
Mis on tulekul? 
 

 Juhtkiri    » lk 2 

 Arvamuslugu   » lk 2 

 Omalooming   » lk 3 

 Intervjuu Katrin Männiga      » lk 4 

 Intervjuu Airen Ernitsaga » lk 5 

 Sudoku             » lk 6 

 Mida sa teeksid, kui…? » lk 6 

 Huvitegevuse galerii  » lk 7 

 Eksperiment    » lk 8 

 Küsitlus              » lk 9 

 Vilistlane vs vilistlane  » lk 10 

 Meelelahutus   » lk 11 

 Õnnitlused   » lk 12 

Seekord lehes: 

29.05 Tutipidu 

31.05 1.-2. klassi spordipäev 

01.06 3.-6. klassi spordipäev 

06.06 7.-9. klassi spordipäev 

06.-11.06 projektinädal 

12.06 KOOLIAASTA LÕPP 

16.06 9. klassi lõpuaktus 

Sisukord 

2017/2018 kevad 

Mida sa teeksid, 

kui…? 

Küsitlus! 

Intervjuu sotsiaal-
pedagoog Katriniga 

M
eelelahutus!!! 

Omalooming 

Pilte kooliüritustest 

Nadja vs Kuldar 

Eksperiment! 

KOSTIVERE KOOLI 

HÄÄLEKANDJA 



Milleks meile ema? See on hea küsimus.  

Te kõik olete ilmselt hommikul üles ärganud ja 

tundnud mõnusat pannkookide lõhna. Kööki min-

nes näete oma ema neid küpsetamas ning teile 

mõnusalt ja soojalt vastu naeratamas. Nüüd aga 

kujutage ette hommikut, kui teda ei ole. Sa lähed 

kööki, teda ei ole. Keegi ei soojenda su südant 

sulle naeratades. Kõik on justkui must-valge... 

Ilma emata oleks elu kordades raskem. Kui sul 

poleks ema, siis kes oleks sulle toeks, kui sul on 

raske? Kes paneks su pimedusest valgust leidma? 

Kes annaks sulle vajamineva, et minna koolieks-

kursioonile või kes ütleks sulle, et piimahelbeid 

ei sööda õhtusöögiks? 

 Ema on kõige kallim inimene maailmas. Üks-

kõik, milline ta ka ei ole, kui palju tal ka aega on 

või millega ta hakkama on saanud. Ta jääb ikka 

kõige armsamaks. Ema ei ole vaid keegi, kes su 

siia ilma tõi, ema on ka su parim sõber. Ta annab 

sulle andeks kõik su vead, üldse teeb ta sinu 

heaks kõike! Kahjuks ei oska meie seda enam 

hinnata... Ilmselt oleme me paljud vahel tusased, 

kui ema ütleb millegi peale „Ei”, aga mõelge 

nüüd – kas ta tahab teid kurvastada? Ilmselgelt ei 

taha ta teid kurvastada. See tähendab hoopis, et ta 

hoolib teist ja annab endast kõik, et teil oleks 

ohutu. 

Tegemist on küll vaid arvamuslooga, aga see siin 

on fakt: Ma armastan oma ema üle kõige. Ema on 

isik, kes võib asendada kõiki teisi, aga keda keegi 

teine asendada ei suuda. Järgmine hetk, kui oma 

ema näete, tehke talle kalli ja öelge, mida ta teile 

tähendab. 

Hoolige nii temast, nagu 

tema hoolib teist!  

Arvamus: Milleks meile ema? 

Kirke Miller 
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Juhtkiri: Uus peatoimetaja tervitab! 
Kirke Miller 

 

Hei, lugeja! Seekord osu-

tusin ajutiselt ajalehe 

peatoimetajaks mina, 

Kirke! Mul on selle üle 

muidugi suur rõõm, aga 

kes sellest ikka lugeda 

jaksab. :D 

Räägime nüüd veidike, 

mida ajalehest leida või-

te. Esiteks, nagu te ilmselt juba ka märkasite, on siin 

juhtkirja kõrval väike arvamuslugu teemal „Milleks mei-

le ema”. Lisaks sellele tõime teieni taaskord midagi veidi 

teistsugust. Nimelt on rubriigi „Õpilane vs õpetaja” koha 

endale saanud hoopis „Vilistlane vs vilistlane” – tasub 

kindlasti lugeda, kes siis võistlustulle astusid ning kes 

võitjana väljus!   

Ajalehest leiate ka ühe mõnusa ristsõna ning sudoku, et 

veidi oma halle ajurakke treenida. Peale selle on ajalehes 

intervjuu meie kooli ühe uusima töötaja Katrin Männiga. 

