toetused
ning normaalsed palgad.
Meie, eestlased, oleme lahked ja abivalmid. Me hoiame kokku nii
heas kui ka halvas. Inimesed meie riigis on üksteisele teinud palju
head. Aga mitte ainult üksteisele, vaid ka riigile. Kes teeb maju
korda, kes hoolitseb maastiku eest, kes mõtleb välja organisatsioone, mis aitavad inimesi. Neid abistajaid on nii palju, et ei jõua loetleda, kuid kõige tähtsam on see, et me hoolime üksteisest.
Minu klassikaaslaste arvates on eestlased toredad ja sõbralikud,
meil on ilus keel. Võime järeldada, et eesti noorte silmis on kõik
hästi.
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Aga kas kõik on ikka korras? Kas inimesed hoolivad
Eestist tõesti nii palju? Ma arvan, et kui käia ja lugeda näiteks Facebooki postituste kommentaare, siis
leiab, et on inimesi, keda ei huvita üldse Eesti tulevik
ja kes on veendunud, et noored ei suuda Eesti tulevikku edasi viia ja on tekkinud kuvand, et noored
lähevad üldse Eestist ära.

LEHT 3

Kui kuuldakse, et kusagil juhtus midagi, siis on kohe
süüdi välismaalased. Või ollakse lihtsalt vaenulikud
oma liitlaste vastu. Paljud eestlased on vaenulikud
sisserändajate suhtes, kuid käivad ise samal ajal parema palga nimel välismaal tööl.
See on üks asi, mida meie saame muuta. Me saame
olla sõbralikumad teiste suhtes. Me saame tulla vastu
neile, kes pole Eestis sündinud, me saame neile õpetada oma keelt, kultuuri ja kombeid. Sellega me näitame ka eeskuju oma lastele ja lastelastele, kes järgmise saja aasta jooksul seda veel edasi kannavad.

Minu koolipere arvates pole paljud noored teadlikud,
kui hea haridussüsteem meil on. Noored ei tea, kui
palju võib anda neile üks matemaatika- või eesti keele tund. Kui nad teaks, siis nad õpiks palju rohkem ja
usinamalt kui praegu.
Meil on õnnestunud päästa oma riik võõrvõimude
Paljud noored tahavadki jätkata eestlaste traditsioone käest ja hoiame seda ka veel järgmised 100 aastat ja
ja kombeid. Me suudame jätkata Eesti elu, ei ole vaja kindlasti veel rohkem. Olgem õnnelikud oma maa
mõelda nii negatiivselt. Aga meil on riigis inimesi ja üle. Hoolitseme üksteise ja oma riigi eest. Kasvataameteid, millest ei peeta lugu. Mina arvan, et praegu me oma lapsi hoole ja armastusega. Aitame üksteist
aitavad Eesti elu hoida poliitikud ja president. Samu- ning oleme sallivad oma kaasmaalaste suhtes.
ti on meil ka politseinikud, tuletõrjujad ja meedikud, HOIAME EESTIT!
kes aitavad meid iga päev ja on iga minut kättesaadavad.
Ennekõike me peaks märkima, et Eesti saab sajaaastaseks. Me oleme ise oma riigi üles ehitanud. Me
peame tähtsaks pidama Eesti inimesi ja meie liitlasi,
et hästi ja õnnelikult edasi kesta. Inimesed peavad
hakkama mõistma sise- ja välispoliitika tähtsust. Me
peame aru saama, kui tähtis see on. Meie välis- ja
julgeolekupoliitika on 20. sajandil olnud väga edukas.
Samuti on meil ette näidata mõni suurem asi, mis on
Eesti jaoks tähtis. Meie kooli direktori arvates on
Eesti inimestel vedanud, kuna meil on e-riik, mis
aitab meil kõik mured nutiseadmes ära lahendada.
Me oleme loonud endale unistuste Eesti ja nüüd peame hakkama looma tulevastele lastele nende unistuste Eestit. Tänapäeva noored viivad edasi meie kultuuri ja keelt. Me peame olema positiivsed. Meie kui
ühtne rahvas hoiame kokku.
Meie koolis on palju inimesi, kes arvavad, et eestlased on rassistid. Me hoiame küll kokku, aga oleme
vaenulikud teiste rahvuste suhtes. Me oleme vaenulikud pagulaste suhtes. Me mõtleme ette liiga palju.

