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Head teed! 



Mu kallid lõpetajad! 

Mul on suur au olnud viis aastat olla teie klassijuha-

taja. Olen saanud tunda uhkust teie õppeedukuse pä-

rast ja ka sellepärast, et olete olnud tublid, kui meil 

on vaja midagi ühiselt ära teha. Eks see on esialgu 

keeruline olnud, aga lõpuks olete ennast alati kokku 

võtnud ja järjekordselt oleme midagi ägedat välja 

mõelnud.  

Ma olen õnnelik, et olen saanud toetada ja jälgida 

teie arengut ja kasvamist. Mõned teist on vajanud 

mind rohkem, mõned vähem, kuid sellest hoolimata 

olete minu jaoks kõik väga kallid. Ikkagi minu esi-

mene lend… ja võib olla ka viimane. Kes teab! 

Olen teile pidanud lõputuid moraalikõnesid sellest, 

kuidas unistada tuleb alati suuremalt, kui esialgu 

reaalne tundub. Selline mõtteviis viib eesmärgile. 

Kui paned endale eesmärgiks saada kuus 2000 eurot 

palka, siis kuhu sul eesmärgi täitmisest edasi minna 

on? Püstita kohe kõrgem eesmärk - näiteks, et tahad 

saada 20 000 ja selle suunas liigugi.  

Olete jõudnud oma elus ühte väga tähtsasse punkti – 

te lõpetate põhikooli. On aeg n-ö suureks kasvada, 

rohkem vastutust võtta ja esimesi suuremaid tähtsaid 

otsuseid langetada. Kas minna edasi õppima? Või 

minna kohe tööle? Ilmselt selliseid küsimusi on teie 

peas palju. Selge on see, et tänasel tööturul põhihari-

dusega sisuliselt ei konkureeri ja olen üsna veendu-

nud, et teie puhul ma ei pea rääkima sellest, et edasi 

õppima läheksite. Olen täiesti kindel, et igaüks teist 

leiab endale tulevikus täpselt sellise tegevuse, eriala 

ja töö, mida ise soovib. Kui olete valmis vaeva näge-

ma ja pingutama, on kõik võimalik. 

Üks professor pidas ülikoolis loengut. Loengu algu-

ses võttis ta välja klaaspurgi ja täitis selle umbes 5 

cm suuruste kividega. 

“Kas purk on nüüd kive täis?” küsis ta tudengitelt.   

„Jaa!” vastasid tudengid. 

Siis võttis professor mõned väiksemad kivid ja pistis 

need ettevaatlikult suurte kivide vahele. 

“Kas purk on täis?” küsis ta uuesti. 

“Jah!” vastasid tudengid. 

Siis võttis professor kotikese liiva ja puistas selle 

kivide vahele. Nüüd hakkasid üliõpilased naerma, 

sest liiva mahtus purki ju ikkagi veel. 

“Kujutage nüüd ette, et see purk on teie elu!” ütles 

professor. “Suured kivid on teie elus kõige olulise-

mad asjad: perekond, sõbrad, tervis jne – tähendab 

kõik see, mis, juhul kui te isegi kõigest muust ilma 

jääte, täidab teie elu sellegipoolest. Väikesed kivid 

on vähemtähtsad, nagu näiteks kool, hoverboard, 

trenn. Aga liiv on hoopis midagi muud, kuulujutud, 

halb ilm, sotsiaalmeedia! Ärge unustage, et kui te 

olete purki liiva valanud, siis ei ole seal ju enam ruu-

mi ei suurte ega väikeste kivide jaoks. Samuti on 

elus! Kui te täidate oma elu väikeste ja tühiste asja-

dega, siis ei ole seal enam ruumi suurte ja oluliste 

asjade jaoks. Mõelge alati sellele, et teie elu saaks 

olla õnnelik. Suhelge sõpradega, käige vajaduse kor-

ral arsti juures – töö, kodu koristamise ja muu kivi-

puru ja liiva jaoks jätkub ju alati ruumi. Täitke oma 

elu suurte kividega, ülejäänu on ju vaid liiv!” 

Üliõpilased noogutasid. 

Siis vaatas professor veel kord tudengite poole ja 

võttis kotist välja ühe õlle. Ettevaatlikult valas ta sel-

le kivide ja liivaga täidetud purki. Pöördus siis saali 

poole ja ütles: “Aga moraal on see, et mis sinu elus 

ka ei juhtuks, alati on seal ruumi veel ühe õlle 

jaoks!” :) 

Soovin, et tulevikus täituksid kõik teie soovid ja ette-

võtmised ning loodan, et jääte iseendaks ja täidate 

oma elu ennekõike tähtsate asjadega. 

 

Klassijuhataja Ranele:  Täitke oma elu kõige olulisemaga! 
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Kostivere Kooli  

Karoliina sõbralik ja lahke 

Ottomaris peidus mitmeid tahke 

Lõpetamine kätte jõudnud täna 

Minna tuleb teil nüüd ära 

Elu see ei ole mäng 

Karolyn sa astu julgelt edasi 

Üle saab siis igast mäest 

Markko ikka endaks jää 

Nastja ületada tuleb iga takistus 

Ei saa seisma jääda poolel teel 

Nõnda julgelt ja kindlameelselt edasi 

Emil on parem  valmistuda ja vaadata ette ja 

Leida, kui vaadata pärast tagasi ja kahetseda 

Jaanika sa ära paanitse, hakkama saad igas olukorras 

Andra, Aksel olgu püsivus te mootoriks, kindlameelselt edasi 

Sander miski ei ole nii kulukalt kallis, kui seda on käestlastud võimalus 

34. lend 

VÄLJAANNE 26 TAGAPINK  LEHT 3  

Endine klassijuhataja Tiina 

Kaasik soovib head teed  

Karolyn  Heatahtlikkuse väljendamise jaoks peab olema julgust, sest seda võidakse tõlgendada nõrkusena 

nende poolt, kes peavad ennast tugevaks. 

Karoliina Heatahtlikkus iseenda ja teiste vastu tähendab samade omaduste edastamist. 

Jaanika  Heatahtlik inimene teeb alati teistele head, olenemata sellest, kuidas see, kes teo tagajärge maitseb, 

seda enda jaoks tõlgendab. 

Andra Heatahtlikkusega üksi hoolivust ei saavutata, kuid ta on suurepärane suunanäitaja. 

