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KOSTIVERE KOOLI 

HÄÄLEKANDJA 



28. augustil hakkas kulutule-

na levima uudis, et põhikooli 

lõpueksamid kaotatakse ära. 

Nüüd aga küsimus: kas see 

on ikka hea idee? 

Kui see teade minu klassi-

kaaslasteni jõudis, olid kõik 

sellest väga vaimustuses. Ka 

mulle tundus esialgu, et see 

oleks väga tore, kui saaksin 

põhikooli ilma eksamiteta 

ära lõpetada. Siis aga uurisin 

seda teemat veidi laiemalt 

ning jõudsin järeldusele, et 

eksamitel on ka häid külgi ja 

nende kaotamine ei pruugi 

olla nii hea mõte.  

Ma nõustun tegelikult ütluse-

ga, et riigieksamid justkui 

kiusavad individuaalse õppe-

kava järgi õppinud nooru-

keid, kuid sellest hoolimata 

ei tohiks riigieksamid ära 

kaduda. Jah, need on tüütud 

ja stressitekitavad ning lisaks 

toimuvad need ju niikuinii 

peale gümnaasiumitesse ja 

kutsekoolidesse sisseastu-

miskatsete sooritamist, aga 

kui ära jätta eksamid ehk siis 

pole üldse haridust vaja!? 

See kõik on meile ju ka ene-

sekontrolliks. 

Lisaks tekib elus mitmeid 

olukordi, kus peab suutma 

ennast kokku võtta selleks, et 

mõnes keerulises olukorras 

ikka nii-öelda kainet mõis-

tust säilitada. Milleks seda 

siis juba mitte põhikooli lõ-

pus harjutada? Lisaks tahak-

sin kindlasti ära mainida sel-

le, et on tobe öelda, et eksa-

mid on liigselt koormavad, 

sest ega vahel on ka õppe-

tööd väga suurtes kogustes. 

Ega sellepärast keegi kooli 

ära ei jäta. 

Niisiis võtame asja kokku 

nii: eksamite ära kaotamine 

oleks tobe. See on asi, mil-

lest saab õppida. See on ka 

võimalus end stressiolukor-

ras proovile panna. Ning kui 

tõesti on probleemikohaks ka 

eksamite toimumine peale 

sisseastumiskatseid, siis ehk 

oleks aeg hoopis sellele 

mõelda, kuidas oleks võima-

lik eksameid sooritada ajal, 

et sellest oleks ka kuskile 

kandideerimisel kasu? 

Arvamus: Kas põhikooli lõpu-

eksameid on vaja?  
Kirke Miller 

LEHT 2 TAGAPINK  VÄLJAANNE 27 

Juhtkiri:   

Midagi uut, 

midagi vana! 

 

Peatoimetaja Kirke Miller 

Tere jälle, armsad ajalehelugejad, ja 

ilusat uut kooliaastat! Selle õppeaasta 

esimeses numbris leiate palju põne-

vat. Näiteks saate te tutvuda oma uute 

koolikaaslastega. Lisaks saate teada, 

mida huvitavat teeksid meie kooli 

õpilased, kui nendest saaks üleöö ju-

mal. Kindlasti tahaksin ära mainida 

meie lehe uue rubriigi, millel nimeks 

„Toidupink”, kust leiate ühe mõnusa 

suve meenutava retsepti, mida tasub 

kindlasti ise järele proovida! 

Lehest leiate ka eksperimendi selle 

kohta, kui hästi teavad õpilased ja 

õpetajad meie kooli vilistlasi. Ja kind-

lasti ei tasu ära unustada meelelahu-

tust. Seekord on meie lehes tavalise 

sudoku asemel hoopis tähesudoku. 

Muidugi ei puudu meie lehest seegi 

kord ristsõna. Tuletan meelde, et nii 

ristsõna kui sudoku esitamisel admi-

nistraatorile või ajalehetoimetuse liik-

metele, on teil võimalus võita igasu-

guseid toredaid auhindu. Ja muidugi 

tasub ka seekord otsida oma lehe va-

helt kleepsu, sest sellega kaasneb üks 

mõnus auhind. Nüüd soovime teile 

aga ilusat kooliaastat ning rohkelt 

jaksu! 