LE HT 4

Intervjuu Kostivere
raamatukogu juhataja
Kersti Laanejõega

Kuidas Teie panustate Eesti elu
arendamisse?
No ma arvan niimoodi, et me kõik
saame Eestit paremaks teha nii, et
kui me enda kodukohta teeme paremaks, oma elamist, oma ümbrust
teeme paremaks ja ma arvan, et
kõik see kokku teebki Eesti elu paremaks. Ja loomulikult see, kui sa
teed oma tööd hästi. Kui sa püüad
teha kogu aeg midagi uutmoodi,
midagi teistmoodi ja nii lähebki elu
edasi.
Kuidas on Teie igapäeva tööülesanded seotud Eesti tulevikuga?
Kuna mina töötan raamatukogus,
siis minu töö ongi see, et ma aitan
inimestel leida teed raamatute juurde, aitan neil valida neid. Juhatan
võibolla lastele hea teeotsa kätte, et
raamatute maailm on väga põnev ja
huvitav. Ja kui on järjest rohkem
inimesi, kes on väga palju lugenud,
siis ongi tulevikus Eestis rohkem
tarku inimesi, sest palju lugenud
inimesed ongi väga targad inimesed.
Mis oleks üks asi, mida te sooviksite Eestis muuta?
Seda ühte asja ma küll ei oska öelda. Minu meelest kogu aeg midagi
muutub ja ongi teistmoodi. Mingit
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ekstra ühte asja mul ei ole, mida
tahaks muuta.
Mida arvate meie presidendist?
Ma arvan, et ta on väga arukas naine ja mul on väga hea meel, et Eestil on selline tark naispresident.
Kas olete mõelnud Eestist lahkumisele? Miks?
Ei ole. Vahel on olnud küll selline
mõte, et hea oleks elada pool aastat
mõnel soojal maal. Eriti talvel või
eriti kui seda talve veel ei ole õieti.
Aga sellel aastal, kui sadas nii ilus
lumi maha ja kõik on nii valge ja
puhas, sellest ei tahaks küll ilma
jääda. Ma ikkagi eelistan siin elada.
Kuidas suhtute sellesse, et noored
kasutavad suhtluskeeles nii palju
slängi, et emakeel juba kannatab?
Jah, mulle ei meeldi see. Aga ma
arvan, et slängi ei kasuta vaid noored, tegelikult ma vahel kipun ise ka
slängi kasutama. Kui ma ükskord
rääkisin telefonis ühe lastekirjaniku
Juhani Püttsepaga ja muudkui ütlesin aina „okei“ ja „okei“, siis ta lõpuks käratas: „Teate, mina olen eesti mees ja mulle ei meeldi kui räägitakse „okei“!“ Ja peale seda mul on
kogu aeg meeles, et tegelikult tuleb
tõepoolest kontrollida enda kõnet.
Kui tahab tulla see „okei“ üle huulte
või mingi muu slängisõna, et siis
mõtlen: „Jaa, peab olema mingi teine variant ka.“ Ma arvan, et noored
saavad ka seda natuke kontrollida.
Mida te arvate sellest, et 12. klassi
lõpueksami lugemisosas ei taheta
enam õigekeelsust hinnata?
Ma ei arva sellest hästi, sest täiskasvanud inimene peab ikka oskama
väljendada end nii kõnes kui kirjas.
See on väga oluline keele säilimiseks.
Mis on/oleks teie kingitus Eestile
100. sünnipäevaks?
Tead, ma ei ole mõelnud selle peale, aga sinna on veel aega, äkki ma
midagi veel meisterdan.