Anastasija  Heatahtlikus on võti aususe juurde. 

Markko Tõe eesmärk on alati luua vabadus. 

Emil  Ei ole olemas pooltõde, sest praktiliselt on sellel juhul tegu valega. 

Kristo  Tõde eksisteerib kogu aeg, kõigile, piiramatul hulgal. Piirangud paneb inimene endale ise, et saada 

tunda valet ja osata sealt vahelt tõde leida. 

Ottomar  Tõde on alati see, mis vabastab, isegi kui algselt võib ta tunduda valusa ja piiritlevana. 

Rasmus Tõde on kõigile üks. 

Sander  Tõde ei ole nõrk, see on tugev ja elastne nagu vits, mis paindub, kuni annab hoobi, sest enam ei eris-

tatud tõde valest. 

Patrich-Chris Tõde on nagu vesi, mis on igaühele sama, olenemata sellest kas on tegu inimese, ainurakse, 

elevandi või sinivaalaga. 

Aksel  Tõel on võime ka luua, mitte ainult vabadust, vaid kõike mis kaasneb avardumisega, uute võimaluste 

ja kasvuga. 

Tarkuseterad õp Katrin Hunt-Illakult 



VÄLJAANNE 26 TAGAPINK  LEHT 4 

Tagapingis rubriigi „Mida teeksid, kui…“ mõte 

on arendada inimeste fantaasiat ning panna proo-

vile reageerimisvõime kummalistele küsimustele 

vastamisel. Üheksanda klassi erinumbris kesken-

dume just meie lehe peategelastele ning seega 

esitasime küsimuse ainult neile ja nende klassiju-

hatajale. Seekord uurisime neilt, mida nad teek-

sid, kui neil oleks võimalik altkäemaksu eest 

põhikool edukalt ära lõpetada ilma eksameid 

sooritamata. 

Mida siis meile vastati? 

Emil: Te räägite nagu ma poleks seda teinud. 

Kolme kuu palk. Ja loomulikult maksaksin ära, 

ma olen Siberi rahaboss. 

Sander: Maksaksin altkäemaksu. 

Rasmus: Maksaksin altkäemaksu. 

Karolyn: Annaksin raha. Ma ei tea. 

Ottomar: Kui palju maksab? Midagi ei teeks, ei 

maksaks 

Aksel: Eksamid on lebod ju. 

Andra: Maksaksin altkäemaksu. 

Chris: Mida ma teeksin vä? Läheksin teise kooli.  

Hendrik: Ilmselgelt maksaks. 

Karoliina: Ma teeksin ikka eksamit. 

Jaanika: Maksaksin altkäemaksu. 

Koolipere annab lõpetajatele kaasa oma head soovid ja mõtted 

Hea koolilõpetaja! Tuult sulle tiibadesse! Ole 

alati motiveeritud, aktiivne ja särav! Püstita 

eesmärke, mille poole pürgida! Tea oma õigusi 

ja täida oma kohustusi!  

Parimate soovidega 

Katrin-sotsiaalpedagoog 

Mida sa teeksid, kui…? 

Kallid lõpetajad, annaksin teile enda poolt kaasa mõned mõtte-

terad: 

Sinu väärtus on see, mille ise endale annad (tundmatu autor). 

Läbikukkumine on võimalus alustada uuesti ja targemana (H. 

Ford). 

Inimene suudab palju, uskumatult palju, kui ta vaid tõsiselt 

tahab (H. Zschokke). 

Suurteks tegudeks on vaja järjekindlust (Voltaire). 

Ära satu tulevikku kogemata. Loo oma tulevik ise (R. Smith). 

Õnne, edu ja armastust! 

Vanasti inimene lõpetas kooli, omandas ameti ja asus saadud 

teadmistega terveks eluks tööle. Nüüd see nii ei ole – inimene, 

kes tahab tööd teha, areneb ja kogu aeg õpib uusi asju juurde – 

olgu see arst, õpetaja, president, poemüüja või autoremondi-

lukksepp. Iga töökoht on mõnel määral kool. 

Ma soovin teile valida just sellise raja, mis annaks teile võima-

luse õppida asju, mis tõepoolest on just teie jaoks huvitavad. 

Tervitades 

Olga 

Astu kindlameelselt oma unistuste poole. Ela just sellist elu, 

nagu sa oled unistanud. 

Merle Blank 

Õnnitlen teid ja loodan, et loete , mõtlete ja 

arutlete tulevikus palju. 

Kasutan  F.Baconi  abi, endast targema mõtteid 

on kasulik lugeda ja neist õppust võtta. 

Noored pigem leiutavad, kui otsustavad, pigem 

mõistavad hukka, kui annavad nõu ning pigem 

alustavad midagi uut, kui jätkavad vana. 

 Me mõtleme oma loomuse kohaselt, räägime 

vastavalt reeglitele, tegutseme tavade järgi. 

Ajalooraamatud teevad targaks, luule vaimu-

kaks, matemaatika nutikaks, loodusfilosoofia 

põhjalikuks, loogika ja kõnekunst osavaks väit-

lejaks. 

I. Kingsepp 

Edmund Spenser on öelnud, et õilsat vaimu tuntakse õilsatest 

tegudest. 

Soovingi teile edaspidiseks, et te oma tegudes lähtuksite süda-

me headusest, et teie teod oleksid siirad ja mida iganes te tee-

te, te teeksite seda südamega, kuid sealjuures säilitaksite kai-

ne mõistuse ning elementaarse viisakuse.  

Annika Pau 

Hea uskuda on mõnda väikest imet 

ja teada mõnda väikest laulu peast. 

Suur ime juhtub õige harva nimelt 

ja aariat ei laulda nii heast peast. 

Mis viga väikest salmi ümiseda, 

et täiemaks saaks mõni tühi viiv. 

Suur ime võib sust mööda tümiseda. 

Kuid väikene on ühtepuhku siin... 

(Pane ainult tähele!) 

Sirje Hollo tsiteerides E. Niidu luuletust 



Iseloomustage ennast lühidalt. 

Ma arvan, et ma olen rõõmsameelne, empaatiline ja 

ma tahaks uskuda, et ma olen motiveeriv inimene. 

Kas Te olete oma praeguse eluga rahul? Põhjen-

dage! 

