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KOSTIVERE KOOLI 

HÄÄLEKANDJA 

Õp Heili vs 

Mark 

 

Toidupink! 



Jõulud on taas kätte jõudnud ja 

see on aeg, mil inimesed näita-

vad eriliselt välja oma hooli-

vust. Meedias on palju üleskut-

seid annetada loomadele, puue-

tega inimestele, lastele jne. Jõu-

lude ajal on eetris isegi sellised 

saated, kus kogutakse raha ini-

mestele, kes seda vajavad 

(näiteks „Jõulutunnel“).  

See tekitab aga küsimuse: miks 

inimesed on nii heatahtlikud 

ainult umbes nädal aega aastas, 

mitte kogu aeg? Miks ei võiks 

kogu aeg abivajajatele rohkem 

mõelda? Kas tõesti juunikuus ei 

ole loomadel varjupaigas toitu 

vaja? Kas märtsikuus saavad 

vähihaiged ilma ravimiteta hak-

kama? Kas heategevuslikke 

saateid ei võiks korraldada mitu 

korda aastas? 

Tegelikult on ju jõuluajal ini-

mestel niigi palju väljaminekuid 

– tehakse üksteisele kingitusi, 

mõni käib perega reisil, jõulu-

lauale ostetakse head-paremat. 

Seetõttu on paljudel kindlasti 

raske leida vaba raha, mida ära 

annetada. Niisiis võiks inimeste 

tähelepanu heategevusele suu-

nata terve aasta vältel, et kõigil 

oleks võimalik endale sobival 

ajal teiste heaolu parandada. 

Samas on arusaadav, et kui pi-

devalt kutsutakse inimesi üles 

annetama, siis ei pöörata sellele 

varsti enam eriti tähelepanu. 

Võib-olla ongi inimestel vaja 

aeg-ajalt mingit tugevat meel-

detuletust nagu praegune jõulu-

aegne „heategevusralli“, et va-

hel rohkem abivajajatele mõel-

da. See aga ei pea ju tingimata 

jõulude ajal olema ja mitte ai-

nult kord aastas. 

Selliseid heategevuskampaa-

niaid ja erisaateid võiks korral-

dada mõned korrad aastas ning 

siis, kui inimestel tõenäolise-

malt raha on. Kui on vaja min-

git konkreetset tähtpäeva, siis 

selleks sobiks hästi sõbrapäev 

või hingedepäev või miks mitte 

luua mõni uus tähtpäev, mida 

tähistada (heategevuspäev ). 

Tore on, et inimesed annetavad 

ja teisi aitavad, aga seda võiks 

teha tihedamini kui kord aastas. 

Arvamus:  Jõulud käes – nüüd 

raha siia! 
Ajalehetoimetus 
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Juhtkiri:  Jõuluaeg on 

ilus aeg 
 

Peatoimetaja Kirke Miller 

Tere, kallis lugeja! Tore sind meie le-

he jõulueri lugemas näha. Enne veel, 

kui lugema hakkad, räägiksin sulle 

kiirelt, mida lehest seekord leida võid. 

Esmalt eksperiment selle kohta, kas 

koolipere liikmed tunnevad ära, milli-

sed sõiduvahendid millisele õpetajale 

kuuluvad. Sealt edasi saate tutvuda 

meie kooli uue õpetaja Margit 

Rüngeneniga. Ja muidugi kõigile, kes 

ei ole veel päris kindlad, mida oma 

jõululauale panna, on kindlalt soovita-

tav läbi lugeda rubriik „Toidupink” 

– ehk saate kedagi sealt leiduva ret-

septiga ka veidi ehmatada! 

Siis jõuab kord meie küsitluseni, mil-

les küsisime oma koolikaaslastelt, mi-

da nad teeksid, kui kohtaksid päris 

päkapikku. Lisaks sellele võrdlesime 

ka esimese ja üheksanda klassi eelistu-

si: peab nentima, et mõned maitsed 

muutuvad ajapikku ikka päris palju. 