V Ä LJ A A NNE 2 4

Mis on teie parim mälestus, mis
seostub Eesti taasiseseisvumisega?
Kui paljud ütlevad, et see on Balti
kett, siis minule seonduvad selle
taasiseseisvumisega just öölaulupeod, kus inimesed lihtsalt kogunesid massidena lauluväljakule spontaanselt, keegi neid sinna ei ajanud.
Info käis suust suhu ja mina sattusin
sinna ka ja tõepoolest laulukaare all
seisime külg külje kõrval täiesti
võõraste inimestega. Mingi mootorratas sõitis seal ringi sini-mustvalge lipuga ja see oli väga-väga
vägev elamus, mida ma ikkagi ei
unusta tõesti. Sa tundsid, et vat, me
hoiame ühte.
Kus koolis te käisite?
Mina käisin Jõelähtme Koolis.
Milline oli teie lemmiktund?
Ma arvan, et eesti keel ja matemaatika.
Kuidas saite läbi oma õpetajatega?
Minu meelest olid meil väga toredad õpetajad koolis. Minu esimene
klassijuhataja oli Neida Tuisk, kes
oli kaua aega Kostivere Kooli direktor, ja põhikooliosas oli meie klassijuhataja Irja Kingsepp. Teised õpetajad olid ka väga toredad, minul
õpetajatega ei olnud probleeme.
Kas suhtlete veel oma endiste
klassikaaslastega?
Jaa, paljud minu klassikaaslased
elavad lausa Kostiveres, nii et me
saame omavahel – mitte küll just
väga tihti – ikkagi kokku ja ikka
suhtleme.
Mis on Teie sõnum Kostivere
Kooli õpilastele?
Õppimine on vajalik ja lugemine on
vajalik, sest haritud Eesti ongi parem Eesti.

V Ä LJ A A NNE 2 4
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Ülevaade Kostivere Kooli jõulupeost

LE HT 5

5. klass

Bryan: Planeerisime oma etteastet nii, et mina teen
„rrrrrrrr“ ja siis on kõik väga hea. Selle teostamine ei
21. detsembril toimus Kostivere Kooli jõulupiolnud raske. Minu meelest oli meie etteaste väga naljadu, kus astusid üles kõik klassid ja ka õpetajad.
kas. Minu esitus oli kõige meeldejäävam.
Kõik olid saanud loosiga ühe multika pealkirja
ning pidid selle teemal etteaste tegema. Selleks, Alyssa: Meie plaan oli, et kõik nagu loevad mingeid
et saada esituste kohta tagasisidet, küsitlesime küsimusi ja neid sõprusega seotud lauseid. Selle teostakõikide klasside õpilasi ja palusime neil oma ar- mine ei olnud raske. Minu meelest oli meie etteaste päris äge. Õpetajate oma oli kõige meeldejäävam.
vamust avaldada.
Allpool ongi esitatud õpilaste kommentaarid.
6. klass
Emili: Me planeerisime multikat esitleda etendusena.
Selle teostamises olid mõned kohad veidikene rasked.
Marten: Ma ei tea, kuidas me planeerisime oma multi- Jäin meie esitusega rahule. Kõige meeldejäävam oli siis
kat esitleda. Seda ei olnud raske teha. Mulle meeldis võib-olla 7. klass.
meie klassi etteaste hästi. Mulle meeldis kõige rohkem Sabiine: Me planeerisime nii, et see oli nagu selline
õpetajate etteaste.
muusikaline lavastus. Põhimõtteliselt tahtsime teha täpset koopiat. Selle teostamine ei olnud raske, sest me
2. klass
koostöö oli suhteliselt sujuv. Jäin meie etteastega enamHanto: Idee tuli õpetaja Sirjelt, teise klassi õpetajalt.
vähem rahule, mõned asjad pandi sinna kohapeal juurReklaamide tegemine oli päris raske, palju harjutamist de, aga muidu läks hästi. Kõige meeldejäävam oli 7.
vajas. Ma jäin meie etteastega väga rahule, sest minu
klass.
arust meil läks päris hästi. Mulle meeldis kõige rohkem
7. klass
see „Vaiana“.
Reili: Idee tuli õpetajalt ja õpilased mõtlesid ka natuke. Laura Liisa: Planeerisime nii, et nad mõtlesid, et teeme
Teostamine oli raske, sest me mõtlesime kogu aeg, kui- mingi video ja siis kuna meil oli see „Frozeni“ teema,
das neid teha. Meie etteastega jäin rahule. Mulle meel- siis me teeme seda muusikavideo taolist asja. Teostamine ei olnud raske ma arvan, et me filmisime selle mingi
disid kõik etteasted väga.
tunni ja poolega umbes ära või siis tunniga. Arvan, et
3. klass
tulemus oli tore. Kõige meeldejäävam oli ma arvan
Martin: Esimeseks me mõtlesime, et kes on kes. See ei üheksanda klassi oma, sest see lihtsalt jäi kõige paremiolnud raske. Minu meelest oli meie etteaste normaalne. ni meelde.
Mulle jäi meelde kuninganna Elsa.
Kevin: Me tegelikult eriti ei plaaninudki, kuidas oma
1. klass