Hetkel olen küll oma praeguse eluga rahul, sellepä-

rast et ma teen tööd, mis mulle meeldib, ja ma elan 

kohas, kus mulle meeldib elada. Jah, hetkeseisuga 

olen küll oma praeguse eluga rahul. 

Mis on Teie kõige suurem unistus? 

Minu kõige suurem unistus on see, et tulevikus saak-

sin ma olla sõltumatu ja teha asju, mis mulle meeldi-

vad, ja mitte tööl käia tööl käimise pärast, vaid selle-

pärast, et mulle meeldib. 

Kelleks tahtsite väiksena saada? 

Väiksena oli mul juba üsna selge soov saada laul-

jaks, sest ma kogu aeg osalesin kõikvõimalikel laulu-

võistlustel ja kogu aeg võitsin neid ka. Ja siis tundus 

mulle kuidagi loomulik, et minust saab laulja. Aga 

kui aeg edasi läks, siis peale kooli  lõpetamist õppi-

sin pop-jazz laulmist. Oli variant, et ka ülikoolis as-

tun laulu erialale sisse, aga otsustasin hoopis klassi-

õpetajaks õppima hakata. Mulle tundus see mõte 

lauljaks hakata kuidagi ebaturvaline, sest see ei ole 

selline stabiilne töökoht, mis võimaldaks igakuist 

palka näiteks. 

Milline oli Teie esmamulje, kui oma klassi õpilasi 

esimest korda kohtasite? 

Ma olin väga põnevil, sellepärast et ma olin just üli-

koolist tulnud ja tegelikult mul ei ole olnud varem 

mitte ühtegi klassi olnud. Ma olin täis teotahet ja mo-

tivatsiooni ja ma olin väga- väga põnevil. Nii, et es-

mamulje oli selline, et ma olen saanud väga hea klas-

si selles mõttes, et neil oli enne ka väga tugev õpeta-

ja olnud ja mul olid need muljed väga head. Mul on 

väga tore klass. 

Mis on Teie kõige positiivsem mälestus praegusest 

lõpuklassist? 

Neid positiivseid hetki on meil väga palju olnud, aga 

üldiselt mulle meeldivad kõige rohkem need hetked, 

kui me teeme midagi koos. Näiteks oleme rattamatku 

teinud klassiga ja kogu klass on minul külas käinud 

mingit filmi vaatamas. Või kui me jääme ööseks 

kooli või midagi sellist. Need hetked on minu mee-

lest need, mis tõeliselt näitavad, et nad üksteisest 

hoolivad ja kõik saavad teineteisega väga hästi läbi. 

See on see,  mis mulle on kõige positiivsemalt silma 

jäänud. 

Milline on Teie kõige negatiivsem mälestus oma 

klassist? 

Selline küsimus!? Tegelikult on niimoodi, et kui ma 

olen täiesti aus, siis see viimane aasta on olnud minu 

jaoks kuidagi kurb. Ühest küljest sellepärast, et ma 

küll saan aru, et lastel on ärevus ja kooli lõpp on ees 

ja see teadmatus, mis edasi saab, ja nii edasi, aga ma 

näen seda, et kuidagi viimasel aastal on lastel moti-

vatsioon õppida kadunud või langenud. Ja kujutatak-

se ette, et võibki chillida ja hangida ja ükskõik, mis 

teed, vahet pole, küll kuidagi saab. Aga tegelikult on 

hinded langenud ja kooli lõpp on juba väga lähedal. 

Aga jah, kui ma peaks mingi negatiivse asja välja 

tooma, siis on see, et kuidagi kahjuks on viimases 

lõpuklassis nende õppimine langenud ja see suhtumi-

ne on muutunud natukene erinevaks sellest, mis enne 

oli.  

LEHT 5 TAGAPINK  VÄLJAANNE 26 

Intervjuu lõpetajate klassijuhataja Ranelega 



Lõpetajad küsitlustules Kui oleks võimalik, siis kas tahaksite nendega veel 

paar aastat veeta? 

No selles mõttes oleks ju tore, sest kuidagi on nii 

kujunenud, et üheksandas klassis, siis kui noored on 

juba üsna mõistlikud, siis nad lähevadki ära. Tegeli-

kult oleks ju tore, kui nad oleksid paar aastat veel. 

Teisest küljest arvan ma seda, et neil on aeg minna, 

sest nad on juba piisavalt vanad, et neil on aeg vaa-

data edasi tuleviku poole ja näha natukene rohkem 

seda päris elu ja pingutada rohkem, et midagi elus 

saavutada. 

Kas Te kavatsete ka nendega peale lõpetamist 

kokku saada? Kui jah, siis mida ette võtaksite? 

No ma loodan, et me kohtume küll pärast lõpetamist 

ja sagedamini kui kooli kokkutulekutel, mis siin iga 

viie aasta tagant toimuvad. Ja kui me saaksime kok-

ku, siis ma väga tahaksin, et oleks selline näiteks 

mingi aiapidu või grillimine. Et me läheksime kuski-

le koos või et nad tulevad mulle koju külla või näi-

teks mulle siia töö juurde sünnipäevale. No väga tore 

on olnud see, kui me oleme käinud Ottomari juures 

Haljavas näiteks ja ööseks telkima jäänud või midagi 

sellist, et see oleks minu meelest väga vahva ka hil-

jem ette võtta. 

Mis Te arvate, kuidas Teie õpilastel eksamid lähe-

vad? 

Noh, ma soovin siiralt südamest, et nende eksamid 

läheksid paremini, kui nad päriselt lähevad. Ma olen 

veidi mures, aga ma usun, et ühel või teisel viisil 

kõik lapsed, kes on minu klassis käinud viiendast 

klassist alates, saavad põhikooli ilusti lõpetatud, ja 

ma usun, et ka need, kes on hiljem liitunud, saavad 

osaliselt lõpetatud.  

Kuidas end enne lõpetamist tunnete? Kas olete 

pinges nagu teie õpilased? 

Ma ei tahaks öelda, et ma olen otseselt pinges, küll 

aga ma olen ärevil, sest ma püüan omalt poolt moti-

veerida lapsi nii palju, kui ma oskan ja suudan. Ka 

reisile, kuhu me läheme klassiekskursioonile, on kaa-

sa prinditud matemaatika valemid, mida me hakka-

me siis õppima kõik koos, et neid eksamiteks roh-

kem ette valmistada. Nii et ma olen ärevil jah, aga 

pinges võib-olla mitte. Ma olen põnevil.  