Kuna sel õppeaastal tuli Kostive-

re Kooli päris palju uusi õpilasi, 

otsustasime neid ka teile lähe-

malt tutvustada. Viisime läbi in-

tervjuud kõigi 4. kuni 8. klassi 

uustulnukatega. 

 

Mirjam (4. klass) 

Kus koolis sa enne käisid? 

Lagedi koolis. 

Miks valisid Kostivere Kooli? 

Kuna me kolisime siia. 

Mille poolest erineb Kostivere 

Kool sinu eelmisest koolist? 

Kostivere Kool on suurem. 

Kuidas sulle meeldivad Kostive-

re Kooli õpetajad ja õpilased? 

Nad on toredad. 

Milline oli esmamulje Kostivere 

Koolist? 

Ma ei tea. 

Millega sa vabal ajal tegeled? 

Ma vahepeal joonistan. 

Millise mulje on jätnud sulle sinu 

uued klassikaaslased? 

Nad on toredad. 

Kas sulle maitsevad meie kooli 

toidud?  

Jaa. 

Millised ootused on sul selle koo-

liaasta osas? 

Ma ei tea. 

 

Caspar (5. klass) 

Kus koolis sa enne käisid? 

Vaida põhikoolis. 

Miks valisid Kostivere Kooli? 

Sest mu ema kolis siia ja selle pä-

rast ma tulingi siia. 

Mille poolest erineb Kostivere 

Kool sinu eelmisest koolist? 

See on suurem ja mitme korrusega. 

Kuidas sulle meeldivad Kostive-

re Kooli õpetajad ja õpilased? 

Hästi. 

Milline oli esmamulje Kostivere 

Koolist? 

Hea. 

Millega sa vabal ajal tegeled? 

Jalgpalliga ja telefonis mängimise-

ga. 

Millise mulje on jätnud sulle sinu 

uued klassikaaslased? 

(Mõtleb pikalt) Hea noh. 

Kas sulle maitsevad meie kooli 

toidud?  

Jaa. 

Millised ootused on sul selle koo-

liaasta osas? 

Head. 

 

Desiree (6. klass) 

Kus koolis sa enne käisid? 

Loo Keskkoolis. 

Miks valisid Kostivere Kooli? 

Sest siin on rahulikum ja toreda-

mad õpetajad. 

Mille poolest erineb Kostivere 

Kool sinu eelmisest koolist? 

Siin on vähem õpilasi ja … 

(naerab). 

Kuidas sulle meeldivad Kostive-

re Kooli õpetajad ja õpilased? 

Nad on väga toredad, nad pole üld-

se karmid nagu Loo koolis. 

Milline oli esmamulje Kostivere 

Koolist? 

Hea. 

Millega sa vabal ajal tegeled? 

Olen üksi ja joonistan. 

Millise mulje on jätnud sulle sinu 

uued klassikaaslased? 

Sõbraliku. 

Kas sulle maitsevad meie kooli 

toidud?  

Ma pole neid veel söönud. 

Millised ootused on sul selle koo-

liaasta osas? 

Ma tahaks häid hindeid saada. 

 

Josua (7. klass) 

Kus koolis sa enne käisid? 

Neeme koolis. 

Miks valisid Kostivere Kooli? 

Kuna mu vend käib siin juba. 

Mille poolest erineb Kostivere 

Kool sinu eelmisest koolist? 

See on suurem. 

Kuidas sulle meeldivad Kostive-

re Kooli õpetajad ja õpilased? 

Väga hästi. 

Milline oli esmamulje Kostivere 

Koolist? 

Väga hea. 

Millega sa vabal ajal tegeled? 

Jalgpalliga. 

Millise mulje on jätnud sulle sinu 

uued klassikaaslased? 

Väga sõbraliku. 

Kas sulle maitsevad meie kooli 

toidud?  

Jaa. 

Millised ootused on sul selle koo-

liaasta osas? 

Saada head hinded. 

 

Kaarel (7. klass) 

Kus koolis sa enne käisid? 

Neeme koolis. 

Miks valisid Kostivere Kooli? 

Kuna mul sai Neemes kool läbi. 

Mille poolest erineb Kostivere 

Kool sinu eelmisest koolist? 

Siin on rohkem lapsi. 

Kuidas sulle meeldivad Kostive-

re Kooli õpetajad ja õpilased? 

