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Klassijuhataja Riina: Aitäh, et olete nii erilised!
Mu armsad lõpetajad!
Mul on ühtlasi nii rõõmus kui ka kurb teid täna siin
laval näha. Te olete kenad ja pidulikud, säravad noored inimesed. Ma tunnen uhkust selle üle, et olete
jõudnud põhikooli lõpetamiseni ja et teist on sirgunud just sellised omapärased ja meeldejäävad isiksused, nagu te olete.

te täna lõputunnistust vastu võtmas olete. Ma jään
alati mäletama neid ühiseid hetki, mida koos kogenud oleme. Meie klassireise, klassiõhtuid ja klassiöid, meie jõulupidude etteasteid, ühiselt planeeritud
üritusi ja isegi paljusid ainetunde, kus oleme vahel
nii kõvasti naernud, et õppimisest ei olegi midagi
välja tulnud. Enamasti küll on need naljad olnud vist
minu kulul, sest olgem ausad, apsakaid mul ikka juhtub ja seda eriti just numbritega… Aga mul ei ole
selle vastu midagi, et teiega koos iseenda üle naerda.
:)

Samas teeb mind natuke kurvaks see, et tänase aktusega peame üksteisega hüvasti jätma. Või tegelikult
oleks õigem öelda „jällenägemiseni“, sest ma usun ja
loodan, et te tulete ikka aeg-ajalt siia koolimajja
Meil on täna küll lõpuaktus, aga see ei ole mitte aimeid vaatama ning kindlasti leiame põhjuseid ka välnult lõpp, vaid ka algus. Me kõik alustame tänasega
jaspool kooli mõnikord kokku saada.
uut eluetappi. Mina ei ole varsti enam kellegi klassiMäletan seda, kui viis aastat tagasi teie klassijuhata- juhataja ja teie peate leidma oma elus uue suuna,
jaks hakkasin. Kõik teie hulgas ei ole siin koolis küll mille poole liikuda. Ma tean, et paljudel on edasiõpnii pikalt käinud, aga ometi tundub mulle, nagu olek- pimise plaanid juba tehtud ja loodan, et ka teised
sin teid kõiki tundnud terve elu. Oleme koos kasva- suudavad endas selgusele jõuda. Ma usun, et üksnud ja õppinud, koos naernud ja mõnikord ka kur- kõik, mis valikuid te nüüd teete, on teie tulevik helvastanud, oleme olnud nagu üks pere. Ja tõsi on see, ge. Te olete omapärased, loomingulised, tegusad – te
et teist rääkides kasutan ikka sageli väljendit „minu olete erilised inimesed, vähemalt minu jaoks. Te olelapsed“. Sest seda te ju oletegi – kuigi praegu teie te kõik nii erinevad, kuid samas sobite nii hästi kokpoole vaadates ei näe ma mitte lapsi, vaid noori ini- ku. Ma olen õnnelik, et olen saanud teiega koos aega
mesi, kes on peagi juba täiskasvanud.
veeta ja teie seltskonda nautida.
Mul on väga kahju, et päris kõik „minu lapsed“ täna Aitäh selle kõige eest ja soovin teile imeilusat edasist
siiski siin laval ei istu. Ometi olen uhke teie üle, kes elu!
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Kõnesid üheksanda klassi kõnevõistluselt
***
Head kuulajad. Ma usun, et enamik teist tegeleb hobidega. Mõni teeb sporti, mõni laulab ning äkki keegi
tegeleb ka arvutiga. Mina näiteks tegelen e-spordiga
ning see on seotud arvutiga ja täna ma sellest tahangi
teile rääkida.
Mis asi on e-sport? E-sport ehk elektrooniline sport on
arvutipõhine tegevus, mis seisneb sellest, et mängitakse
arvutites ja võisteldakse omavahel. Näiteks lepime aja
kokku teise võistkonnaga ning sellel ajal oleme kõik
mängus kohal. On nii tulistamismänge kui ka strateegiamänge või siis mingeid automänge. On palju platvorme, kus peab registreerima ning nende kaudu saadki
võistkonna ja võimaluse saada oma punktidega edetabelisse.
Mis on e-spordi head küljed? 1. Sa saad sellega tegelda
oma kodus. Näiteks, kui sul peaks olema trenn kuskil
Tallinnas, siis sa jõuad alles õhtul koju ning sa oled
väsinud ja sa ei jõua enda koolitöid ära täita. Aga espordiga tegeledes ei pea kuskile tavaliselt minema. 2.
Seal on võimalik võita suuri auhinnafonde. Näiteks,
üks eesti e-sportlane nimega Robin Kool on tuhandeid
eurosid võitnud ja rändab igal pool maailmas. 3. See
arendab sinu inglise keele oskust, strateegilist mõtlemist ja suhtlemisjulgust.
Aga mis on e-spordi halvad küljed? 1. See võib rikkuda
nii su vaimset tervist kui ka füüsilist tervist. Kui liiga
palju sellega tegeleda, siis sa võid muutuda närvilisemaks ja ka su selg võib hakata valutama. 2. Sellest võib
liiga sõltuvusse jääda, selles mõttes, et sa võid loobuda
oma haridusest ning eraelust.
E-sport on väga hea hobi kui sa oskad sellega mõõdukalt tegeleda. Mulle meeldib väga e-sport, kuid kuna
ma kavatsen minna gümnaasiumisse, siis ma väga ei
saa sellega enam tegeleda. Seega soovitan proovida ise
otsustada, et kas hakata sellest karjääri tegema.
Tänan kuulamast ja kas on küsimusi?
Denis Baranov
***
Tere austatud kohalviibijad!
Kas te olete märganud, et paljudel inimestel on hommikuse rutiini juures üks ja sama asi? Selleks on aromaatne jook – kohv. Kohv aitab alustada hommikut,
annab võimaluse teha seltskondlikku pausi ja see on
olulisel kohal erinevatel kokkusaamistel. Võttes kas ise
kohvitass kätte või vaadates kedagi teist seda imelist
jooki nautimas, me enamuses ei mõtlegi, kuidas kohv
tervisele mõjub. Kas see on tervisele hea või halb?
Täna olengi siin selleks, et rääkida teile, kuidas mõjutab kohv inimese organismi ning kas see on meile kah-