Veidike rohkem saate teada ka meie kooli väiksest talen-

dist Airenist, kellega samuti intervjuu on läbi viidud. Siis 

saate lugeda õpilaste arvamusest seoses küsimusega: 

„Kui palju kasutatakse meie koolis nutiseadmeid?” ning 

mida teeksid meie kooli õpilased ja õpetajad, kui nad 

jääksid kümne lapsega üksikemaks. Ja muidugi, et ka teil 

huvitav oleks, võite ka ise proovida ära arvata, kus klas-

sides on pildid tehtud meie väikeses eksperimendis.  

Lõpetuseks lugege kindlasti anekdoote meie ajalehe lõ-

pus, et veidike naerda ja suurest lugemisest ja ajutööst 

puhata! Ei tasu ka unustada, et ühe ajalehe vahele on pei-

detud kleeps, mille leidmise korral tuleks kindlasti õpeta-

ja Riina poole pöörduda, sest siis võid võita midagi tore-

dat! Ja muidugi on midagi toredat võimalik saada ka sinu 

suure ajutöö eest. :) Kui oled oma ristsõna või sudoku 

valmis saanud, võiksid selle lahenduse viia kooli admi-

nistraatorile, kes edastab selle kindlasti ajalehetoimetuse-

le. 

Nüüd aga soovin ma teile veel edu viimasteks jõupingu-

tusteks sel aastal!  

Teie ajalehetiim :)  



Minu armas ema 

Minu ema on kõige parem, 

kõige armsam minule. 

Hommikul ta tõuseb varem, 

et keeta putru perele. 

Minu ema kõige parem, 

kõige armsam  minule, 

õhtul uinub teistest hiljem, 

kui loetud unejutud lastele. 

Aurelia Matveus 

Minu ema! 

Minu ema on armas ja samas ka ilus! 

Ta on väga töökas, nunnu ja hoolas. 

Me pere armastab teda väga. 

Kui peole me läheme, näeb ema välja 

nagu haldjas. 

Ta juustes on klambreid ilusaid ja seljas 

kleit nii ilus tal. 

Tal kingad nagu printsessil ja ehted kau-

nid nagu ta ise. 

Reili Valo 

Omalooming 

Õpilaste lood ja luuletused oma emast 
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Kallis ema 

Minu ema on väga tore, tema nimi on Ja-

na. Mul on emaga lõbus. Me käime jaluta-

mas. Kui me oleme jalutamas, siis me näeme 

seal palju lilli ja puid, mättaid ja puid ja vett. 

Ta on tegutsev inimene, ta on hoolitsev. Ta 

on armas. 

Kelli Luik 

Armas ema 

Armas ema, Sa oled mulle nii kallis, et ma ei 

suuda Sinuta elada. Ma olen alati olemas, kui 

Sa mind vajad. Sa võid mulle kõik öelda. Sa 

oled mulle maailma kõige kallim ja tähtsam. 

Sa oled minu elus kõige tähtsam. 

Mari-Liis Lestberg 

Minu ema 

Minu ema tark ja hea, 

minule parim ilma peal. 

Ta koristab ja süüa teeb, 

minu järelt tube kasib. 

Kertu Neidek 

 



Kuidas sattusite Kostivere Kooli tööle?  

Töötasin enne Jõelähtme valla lastekaitsjana ning 

tundsin Olgat ja mõnda Kostivere Kooli õpetajat en-

ne. Ja kuna siit inimene ära läks, siis mulle tehti pak-

kumine. 

Kus ja kellena olete veel varem töötanud? 

Palju olen töötanud. Olen töötanud justiitsministeeriu-

mi nõunikuna viis aastat, olen töötanud büroojuhina, 

olen töötanud lastekaitse spetsialistina ja võib-olla 

veel, ma ei mäleta. 

Kas olete rahul otsusega tulla siia kooli tööle? Põh-

jendage! 

Hetkel olen rahul ja põhjendan sellega, et tegemist on 

väikse väga hästi funktsioneeriva kooliga, kus tegeli-

kult on päris hooliv koolipere, probleeme saab väga 

kiiresti lahendada. Hästi koostöövalmid inimesed on 

ka väljaspool kooli, tugivõrgustik on hea. Mulle sobib 

see, et ma ei pea töötama kõik päevad, sellepärast et 

mul on ka teisi tasuvaid hobisid, mulle sellepärast so-

bib. 

Miks otsustasite valida oma erialaks sotsiaalvald-

konna? 