Kõik on väga head. 

Milline oli esmamulje Kostivere 

Koolist? 

Hea. 

Millega sa vabal ajal tegeled? 

Mulle meeldib autosid pesta. 

Millise mulje on jätnud sulle sinu 

uued klassikaaslased? 

Väga toreda. 

Kas sulle maitsevad meie kooli 

toidud?  

Jaa. 

Millised ootused on sul selle koo-

liaasta osas? 

Hästi õppida ja et head hinded 

oleksid. 

 

Jätkub... 
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Saa tuttavaks meie 

kooli uute õpilastega! 
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Reno (7. klass) 

Kus koolis sa enne käisid? 

Neeme koolis. 

Miks valisid Kostivere Kooli? 

Sest mu paljud sõbrad käivad siin. 

Mille poolest erineb Kostivere 

Kool sinu eelmisest koolist? 

Sest Neeme koolis oli palju vähem 

õpilasi. 

Kuidas sulle meeldivad Kostive-

re Kooli õpetajad ja õpilased? 

Ma ei oska öelda, väga toredad 

õpetajad ja õpilased on siin. 

Milline oli esmamulje Kostivere 

Koolist? 

Väga toredad inimesed on siin. 

Millega sa vabal ajal tegeled? 

Olen oma sõpradega koos. 

Millise mulje on jätnud sulle sinu 

uued klassikaaslased? 

Väga toreda mulje, mul on väga 

lahedad klassikaaslased. 

Kas sulle maitsevad meie kooli 

toidud?  

Jaa. 

Millised ootused on sul selle koo-

liaasta osas? 

Et ma saan palju häid sõpru ja olen 

edukas. 

 

 

Jürgen (7. klass) 

Kus koolis sa enne käisid? 

Lagedi koolis.  

Miks valisid Kostivere Kooli? 

Sest mu isale meeldib ehitada ja 

rahulikumas kohas elada, nii et me 

ehitasime siia lähedale eramaja ja 

see kool on kõige lähemal.  

Mille poolest erineb Kostivere 

Kool sinu eelmisest koolist? 

Näiteks minu klassiga on nii, et 

Lagedil oli mu klassis viis poissi ja 

siin on 11-12. Väga mingeid suuri 

erinevusi ei ole veel märganud.  

Kuidas sulle meeldivad Kostive-

re Kooli õpetajad ja õpilased? 

Väga toredad on.  

Milline oli esmamulje Kostivere 

Koolist? 

Tore ja okei kool, midagi halba ei 

paista. 

Millega sa vabal ajal tegeled? 

Käin trennis, olen kodus, ma ei tea.  

Millise mulje on jätnud sulle sinu 

uued klassikaaslased? 

Hea mulje.  

Kas sulle maitsevad meie kooli 

toidud?  

Jaa.  

Millised ootused on sul selle koo-

liaasta osas? 

Tahaks saada samu hindeid nagu 

eelmine aasta või paremaid.  

 

Mark (8. klass) 

Kus koolis sa enne käisid? 

Lool. 

Miks valisid Kostivere Kooli? 

No ta on ligemal kodukohale ja 

siin on sõbrad. 

Mille poolest erineb Kostivere 

Kool sinu eelmisest koolist? 

Ta on väiksem ja no siin on toreda-

mad inimesed. 

Kuidas sulle meeldivad Kostive-

re Kooli õpetajad ja õpilased? 

Hästi. 

Milline oli esmamulje Kostivere 

Koolist? 

Normaalne. 

Millise mulje on jätnud sulle sinu 

uued klassikaaslased? 

Hea. 

Kas sulle maitsevad meie kooli 

toidud?  

Jaa. 

Millised ootused on sul selle koo-

liaasta osas? 

Paremini lõpetada kui eelmine aas-

ta. 

Terv
isl

ik
 

sm
uuti 

Vajaminevad ained:  

150 g kurki (ära koori!) 

100 g pirni viljaliha 

Maitse järgi piparmündilehti 

Natuke vett 

3 jääkuubikut 

 

 

 

 

Kuidas teha? 