julik või kasulik.
Järgnevalt tutvustan lähemalt kohvi negatiivseid külgi.
Tuntuim neist on sõltuvus, mis tekib naudinguhormooni dopamiini tõttu. Teine negatiivne külg – kofeiin mõjutab kesknärvisüsteemi, mille tagajärjel võivad tekkida
unehäired ja ärevus, lisaks võib suureneda ka depressioonisümptomite hulk. Ning kolmas halb omadus Suur kohvi tarbimine võib põhjustada liigset kaltsiumi
kadu luudest ja seetõttu võivad luud hõreneda.
Üks peamiseid argumente, mida tuuakse kohvi negatiivsuse kohta on kõrge vererõhk. Kuid uute uuringutega on kindlaks tehtud, et vererõhk tõuseb ainult algselt
ning peale kaheksat nädalat igapäevast kohvitarbimist
vererõhk normaliseerub. Lisaks soovitavad arstid madala vererõhuga inimestel just juua kohvi, et vererõhk
tõuseks.
Paljud kohvi negatiivsed omadused hakkavad organismile mõjuma liigsel kohvi tarvitamisel. Soovitavalt on
maksimaalne kohvi joomise kogus päevas 3 tassi.
Aga nüüd.. Kohvi positiivsed omadused, mis hakkavad
organismile mõjuma juba vähese kohvi joomise puhul.
Kohvi joomine langetab haigestumise riski diabeeti ja
mõningatesse vähivormidesse. Kohv parandab ka ajutegevust, näiteks parandab mälu, keskendumisvõimet ja
reaktsioonikiirust. Ka parandab kohv füüsilist võimekust, sest kofeiin lülitab ajus välja piirkonna, mis
tunneb ära väsimuse hormooni. Ning kõigele lisaks
võivad kohvist abi saada ka migreeni all kannatavad
inimesed. Migreeni puhul on inimese peaaju veresooned lõtvunud, aga kofeiin laiendab neid.
Kohv on väga põnev jook, mis mängib paljude inimeste
elus olulist rolli. Nagu just kuulda saite, on kohvil nii
positiivsed kui ka negatiivsed mõjud, kuid ühed ei ole
kaalukamad kui teised. Kuid erinevus tekib sellest, et
organismi hakkavad kiiremini mõjutama kohvi positiivsed omadused, sest need avalduvad kiiremini, aga negatiivsed peamiselt liigsel kohvi joomisel. Seega vastata küsimusele, kas kohv on halb või hea üheselt ei
saagi, sest kõik oleneb sellest, kui palju te kohvi joote.
Kuid minu sõnum teile, head kuulajad on, et kohv on
pigem hea asi ning soovitan seda kõigil juua normaalsetes kogustes. Aga eks lõplik otsus, kas kohv on kahjulik või kasulik jääb kõigil ikkagi ise teha.
Seisan rannal hommikune kohv käes
loodus koos minuga üles ööst ärkab
vastus peitub aurava lõhna võluväes
värskus meeltes ja mõistuses tärkab...
Loodan, et te saite teada midagi uut ja põnevat! Aitäh
kuulamast! Kas on küsimusi?
Mai-Liis Õun
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Koolipere annab lõpetajatele kaasa oma head soovid ja mõtted
"All the world’s a stage,
And all the men and women merely players;
They have their exits and their entrances;
And one man in his time plays many parts,
His acts being seven ages."
William Shakespeare
May everything you dream come true!
Agnes Kato