Luise: Me planeerisime oma multikat esitada huvitavalt multikat esitleda. Selle teostamine ei olnud raske. Jäin
ja et see tuleks hästi välja. Selle teostamine oli nii ja nii ja naa rahule. Meie klassi esitus oli kõige meeldejäänaa. Meil tuli päris hästi välja. Ma arvan, et kõige meel- vam.
dejäävam esitus oli 4. klassil.
8. klass
4. klass
Jaroslava: Alguses me valisime laulu. Alguses me mõtlesime, et kas me teeme tantsu või näidendi osa. Me
valisime laulu ja otsustasime, et teeme tantsu. Kuna
meil on üks väga hea sõber Karolin, kes on tantsukoreograaf ja ta käib ise tantsutrennis, siis me küsisime talt
abi ja ta aitas meil tantsu teha. Selle teostamine ei olnud
raske, me saime ühe tantsutrenniga selgeks ja tegime
selle klassis mitu korda läbi ja oligi peas tants. Mina
arvan, et meil läks väga hästi ja minu meelest kõikidele
väga meeldis. Minu arust oli kõige meeldejäävam 2.
klassi esitus.

Jaan: Me pidime ise hääled panema sinna multikasse.
Selle teostamine ei olnud väga raske. Jäin meie etteastega rahule. Mulle jäi meelde 7. klassi esitus.
Johanna: Plaanisime multikat esitada video kaudu.
Teostamine oli tegelikult päris kerge. Meie etteaste oli
tore, mulle väga meeldis. Kõige meeldejäävamad olid
9. klass ja õpetajad.
9. klass
Karoliina: Planeerisime oma etteastet nii, ei tea noh.
Teostamine oli kerge. Oma klassi esitus oli suhteliselt
normaalne, väljaarvatud mõned asjad. Kõige meeldejäävam klass oli… ma ütlen õpetajad.

Gustav: Me planeerisime oma multikat esitleda tantsuga. Selle teostamine oli natukene raske. Ma jäin meie Sulo: Ma ei osalenud multika planeerimises. Teostamiklassi etteastega väga rahule. Kõige meeldejäävam oli ne oli lihtne. Multikas oleks olnud palju parem, kui keegi oleks mõelnud, mida ta teeb. Meeldejäävaim klass
7. klassi etteaste.
oli… ausalt öeldes ma ei mäleta mitte midagi.