Kõigepealt tükeldage kurk väi-

kesteks tükkideks ja seejärel 

valage blenderisse. Peale seda 

koorige ja tükeldage pirn ja 

lisage kurgitükkide juurde. Siis 

pange juurde piparmündilehti 

(kui värskeid ei ole, siis sobi-

vad ka kuivatatud kujul). Lisa-

ge vett ja blenderdage segu ku-

ni see on paraja paksusega. 

Serveerige jääkuubikutega ja 

kaunistage kurgiviiluga.  

HEAD NAUTIMIST! 

TOIDUPINK 
Andreas Alaveer 



Tagapingi rubriigi „Mida teeksid, kui…“ mõte on 

arendada inimeste fantaasiat ning panna proovile rea-

geerimisvõime kummalistele küsimustele vastamisel. 

Esitasime suvaliselt valitud inimestele küsimuse 

“Mida sa teeksid, kui sa oleksid Jumal?” 

Meile anti selliseid vastuseid:  

 Ma ei tea. Ma ei teeks midagi teistmoodi, kui ma 

praegu teeks. Sest ma arvan, et ka praegu on mul 

sellised võimed nagu jumalal: olla hea ja lahke 

teiste inimeste vastu. 

 Kui ma oleks jumal vä? Siis ma teeksin nii, et üld-

se kooli poleks olemas. 

 Mitte midagi erilist. 

 Mis ma teeksin, kui ma oleksin jumal? No kui ma 

oleksin jumal, siis ma püüaksin… See on nii kee-

ruline küsimus… Kindlasti ma püüaksin inimesi 

kuidagi paremaks muuta. Et inimesed oleksid 

omavahel lahkemad ja ausamad ja toredamad, et 

maailmas ei oleks nii palju kurjust. 

 Ei teagi. Ilmselt teeksin nii, et maailmas poleks 

ühtegi sõda. 

 Ma muudaks kooli pannkookideks. 

 Ma teeksin maailma paremaks kui praegu. 

 Ma arvatavasti võtaks palju raha ja ostaks suure 

maja. 

 Oh! Ma teeksin kõike, mida võimalik: sõidaks 

autoga, päästaks inimesi ja edasi ma ei tea. 

 Teeksin maailma paremaks. 

 Ma ei taha jumal olla. 
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Kuidas Te sattusite Kostivere Kooli tööle? 

Kandideerisin siia väikeklassi õpetajaks ja mind vali-

ti välja.  

Kus Te enne töötasite? 

Töötasin Jakob Westholmi Gümnaasiumis õpiabi 

õpetajana.  

Kuidas Teile Kostivere Koolis meeldib? 

Väga, Kostivere Kool on väga ilus, puhas, lapsed on 

sõbralikud ja õpetajad on sõbralikud. Väga tore on 

siin.  

Kas Teil lapsi on? Kui on, siis mitu? 

Jaa, mul on kaks last: üks on kaheksa-aastane poiss 

ja teine on 16-aastane poiss.  

Kus Te elate? 

Elan Rae külas.  

Mis on Teie hobid? 

Ma mängin korvpalli ja siis ma olen tegelikult lõpe-

tanud kunstipedagoogika ja ma maalin ja tegelen na-

tuke kunstiga.  

Mis on Teie lemmikspordiala? 

Korvpall (naerab).  

Kelleks Te lapsena saada tahtsite? 

Mina tahtsin saada hambaarstiks ja see on mul kirjas 

lasteaia lõputunnistuse peal, et ma tahan saada ham-

baarstiks.  

Kirjeldage ennast lühidalt. 

Ma olen selline aktiivne, sõbralik ja meeldib liikuda, 

käia üritustel, sporti teha, oma koeraga tegeleda. Mul 

on palju asju, mis mulle meeldivad.  

Mis on Teie suurim unistus? 

Kõige suurem unistus ongi see, et ma kunagi ei 

peaks tööl käima ja saaks tegeleda oma hobidega 

ainult.   

Kas Te sooviksite Kostivere kooli ajalehe lugeja-

tele veel midagi öelda? Kui jah, siis mida? 

Ma soovin Kostivere Kooli ajalehelugejatele öelda, 

et teil on väga-väga tore leht ja et kindlasti kõik lap-

sed loeksid seda ja ostaksid seda.  

Intervjuu õp Agnesega 

Mida sa teeksid, kui…? 