Astu kindlameelselt oma unistuste poole. Ela just
sellist elu, nagu sa oled unistanud, sest ainult sina
ise määrad selle milliseks sinu elu kujuneb!
Karin Vassil
9. klassile soovin, et nad leiaksid elus selle õige tee,
mis viiks unistuste täitumiseni ning julgete plaanide
realiseerumiseni. Aga enne teekonna
otsinguid tuleks enda jaoks selgeks teha, kas välja
valitud eesmärkide saavutamine teeb teid õnnelikuks.
Lisaks soovitan teil kindlasti arendada enda sisemaailma - lugeda raamatuid, vaadata häid filme,
kuulata kvaliteetset muusikat. Osata nautida
kunsti ja loodust. Seda kõike olenemata sellest, kellena te töötate, kus te elate ning milliseid muid asju
harrastate. Oskus täheldada ümbritsevas
maailmas sisu ja ilu tuleneb teie sisemaailma arengust ning rikastab teie igapäevast elu, tehes seda
kordades huvitavamaks ja sisukamaks.
Olga Saikovskaja

Head lõpetajad! Minu mõtted ja soovid teile on ilusasti kokku võetud järgmistes mõtteterades:

(Jaapani vanasõna).
Inimene on vaid siis õnnelik, kui ta leiab töö, mis
väärib tegemist, ja teeb seda hästi. (E. Merrill Root,
Ameerika luuletaja)
Elu on suur lõuend; maali sellele nii paksude värvidega kui oskad (Danny Kaye, Ameerika näitleja)

Õnne, edu ja armastust!
Eele Sekk

35.lend: "Õpetaja, kas me võiksime nii teha, et iga
trimestri lõpus, viimases tunnis, vaatame filmi?"
Õpetaja Annika: "Ainult sellisel juhul kui kõik töötavad kaasa ja me kuskilt maha ei ole jäänud!"
35.lend:"Olgu. Meile sobib." …
35.lend: "Õpetaja, meil on täna viimane tund. Me
pidime filmi vaatama." Õpetaja Annika: "Õigus küll.
Mis filmi te vaadata tahaksite?" 35.lend: "Vaatame
Simpsoneid. Ei, vaatame midagi muud. Ma ka ei tea.
Käsna-Kalle?" Õpetaja Annika :"Kui te nii kaua otsustate, siis te ei jõuagi filmi vaadata. Ma pakun teile
mõned loodusfilmid. Tehke sealt valik". ....
35.lend:"Õpetaja, see oli nii huvitav film. Uskumatu,
et inimesed päriselt nii võivad elada."
Hea 35.lend! Ma soovin teile unistuste täitumist,
püüelge oma eesmärkide suunas, olge valmis kompromissideks ning kui elu lööb teid rattalt maha, siis
tõuske püsti, pühkige tolm riietelt, tõstke ratas püsti
ja liikuge edasi. Kui üks variant ei toimi, siis alati on
mingi muu toimiv lahendus olemas, aga see tuleb
üles leida. Elu on seiklus! Edu teile teie valikutega!
Annika Pau

Alustamine on töö tähtsaim osa (Platon, vanakreeka
filosoof).
Ära mõõda ennast selle järgi, mida sa oled saavutanud, vaid selle järgi, mida sa oleksid pidanud oma
võimetele tuginedes saavutama (John Wooden,
Ameerika korvpallur ja treener).
Kui probleemi on võimalik sõnastada, on seda võimalik ka lahendada (E. H. Land, Ameerika leidur)
Kui tahad elus edasi jõuda, siis aita kõigepealt teisi