Peale eelistuste kohta uurimist lugege 

kindlalt läbi ka küsitlus meie jõulutra-

ditsioonide teemal. Kui sellega lõpeta-

te, saate lugeda ja uurida, kes on nuti-

kam, kas õpetaja Heili või õpilane 

Mark. Kui kõik eelnev tehtud, saad ka 

ise veidi oma ajurakke ragistada, la-

hendades meie ajalehe nuputamisüles-

andeid, näiteks on meie lehes seekord 

väga huvitav Rooma numbritega 

sudoku. 

 

Nüüd soovin ma sulle aga head luge-

mist ja kauneid jõule! 



Seekordses eksperimendis me uurisime õpetajatelt ja 

õpilastelt, kas nad tunnevad meie kooli õpetajate au-

tosid. Me tegime kaheksast autost kooli parklas pilti 

ning küsisime kaheksalt koolipere liikmelt, kas nad 

tunnevad ära, millise õpetaja auto on pildil. Tulemu-

sed on teie ees. 

Õp Margit Nagel 

1. pilt: Seda autot ma kindlasti ei tea. Kelle auto see 

võib olla? Ma ei saa isegi aru, mis automark see 

on. Ma ütlen, et see on Eele auto. 

2. pilt: See auto on õpetaja Irina oma. 

3. pilt: See on direktori auto. 

4. pilt: Ranele. 

5. pilt: Siis Sirje? 

6. pilt: See on äkki Kadri oma? 

7. pilt: No ma ütlen, et see on… No ma panen, et 

Kristiine. Kuigi ma tean, et Kristiinel on hoopis 

teistsugune auto, aga ma tõesti ei oska pakkuda, 

kelle oma see võib veel olla. 

8. pilt: Ja see on Mariann. 

Õp Agnes Kato 

1. pilt: Äkki see on Marianni oma? 

2. pilt: Ma tõesti ei tea. Äkki on Margit. 

3. pilt: Äkki on Kadri. 

4. pilt: See on Ranele. 

5. pilt: Ma tõesti ei tea. Kes meil veel autoga sõidab 

siis? Pakun Sirje. 

6. pilt: Täitsa lõpp, ma ei tea üldse. Minu oma see ei 

ole igal juhul vist? See on äkki… Ma ei tea noh, 

ma ei tea tõesti. No pakume kedagi, kes veel sõi-

dab autoga. Mariann sõidab, Kadri sõidab. No pa-

neme siia Katrini, kuigi see vist ei ole Katrini au-

to. 

7. pilt: Ma pakuks siia ka Ranele, aga Ranele see 

pole. Nii, et tead, ma absoluutselt ei tea, täiesti 

null. 

8. pilt: Kes selle suurega sõidab? No paneme siia siis 

näiteks noh… Unistame, et on Eelel selline uhke 

auto. 

Bryan (6. klass) 

1. pilt: Esimene on Eele auto. 

2. pilt: Teine on vene keele õpetaja Irina auto. 

3. pilt: Kolmas on selle Olga auto, kes on direktor. 

4. pilt: Neljas on Ranele. 

5. pilt: Viies on kunstiõpetuse õpetaja, mis ta nimi 

nüüd oligi... Sirje Hollo auto. 

6. pilt: Kuues, ma ei teagi. Sotsiaalpedagoogi oma 

äkki. 

7. pilt: Ma seitsmendat ei tea.  

8. pilt: Ma tean, et kaheksas on mitte Marju, vaid 

abiõpetaja auto. Ma mõtlen Marianni. 

Õp Kristiine Järve 

1. pilt: Esimene auto on õpetaja Eele Sekk. 

2. pilt: Number kaks on Irina, vene keele õpetaja. 

3. pilt: Kolm on direktori auto. 

4. pilt: Number neli on Ranele auto. 

5. pilt: Number viis on Sirje Hollo auto. 

6. pilt: Number kuus peaks Sören Jõõrase auto ole-

ma. 

7. pilt: Number seitse on Kadri Lille auto. 

8. pilt: Kaheksas peaks Marianni auto olema. 

Markkus (7. klass) 

1. pilt: See on selle Eele oma. 

2. pilt: See on vene keele õpetaja oma. 

3. pilt: See on direktori oma. 

4. pilt: Ranele oma. 