Ajaleht Tagapink otsustas uurida, kui hästi mäletavad 

Kostivere Kooli õpilased ja õpetajad meie kooli vi-

listlasi. Otsisime välja nelja siin koolis varem õppi-

nud õpilase fotod ning panime need kõrvuti meile 

tundmatute noorte inimeste piltidega. Seejärel küsisi-

me neljalt õpetajalt ja neljalt õpilaselt, kas pildil olev 

isik on lõpetanud Kostivere Kooli või mitte. Kuidas 

vastajatel läks? 

õp Eele 

1. pilt:  Ma arvan, et ta ei ole meie kooli lõpetanud. 

Mulle tundub, et ta on üldse meie kooli psühholoogi 

moodi. Uue psühholoogi moodi on ta. 

2. pilt:  Äkki on ta Andriina? Ei ole, issand ma ei tea. 

Kas ta on nii palju muutunud? Ma vaatan ülejäänud 

ka ära. 

3. pilt:  Ma arvan, et tema on lõpetanud, aga ta on 

olnud enne mind.  Mulle ei tule meelde. 

4. pilt:  Ma arvan, et ta on lõpetanud. Kas see on 

Andriina. Kas ta on nii palju muutunud. Ei ole 

Andriina, ta on jube tuttav. (sosinal) Täiesti lõpp. Kas 

tema on see Käärik? Täiesti lõpp, kuidas ma ei tea 

neid? Igal juhul ta on lõpetanud. Täiesti uskumatu, 

ma olen neid kõiki inimesi näinud. Kust ma tean te-

da? Olgu, ma pakun siis nii, et 3. ja 4. on lõpetanud, 

aga 1. ja 2. ei ole lõpetanud. 

5. pilt: Oh jumal küll! Ta on ka nii tuttav, ta peidab 

ennast nende prillide taha. (ohkab) Seda kutti oleks 

nagu näinud, aga kes ta on? See on Kuldari moodi, 

aga Kuldar ta ei ole. Nii et seda ma ka ei tea. 

6. pilt: Aa, see on Jan! Tema on lõpetanud. On Jan 

või vähemalt keegi nendest Terasmadest. 

7. pilt: Issand, see on nii raske ülesanne! Ma ei ole 

neid ju Kostivere vahel ka näinud. Ma jään sama tak-

tika juurde: ta ei ole lõpetanud. 

8. pilt: Ma ei tunne teda, ta ei ole lõpetanud. 

 

õp Ranele 

1. pilt: Jaa, see oli ju see Alina. On meie kooli lõpeta-

nud küll. 

2. pilt: Teda ma pole näinud kunagi. 

3. pilt: Ma pole ka näinud. 

4. pilt: Tuttav nägu, aga ma ei tea… Ma pakun, et ta 

on lõpetanud. 

5. pilt: Viies ei ole, kuid on natuke Kuldari moodi 

mingi nurga alt. 

6. pilt: Teda ma tean. Mis ta nimi oli ainult? See oli 

see Jareku vend, onju? 

7. pilt: Seda venda ma tean küll! Erki. Issand, suits 

suus – oi, kui kole. Tema on ka lõpetanud, jah. 

8. pilt: Seda venda ma ei tea. 
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Eksperiment! 

Kas tunned meie kooli 

vilistlasi? 



õp Annika 

1. pilt: Jah, ta lõpetas.  

2. pilt: Teda ma küll ei tea.  

3. pilt: Ma arvan, et ma ei ole teda 

õpetanud. Aga äkki lõpetas? 

4. pilt: Jah!  

5. pilt: Ei! 

6. pilt: Jah. 

7. pilt: Jah. 

8. pilt: Ma teda küll ei tea. Ei.  

 

õp Tiina 

1. pilt: Ma ei tunne teda. 

2. pilt: Ei tea. 

3. pilt: Ei tea. 

4. pilt: Ei tea. 

5. pilt: Ma ei tunne. 

6. pilt: Ei. 

7. pilt: Ei. 

8. pilt: Ei. 

 

Alisa 

1. pilt: Alina. Ta lõpetas Kostivere 

Kooli. 

2. pilt: Ma ei tea teda. Temast ma 

ei tea midagi, nii et ma ei tea, kas 

ta lõpetas või ei. 

3. pilt: Samamoodi ei tea, kas ta 

lõpetas või ei.  

4. pilt: See on Kadi vist. Ja ta lõpe-

tas.  