Unistage suurelt ja püüelge alati püstitatud eesmärkide poole. Uskuge endasse ja olge sama mängulised
ning elurõõmsad edasi. Edu Teile kõikidesse ettevõtmistesse!
Kadri Lill
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Intervjuu lõpetajate klassijuhataja Riinaga

Kuidas sa näed ennast kümne aasta pärast?
Kümne aasta pärast ma arvan, et ma olen endiselt
abielus oma mehega ja loodetavasti on meil majas
remont tehtud. Ja rohkem ma praegu ei oska arvata.
Mis sulle sinu töökoha juures kõige vähem meeldib?
Võib-olla see vastutustunne, et kogu aeg ma õpetajana ja klassijuhatajana tunnen, justkui mina oleksin
vastutav selle eest, et õpilastel oleksid õpitulemused
ja kõik oleks korras, aga kahjuks paljuski see minust
ju ei sõltu. See süütunne või vastutustunne on kogu
aeg minu sees ja see on üsna väsitav.
Räägi millestki, mida teismelisena tegid, aga mis
praegu tundub väga rumal.
Ma olin üsna mõistlik teismeline ausalt öeldes, aga
eks lollusi sai ikka ka tehtud. Näiteks sõbrannaga
öösel suvel ringi kolada kuskil heinamaa peal, heinapallide otsas keksida. See praegu tundub natuke totter.
Nimeta otsus, mida sa ilmtingimata ei kahetse,
aga vahel mõtled, kas see oli ikka õige.
Praegusel hetkel ütleks majaost. Ma ise oleksin võibolla korterit eelistanud ja ma siiamaani mõtlen, et
äkki oleks korteris lihtsam ja parem, aga ma ei saa
öelda, et ma kahetsen seda otsust päris.
Vali üks: aasta aega vanglas või aasta aega hullumajas.
Ma arvan, et vanglas, sest hullumajas võib hulluks
minna.
Mis on saladus, mida sa üles kasvades oma vanemate eest varjasid?
No ilmselt võib-olla mingid esimesed korrad, kui ma