Kuna mu eelmine valdkond oli kriminaalõigusvald-

kond, siis mingil hetkel tekkis selline ammendatus 

sellest negatiivsest poolest. Sa oled nagu nii palju sel-

le karistusõigusega seotud, aga sotsiaalõigus on selli-

ne taastav ja humaanne, et kui sealt pahupoolelt tulla 

sinna, kus sa saad kedagi abistada, niisiis ma teadli-

kult läksin seda ala õppima. Tegin sellega magistri-

kraadi selleks, et midagi muuta, et oma abi pakkuda ja 

panustada sellesse, et kedagi positiivsele poolele suu-

nata. 

Kelleks tahtsite väiksena saada? Miks see unistus 

muutus? 

(muigab) Loomaarstiks. Ma isegi mingi hetk peale 

üheksandat klassi läksin seda õppima Vanavõidu 

Zootehnikumi, tegelesin ratsaspordiga. Mingil hetkel 

mõtlesin ümber, tulin keskkooli tagasi ja loomadega 

olen ma seotud siiamaani. Ma tegelen koeraspordiga 

maailmatipptasemel, pean oma Saksa lambakoeri ja 

tegelen sellega. Ma ei ole nagu jätnud seda pooleli 

selles mõttes, et see on andnud mulle sellised hobili-

kud suunad ikkagi. 

Kust te pärit olete ja kus te praegu elate? 

Ma olen pärit Ida-Virumaalt Kohtla-Järvelt ja praegu 

elan Kuusalu vallas. 

Rääkige veidi oma perekonnast. 

Mul on kolm last, abikaasa. Lapsed kaks tükki õpivad 

koolis ja üks on väike nelja-aastane, käib veel laste-

aias. Selles suhtes on meil väike ja suur perekond – 

mõne jaoks on see suur, mõne jaoks väike. Mind see 

ammendab ja mul on kolm koera. Need on kõik mu 

pere. 

Iseloomustage iseennast lühidalt. 

Võib-olla ma olen mõne koha pealt pedantlik, sest 

mulle meeldib, et kui ma annan lubadusi, siis ma neid 

ka täidan. Ja mulle ei meeldi inimesed, kes vastupidist 

teevad, et annavad lubadusi, mida nad ei täida. Pigem 

mitte siis anda lubadusi, kui juba teatakse, et neid ei 

ole võimalik täita. Nii nagu teiste suhtes, ma üritan 

olla enda suhtes aus, et olgu see tõde kui valus tahes. 

Pigem valus tõde kui eluaegne enesepetmine. Ma olen 

piisavalt palju olnud kõrgel positsioonil ja ma tahaks 

teha mingit asja rohujuure tasandil, et kui ma alustan 

asja, siis ma alustan seda ise ja viin selle ka lõpuni. 

Sellised on mu põhimõtted, et ma ei lükka kohustusi 

teiste kaela ja ei nopi ise neid tulemusi. 

Mis on Teie kõige suurem unistus? 

Et mul oleks hea tervis ja mu lapsed suureks kasvak-

sid. 

Mis on Teie sõnum ajalehelugejatele? 

Minu sõnum Kostivere Kooli ajalehe lugejatele: hoid-

ke seda ilusat kooliperet, hoidke üksteist, nautige ke-

vadet, ärge laske kevadväsimusel tulla. 
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Intervjuu kooli sotsiaalpedagoogi 

Katrin Männiga 
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Mitu aastat oled laulmisega tegelenud? 

Ma ei saa öelda aastaid, kuna ma olen sellega juba 

lapsest saati tegelenud, nagu veel väiksemast saadik, 

kui ma praegu olen. 

Kuidas Sa oled selle hobini jõudnud? 

Ma arvangi, et lasteaiast saati hakkasin sellega järjest 

tugevamalt tegelema, seal oli üks mu lemmikõpeta-

jaid, kes oli minu vastu hästi sõbralik. Sealt tuligi siis 

see laulmine. 

Milliste hobidega Sa veel tegeled? 

Kindlasti on ratsutamine ja kunagi oli võib-olla ka 

tantsimine, aga praegu ma ei tegele sellega  nii palju, 

et ongi ainult ratsutamine see hobi. 

Milline neist tegevusaladest Sulle kõige rohkem 

meeldib ja miks? 

Ma ei saa öelda, mul ongi hobid ratsutamine ja laul-

mine, ma ei saa neid võrrelda, kuna need on nii eri-

nevad ja mõlemad meeldivad mulle väga. 

Kas Sulle meeldib Kostivere Koolis käia? Põhjen-

da! 

Mulle väga meeldib Kostivere Koolis käia, kuna siin 

on hästi-hästi sõbralikud õpetajad ja kõik hoolivad 

sinust ja nad ei taha sulle midagi halba. 

Mis tunnid Sulle kõige rohkem meeldivad? 