5. pilt: Ma ei tea teda.  

6. pilt: See on Jan ja ta lõpetas.  

7. pilt: Mis tal suus on? (naerab) 

Ta lõpetas. 

8. pilt: Ma ei mäleta teda, seega 

ma ei tea.  

 

Bryan 

1. pilt: Ei. 

2. pilt: Ei.  

3. pilt: Jah. 

4. pilt: Ei tea. 

5. pilt: Vist jah. 

6. pilt: Jah. 

7. pilt: Ah ei tea. 

8. pilt: Eeeiijah. 

 

Emili 

1. pilt: Ei. 

2. pilt: Ei. 

3. pilt: Jah. 

4. pilt: Jah. 

5. pilt: Ei. 

6. pilt: Jah. 

7. pilt: Jah. 

8. pilt: Ei. 

 

Mattias 

1. pilt: Ma ei tunne ühtegi sellist 

inimest. 

2. pilt: Ma ei tea. 

3. pilt: Ei tea. 

4. pilt: Ei tea. 

5. pilt: Jah. 

6. pilt: Ei. 

7. pilt: Jah. 

8. pilt: Jah. 
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Kas Sina tundsid piltidelt ära meie kooli vilistlased? 

Eksperimendi õiged vastused leiad leheküljelt 9. 

Pöörane 

ajaleht! 
Ajaleht Tagapink kuulutas välja kon-

kursi, kuhu tuli esitada naljakas foto, 

mis oleks seotud ajalehega. Kahjuks ei 

olnud konkursist osavõtt just kuigi 

aktiivne.  

Meile laekus siiski üks äärmiselt an-

dekas foto, mille siin ka teile vaatami-

seks esitame. 

Pildi autor on Johanna Maria Mari-

puu, kes saab auhinnaks valida ühe 

koolipäeva sööklamenüü! 



 Huvitegevuse galerii 
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Kooliaasta avaaktus 

Lasteteater 

Lepatriinu 

Toimunud üritused 

03.09 kooliaasta avaaktus 

17.09 lasteteater Lepatriinu 

17.-21.09 puu– ja köögivilja nädal 

24.-28.09 spordinädal 

28.09 mihklipäeva laat 

01.10 muusikapäeva kontsert 

05.10 õpetajate päev 

10.10 RAM-i kontsert 

17.10 Hõimupäeva kontsert 
spordinädal 

Muusikapäeva kontsert 

Õpetajate päev 

RAM-i kontsert 

Hõimupäeva kontsert 



Tagapingi toimetus uuris seda, kui rahul on meie 

koolipere koolipäevade ajalise kestvusega. Esita-

sime õpilastele ja koolitöötajatele kaks küsimust: 

„Mis kell võiks Sinu arvates koolipäev alata?“ ja 

„Kas Sa tahaksid, et vahetunnid oleksid pike-

mad, isegi kui see muudab koolipäeva pike-

maks?“. 

Küsitlusele vastas 52 kolmanda kuni kuuenda 

klassi õpilast, 25 seitsmenda kuni üheksanda 

klassi õpilast ning 15 koolitöötajat. Tulemused 

olid järgmised:  

Enamik õpilasi on rahul sellega, et koolipäev al-

gab kell 8.30. Nii vastas 38,4 protsenti noorema-

test ja 48 protsenti vanematest õpilastest. Samal 

meelel olid ka õpetajad, kellest 86,7 protsendile 

sobib praegune tundide alguse aeg. Osale õpilas-

test meeldiks siiski see, kui tunnid algaksid kell 

9.00. Seda meelt oli 21,2 protsenti noorematest 

ja 28 protsenti vanematest õpilastest. Nooremate 

vastajate hulgas oli ka neid, kelle arvates võiksid 

tunnid alata varem. Neist 15,4 protsenti tahaksid, 

et tunnid algaksid kell 8.00 ja 15,4 protsenti, et 

veelgi varem, näiteks 6.30 või 7.45. Vanemate 

õpilaste hulgas sooviks tundide algusajaks kell 

8.00 ainult 4 protsenti vastajaid. 13,3 protsenti 

koolitöötajatest seevastu arvab, et tunnid võiksid 

alata veidi hiljem, kui pikapäevarühm toimuks 

hommikuti.  