LEHT 6
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Eksperiment: Kui hästi õpetajad tunnevad oma õpilasi?
Eelmises lehes viisime läbi eksperimendi, kus
näitasime hulgale õpilastele meie kooli töötajate lapsepõlvepilte ja lasime neil ära arvata, kelle fotod need on. Seekordses lehenumbris uurime vastupidist - kui hästi tunnevad õpetajad ära õpilased nende lapsepõlvepiltidelt? Näitasime viiele õpetajale kahe 8.
klassi ja kahe 6. klassi õpilase lapsepõlvefotot
ning palusime öelda, kes nende arvates pildil
on.
Õpetajate vastused
Õp Sirje: Esimesel pildil on Kirke kaheksandast
klassist. Sellepärast, et tuttavad näojooned on.
Teisel pildil on meil Mai-Liis. See on tuttav naeratus, silmakuju on kohe näha naeratusega. Väga tuttav.
Kolmandaga ma nüüd natuke võin mööda panna,
aga ma arvan, et see on Anabell kuuendast klassist.
Midagi on tuttavlikku temas, aga täpselt ei saa ise ka
aru. Ma isegi ei oska öelda, aga tundub, et on
Anabell.
Sabiine on nii oma nägu, et selle tunneb kohe ära.
Õp Eele: Esimesel pildil ma arvan, et on Kirke. No
tema näojooned on täiesti siin olemas.
Teine on Mai-Liis kaheksandast, ma arvan. No jällegi tema naeratus ja nina ja kõik on minu meelest täpselt sama nagu praegu.
Kolmas võib olla minu meelest Anabell. No jällegi
see täiesti meenutab teda: tema silmad, tema suu.
Ma arvan, et see on Anabell jah.
Neljas on Sabiine. Mulle tundub nii, ma ei tea.
Õp Kadri: Esimesel pildil on Kirke, see on tema
nägu täiesti.
Teisel pildil on Mai-Liis, see on tema naeratus.
Kolmas, see vist on Laura Nossova. No ma ei tea,
natuke nagu tundub. Natuke nagu ei ole Laura.
Anabell? Äkki see on Anabell hoopis? Ma ei tea,
kumma juurde ma jään. Panen Laura, las ta olla
Laura.
Neljas on Sabiine. Oma nägu on.

ära tuntav.
Neljandal pildil on Sabiine, ta on ka täitsa enda
moodi.
Õp Irja: Esimesel on Kirke. Tal on ilusad pikad
lokkis juuksed, sinised silmad, selge silmavaade,
nagu ta praegugi vaatab.
Teine on Mai-Liis, no naeratuse järgi tunneb ära.
Rõõmsameelne.
Kolmas… kes see võiks seal kuuendas olla veel?
Kas vihjeid ka on? Õlekõrt ka ei ole? Äkki on siis
Laura või? Või hoopiski Anabell? Otsmiku järgi
ütleks hoopis Valeria. No tõesti ei tea, ei arva ära.
No ma pakun Valeria.
Neljas on Sabiine või?

1. pilt

2. pilt

3. pilt

4. pilt

Kas õpetajad arvasid õigesti?
Õp Ranele: Esimesel pildil on Kirke. Sest ta on täit- Kes on Sinu arvates nendel piltidel?
Õiged vastused leiad lk 8.
sa Kirke moodi.
Teisel pildil on Mai-Liis, sest tema on ka täitsa MaiLiisi moodi.
Kolmandal on Anabell, aga tema on kõige raskemini

V Ä LJ A A NNE 2 4
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LE HT 7

Huvitegevuse galerii

jõululaat
jõulupidu

küünlapäeva
kontsert

Toimunud üritused
22.12

jõululaat

22.12

jõulupidu

15.01-19.01 värvinädal
sõbrapäeva laat

02.02

küünlapäeva kontsert

14.02

sõbrapäeva laat

15.02

sõbrapäeva moes-how

21.02

mänguline päev

22.02

Sepo Seemani kontsert

värvinädal

mänguline päev

sõbrapäeva moeshow

Sepo Seemani kontsert
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 Mis mul ikka teha oleks.

Mida sa teeksid, kui Eesti ei
oleks enam vabariik?