Millisena kujutate ise ette oma klassi õpilaste tu-

levikku? 

Ma arvan, et kõikidel lastel tuleb leida see õige tege-

vus, milles nad on pädevad. Ma võin tuua välja näi-

teks Nastjat, keda ma kujutaks ette sarnase töö peal 

nagu ma ise teen ehk siis huvijuhina või noorsootöö-

tajana. Karoliinat kujutaksin ette sotsiaaltöötajana 

või Jaanikat loomaarstina. Need on need, millest ole-

me ka põgusalt rääkinud ja need ametid võiksid neile 

sobida. Loomulikult ma võiksin siin kõiki nimetada, 

ma arvan, et Aksel ja Sander on kõvad ärimehed tu-

levikus ja nii edasi. Ma ei hakka siin kõiki eraldi väl-

ja tooma, aga ma arvan, et nad kõik leiavad oma raja. 

Et nad leiavad selle õige asja, mis neid kõnetab, ja 

nad on kõik edukad omas valdkonnas. 

Kas Te kavatsete peale selle 9. klassi lõpetamist 

olla klassijuhataja ka järgmistele viiendikele või 

kunagi edaspidi? 

Ma olen selle peale mõtelnud ja tegelikult on see tee-

ma, mille peale ma mõtlen siiani. Ma ei ole lõplikult 

veel otsustanud, kas järgmise aasta viies klass võiks 

olla minu järgmine klass või mitte. Ma arvan, et ma 

täna veel seda otsust ka ei tee. Klassijuhataja olla 

tegelikult ei ole nii lihtne, kui see võib mõnele ini-

mesele tunduda. Kogu see vastutus ja suhtlemine 

lastega ja lastevanematega… Tunnedki vastutust sel-

le eest, kuidas lõpueksamid lähevad ja kuidas nad 

kooli saavad lõpetatud ja nii edasi. Ma olen kaalunud 

ka seda, et võib-olla võtta aeg maha selles valdkon-

nas ja mitte klassi endale võtta, aga nagu ütlesin, ma 

ei ole otsustanud lõplikult veel midagi. Ma veel mo-

mendil ei teagi, kas ma võtan uue klassi või mitte.  

Mida sooviksite öelda või soovitada järgmistele 

lõpetajatele? 

Ma soovitaksin võtta ennast väga-väga kokku ja õp-

pida, õppida ja veel kord õppida. Just nimelt liiga 

hilja on avastada viimasel trimestril, et „Ou, eksamid 

tulevad“. Terve viimane aasta tuleb panustada, mitte 

õppida igaks kontrolltööks teemad selgeks ja siis nä-

dala aja pärast ära unustada, vaid süsteemne õppimi-

ne on lõpuklassis prioriteet number üks. Kõige täht-

sam on kooli lõpetamine ja eksamid. See on võibolla 

klišee, aga soovitan väga õppida ja mõelda oma tule-

viku peale.  

Milliseid õpetussõnu annate kaasa oma lõpetava-

tele õpilastele tulevikuks? 

Sellised õpetussõnad annan neile kaasa, mida olen 

neile juba öelnud korduvalt: „Alati unistage nii suu-

relt, et tundub, nagu seda oleks võimatu täita. Alati 

unista suuremalt, kui see, millega sa rahuldud, sest 

siis on, mille poole püüelda.“  

LEHT 6 TAGAPINK  VÄLJAANNE 26 



 Kes minevikku ei mäleta ... 
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1. klass 
Karoliina 

3. klass 

4. klass 

Rasmus 

Nastja 

Karolyn 

Markko Andra 
2. klass 

Õp Ranele 



 … see elab tulevikuta 
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Emil 

Jaanika 

7. klass 

6. klass 

Aksel 

8. klass 

9. klass Sander 

5. klass 

Ottomar 



Lõpetajad küsitlustules! 
Ottomar 

 

Mis on sinu jaoks 

kõige meeldejää-

vam mälestus Kos-

tivere Koolist? 

See hetk, kui me sai-

me kätte aabitsad. 

Milline on sinu kõi-

ge piinlikum mäles-

tus Kostivere Koolist? 

Ei tulegi midagi meelde. 

Kuidas iseloomustaksid enda klassi? 

Kohati metsik, aga muidu täitsa tore. 

Millised on sinu plaanid peale põhikooli?  

Lähen edasi õppima keskkooli. 

Milline oleks sinu unistuste töökoht? 

Ilmselt oleks see selline töö, kus ma saaksin valida 

ise tööaja ja mulle tööülesanne meeldiks. 

Mis sa arvad, milline on sinu elu, kui sa oled 30-

aastane? 

Arvan, et mul on olemas pere ja hea töökoht. 

Mida sa sooviksid tulevikuks oma praegustele 

klassikaaslastele? 

Soovin neile tulevikuks edu. 

Milliseid soovitusi annad järgmise aasta üheksan-

dale klassile? 

Ärge andke alla ja pingutage. 

Mida oleksid võinud oma kooliajal teisiti teha? 

Arvan, et kõik läks hästi ja ei oleks midagi muutnud. 

Mida tahaksid veel öelda oma klassijuhatajale? 

Aitäh kõigi nende aastate eest, mis oled meiega ol-

nud.  

Kas sa tantsid, kui sa oled üksinda? 

Ei. 

 

Sander 

 

Mis on sinu jaoks kõi-

ge meeldejäävam mä-

lestus Kostivere Koo-

list? 

Toit 

Milline on sinu kõige 

piinlikum mälestus 

Kostivere Koolist? 

Kui olin lühike. 

Kuidas iseloomustaksid enda klassi? 

Kirju. 

Millised on sinu plaanid peale põhikooli? 

Loo Keskkooli minna. 

Milline oleks sinu unistuste töökoht? 

Mingi firmajuht. 

Mis sa arvad, milline on sinu elu, kui sa oled 30-

aastane? 

Siis oleks mul 45-aastane elu. 

Mida sa sooviksid tulevikuks oma praegustele 

klassikaaslastele? 

Edu! 

Milliseid soovitusi annad järgmise aasta üheksan-

dale klassile? 

Ärge korrake eksamiteks, niikuinii jääte istuma. 

Mida oleksid võinud oma kooliajal teisiti teha? 