Mulle meeldib kindlasti väga kehaline, sest mulle 

meeldib ise ka väga sportida. Ja kehaline ongi minu 

lemmik ja kunst ka. Ja muusika kohe kindlasti.  

Kuidas Sul koolis läheb?  

Ma ei tea, enda arvates läheb väga hästi. Hinded on 

ka head ja muidu on ka sõpradega väga hea. Nemad 

on minu vastu väga lahked ja mina nende vastu. 

Iseloomusta ennast kolme sõnaga. 

Armas, lahke, tore. 

Kas Sulle meeldis osaleda „Väikeste hiiglaste“ 

telesaates? 

Kindlasti väga, sest ma sain sealt väga palju uusi ko-

gemusi ja sain ka uusi sõpru. 

Kuidas Sa üldse sinna saatesse sattusid? 

Tänu Ranele Raudsoole, ta pakkus mu emale selle 

välja, kui ma käisin tema laulmise ringis. Ja mu ema 

rääkis sellest mulle, kuigi ta alguses ei tahtnud, et ma 

sinna läheksin. Aga mina olin hästi elevil, et OMG, 

ma saan minna telesaatesse võib-olla ja sealt saingi 

sinna saatesse. 

Kas Sa jälgid „Väikeste hiiglaste“ uut hooaega? 

Kindlasti, kuna Daniel on ise ka seal. Ja paljud uued 

mentorid, keda ma ise ka olen soovitanud, et nad 

võiksid võtta sinna saatesse. Ja kuna seal on hästi 

toredad inimesed, siis ma vaatan seda. 

Kelle võistkonnale elad kõige rohkem kaasa? 

Miks? 

Ma elan Getteri tiimile kõige rohkem kaasa. Kuna ta 

on hästi-hästi hea laulja ja ta tantsija on hästi-hästi 

nunnu ja nad on ise ka hästi nunnu tiim. Hoiavad 

üksteisele pöialt. Ma ei saa öelda, et mulle ei meeldi 

Danieli tiim, aga see aasta on kuidagi rohkem meel-

dinud Getteri tiim. 

Millised on Sinu tulevikuplaanid seoses laulmise-

ga? 

Ma ei tea, kuna mul on laulmisega väga hästi, aga 

mul ei ole praegu mingeid kindlaid tulevikuplaane, 

mida ma tegema peaksin. Ma lähen sujuvalt ja vaa-

tan edasi.  

Milline on Sinu sõnum ajalehe Tagapink lugejate-

le? 

Kindlasti lugege seda ja lugemine ei tee mitte midagi 

halba ja olge ikka sama toredad ja muhedad edasi. 

Intervjuu  neljanda klassi õpilase 

Aireniga 
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Tagapingi rubriigi „Mida teeksid, kui…“ mõte on 

arendada inimeste fantaasiat ning panna proovile 

reageerimisvõime kummalistele küsimustele vasta-

misel. Esitasime suvaliselt valitud inimestele küsi-

muse “Mida sa teeksid, kui sa oleksid kümne 

lapsega üksikema?” 

Inimesed vastasid päris erinevalt:  

 Püüaksin hakkama saada. Võib-olla paluks 

kuskilt abi, lastele toetuseks. 

 Käiksin tööl, hoolitseksin laste eest. 

 Kust ma need lapsed sain? Ma ei tea, võib-olla 

annaksin mõne lapse lastekodusse. 

 No mida ma ikka teeks, kasvataksin edasi neid. 

 Ma arvan, et ma oleksin sügavas depressioonis. 

 Mmmmm… Ma läheksin kuskile ära. 

 Otsiks isa. 

 Elaksin nagu tavaline ema. 

 Sureksin ära või kukuksin katuselt alla. 

 Ma kasvataksin neid ja küsiksin abi ja laseksin 

kellelgi hoida neid. 

 Esiteks ma muidugi ei tea, miks ma olen üksik-

ema… Oletame, et mees suri ära, mis on tõesti 

väga raske olukord selles mõttes, et koos mehe-

ga me oleme need lapsed saanud ja tahtnud 

neid saada ja oleme neid armastanud. Kui ma 

jään üksinda oma kümne lapsega, siis ma 

püüan neid täpselt samamoodi edasi armastada 

ja kasvatada. Muidugi läheb raskeks, peab ko-

hutavalt palju tööd tegema ja kui on häid sõpru, 

siis sõbrad alati aitavad ja ega üksinda võib-

olla ei saagi hakkama. Peaasi, et ma armastan 

oma lapsi. 

 

On näha, et vastajad mõistavad emaks olemise 

suurt vastutust ning ei hakkaks kergekäeliselt ise 

paljulapselise perekonna peaks. Loodame siiski, et 

on palju neid, kes tulevikus emaksolemist nautida 

saavad ning selle raske ametiga hästi toime tule-

vad. 