5. pilt: See on Sirje oma. 

6. pilt: Söreni oma. 

7. pilt: Mata õpsi oma. 

8. pilt: See on see Marianni oma. 

VÄLJAANNE 28 TAGAPINK  LEHT 3 

Eksperiment: Kas tunnete 

õpetajate autosid? 



Õp Mari Sepping 

1. pilt: See on Eele Sekk. 

2. pilt: Number kaks on kas Karin või Irina. Neil on 

suht sarnased autod. 

3. pilt: Number kolm on Olga. 

4. pilt: Number neli on Ranele. 

5. pilt: Number viis on Sirje. 

6. pilt: Number kuus on Sören. 

7. pilt: Number seitse on Kadri. 

8. pilt: Number kaheksa on Mariann. 

Õp Annika Pau 

1. pilt: Ma arvan, et äkki Eele. Äkki Eele auto. 

2. pilt: See on… Ma võin segamini ajada, kas Irina või 

Karin, üks nendest. Äkki Karin. 

3. pilt: See on direktori oma. 

4. pilt: Ranele. 

5. pilt: Sirje äkki. 

6. pilt: Pole näinud. Kes meil veel on siin koolis? Ma 

ei tea, äkki Sören. Ma ei tea, tõesti ei tea. 

7. pilt: Täiesti tundmatu. Äkki siis on… Oota enne 

ma pakkusin Karin? Äkki on Irina siis. 

8. pilt: See on Mariann ma arvan. 

Markus (5. klass) 

1. pilt: Õppealajuhataja. 

2. pilt: Vene keele õpetaja. 

3. pilt: Ma ei tea, mingi ühiskonnaõpetaja. 

4. pilt: Ma ei tea, Ranele. 

5. pilt: See oli… Ma ei mäleta, mis ta nimi oli, ma 

tean küll teda. 

6. pilt: See sama, mis eelmine oli. 

7. pilt: Ei tea. 

8. pilt: Toomas Kuuse. 
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Kas Sina tundsid piltidelt ära meie kooli õpetajate autod? Eksperimendi 

vastused on leheküljel nr 6. 

Kuidas sattusite Kostivere Kooli 

tööle?  

Kandideerisin ja mind valiti välja. 

Kellena Te olete veel töötanud?  

Olen töötanud lapsehoidjana päris 

pikalt ja abiõpetajana. 

Mis mulje on jäänud Kostivere 

Kooli õpetajatest ja õpilastest?  

Väga hea mulje on jäänud, kõik on 

väga sõbralikud ja võtsid mind väga 

toredasti siia kooli vastu. 

Milline näeb välja Teie igapäeva-

töö siin koolis?  

Noh igapäevaselt tegelen õpilastega. 

Viin tunde läbi ja valmistan järgmi-

se päeva tunde ette. 

Kelleks tahtsid väiksena saada? 

Miks see unistus muutus?  

Väiksena tahtsin saada loomaars-

tiks. See unistus muutus, kuna mulle 

meeldivad loomad liiga väga ja ma 

ei suudaks neid vaadata, kuidas neil 

on valus või kui nad haiged on. 

Iseloomustage end lühidalt. 

Ma arvan, et ma olen sõbralik, olen 

hästi organiseeritud inimene, mulle 

meeldib, kui kõik on paigas. 

Kust Te pärit olete? 

Ma elan Koogi külas. 

Kas Teil on hobisid?  

Otseselt ei ole praegu, sest ma käin 

tööl ja ülikoolis mõlemat, aga mui-

du mulle väga meeldib minu koera-

ga tegeleda näiteks. 

 Millisena näete oma elu kümne 

aasta pärast?  

Kümne aasta pärast loodan, et töö-

tan veel õpetajana, elan oma kodus, 

oma majas. 

 Milline on Teie jõulusoov ajale-

helugejatele?  

Soovin, et kõikide jõuluaeg möö-

duks rahulikult ja et kõik saaksid 

perega toredasti aega veeta. 

 

Küsisime õp Margitilt ka tema eelis-

tuste kohta, et temaga veidi paremi-

ni tuttavaks saada. 