Õppida. 

Mida tahaksid veel öelda oma klassijuhatajale? 

Tänud! 

Kes on su lemmikmotosportlane? Miks? 

Mina, lihtsalt. 

 

Rasmus 

 

Mis on sinu jaoks 

kõige meeldejäävam 

mälestus Kostivere 

Koolist? 

Minu kõige meelde-

jäävam mälestus on 

õpetajate päev, mis oli 

ikka väga huvitav. 

Milline on sinu kõige piinlikum mälestus Kostive-

re Koolist? 

Sellist väga piinlikku hetke just polegi. Praegu ei 

meenu, aga kindlasti on selliseid väikeseid asju. 

Kuidas iseloomustaksid enda klassi? 

Minu klass on selline julge sõnaga, vähemasti aktiiv-

ne ja ühtne klass. 

Millised on sinu plaanid peale põhikooli? 

Pärast põhikooli olekski plaan minna Tallinna THK-

sse. 

Milline oleks sinu unistuste töökoht? 

Mul polegi just sellist unistuste tööd, aga siiski meel-

diks mulle töötada kohas, kus ma naudin oma tööd, 
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kus ei tekiks pidevat rutiini ja kus oleks meeskonna-

töö. 

Mis sa arvad, milline on sinu elu, kui sa oled 30-

aastane? 

Arvan, et kui olen juba 30-aastane, on mul perekond, 

töö, oma elu ja kodu, kus elada... Rohkem ma ei tea-

gi. 

Mida sa sooviksid tulevikuks oma praegustele 

klassikaaslastele? 

Soovin kõigile oma klassikaaslastele pikka ja rahu-

likku head elu. 

Milliseid soovitusi annad järgmise aasta üheksan-

dale klassile? 

Järgmise aasta üheksandikele annan soovituse pingu-

tada, kuna jah, üheksas pole nii kerge, nagu paljud 

arvavad seda olevat. 

Mida oleksid võinud oma kooliajal teisiti teha? 

Oleksin võinud rohkem pingutada, muidu olen rahul 

oma läinud kooliaastaga. 

Mida tahaksid veel öelda oma klassijuhatajale? 

Oma klassijuhatajale tahan öelda, et ta on vägagi 

sõbralik, aktiivne ja tore inimene. Soovin talle ka edu 

tulevaste klassidega jms. 

Kas sind häirib, kui keegi ütleb sulle “Rebane”? 

Ei, mind ei häiri. Ma pigem naeratan ja parandan 

inimesi selles suhtes, aga mulle vahest isegi meeldib, 

kui nad ütlevad “Rebane” kogemata. 

 

Nastja 

 

Mis on sinu jaoks kõi-

ge meeldejäävam mä-

lestus Kostivere Koo-

list? 

Ohhh, kõige selline 

meeldejäävam mälestus 

on vast tutipidu. Seal 

olime nagu ühtne klass, 

sai nalja ja oli megatore. 

Milline on sinu kõige 

piinlikum mälestus 

Kostivere Koolist? 

Sellest piinlikust asjast ei taha ma rääkida. 

Kuidas iseloomustaksid enda klassi? 

Minu klass on kindlasti omamoodi – just need inime-

sed seal. Pole kõikidega just väga suured sõbrad, aga 

kuna ma elan siin ja olen siin lasteaias ja koolis käi-

nud,olen niipalju teada saanud, et kõik on omamoo-

di. 

Millised on sinu plaanid peale põhikooli? 

Pärast põhikooli lähen kutsekooli ja hakkan tööl käi-

ma. 

Milline oleks sinu unistuste töökoht? Ma olen 

väiksest peale tahtnud saada juuksuriks. 

Mis sa arvad, milline on sinu elu, kui sa oled 30-

aastane? 

30 aasta pärast olen ma 46, mul on 3 või isegi 4 last. 

Oleksin abielus. Mul oleks megasuur maja ja seal 

lähedal oleks talu, kus on palju-palju loomi 

Mida sa sooviksid tulevikuks oma praegustele 

klassikaaslastele? 

Ma ei soovita nii midagi, aga tahaksin seda öelda, et 

elage kõik oma elu, tehke, mida te tahate teha, vaata-

mata kõigele. Ärge kunagi vinguge selle üle, mida 

teil ei ole, vaid hinnake seda, mis teil on. 

Milliseid soovitusi annad järgmise aasta üheksan-

dale klassile? 

Ma soovin teile palju edu! Võtke koolist kõike, mida 

teile antakse. Kasutage aega mõistlikult, planeerige 

oma asju mõistlikult... Pingutage täiega, sest see aas-

ta läheb jube kiiresti. Tehke ennekõike asju enda 

heaks! 

Mida oleksid võinud oma kooliajal teisiti teha? 

Oi, mina oleksin võinud teha kõike teisiti. Ma olin 

kunagi nii vastik. Mul oli nii savi lihtsalt, mis minust 

tulevikus saab... Ma oleksin võinud rohkem teha ko-

dutöid, rohkem kodus õppida. Ja olla kindlasti ka 

viisakam! 

Mida tahaksid veel öelda oma klassijuhatajale? 

Ranelele tahaksin veel öelda seda, et kui ta ei oleks 

mind nii motiveerinud viimasel kuul, poleks ma isegi 

eesti keele eksamit ära teinud. Ma olen talle väga 

tänulik, et tänu temale ma lõpetan selle kooli. Ta on 

olnud üldse väga toetav, olen temalt palju õppinud ja 

mul on nii kahju, et nüüd ei saagi ta minuga riielda ja 

mulle häid soovitusi anda. Väga kahju muidugi.... 

Tead, mind ausalt ei olegi kunagi hinded huvitanud. 

Kuidas sul on õnnestunud kõige selle halva juures 

nii positiivseks jääda? 

Ma võib-olla olengi selline nagu pigem positiivne. 

Mulle meeldib teha nalja ja ise naerda: see on ju nii 

mõnus, kui alati on hea tuju. No vahel olen tusane ka 

tegelikult... noh max 10 minutit. Ei, tegelikult alati 

tuleb mõelda positiivselt! 
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Kristo 

 

Mis on sinu jaoks kõige 

meeldejäävam mälestus Kos-

tivere Koolist? 

Hea koolitoit. 

Milline on sinu kõige piinli-

kum mälestus Kostivere 

Koolist? 