Mida sa teeksid, kui…? 

Sudoku 

Täida tühjad ruudud! 

Igas ruudus, reas ja 

tulbas peavad olema 

numbrid ühest kuni 

üheksani. 

Ükski number ei tohi 

reas, tulbas ega ruudus 

korduda. 



 Huvitegevuse galerii 
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EV 100 aktus 
EV 100 mälumäng 

Algklasside 

emakeelepäev 

Emakeelepäeva 

kõnevõistlus 

Toimunud üritused 

23.02 EV 100 mälumäng 

23.02 EV 100 aktus 

07.03 Sõudespinningu võistlus 

14.03 Algklasside emakeelepäev 

14.03 Emakeelepäeva kõnevõistlus 

02.04-06.04 Südamenädal 

04.04 Jaanus Vaiksoo külaskäik 

10.04 Loore Martma kontsert 

18.04 Kostivere Kooli Talent 

20.04 Jüriöö jooks 

09.05 Sussiteater “Mina ja mina” 

Sõudespinningu võistlus Südamenädal 

Loore Martma 

kontsert Jaanus Vaiksoo 

külaskäik 
Kostivere Kooli Talent 

Sussiteater  

Jüriöö jooks 



Seekord viis Tagapink läbi eksperimendi, mille ees-

märk oli välja selgitada, kas päevast päeva koolima-

jas viibivad inimesed ikka tunnevad ära need ruumid, 

kus nad nii sageli viibivad. Tegime fotod neljas klas-

siruumis olevatest objektidest ning näitasime neid 

koolipere liikmetele. Nende ülesanne oli ära arvata, 

millises klassis mis pilt tehtud on. Kuidas siis vasta-

jatel läks? 

 

1. vastaja 

1. pilt: Muusikaklass 

2. pilt: Loodusainete klass? 

3. pilt: Kus ma seda kaltsu näinud olen? Siin on min-

gi puru peal. Seda ma ei tea, ma pakun eesti keel. 

4. pilt: Oeh, (mõtleb pikalt) ajalugu. 

 

2. vastaja 

1. pilt: Issand, see on ju ajaloo klass. 

2. pilt: Loodusained. 

3. pilt: Issand, ma ei tea, Mari klass. 

4. pilt: Eesti keele klass. 

 

3. vastaja 

1. pilt: Puutöötuba. 

2. pilt: Inglise keel. 

3. pilt: Ma pakun, et see on 6. klassi koduklass. 

4. pilt: Inka klassis ei ole sellist või? Ajalooklass! 

 

4. vastaja 

1. pilt: Ajalooklass. 

2. pilt: Mis asi see on? See on mingi hallitus. See on 

sammal! See on loodusklass, ma arvan. 

3. pilt: See on 6. klassi koduklass äkki. 

4. pilt: Ajalooklass. 

 

5. vastaja 

1. pilt: Äkki loodusõpetuse klassist? 

2. pilt: Eeeee… Äkki inglise keel? 

3. pilt: Seda ma pole kusagil näinud. See on äkki ma 

arvan, et seal… Õpetajate klassi kõrval. 

4. pilt: Ma arvan, et see on eesti keele klassist äkki. 

 

6. vastaja 

1. pilt: Kunstiklass. 

2. pilt: Bioloogia. 

3. pilt: See on küll matemaatikaklass. 

4. pilt: No okei, seda ma ei tea. 

 

7. vastaja 

1. pilt: Neljanda. Aaaaa. Matemaatika, ma pakun.  

2. pilt: Vene keele klass.  

3. pilt: Ee… Eesti keele klassis. 

4. pilt: Kas see on üldse klass? Aa, see on inglise 

keele klass. 

 

8. vastaja 

1. pilt: Irja klass. 

2. pilt: Sirje klassist. 

3. pilt: Kuues klass. 

4. pilt: Inglise keele klass. 

 

9. vastaja 

1. pilt: See on Sirje klassist. 

2. pilt:  Misasja? Mingis klassis mingi hallitus vä? 

Kas köök on klass vä? Ma ei oska seda õigesti vasta-

ta. 

3. pilt: See on mingi kolmandal korrusel. Inglise kee-

le klassist ei ole. No ma ütlen kuues klass. 

4. pilt: Eee, kirjanduse või eesti keele klass. 

 

Mida teie arvaksite? Õiged vastused leiad lehe-

küljelt 11. 
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Eksperiment: Kas koolipere 

liikmed tunnevad meie koolimaja 

klassiruume? 