Vahetundide kohta oli samuti erinevaid arvamu-

si. Suurem osa õpilasi on praeguste vahetunni-

pikkustega rahul – nii vastas 42,3 protsenti noo-

remaid ja 44 protsenti vanemaid õpilasi. Sellegi-

poolest võiksid 32,7 protsendi nooremate vasta-

jate hinnangul kõik vahetunnid olla pikemad, 

sama meelt oli 24 protsenti vanematest õpilas-

test. 19,2 protsenti nooremaid ja 28 protsenti va-

nemaid õpilasi tahaksid, et pikemad oleksid ai-

nult söögivahetunnid. Lisaks pakuti variante, et 

tunnid võiksid kesta 40 minutit ja vahetunnid 15 

minutit või et kõik vahetunnid oleksid 5 minutit, 

v.a söögivahetunnid.  

Ka enamik õpetajaid (66,7 protsenti) on rahul 

sellega, kui pikad vahetunnid on praegu. 20 prot-

senti neist arvab siiski, et söögivahetunnid võik-

sid olla pikemad. Üks koolitöötaja eelistaks seda, 

kui kõik vahetunnid oleksid pikemad ja ühe arva-

tes võiks olla kolm pikka vahetundi.  

Tulemustest selgus, et kuigi arvamusi oli erine-

vaid, tahtis üle poole kooliperest seda, et tunnid 

ja vahetunnid jääksid samamoodi nagu praegu. 

Seega on  enamik õpetajatest ja õpilastest prae-

guse olukorraga rahul.  
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Küsitlus: Mis kell võiks koolipäev 

alata ja kui pikad peaksid 

vahetunnid olema? 

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%

Nooremad

Vanemad

Õpetajad

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Nooremad

Vanemad

Õpetajad Eksperimendi vastused:  

Kostivere Kooli vilistlased on 

piltidel nr 1 (Alina), 4 (Kadi), 6 

(Jan) ja 7 (Erki). 
Joonis 1. Mis kell võiks koolipäev alata? 

Joonis 2. Kas vahetunnid võiksid olla pikemad? 



 

 
 

 
 

 

VS 

Seekord võitis Karoliine! 

Küsimused 

1. Mitu sõna on Kostivere Koolilaulu esimeses ja teises 

salmis kokku? 

2. Mitu lauda on meie kooli sööklas? 

3. Mis marki autoga sõidab meie kooli direktor? 

4. Mis logo on pildil? (pilt 1) 

5. Kummas linnas on rohkem elanikke, kas New Yorgis 

või Los Angeleses? 

6. Mis on kõige suurem planeet meie päikesesüsteemis? 

7. Mis on vene keele tähestiku 34. täht? 

8. Mis vahe on gripil ja seagripil? 

9. Mis on akvaarium? 

Õiged vastused 

1. 27 sõna (punkti saab see, kes lähemale pakub). 

2. 17 lauda (punkti saab see, kes lähemale pakub). 

3. Volvoga. 

4. Telia. 

5. New Yorgis (u 8,5 miljonit). 

6. Jupiter. 

7. Vene keele tähestikus on ainult 33 tähte. 

8. Kellel on gripp, see köhib; kellel seagripp, see röhib. 

9. Eluskala konserv. 

Õpetaja vs õpilane 

Pilt 1 

Vastused 



 

 

1. Looduslik solaarium 

2. Väike ja töökas 

3. Hingedega asjad 

4. Kostivere Kooli laulu 17. sõna 

5. Monika kuningriik 

6. Hea mõte! 

7. Konichiwa eesti keeles 

8. Sirge ja numbritega 

9. Kostüümide uputus 

10. Üks pulk, mets otsas 

Õpetaja: “Juku, mis sa arvad, 

miks kalad kogu aeg vait on?” 

Juku: “Aga te pange ise pea 

akvaariumi ja esitage siis sama 

küsimus!” 

*** 

Juku: “Emme! Ostame selle 

näpuspinneri!” 

Ema: “Ei! Muidugi mitte! Sul 

on juba niikuinii viis tükki ko-

dus!”  

Juku: “Aga see on ju teistsugu-

ne! Sellist mul veel ei ole!” 

Ema: “Aitab, Juku! Lähme 

nüüd!” 