 Ma ei tea, ma vist koliksin mujale..?
 Mis ma teeksin kui ei oleks vabariik vä? Ma lä-

heksin ära siit.
Tagapingi rubriigi „Mida teeksid, kui…“ mõte on
 Teeks ja elaks nii, et see oleks ikka vabariik.
arendada inimeste fantaasiat ning panna proovile reageerimisvõime kummalistele küsimustele vastamisel.  Võitleks selle vastu, et see oleks jälle vabariik.
Esitasime suvaliselt valitud inimestele küsimuse  Ma arvan, et ootaksin viisakalt üleoleva võimu
ära ja kui ikka pole mööda läinud, moodustaksin
“Mida sa teeksid, kui Eesti ei oleks enam vabarahvusliku rinde.
riik?”
Meile vastati nii:
 Läheksin sõtta näiteks.
 (mõtleb pikalt) Läheksin USA-sse.
 Ei elaks Eestis.
 Protestiks vastu. Kuna ma olen terve elu elanud

vabas riigis ja ma olen lihtsalt ära harjunud sellega. Minu jaoks on vabariik kui mugavusstsoon.

Seega tundub, et eestlaste jaoks on oluline elada just
nimelt vabas riigis. Ehkki paljud vastajad lahkuksid
meie maalt, kui Eestiga peaks midagi juhtuma, leidub õnneks neidki, kes oleksid valmis meie riigi eest
võitlema ning proovima meie vabadust taastada.
Hoiame pöialt, et see ei saa kunagi vajalikuks!

 Võib-olla läheksin kuskile teisele maale elama ja

tutvuksin selle maa ja riigiga. Leiaks sealt uued
sõbrad ja leiaks uue kooli ja siis alustaks uut elu.
 Ma läheks ära siit.
 Läheksin Saksamaale.

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

Eksperimendi vastused:
1. pilt: Kirke Miller
2. pilt: Mai-Liis Õun
3. pilt: Anabell Merimaa
4. pilt: Sabiine Eliise
Nurmse
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Intervjuu ajalehe Tagapink looja
Kuido Kasklaga
Tänu sellele, et käesolev lehenumber on üks osa
ajalehe Tagapink kohta tehtavast loovtööst, on
meil võimalik teieni tuua intervjuu inimesega, kes
selle lehe väljaandmist 1990. aastal alustas.