Loovtöö. 

Kuidas iseloomustaksid enda klassi? 

Lõbus. 

Millised on sinu plaanid peale põhikooli? 

Kutsekooli õppima. 

Milline oleks sinu unistuste töökoht? 

IT-tehnik. 

Mis sa arvad, milline on sinu elu, kui sa oled 30-

aastane? 

Ei tea. 

Mida sa sooviksid tulevikuks oma praegustele 

klassikaaslastele? 

Edu! 

Milliseid soovitusi annad järgmise aasta üheksan-

dale klassile? 

Vett juua. 

Mida oleksid võinud oma kooliajal teisiti teha? 

Aega planeerida. 

Mida tahaksid veel öelda oma klassijuhatajale? 

Tere! 

Mis sul seostub esimesena eesti keele klassiga? 

Ei tea. 

 

Karolyn 

 

Mis on sinu jaoks kõi-

ge meeldejäävam mä-

lestus Kostivere Koo-

list? 

Söök. 

Milline on sinu kõige 

piinlikum mälestus 

Kostivere Koolist? 

Ei tea. 

Kuidas iseloomustaksid enda klassi? 

Väga toredad. 

Millised on sinu plaanid peale põhikooli? 

Kutsekasse minna. 

Milline oleks sinu unistuste töökoht? 

Müüja/klienditeenindaja. 

Mis sa arvad, milline on sinu elu, kui sa oled 30-

aastane? 

Ei oska öelda. 

Mida sa sooviksid tulevikuks oma praegustele 

klassikaaslastele? 

Olge toredad edasi. 

Milliseid soovitusi annad järgmise aasta üheksan-

dale klassile? 

Õppige matemaatikat. 

Mida oleksid võinud oma kooliajal teisiti teha?  

Õppida rohkem. 

Mida tahaksid veel öelda oma klassijuhatajale?  

Et ta on väga tore. 

Kas sul on kunagi olnud kujutletav sõber? 

Ei. 

 

Karoliina 

 

Mis on sinu jaoks kõige 

meeldejäävam mälestus 

Kostivere Koolist? 

Kõige meeldejäävam mäles-

tus Kostivere Koolist... 

Hmm, neid on väga palju, 

aga ilmselt siis õpetajad äkki. 

Milline on sinu kõige piinlikum mälestus Kostivere 

Koolist? 

Minu kõige piinlikum mälestus on see, kui ma lugesin 

Eesti Vabariigi sünnipäeva aktusel oma kõnet ja mul 

läks laval paar sõna valesti... Jah, see vist. 

Kuidas iseloomustaksid enda klassi? 

Meie klass on aktiivne, naljakas, omapärane ja loo-

minguline. 

Millised on sinu plaanid peale põhikooli? 

Peale põhikooli ma kavatsen minna keskkooli ja peale 

keskkooli ilmselt välismaale psühholoogiat õppima ja 

siis täiendkursusele Eestisse. 

Milline oleks sinu unistuste töökoht? 

Minu unistuste töökoht oleks kas siis life coach või 

psühholoog. 

Mis sa arvad, milline on sinu elu, kui sa oled 30-

aastane? 

Ma arvan, et mu elu on 30aastasena on üpris kiire, 

sest kui plaanin tegelema hakata inimeste vaimse poo-

lega,siis abivajajaid on palju. Samuti loodan, et mul 
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on siis mees ja ka vähemalt üks laps. 

Mida sa sooviksid tulevikuks oma praegustele 

klassikaaslastele? 

Ma soovin neile palju edu, armastust ja palju häid 

mälestusi. 

Milliseid soovitusi annad järgmise aasta üheksan-

dale klassile? 

Soovitan järgmistel üheksandikel matemaatikat õppi-

da. 

Mida oleksid võinud oma kooliajal teisiti teha? 

Ma oleksin võinud ennast kohe alguses käsile võtta ja 

tegeleda ainult kooliga, mitte millegi muuga.... 

Mida tahaksid veel öelda oma klassijuhatajale? 

Kindlasti tahan öelda veel oma klassijuhatajale, et ta 

on alati olnud üks crazy mutt ja jääb selleks. Ning 

soovin talle palju ilusaid hetki. 

Kas sa laulad duši all? 

Ei, ma ei laula duši all. 

 

Jaanika 

 

Mis on sinu jaoks kõige 

meeldejäävam mälestus 

Kostivere Koolist? 

Ei ole. 

Milline on sinu kõige 

piinlikum mälestus 

Kostivere Koolist? 

Ei ole. 

Kuidas iseloomustaksid enda klassi? 

Minu klass on aktiivne, nad on mölluvennad ja huu-

morit täis. 

Millised on sinu plaanid peale põhikooli? 

Peale põhikooli lähen Loo Keskkooli. 

Milline oleks sinu unistuste töökoht? 

Ma tahaks kunagi töötada loomadega. 

Mis sa arvad, milline on sinu elu, kui sa oled 30-

aastane? 

Kui ma olen 30aastane, ma arvatavasti reisiks ringi ja 

mul oleks võib-olla juba oma pere. 

Mida sa sooviksid tulevikuks oma praegustele 

klassikaaslastele? 

Elage elu ka ikka. 

Milliseid soovitusi annad järgmise aasta üheksan-

dale klassile? 

Et üheksas klass on suht lebo ja eksamid ei ole ka nii 

rasked, et nende pärast oleks vaja end surnuks õppi-

da. 

Mida oleksid võinud oma kooliajal teisiti teha? 

Minu kooliaeg on nii super, ei muudaks midagi. 

Mida tahaksid veel öelda oma klassijuhatajale? 

Midagi. 

Mitut koera sa endale tulevikus tahaksid ja mis 

tõugu nad olla võiksid? 

Ma tahaks endale nii palju koeri, kui mu rahakott lu-

bab, ja mind ei huvita, mis tõugu koer on. 

 

Emil 

 

Mis on sinu jaoks kõige 

meeldejäävam mälestus 

Kostivere Koolist? 

Ma ei oskagi niimoodi 

öelda. Usun, et tutipidu 

on läbi aegade kõige 

paremini meeles. 

Milline on sinu kõige 

piinlikum mälestus Kostivere Koolist? 

Kõige piinlikumat mälestust pole, aga iga kord, kui 

kodutöö on tegemata jäänud, on piinlik olnud. 