 

Kumba eelistate? 

 Sünnipäev või jõulud? Jõulud. 

 Õun või pirn? Pirn. 

 Supp või praad? Praad. 

 Must või valge? Valge. 

 Hommik või õhtu? Hommik. 

 Internet või televiisor? Internet. 

 Koer või kass? Mõlemad. No 

koer siis. 

 Matemaatikatund või eesti keele 

tund? Eesti keele tund. 

 Kool või lasteaed? Kool. 

 Pliiats või vildikas? Pliiats. 

 

Intervjuu õp Margit 

Rüngeneniga 
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Kuna just oli halloween, siis valisime esime-

seks retseptiks midagi õudset. 

Söödavad vihmaussid 

Vajaminevad ained:  

500 ml piima 

3 tl kakaopulbrit 

Pool pakki želatiini 

2 tl suhkrut 

Joogikõrsi 

Serveerimiseks šokolaadimuffineid 

Kuidas teha? 

Alguses valage piim sobivasse anumasse ja se-

gage sinna sisse kakaopulber ja želatiin. Seejä-

rel kuumutage segu, kuni želatiin on lahustu-

nud. Tõmmake kõrre painutamiskohad võimali-

kult lahti. Siis valage segu kõrgesse klaasi ning 

torgake kõrred sinna sisse. Pange klaas koos 

kõrtega külmutuskappi ja oodake vähemalt 8 

tundi.  

Kui želatiinisegu on läinud tahkeks, siis võtke 

kõrred ja pigistage nende sisu purustatud 

šokolaadimuffinite peale, et see näeks välja, na-

gu ussid oleksid mulla peal. 

 

Kui kellelgi on piparkookidest kõrini, siis te-

gime midagi JUST teile! 

Müsliküpsised 

Vaja läheb: 

200 g müslit 

50 g nisujahu 

50 g sulatatud võid 

0,75 dl vedelat mett 

1 muna 

Kuidas teha? 

Segage kausis müsli ja jahu. Vispeldage teises 

kausis kokku sulavõi, vedel mesi ja muna. Lisa-

ge müsli-jahusegule. Segage hoolikalt läbi ja 

lase tainal 15 minutit seista. Katke ahjuplaat 

küpsetuspaberiga. Võtke jäätisekulbiga tainast 

ja vormige niiskete käte vahel pallikesteks. 

Tõstke paari sentimeetriste vahedega ahjuplaa-

dile. Vajutage  veidi lamedamaks. Küpsetage 

170 kraadi juures  ahju keskel 15 minutit. Tõst-

ke plaat ja laske küpsistel enne söömist jahtuda.  

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 

“Kui sa näeksid päris päkapikku?” 

Saime järgnevad vastused: 

 Ma ei näe, nad on nii väikesed. Aga ilmselt saa-

daks jõuluvanale ähvarduskirja, sest ma ei saanud 

eelmine aasta oma Barbie-nukku.  

 Küsiksin talt hullult kommi lihtsalt.  

 Küsiksin: „Mida sa teed siin?“ 

 Mitte midagi.  

 Ilmselt ütleksin teistele, et nägin päris päkapikku. 

 Ei tea. Küsiksin ta käest tuhat kommi. 

 Ma lihtsalt tahaks temaga sõbraks saada. 

 Ma läheksin hulluks, sest et päkapikud on lahe-

dad. 

 Ma ei tea. Võtaksin kinni. 

 Vaataksin otsa. 

 Teeksin pildi ja näitaksin sõpradele. 

 Ma arvan, et kutsuksin ta omale külla ja küsiksin, 

kuidas ta elab, mida ta teeb tavaliselt. 

 Päris päkapikku? Püüaksin ta äkki kinni ja ko-

dustaksin ta ära. Ja äkki siis toobki mulle iga 

päev midagi head. Sest kahjuks ma olen nii vana, 

et mul enam ei käi päkapikud. 

 Oi mul oleks kohe väga hea tunne, kui ma näek-

sin, sest siis täituks mu lapsepõlveunistus. 