Kes tuli mõtte peale, et hakata tegema kooliajalehte?
Ma arvan, et peamiselt olin see mina. Äkki meil
mingisugusest kambavaimust sündis see.
Mingi hetk oli toimetus kolme-nelja liikmeline,
aga põhiosa kuni lõpuni ma tegin ikkagi üksinda.
Kust tuli ajalehe nimi Tagapink?
Ilmselt mina mõtlesin selle välja, kuna ise istusin
klassis suhteliselt tagapool, eelistasin istuda tagapool.
Kes olid esimesed inimesed ajalehetoimetuses?
Sel hetkel me olime 7. klassis, kui see juhtus.
Kuuendal novembril… ma vaatasin neid vanu
numbreid. Olin mina, oli Rain Freiberg ja Imre
Lagerest, et justkui figureerisid veel mõned nimed,
aga nende panus jäi rohkem sümboolseks või formaalseks. Ma arvan, et Oliver Sassi tegi ka mingiaeg kaasa.
Kui sageli ajaleht alguses ilmus?
Meil oligi 2 sellist ilmumistsüklit: esimene oli kuu
-poolteist ja siis ta ilmus mõned korrad nädalas ja
siis tuli ligi aastane paus. Ja kui esimese lehenumbri ilmumisest sai aasta täis, siis ma nii-öelda
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taastasin selle väljaandmise. Ja siis ta ilmus valdavalt kord nädalas.
Mitu eksemplari igast ajalehenumbrist ilmus?
Kõigist tuli üks eksemplar, välja arvatud üks number, mida me paljundasime tervele klassile. Ma
arvan, et suuruselt 20 võis see tiraaž olla.
Kas õpilaste ja õpetajate huvi koolilehe vastu
oli suur?
Tegelikult oli küll. Ta kord nädalas ilmus ja kui ta
reedel ilmus, siis seda reedest päeva oodati. Sisu
poolest oli ta rohkem nagu klassiajaleht ja see üks
number liikus tundide ja vahetundide ajal käest
kätte. Aga õpetajad, kes sel päeval tunde andsid,
lugesid seda ikkagi ka ja kohati teiste klasside õpilased said seda lugeda.
Milline oli esimeste ajalehtede kujundus ja kuidas see ajas muutus?
Päris esimesi numbreid, millest me numeratsiooni
alustasime, neid mul tegelikult ei olegi. Need vist
olid ruudulisel paberil, kas üks leht või siis kaks
lehte ehk neli lehekülge. Neljandast numbrist, mis
oli ka ruudulisel paberil, kujundasime konkreetselt
ajalehepäise ja panime ka teadlikult nimeks Tagapink. Ta oli number neli, sest me lugesime ka esimest kolme ruudulist lehte, mis ringi liikusid, ikkagi ajalehenumbriteks.
Kas olete kursis, mis sai ajalehest Tagapink pärast seda, kui te kooli lõpetasite?
Ma tean, et väljaandmine katkes aastateks. Ma
teadsin, et seda hakati uuesti välja andma, aga ma
hetkel ei mäleta, millal. Kuskil 15-20 aastat tagasi
ma kuulsin, et seda hakati uuesti välja andma.
Mida arvate ajalehe praegusest väljanägemisest
ja sisust?
Ma arvan, et logo on palju noortepärasem ja sisu
on kindlasti asjalikum, kui ta oli tookord, sest tookord ma üksi tegin seda ja iga nädal andsin tegelikult päris korralikku mahtu välja. Siis sisu nii informatsioonitihe ei olnud ja ma arvan, et tänasel
päeval on ta kindlasti asjalikum.
Kui tihedalt olete praegu seotud ajakirjandusega?
Absoluutselt ei ole, ainult lugeja poole pealt.

Õpetaja vs õpetaja

VS

Küsimused
1. Kui kaugel asub Aruküla alevik Kostiverest?
2. Mitu inimest hääletas kohaliku omavalitsuse valimistel 2017. aastal Jõelähtme vallas?
3. Kes on Kostivere Kooli kõige vanem õpetaja?
4. Mis riigi lipp on pildil?
5. Mis oli Eestis kõige vaadatuim telesaade 2017. aastal?
6. Mis on Rubiku kuubiku kokkupaneku maailmarekord
kiiruses?
7. Mis kuus on 28. päev?
8. Mis on kõige suurem laiskus?
9. Millel on kaks naba?

Õiged vastused
1. 6 km (täpsem vastus saab punkti)
2. 2828 (täpsem vastus saab punkti)
3. Tiina Kaasik
4. Malta
5. “Su nägu kõlab tuttavalt”
6. 4,9 sekundit (täpsem
vastus saab punkti)
7. Kõikides kuudes
8. Kui sul on külm, aga ei viitsi lõdiseda.
9. Maakeral

Vastused

Seekord võitis õp Liis Tagel!
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Anekdoodid
Papagoi istub kapi peal ja vaatab, kuidas perenaine kanasuppi teeb.
Papagoi ütleb: „Äkki aitab selle laiba mõnitamisest.“
***
On langevarjuhüpete õppus,
langevarjurid on jõudnud lennukiga 3 km kõrgusele.
Uksed avanevad ja langevarjurid hüppavad välja.
Üks ütleb teisele langevarjurile: „Mu langevari ei avane.“
Teine ütleb: „Miks sa siis rõõmustad?“
„Sest see on ainult õppus.“