Pilt 1 Pilt 2 

Pilt 3 Pilt 4 



Kuigi Kostivere Koolis võttis hoolekogu vastu otsu-

se, et koolipäeva jooksul õpilased nutiseadmeid kasu-

tada ei tohi, siis näha on, et  neid ikkagi kasutatakse. 

Seetõttu me otsustasime küsitleda 5.-9. klassi õpilasi, 

et uurida, kas sellest keelust on nende arust kasu ol-

nud. Uurimusest võttis osa 45 õpilast, kes said või-

maluse oma arvamust avaldada. 

Kõigepealt esitasime vastajatele küsimuse „Kui palju 

kasutad nutiseadet õppevälisel eesmärgil oma kooli-

päeva jooksul?“ 31,1% õpilastest ütles, et nemad ka-

sutavad nutiseadmeid õppepäeva jooksul kuni viis 

minutit. 22,2% seevastu väitis, et nemad ei kasuta 

oma telefone koolis üldse. Võrdselt 17,8% aga ütles, 

et nemad kasutavad oma seadmeid 5-15 minutit või 

lausa igas vahetunnis. Vastajatest 11,1% tunnistas, et 

nemad kasutavad oma nutiseadmeid kogu aeg kui 

võimalik. 

Seejärel uurisime, mitu korda päevas koolitöötajad 

õpilastele nutiseadme kasutamise osas märkusi tee-

vad. Enamik vastajaid (42,2%) ütles, et koolitöötajad 

tavaliselt ei märka, kui nad oma telefone kasutavad. 

28,8% väitsid, et neile ei tehta selle osas päeva jook-

sul mitte ühtegi märkust ja 17,8% ütlesid, et neid kee-

latakse 1-2 korda. Sagedasemad märkuste saajad tun-

nistasid, et neid keelatakse peaaegu igas tunnis 

(4,4%) või peaaegu igas tunnis ja vahetunnis (2,2%). 

Kaks vastajat tõid välja, et nutiseadmete kasutamist 

keelatakse peamiselt ainult raamatukogus.  

Kolmandaks küsisime, kas õpilaste arvates on nuti-

seadmete keelust koolis kasu olnud. Enamik vastajaid 

(80%) ütles, et sellest ei ole kasu olnud. 17,8% usub 

siiski, et neid kasutatakse natuke ikka vähem. Ainult 

üks vastaja väidab, et keelust on kasu olnud.  

Viimasena lasime õpilastel välja pakkuda mõtteid  

selle kohta, mis võiks neid motiveerida vähem nuti-

seadmeid kasutama. Seitse õpilast tõi välja, et vahe-

tundides võiks olla rohkem tegevusi ja lauamänge. 

Viie vastaja arvates aitaks ainult nutiseadmete ära 

võtmine. Lisaks tehti õpilaste poolt järgnevaid ettepa-

nekuid: sõltlased tuleks haiglasse võõrutusravile saa-

ta, tuleks anda altkäemaksu, vahetunnid võiksid olla 

pikemad, kolme korra vahelejäämise eest tuleks anda 

käskkiri või nutiseadme mittekasutamise eest võiks 

anda auhindu. 

Küsitluse tulemuste põhjal võime järeldada, et hooli-

mata hoolekogu otsusest kasutatakse ikka nutisead-

meid koolimajas. Lisaks peaksid koolitöötajad õpilas-

tele rohkem märkusi tegema kui praegu. Kuna vasta-

jate arust ei ole olnud keelust kasu, siis võiks kasuta-

da mõningaid nende endi ettepanekuid olukorra pa-

randamiseks. 
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Küsitlus: Kui palju kasutavad 

meie õpilased koolipäeva jooksul 

nutiseadmeid? 

Direktori kommentaar:  

Kuidas Te kommenteerite küsitluse tulemusi? 

Mina näen, et nutiseadmeid kasutatakse ikka vahe-

tundides vähem. Meil on nüüd pinksilaud teisel 

korrusel ja õues ilusamad ilmad, nii et õpilased käi-

vad rohkem õues palli mängimas vahetundides ja 

muid toredaid tegevusi tegemas. Mina kutsuksin 

õpilasi üles, et nad pööraksid rohkem tähelepanu 

üksteisele: räägiksid omavahel, suhtleksid, sest sõp-

ru on siin majas palju ja ei ole vaja otsida sõpru 

kuskilt internetist, tore elus sõber on sinu kõrval. 

Õpilased on olukorra parandamiseks välja pak-

kunud erinevaid variante. Kas mõni neist oleks 

Teie arvates sobilik? 

See auhind, mille me võiksime anda mittekasutami-

se eest, on hea mõte. Muidugi on kõige suurem au-

hind see, et sa puhkad vahetunni ajal, sest kui sa 

oled nutiseadmes, siis sinu silmad ei puhka, sinu 

aju ei puhka. Ja ma arvan, et see teine variant, mis 

mulle meeldis, on rohkem tegevusi vahetundides. 