 Mida mina teeksin või. Ma katsuksin ta habet, 

kallistaksin teda ja küsin, kuidas ta saab nii salaja 

iga kord komme sussi sisse panna. Ma pole teda 

kunagi küll näinud, aga komme olen nii palju 

saanud. Ma arvan, et see oleks lahe küsimus. 

 Ma püüaks ta kinni ja siis küsiksin talt, et kas ta 

viiks mind enda juurde Lapimaale. 

 Ma ei teagi. Äkki küsiksin, et kuidas ta nii salaja-

selt igale poole saab ja kus jõuluvana elab. 

 Ilmselt katsuksin teda, et kas ta on ikka päris. 

 Läheksin ütleksin emale ja võtaksin ta endale. 

 

Me usume, et kui te ka päris päkapikke ise ei kohta, 

siis kommi saate neilt sellegipoolest. 

 

 

LEHT 6 TAGAPINK  VÄLJAANNE 22 

Lindudele söögimajad oksa külge kinnitatud, toit 

sisse puistatud,  puu otsast hopsti alla. Jõulutegu teh-

tud.  Aega jäi isegi päkapiku  ja haldjate jälgi pargist 

otsida. Aga Karl-Marcus märkas veel midagi: 

„Õpetaja, tuleme järgmisel korral ka õue,  ma võtan 

kilekoti kodust kaasa, korjame selle sodi ära.“ 

Õpetajal meel nii hea tähelepaneliku lapse üle, et 

toodi  koolimajast kott ja korjatigi prügi kokku. 

Kui keegi oma joogipudelit pargist otsima läheb, siis 

see sattus muu prahiga kasti. 

Tublid lapsed olid Grete, Karl-Marcus ja Evert. Õpe-

tajale  jagub jõulurõõmu pikaks ajaks, aitäh, Markus! 

 

Mida sa teeksid, kui…? 

Muuseumisõprade topelt 

jõulutegu 
Irja Kingsepp 

Eksperimendi vastused: 

1. pilt – Eele Sekk; 2. pilt – Irina Jadonist; 
3. pilt – Olga Saikovskaja; 4. pilt – Ranele Raudsoo; 

5. pilt – Sirje Hollo; 6. pilt – Sören Jõõras; 

7. pilt – Kadri Lill; 8. pilt – Mariann Parašin. 



Huvitegevuse galerii 
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Ettelugemispäev 
Hingedepäeva 

kontsert 

Kodanikupäeva aktus 
Isadepäev koolis 

Brassicali kontsert 

Toimunud üritused 

19.10 Ettelugemispäev 

02.11 Hingedepäeva kontsert 

05.11 Kirjanik Kadri Lepp külas 

08.11 Isadepäev koolis 

09.11 Mardisandid lasteaias 

26.11 Kodanikupäeva aktus 

28.11 Brassicali kontsert 

03.-21.12 Advendihommikud 

20.12 Jõulupidu 

Mardisandid lasteaias 

Kirjanik Kadri Lepp 

Advendihommikud 



Vahelduseks mõtlesime elustada ühe vana rubriigi, mida ajalehes Tagapink ammu pole olnud. Me võrdlesime 

1. ja 9. klassi õpilaste arvamusi. Palusime neil valida oma eelistused järgnevate sõnapaaride hulgast: 

 Sünnipäev või jõulud? 

 Õun või pirn? 

 Supp või praad? 

 Must või valge? 

 Hommik või õhtu? 

 Internet või televiisor? 

 Koer või kass? 

 Matemaatikatund või eesti keele tund? 

 Kool või lasteaed? 

 Pliiats või vildikas? 

Selgus, et eri vanuses õpilaste arvamused olid päris erinevad. Kui suurem osa esimeses klassis käijaid eelistab 

pigem sünnipäeva (80%), siis 55,6% üheksandikest valis jõulud. 

Puuviljade osas olid arvamused ühtsemad: 90% noorematest ja 88,9% vanematest õpilastest eelistab õuna. 

Esimese klassi õpilastest pooltele meeldib must ja pooltele valge, üheksandikud aga eelistavad pigem musta 

(66,7%). 