Ristsõna
1. Õpilastel on vaheajal …
2. Geomeetriline kujund
3. Soome naaberriik
4. Mis taim on Cichorium
(ladina keeles)?
5. Kes sa oled?
6. Haigust määrama
7. Kaevamismasin
8. Naatriumfluoriid
9. Autasupaber
10. Beebi
11. Tänapäeva sulepea
12. Kahelt poolt kinnitatud
pulgad
13. 9.-25. veebruar 2018
14. Liivavedaja
15. Nõu
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***
Mees võidab loteriiga suure summa. Sõbrad käivad peale:
„No küll alles panid! Kuidas sa sellega hakkama said?“
„Teate, ma nägin seda unes,“ seletab mees. „Nägin kuut seitset, märkisin ära numbri 49 – ja võitsin!“
„Aga kuule – kuus korda seitse on
ju 42!“ hüüavad sõbrad!
„Sellepärast te kunagi ei võidagi, et
te nii targad olete!!!“
***
Politsei küsitleb meest:
- Kus te elate?
- Koos vanematega.
- Kus vanemad elavad?
- Koos minuga.

LE HT 1 1

- Ja kus te kõik elate?
- Koos elame.
- Kus teie maja asub?
- Naabermaja kõrval.
- Kus naabermaja asub?
- Te ei usu, kui ma ütlen!
- Proovime…
- Meie maja kõrval!!!
***
„Mitte kuidagi ei suuda lutikaid
diivanist välja saada. Mida küll
teha?“
„Aga kas te olete proovinud viia
talvel diivan mõneks ajaks õue?“
„Proovisin…“
„Ja aitas?“
„Ei, lutikad tassisid selle tuppa
tagasi!!!“

NB! Lahenda ristsõna ja/või sudoku, too lahendus märtsikuu jooksul administraatori või ajalehetoimetuse kätte ja
võid võita üllatusauhindu!

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

17. jaanuar – 2.–4.klasside poiste joonistamispäev
Andre II kl ja Siim Belõi III kl, Cardo IV kl

Ajalehetoimetuse liikmed:
Kirke Miller
Cassandra Terasma
Rosiina Meigas
Liis Lestberg
Andreas Alaveer

26. jaanuar – emakeeleolümpiaadi Harjumaa voor
Mai-Liis VIII kl, Ottomar ja Aksel IX kl
1. veebruar – Nuputa võistluse Harjumaa voor
Andreas ja Richard V kl, Johannes ja Matthias VI kl,
Karut, Markus ja Daniel VII kl
5.veebruar – etluskonkursi Harjumaa voor
Richard V kl

Ajalehega tegid koostööd:
Karoliina Meigas
Kersti Laanejõe
Kuido Kaskla
Kostivere Kooli õpilased ja
õpetajad
Aitäh!

7.veebruar – 7.–9. kl matemaatikaolümpiaadi Harjumaa voor
Karut VII kl, saavutas 9. koha
10.veebruar – ajaloo olümpiaadi Harjumaa voor
Sabiine Eliise, Emili ja Matthias Pahkma VI kl
14.veebruar – 8. klassi geograafia II teemapäev
Mai-Liis, Johanna Maria ja Elija VIII kl

Sõnu ja komasid aitas õigeks
seada õp Riina Kauppi.

Tublid õpilased, kes on meie kooli
esindanud

15.veebruar – 3. klassi õpioskuste võistlus
Luise, Jaagup ja Martin III kl
Aitäh teile!

Palju õnne sünnipäevaks!!!
MÄRTS

APRILL

04. Gustav Treiberg

05. Kaljo Harlet Kuznetsov

07. Tommi Laanejõe

12. Liivia Lander

07. Daniel Koruts

13. Siim Belõi

09. Argo-Artur Rosumovski

13. Kalvin Tristan Terasma

13. Ene Loorits

14. Toomas Kuuse

16. Anastasija Sergejeva

14. Laura Rennit

17. Katrin Hunt

15. Kevin Källo

19. Ketlyn Govorun

16. Elija Barz

20. Annika Pau

18. Egle Govorun

24. Matthias Pahkma

18. Marten Malva

26. Aksel Talvoja

19. Märt Agu
19. Ottomar Oga
25. Luise Talvoja
28. Joonatan Kaljurand
30. Kristjan Klabber