Aga samas on meil tegevusi päris palju, tulles jälle 

selle pinksilaua juurde tagasi. 

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%

Kui palju kasutad koolipäeva jooksul 
nutiseadet?

0,0%

50,0%

100,0%

Jah Ei Natuke

Kas nutiseadmete keelust on kasu 

olnud?



 

 
 

 
 

 

VS 

Vastused 

Küsimused 

1. Mitu uut koolitöötajat on sel õppeaastal tulnud Kosti-

vere Kooli tööle? 

2. Nimeta veel üks riik, millel on sini-must-valge lipp. 

3. Nimeta kaks eset, mida on Kostivere Kooli kodukorra 

järgi õpilastel keelatud tuua kooli territooriumile. 

4. Kes mõtles välja keemiliste elementide perioodilisus-

tabeli? 

5. Mis on pildil? (Pilt 1) 

6. Mis aastal sündis kirjanik Oskar Luts? 

7. Kellele võib karistamatult keelt näidata? 

8. Kas vees on enam kalu või kive?  

9. Missugused miinid ei lõhke? 

Õiged vastused 

1. Kolm. (Täpsem vastus saab punkti) 

2. Nt Botswana. 

3. Vt kooli kodukorrast. 

4. Dmitri Mendelejev. 

5. Romanesco kapsas. 

6. 1887. aastal. (Täpsem vastus saab punkti) 

7. Arstile. 

8. Kalu, sest kivid on põhjas. 

9. Vitamiinid.  

Pilt 1 

Vilistlane vs vilistlane 

Võitjaks osutus Kuldar ainult poolepunktise ülekaaluga! 



 

 

 

1. Tüse veeloom 

2. Muula ema 

3. Külgetõmbejõud 

4. Kuusnurkne meehoidla 

5. Sutsab päris kõvasti 

6. Näomuskleid pingutama 

7. Kooli wifi endine salasõna 

8. Õhuveondusettevõte 

9. Saiaväänaja 

10. Suitsulind 

11. Vanaema 

12. Veetilk mitmuses 

„Isa, kumb on kaugemal, kas 

Kuu või Tartu?“ uurib Juku. 

„Ära kruti mu ajusid! Mine ak-

na juurde! Kas sa Kuud näed?“ 

„Näen.“ 

„Aga Tartut?“ 

*** 

Külastaja pöördub hullumajas 

peaarsti poole: 

„Vabandage, miks see patsient 

pidevalt peeretab?“ 

„See on täiesti uus juhtum 

psühhiaatria ajaloos,“ seletab 

peaarst, „ta kujutab ette, et on 

Eesti Gaas.“ 

*** 

Aasta 2030. Eesti keele tund 

Eesti koolis. 

Õpetaja: „Ja pidage meeles, 

lapsed – smaili järele koma ei 

panda!“ 

*** 

Juku tuleb koolist ja teatab: 

„Me joonistasime täna koolis kura-

dit!“ 

„Aga te joonistasite ju eelmises tun-

nis ka kuradit?“ imestab ema. 

„Aga nii kui meie joonistusõpetaja 

klassi tuleb, nii ta kohe karjub: 

„Mis te vahite! Joonistage, kurat!“.“ 

*** 

Juku jalutab emaga linnas. 

„Emme, anna mulle üks euro, ma 

viin raha sellele vaesele vanamem-

mele!“ ütleb Juku äkki. 

„Tubli poiss oled!“ kiidab ema. 

„Heasüdamlik! Aga kus see vaena 

vanamemm siis on?“ 

„Näed seal, müüb jäätist!“ 

*** 

Krokodill on konna alla neelanud ja 

seisab nüüd loomade kohtu ees. 

Ahv, kellel on rohelise paharetiga 

vanad arved klaarida, nõuab, et kro-

kodillil raiutaks pea maha. Teis-

tel loomadel aga on krokodillist 

hale, nemad arvavad, et aitab sel-

lestki, kui kurjategijal saba maha 

raiutakse. Ahv jääb lõpuks nõus-

se: „Olgu, raiutagu siis saba ma-

ha, aga vähemalt kõrvadeni!“ 

*** 

Krokodill Gena on WC-potti 

kukkunud ja karjub: „Potsataja, 

Potsataja, appi! Viska nööri!“ 

„Aa, see oled sina, Gena!“ imes-

tab Potsataja ja tõmbab abival-

milt loputuskasti nöörist. 