Väga selge arvamus on üheksandal klassil hommiku ja õhtu osas: 100% pooldab õhtut. Esimeses klassis see-

vastu eelistab 80% hommikut. Nii noorematele kui ka vanematele õpilastele meeldib rohkem internet 

(vastavalt 95% ja 88,9%). 

Loomade puhul oli nii mõnelgi keeruline valikut teha. Esimeses klassis eelistab 55% õpilasi kassi, üheksan-

das klassis aga on 55,6% koera poolt ning 22,2% ei suutnud valikut teha. Enamik noorematest käib parema 

meelega matemaatikatunnis (65%), kuid suurem osa üheksandikke eesti keele tunnis (88,9%). 

Värskelt lasteaia lõpetanud esimese klassi õpilastele meeldib koolis käia (90%), üheksandikud seevastu igat-

sevad tagasi lasteaeda (55,6%). Kirjutusvahendite poolest olid arvamused samuti erinevad: 65% esimesest 

klassist eelistab vildikat, aga 100% üheksandikest hoopis pliiatsit.   

Seega me järeldame, et aastate jooksul meie eelistused muutuvad. See, mis tundub toredam seitsmeaastastele, 

ei pruugi üldse meeldida viieteistaastastele. Huvitav oleks näha, kuidas vastavad samadele küsimustele prae-

gused esimese klassi õpilased üheksa aasta pärast.  
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Kumba eelistad? 

Esimene vs üheksas klass 

Leia täherägastikust 10 

jõuludega seotud sõna! 

 

Kui enne jõululaada 

lõppu oled kõik sõnad 

üles leidnud, siis küsi 

ajalehetoimetuselt 

kommi :) 

Täherägastik! 



Kuna käes on jõuluaeg, siis otsustasime kooliperelt 

küsida nende arvamust Kostivere Kooli jõulutradit-

sioonide kohta. Esitasime neile esialgu kolm küsi-

must:  

 Kas oled rahul sellega, kuidas Kostivere Kooli 

tavaliselt jõuludeks kaunistatakse? 

 Kuidas sulle meeldivad meie kooli iga-aastased 

jõulupeod? 

 Kas sulle meeldivad advendihommikud?  

Pärast seda, kui hakkasime inimesi küsitlema, saime 

teada, et toimunud on muudatus ning sel aastal kau-

nistavad koolimaja aknaid õpilased ise. Seetõttu lisa-

sime veel ühe küsimuse: 

 Kuidas sulle meeldib see, et iga klass peab jõulu-

kaunistuste tegemises osalema? 

Küsitlusele vastas kokku 61 5.-9. klassi õpilast ning 

13 õpetajat. Tulemused on toodud allpool. 

Enamik õpilasi (40,3%) arvab, et koolis võiks olla 

rohkem jõulukaunistusi ning 27,4% õpilaste jaoks 

olid eelnevate aastate päkapikukaunistused igavaks 

muutunud ja nad sooviksid midagi muud. Sama 

meelt on 53,8% õpetajatest. 21% õpilastest ütles aga, 

et neil on jõulukaunistustest ükskõik. Mõned õpila-

sed (9,7%) olid siiski eelnevate aastate kaunistustega 

rahul. Õpetajate poolt pakuti välja, et kaunistused 

võiksid olla pühalikumad ja rohkem seotud jõulude 

tähendusega ja et õpilased võiksid ise initsiatiivi üles 

näidata. 

Jõulupidude suhtes on õpilased üsna positiivselt 

meelestatud: 47,5 protsendile neist meeldivad jõulu-

peod väga ning 32,8 protsendile meeldivad ka, kuid 

nad ei tahaks ise esineda. 16,4% õpilastest ütles siis-

ki, et neile meie jõulupeod ei meeldi ja midagi teist-

sugust võiks olla. Ka suurem osa õpetajatest (61,5%) 

on meie jõulupidudega väga rahul, kuid 38,4% soo-

viks näha midagi muud. Näiteks pakuti välja, et kee-

gi võiks tulla meile esinema ja koolipere saaks seda 

nautida; jõulupeod võiksid olla rohkem jõuluteemali-

sed; klassijuhatajatel võiks olla vähem ettevalmistus-

tööd. 