Ema: “Vau! Vaata, Juku! Milli-

ne ilus uus kott! Ostame selle 

eks ju, Jukuke!” 

Juku: “Ära jonni, emme! Sul on 

juba kümme kotti kodus!” 

Emme: “Aga see on ju teistsugu-

ne…” 

*** 

Kui blondiinile taskulambiga val-

gust kõrva näidata, siis löövad sil-

mad särama.  

*** 

Ostis blondiin endale eesli. Müüja 

seletas talle tähtsamad käsud ära: 

“Kui sa tahad, et eesel liiguks eda-

si, ütle “huh”. Kui sa tahad, et eesel 

seisma jääks, ütle “hah”.” 

Blondiin ronis eesli selga ja ütles 

mitu korda kiiresti “huh”. Eesel 

hakkas jooksma, kuid blondiin nägi 

ees järsakut. “Appi! Haaaahh, jää 

seisma rumal eesel!” 

Eesel jääb viimasel hetkel kaljunu-

ki äärel seisma. Blondiin on õn-

nelik: “Huh, see oli napp!” 

*** 

Mees tuleb koju ja räägib naise-

le: “Tead, ma astusin parteisse!” 

Naine: “Sa astud alati millegi 

sisse.” 

*** 

Liiklusuudised: “Teeristil põrka-

sid kokku kolm tuliuut Mercedes 

S600 autot. Õnnetuses hukkus 

avariid pealtnäinud Zaporožetsi 

juht, kes suri naerukrampidesse.”  

*** 

Mis on kopajuhi ametis negatiiv-

ne? 

Tal on koguaeg kopp ees. 

Mis on kopajuhi ametis positiiv-

ne? 

Ta teeb karjääri.  

Anekdoodid 
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Ristsõna 

NB! Lahenda ristsõna ja/või sudoku, too 
lahendus novembrikuu jooksul admi-
nistraatori või ajalehetoimetuse kätte ja 
võid võita üllatusauhindu! 



OKTOOBER 

02. Jorven Tsahkna  

04. Rait Lander  

04. Alex Lestberg 

07. Madli Sikka 

08. Miia-Maria Süve 

10. Laura Liisa Loigo 

16. Aleks Možajev 

19. Avo Mattias Kivikangur 

20. Margus Noormägi 

23. Artur Lomp  

27. Mark Weber 

30. Markus Lehe 

31. Karel Jaakson 

 

 

 

NOVEMBER 

02. Andre Niitmäe 

04. Norman Talvoja 

06. Lauri Gerne 

08. Eric Põliste 

08. Henri Mänd 

09. Tormi Treiberg 

15. Daniela Laura Nossova 

17. Julius Enno Nairismägi 

18. Henry Aduson 

19. Kristiine Järve 

20. Irja Kingsepp 

21. Kermo Kori 

22. Hanna Katariina 

Rosenberg 

25. Siim Sepp 

27. Desiree Charles 

DETSEMBER 

06. Sirje Hollo 

06. Hannes Lään 

07. Martin Jerlakas 

09. Heivi Mäekivi 

11. Alisa Bairamjan 

15. Johannes Ojala 

18. Mai-Liis Õun 

22. Bryan Cristofer Varik Pires 

27. Anni Laanejõe 

28. Josua Barz 

30. Merle Blank 

Palju õnne sünnipäevaks!!!  

 Kui teil on midagi, mida tahate 

meie kõigiga jagada, siis võite 

saata oma jutud, mõtted ja pildid 

aadressile 

tagapink@gmail.com 

 
Peatoimetaja Kirke Miller 

Ajalehetoimetuse liikmed: 

Kirke Miller 

Cassandra Terasma 

Rosiina Meigas 

Andreas Alaveer 

Joonas Pääsuke 

Andrei Lestberg 

 

Ajalehega tegid koostööd: 

Kostivere Kooli uued õpilased, 

õp Agnes Kato, õp Karin Vassil, 

Karoliine Mäeste ning teised 

tublid õpetajad ja õpilased. 

 

Sõnu ja komasid aitas õigeks 

seada õp Riina Kauppi. 

Täida tühjad ruudud! 

Igas ruudus, reas ja tulbas peavad olema tähed a-st 

kuni i-ni. 

Ükski täht ei tohi reas, tulbas ega ruudus korduda. 

Tähesudoku 