Kuidas iseloomustaksid enda klassi? 

Enda klassi iseloomustan ainult lärmi ja rahulolema-

tusega, muud ei midagi. 

Millised on sinu plaanid peale põhikooli? 

Peale põhikooli on plaan astuda sisse kutsekooli. 

Milline oleks sinu unistuste töökoht? 

Ma usun, et sellist asja nagu unistuste TÖÖKOHT ei 

olegi olemas. Seega usun, et unistus oleks lihtsalt olla 

õnnelik. 

Mis sa arvad, milline on sinu elu, kui sa oled 30-

aastane? 

Kui aus olla, siis ei taha aimugi saada sellest, mis ees 

ootab. Las aeg näitab. 

Mida sa sooviksid tulevikuks oma praegustele 

klassikaaslastele? 

No eks soovin oma klassikaaslastele jõudu ja jaksu. 

Milliseid soovitusi annad järgmise aasta üheksan-

dale klassile? 

Minul endal on ainult üks soovitus anda - ärgu kasu-

tagu oma nalja (eriti õpetajate peal), kui see juba en-

dale tundub kohati mustavõitu. 

Mida oleksid võinud oma kooliajal teisiti teha? 

No ütlen ausalt, et kohal oleks võinud tundides ikka 

rohkem käia. 

Mida tahaksid veel öelda oma klassijuhatajale? 

Klassijuhatajale midagi eriti öelda ei oska. Kui tun-
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tegi eraldi ei oska välja tuua. 

Milline on sinu kõige piinlikum mälestus Kostivere 

Koolist? 

Kõige piinlikumat ei hetke ei olegi olnud, sest koolis 

ei juhtu väga selliseid asju, mille üle peaksin ma piin-

likkust tundma. 

Kuidas iseloomustaksid enda klassi? 

Meie klass on kindlasti väga jutukas, aga kui me taha-

me, siis suudame kõik töö ilusasti ära teha. Saame 

oma klassiga iga koolipäev palju nalja ja enamasti saa-

vad kõik omavahel hästi läbi. Paremat klassi ei suu-

daks soovida. 

Millised on sinu plaanid peale põhikooli? 

Plaanid peale põhikooli on minna gümnaasiumi ja 

peale seda ka ülikooli. 

Milline oleks sinu unistuste töökoht? 

Unistuste töökohta mul veel pole, kuna mul pole veel 

tekkinud suurt huvi mingi töökoha vastu. Võib-olla 

siis, kui olen lõpetanud gümnaasiumi, tekib mulle pa-

rem arusaam, kus ma tahan töötada. 

Mis sa arvad, milline on sinu elu, kui sa oled 30-

aastane? 

Elu 30 aasta pärast näeks välja selline, et mul on oma 

pere, maja ja hea töökoht. 

Mida sa sooviksid tulevikuks oma praegustele klas-

sikaaslastele? 

Praegustele klassikaaslastele soovin kõike head ja se-

da, et neid läheks tulevikus kõik hästi ja kõik nende 

soovid täituksid. 

Milliseid soovitusi annad järgmise aasta üheksan-

dale klassile? 

Järgmistele üheksandikele on ainult üks soovitus. ÕP-

PIGE! Nii on aasta lõpus, kui eksamid tulevad, palju 

kergem. 

Mida oleksid võinud oma kooliajal teisiti teha? 

Kooliajal pole väga asju, mida oleksin võinud teisiti 

teha. Kindlasti oleksin võinud panustada rohkem õppi-

misse. 

Mida tahaksid veel öelda oma klassijuhatajale? 

Tänasin teda selle eest, et ta suutis meie klassi taluda 4 

aastat. 

Kas saadaksid tulevikus ka oma lapsed tantsutren-

ni? 

Jah, kindlasti saadaksin, kuna see arendab inimest vä-

ga palju. 

 

 

dub, et juba väsinud ja närvid läbi, siis ei maksa 

uut klassi võtta. 

Mis on kõige eksootilisem paik, kus sa olnud 

oled? 

No ma ei teagi. Lasnamäe on piisavalt eksootiline. 

 

Chris 

 

Mis on sinu jaoks kõige 

meeldejäävam mälestus 

Kostivere Koolist? 

Tutipäev. 

Milline on sinu kõige 

piinlikum mälestus 

Kostivere Koolist? 

Pole vist. 

Kuidas iseloomustaksid enda klassi? 

Põnev ja lõbus. 

Millised on sinu plaanid peale põhikooli? 

TTHK. 

Milline oleks sinu unistuste töökoht? 

Mehaanik 

Mis sa arvad, milline on sinu elu, kui sa oled 30-

aastane? 

Et ma olen mehaanik või laomees. 

Mida sa sooviksid tulevikuks oma praegustele 

klassikaaslastele? 

Edu ja õnne! 

Milliseid soovitusi annad järgmise aasta ühek-

sandale klassile? 

Ärge käige koolis ja eksamiteks ärge õppige. 

Mida oleksid võinud oma kooliajal teisiti teha? 

Õppida. 

Mida tahaksid veel öelda oma klassijuhatajale? 

Ole sama lahe ja lõbus edasi. Tee uut muusikat ka 

kindlasti. 

Kus sa tahaksid tulevikus elada ja miks? 

Linnas, sest miks mitte. 

 

Andra 

 

Mis on sinu jaoks 

kõige meeldejäävam 

mälestus Kostivere 

Koolist? 

Neid mälestusi on olnud 

palju. Kõik on olnud omamoodi meeldejäävad. Üh-

LEHT 13 TAGAPINK  VÄLJAANNE 26 



VÄLJAANNE  26 TAGAPINK  LEHT 14 

Aksel 

 

Mis on sinu jaoks kõige 

meeldejäävam mälestus 

Kostivere Koolist? 

Kooli remont. Pidime 

teisel pool väikestes ruu-

mides õppima. 

Milline on sinu kõige 

piinlikum mälestus 

Kostivere Koolist? 

Piinliku hetke ei mäleta, et oleks olnud. 

Kuidas iseloomustaksid enda klassi? 

Lõbus klass on mul. 

Millised on sinu plaanid peale põhikooli? 

Peale põhikooli lähen gümnaasiumi. 

Milline oleks sinu unistuste töökoht? 

Kodu. 

Mis sa arvad, milline on sinu elu, kui sa oled 30-

aastane? 