*** 

„Mitmendas klassis sa, Juku, 

nüüd käid?“  

„Teises, onu.“ 

„Kasvult oled ikka sama pikk kui 

minu jalutuskepp!“ 

„Aga mitmendas klassis teie 

kepp siis käib, onu?“ 

Anekdoodid 
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Ristsõna 

NB! Lahenda ristsõna ja/või sudoku, 
too lahendus maikuu jooksul admi-

nistraatori või ajalehetoimetuse kät-
te ja võid võita üllatusauhindu! 

Eksperimendi vastused 

1. pilt: ajalooklass; 2. pilt: inglise kee-

le klass (lillepott) 

3. pilt: matemaatikaklass; 4. pilt: eesti 

keele klass 



MAI 

01. Karut Luur  

05. Markus Ring  

07. Kristo Kovaljov 

08. Riina Kauppi 

11. Pert Viskar  

11. Andrei Lestberg 

12. Liis Pihlik 

12. Kaisi Reilson 

13. Markko Belõi 

15. Ranele Raudsoo 

15. Mai Trisberg 

16. Martin Govorun 

17. Sander Edovald 

20. Aleksandr Plištš 

20. Thor Marvin Tsahkna 

23. Agnes Kato 

24. Cassandra Terasma 

25. Annabel Truuveer 

27. Hannah Sirotkin 

29. Armen Bairamjan 

29. Sirje Sammelselg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUUNI 

08. Robin Ruut Kattai 

11. Vargot-Hanto Uuselu 

13. Gregor Sepp 

14. Marju Rist 

15. Sabiine Eliise Nurmse 

15. Viktoria Haugas 

15. Joosep Jüri Puusaag 

16. Jaagup Sikka 

22. Kert Lell 

25. Jaanika Kaup 

30. Mari Sepping 

30. Heili Liiva 

30. Hendrik Kahu 

30. Joanna Näär 

Palju õnne sünnipäevaks!!!  

Tublid õpilased, kes on meie kooli esindanud 
09.03 4.-6.kl. matemaatikaolümpiaadi Harjumaa voor: Robin Ruut 

4. kl, Andreas 5. kl, Matthias 6. kl. 

13.03 Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlustlused sisekerge-

jõustikus: Dan Oskar, Anni Egeli ja Adeele Maria 4. kl, 

Kristjan ja Alyssa 5. kl, Laura, Sabiine ja Emili 6. kl, Kevin, 

Daniel ja Tommi 7. kl, Karoliine ja Mai-Liis 8. kl, Anastasija 

ja Kristo 9. kl. Parim tulemus Anastasija 5. koht kuulitõukes. 

14.03 Meisterdetektiivide päev: Reili 2. kl, Jaagup ja Kaspar 3. kl. 

15.03 matemaatikavõistlus  Känguru: osales 50 õpilast 1.-9. kl. 

04.04 6.kl. vene keele ainevõistlus: Sabiine Eliise ja Matthias 6. kl. 

06.04 Harjumaa kooliteatrite festival: Marten ja Karl Sebastian 1. 

kl, Mirtel 2. kl, Anni, Annabel, Miia-Maria, Anni Egeli ja 

Talvi 4. kl. 

07.04 robootikavõistlus Sakus: Jorven 4. kl. 

08.04 lauluvõistlus „Jõelähtme laululaps 2018“: Emma ja Aleks 1. 

kl, Heleonore 2. kl, Luise ja Viktoria 3. kl, Airen, Triin, 

Jaroslava, ja Miia-Maria 4. kl. Emma ja Airen said oma va-

nuseklassis III koha, Eleonore eripreemia. 

19.04 Harjumaa algklasside etluskonkurs: Emma 1. kl, Vargot-

Hanto 2. kl (saavutas III koha) ja Jaagup 3. kl. 

19.04 8.klassi geograafia III teemapäev Tabasalu Ühisgümnaasiu-

mis: Mai-Liis, Johanna Maria ja Elija. 

21.04 Jõelähtme luulelaps: Vargot-Hanto 2. kl, Jaroslava Sergejeva 

4. kl. 

10.05 heategevuslik teatejooks Arukülas: 16 õpilast 5. ja 6. klassist. 

Kui teil on midagi, mida tahate 

meie kõigiga jagada, siis võite 

saata oma jutud, mõtted ja pildid 

aadressile 

tagapink@gmail.com 

 
 

Ajalehetoimetuse liikmed: 

Kirke Miller 

Cassandra Terasma 

Rosiina Meigas 

Liis Lestberg 

Andreas Alaveer 

 

Ajalehega tegid koostööd: 

2. klassi õpilased, Katrin Mänd, 

Nadja Sergejeva, Kuldar 

Saaremäe, Airen Ernits 

Aitäh! 

 

Sõnu ja komasid aitas õigeks 

seada õp Riina Kauppi. 