Advendihommikud meeldivad 24,6 protsendile õpi-

lastest ja 46,1 protsendile õpetajatest. Samas 42,6% 

õpilastest ja 15,4% õpetajatest tõdevad, et nad tavali-

selt ei jõua selleks ajaks kooli ja ei ole neid esinemisi 

näinudki. Seda, et neile advendihommikud ei meeldi, 

tunnistab 18% õpilastest. Õpetajad on pakkunud väl-

ja ka mõtteid, mis muudaksid selle traditsiooni pare-

maks: advendihommik võiks hoopis aulas olla, need 

võiksid toimuda pigem mõnel vahetunnil ja kuulajaid 

võiks olla rohkem.  

Uus traditsioon, et iga klass peab koolimaja kaunista-

mises osalema meeldib peaaegu kõigile (81,8% õpe-

tajatest ja 26,5% õpilastest). Samas ütleb 51% õpi-

lastest, et neile see küll meeldib, aga nad ei viitsiks 

ise midagi teha. 18,2% õpetajatest ja 14,3% õpilas-

test on selle traditsiooniga samuti rahul, kuid ei suu-

da kaunistuste meisterdamiseks hästi aega leida.  

Seega võib öelda, et meie praegused jõulutraditsioo-

nid kooliperele üldiselt meeldivad. Jõulupeod võik-

sid samal kujul jätkuda ja koolimaja kaunistamine 

võiks ka edaspidi toimuda ühiselt.  
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Küsitlus: Kuidas kooliperele 

meeldivad meie kooli 

jõulutraditsioonid? 
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Joonis 2. Kuidas sulle meeldib see, et iga klass peab jõulu-
kaunistuste tegemises osalema? 



 

 
 

 

 

 

VS 

Vastused 

Seekord võitis õp Heili 3 punktiga. 

Õpetaja vs õpilane 

Pilt 1 Küsimused 

1. Mitu rühma on Kostivere Lasteaias? 

2. Kas Kostivere on küla või alevik? 

3. Mis logo on pildil? (pilt 1) 

4. Miks kunagi Soomes Piilupart Donald ära keelati? 

5. Mitmes hooaeg on sarjal „Õnne 13“ sel aastal? 

6. Mis linnas on mõõdetud Eesti kõige madalam õhu-

temperatuur? 

7. Miks ei ole trammi rattad tehtud šokolaadist? 

8. Kummal pool on tassil kõrv? 

9. Mis kuulub ühe hästi tehtud saapa juurde? 

Õiged vastused 

1. Kaheksa. (Täpsem vastus saab punkti) 

2. Alevik. 

3. Jõelähtme valla logo. 

4. Sest tal pole pükse jalas. 

5. 26. (Täpsem vastus saab punkti) 

6. Jõgeval (-43,5°C). 

7. Ei tea, küsige Tallinna Transpordiametilt. 

8. Väljaspool. 

9.  Teine saabas. 



 

 

1. Papüüruse laps 

2. Taevaelekter 

3. E-kooli maskott 

4. Ajaleheringi noorim liige 

5. Ajaleheringi ainus lind 

6. Jõulupraad 

7. Pealuu inglise keeles 

8. 125 · (89+1967) · (3½ - 45) · 0 ÷ 

384 = 

9. Pilvede nutt 

10. Tavaline piparkoogikuju 

11. Halloween’i kuu 

12. Andrease nimi tagurpidi  

*** 

Tädike sai esimest korda endale 

pangakaardi. 

Läheb poodi, kaup kassast läbi 

lastud. 

Müüja küsib: „Maksate sularahas 

või kaardiga?“ 

Tädike uhkelt: „Kaardiga!“ 

Sai siis kassatüdruku abiga oma 

plastikviguri õigesse auku topi-

tud, aga edasi ei tea, mida te-

ha…. 

Kassaneiu teatab: „Ütelge PIN!“ 

Tädike seisab natuke aega, mõt-

leb ja siis ütleb kõlava ja selge 

häälega: „PIN!“ 

*** 

Miks jõuluvana Aafrikas laste 

juures ei käi? 

Ükskord olla ta sinna läinud. Kü-

sinud lastelt, et kuidas käsi käib. 