30aastasena näen end üksi kuskil linnas elamas, koos 

perega. 

Mida sa sooviksid tulevikuks oma praegustele 

klassikaaslastele? 

Olge lõbusad edasi. 

Milliseid soovitusi annad järgmise aasta üheksan-

dale klassile? 

Kui viied saate, saate kolm sotti. 

Mida oleksid võinud oma kooliajal teisiti teha? 

Kõik tegin õigesti. 

Mida tahaksid veel öelda oma klassijuhatajale? 

Aitäh, et sa viitsisid meiega tegeleda ja reisida. 

Mis on kõige lapsikum asi, mida sa siiani teed? 

Jätan koolikoti ukse ette vedelema. 

*** 

„Juku, miks on sinu etteütluses täpselt samasugused 

vead nagu sinu pinginaabril?“ küsib emakeeleõpeta-

ja. 

„Aga meil on ju üks ja sama õpetaja!“ üllatub Juku. 

*** 

Õpetaja: „Kuidas lehm välja näeb?“ 

Juku: „Lehm näeb välja silmadega.“ 

*** 

Kaks koolipoissi omavahel: 

„Just tegime anatoomias kontrolltöö. Juku sai kahe.“ 

„Mille eest?“ 

„Spikerdamise eest. Õpetaja tabas ta oma ribisid üle 

lugemas.“ 

*** 

Õpetaja: „Juku, too näide alkoholi hävitavast mõjust 

organismile.“ 

Juku: „Kas ma pean jälle oma isa kooli tooma?“ 

*** 

Õpetaja: „Aavik, tahvli juurde!“ 

„No miks mina?“ viriseb poiss 

„Hea küll, teeme siis tähestiku järjekorras. Aavik, 

tahvli juurde!“ 

*** 

Õpetaja: „Juku, milliseid pidupäevi sa tead?“ 

„Jõulud, vabariigi aastapäev ja need päevad, mil õpe-

taja haige on.“ 

*** 

„Mis on liiter?“ küsib õpetaja Jukult. 

Juku mõtleb natuke ja vastab: 

„Umbes sama, mis meeter, ainult vedelal kujul.“ 

*** 

„Aga mina saan varsti väikese venna!” teatab Juku 

sõbrale. 

„Kust tead?” 

„Viimane kord oli mu ema haiglas ja tuli koju koos 

väikese õekesega, nüüd on aga isa haiglas!” 

*** 

Esimeses usuõpetuse tunnis teatab õpetaja: 

„Pidage meeles, lapsed! Need, kes õpivad neljadele-

viitele, lähevad paradiisi. Aga need, kes kahtedele-

kolmedele – põrgusse!” 

Juku ajab käe püsti: 

„Aga õpetaja, kas siis kooli elusalt lõpetada ei tohi-

gi?” 

*** 

Natuke nalja ka: ANEKDOODID! 



 

 
 

 
 

 

VS 

Vastused 

Võitsid üheksanda klassi õpilased! 

Õpilased  Õpetaja  

Pilt 1 

Küsimused: 

1. Kui suur on Jõelähtme valla pindala? 

2. Mis päeviti on Kostiveres avatud Krista Juuksurisalong? 

3. Mitme inimese nimed on kirjas Kostivere poe ees oleval 

mälestuskivil? 

4. Mis oli kosmoselaeva nimi, millega Juri Gagarin kosmo-

sesse lendas? 

5. Kes Kostivere Kooli endistest õpilastest on pildil? (Pilt 1) 

6. Kes või mis on rahvusvaheline veredoonorluse sümbol? 

7. Mis on soojem kui kasukas? 

8. Kuidas ühe käega elevanti tõsta? 

9. Laual põleb 15 küünalt, 6 kustutatakse ära. Mitu küünalt 

jääb lauale? 

Õiged vastused: 

1. 211 km² (täpsem vastus saab punkti) 

2. Esmaspäeviti, teisipäeviti, neljapäeviti ja reedeti. 

3. 42 (täpsem vastus saab punkti) 

4. Vostok 1. 

5. Mareike Averson. 

6. Pelikan. 

7. Kaks kasukat. 

8. Ei saagi tõsta, sest elevantidel polegi käsi. 

9. 15, sest laualt ei võeta neist ühtki ära. 



20 soovitust tulevastele üheksandikele: 

 Ärge jumala eest koolis käige! 

 Põletage kõik vihikud ja töövihikud ära, enne kui õpetaja neid hinnata 

saab. 

 Kui loodusainetes jääb kodune töö tegemata, siis tehke kurvad näod ja 

pugege õpetajale. 

 Õpetajate päeval orjastage kogu koolirahvas. 

 Muusikaõpetuse asju pole tegelikult vaja kaasas kanda (va kontrolltöö 

ajal). 

 Kui kodus jääb õppimata, siis öelge, et e-kool ei toiminud. 

 Ärge kunagi minigrip-kotis kriidipuru kaasas kandke. (Hokkonen, 

25.05.2018) 

 Ärge mingil juhul Ranelega šokolaadi peale kihla vedage, sest kui te 

võidate, siis peate ikkagi talle šokolaadi tooma. 

 Vene keele tunnis kasutage kindlasti internetipõhist tõlget ja matemaati-

katunnis Photomathi rakendust. 

 Kui kirjanduses on raamatu vastamine ja sul on raamat lugemata, siis 

viivita ja ütle, et teos oli liiga keeruline. 

 Kui esimeseks tunniks kooli ei jõua, siis ärge end sööklasse kirja panna 

unustage. 

 Kui oled väsinud, siis maga kooli diivanitel, lase tunnid üle ja tõuse 

üles ainult söögivahetunniks. 

 Kui lõpetate kooli, siis kinkige ajalooõpetajale kõige suurem lillekimp. 

 Ajage õpetajad nii närvi, et teid saadetakse pogrisse (õppejuhi kabinet). 

 Matemaatikatunnis vaadake telefonist hääletult filmi. 

 Vape’ige kooli WC-des. 

 Klassireisil pange tina ja õgige nagu sead. 

 Bussis laske alati väga valjult väga nõmedat muusikat ja lennake peaga 

vastu lage. 

 Koolis ärge kasutage liiga musta huumorit. 

 Ärge järgmise aasta üheksandikele kasulikke soovitusi jagage. 

Lõpuklassi õpilased 2018. a 