Lapsed olid vastanud, et halvasti. Siis 

küsinud, et kuidas te sööte. Lapsed 

vastasid, et halvasti. Aga jõuluvana ei 

käi ju nende laste juures, kes halvasti 

söövad. 

*** 

Polikliinikust väljub mees ja korrutab 

omaette: „Neitsi? Sõnn? Kalad?... 

Pagan, ei mäleta!“ Mees läheb poli-

kliinikusse tagasi, avab arstikabineti 

ukse ja küsib: „Mis see mul oligi?“ 

„Vähk,“ vastab arst.  

„Aaaaa!“ ütleb mees ja läheb edasi 

korrutades: „Vähk, vähk, vähk…“ 

*** 

Kaupluses. 

“Tere, ma ostan need jalanõud.” 

“Tore, 100€ palun.” 

“!!??!! Aga hinnasildil on 50€?!” 

“Jah, kogemata on jäänud kampaania-

hind külge, tegelikult need maksavad 

100€.” 

“No olgu, siin on teile 100€.” 

“Oot-oot, te andsite ju ainult 

50€ !!??” 

“Ei ole, sellel on küll kirjas 50, aga 

tegelikult on see 100!” 

*** 

Maie sai koduülesande uurida oma 

sugupuud. 

Ta küsis emalt, kust on ta pärit. 

“Kurg tõi,” vastas ema. 

“Kas ka sinu tõi kurg?” päris Maie 

edasi. 

“Jah, ka minu tõi kurg,” vastas 

ema. 

“Ja vanaema?” 

“Eks vanaemagi tõi kurg.” 

Maie kirjutas vihikusse: 

“Meie peres pole kolm sugupõlve 

normaalset sünnitust olnud!” 

*** 

Mehe kolm küpsusastet: 

1. Usub Jõuluvana. 

2. Ei usu Jõuluvana. 

3. On ise Jõuluvana. 

Anekdoodid 
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Ristsõna 

NB! Lahenda ristsõna ja/või sudoku, too 
lahendus jaanuarikuu jooksul administ-
raatori või ajalehetoimetuse kätte ja 
võid võita üllatusauhindu! 



JAANUAR 

01. Valeria Jaakson 

04. Ron Marten Kosk 

04. Karl-Evert Kärvet 

04. Karl-Marcus Kärvet 

09. Mattias Ukanis 

10. Ketter Vohlbrück 

11. Lea Osanik 

11. Anni Egeli Kivikangur 

12. Dan Oskar Paavo 

14. Kätriin Otsma 

15. Emma Sepp 

16. Gerda Sikka 

20. Ain Närep 

24. Reili Valo 

25. Kertu Neidek 

25. Robert Majamees 

28. Sebastian Tuul 

29. Margit Nagel 

30. Loreen Lohe 

 

VEEBRUAR 

03. Oskar Lehtoja 

03. Marcus-Gregory Olli 

04. Karl Sebastian Idavain 

09. Triin Rahuküla 

09. Kert Tamm 

10. Sander Paldra 

14. Rosiina Meigas 

14. Birgita Lomp 

19. Talvi Treiberg 

23. Kadri Lill 

28. Eele Sekk 

28. Kirke Miller 

28. Markkus Maidla  

Palju õnne sünnipäevaks!!!  

 Kui teil on midagi, mida tahate 

meie kõigiga jagada, siis võite 

saata oma jutud, mõtted ja pildid 

aadressile 

tagapink@gmail.com 

 
Peatoimetaja Kirke Miller 

Ajalehetoimetuse liikmed: 

Kirke Miller 

Cassandra Terasma 

Liis Lestberg 

Andreas Alaveer 

Joonas Pääsuke 

Andrei Lestberg 

 

Ajalehega tegid koostööd: 

 

Sõnu ja komasid aitas õigeks 

seada õp Riina Kauppi. 

Täida tühjad ruudud! 

Igas ruudus, reas ja tulbas peavad olema Rooma 

numbrid I kuni IX-ni. 

Ükski number ei tohi reas, tulbas ega ruudus korduda. 

Rooma numbrite sudoku 