näiteks alkoholi tarbisin. Aaa, suitsetamine! Jaa, ma
lasteaias suitsetasin. Mu vanemad seda siis ei teadnud.
Kes oli sinu esimene armastus?
No nüüd tagantjärele mõeldes, siis minu praegune
abikaasa võib-olla oligi minu esimene PÄRIS armastus. Eks mingid suhted olid varem ka, aga ma ei tea,
kas seda nüüd armastuseks saab nimetada.
Mis sind naerma ajab?
Väga paljud asjad. Kõige sagedamini võib-olla minu
enda lollused, kui ma midagi kogemata jälle valesti
teen või ütleme nii, et „puusse panen“ millegagi.
Mis on sinu lemmik lapsepõlvemälestus?
(Mõtleb pikalt) No see ei ole üks konkreetne mälestus, vaid see on mitmest korrast. Me suviti olime alati vanaema juures ja vanaema maja kõrval voolas
jõgi ja me käisime selle peal ise tehtud parvedega
parvetamas. Seal sai alati nalja ja sai märjaks ja tore
oli.
Mis oleks sinu jaoks täiuslik päev?
Esiteks alustaks sellest, et ei pea kella peale ärkama,
on aega tõusta, kui ise tahan. Sinna päeva kuuluks
kindlasti mõnus seltskond, hea toit ja kindlasti ilus
ilm. Ma olen külmavares, nagu paljud teavad, siis
võiks soe olla. Ja võib-olla võiks see päev olla kuskil
mingisuguses uues kohas, kus ma esimest korda näiteks olen. Reisil või kuskil, et kogeda midagi põnevat ja uut ka selle päeva sees.
Milline on sinu fetiš?
Kõrvarõngad! Kõrvarõngad, mul on neid (ma üritasin neid millalgi üle lugeda) mingi seitsekümmend
paari. Kõiki neid ma muidugi kogu aeg iga päev ei
kanna, aga mul on neid palju ja ma olen alati rõõmus, kui mulle neid juurde kingitakse.
Mida sa teeksid, kui sa ärkaksid ühel päeval üles
mehena?
Ma arvan, et ma oleksin alguses üsna šokeeritud. Kui
ma oleksin mingi suvaline mees, mitte keegi, keda
ma isiklikult tunneksin, vaid lihtsalt suvaline mees,
siis ma ilmselt püüaksin toime tulla mehena elades.
Millest mõtled, kui duši all käid?
Voh! Sellele on mul päris lihtne vastata, sellepärast
et sellest ajast saati, kui me majja kolisime, on meil
vee kokkuhoiu poliitika, kuna meil on selline reoveepaak, mis saab hästi ruttu täis. Nii et ma mõtlen, et
ma võimalikult vähe vett kulutaksin.
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Kas on Lõpetajad
midagi, mille tegemisest
oled kaua unistaküsitlustules
nud?
No kindlasti on. Üks asi on see, et puhata ja rohkem
aega võtta iseenda jaoks. Ma olen unistanud ülikooli
tagasi minekust, aga pole leidnud aega, et enda jaoks
selgeks mõelda, mida õppida või millega täpselt edasi minna. Ja ma usun, et neid asju on kindlasti veel,
näiteks igasugused reisid kuhugi, kuhu ma veel ei ole
jõudnud jne.
Millal sa viimati omaette laulsid?
Ma arvan, et see oli sel laupäeval ehk siis kolm-neli
päeva tagasi kodus koristades.
Kas on mingisugune koht, kuhu sa lähed, kui
kurb oled?
Otseselt mitte. Ma arvan, et selleks kohaks ongi minu tuba, kus ma saan üksi olla või oma kodu ikkagi.
Kas vahepeal tekib sul nisutoodete järele isu, kuigi sa neid süüa ei saa?
Jah, mõnikord kui pitsa lõhna tunnen, siis mõtleks
küll, et võtaks ampsu. Magusa peale eriti ei ole, aga
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juustukringel ja pitsa – need on need kaks asja, mida
ma vahel taga igatsen.
Kas sul on tekkinud mõne raamatutegelasega niiöelda side?
Elu jooksul kindlasti on neid raamatuid olnud päris
omajagu. Teismelisena just, kui mingisuguseid selliseid natuke armastusega seotud raamatuid sai loetud,
siis võis seda kindlasti juhtuda. Aga täiskasvanueas
võib-olla ma tooks välja elulooraamatud, millega on
seda juhtunud. Just kirjanike elulood, mille puhul
hakkad selle inimese elukogemust tõsisemalt võtma
kui näiteks mõne väljamõeldud tegelase oma.
Kas sa oled kunagi teinud midagi illegaalset? Kui
jah, siis mida?
No ikka olen. No juba see, kui ma kuueaastasena
suitsetasin, see oli kindlasti illegaalne. Olen läinud
vales kohas üle tee, vahele ka jäänud politseile sellega. Tõenäoliselt teismelisena liiga hilja väljas olemist oli ka kindlasti. Jah, olen teinud küll selliseid
asju.

Mida sa teeksid, kui…?
Tagapingis rubriigi „Mida teeksid, kui…“ mõte on Jaan: Kõnniksin WC-sse ja puhastaksin nina ära.
arendada inimeste fantaasiat ning panna proovile Denis: Midagi.
reageerimisvõime kummalistele küsimustele vastamisel. Üheksanda klassi erinumbris keskendume
just meie lehe peategelastele ning seega esitasime Loodame siiski, et kellelgi nii ei juhtu ja
küsimuse ainult neile ja nende klassijuhatajale. aktus sujub probleemideta. Edu ja tuult
Seekord uurisime neilt, mida nad teeksid, kui neil tiibadesse 35. lennule!
hakkaks lõpuaktusel ninast verd jooksma.
Õp Riina: Appike! Ma ar van, et otsiksin kähku
kuskilt taskurätti. Või noh, üritaksin kuidagi võimalikult märkamatult seda olukorda lahendada.
Johanna: No ma läheks võtaks kuskilt mingi
vati ja topiks ninna selle ja ootaks, kuni verejooks
ära lõppeb.
Elija: (Mõtleb pikalt) Ma ei tea, ma ar van, et
ma pühiksin selle ära, sest mind ei ole lõpuaktusel.
Kirke: Oh issand! Ma ilmselt läheks paanikasse
ja võimalik, et ma jookseks sealt saalist välja.
Cassandra: Oh my god! Ma r eaalselt ei tea. Ilmselt ma oleksin täielikus šokis. Ma jookseksin minema sealt.
Mai-Liis: Hakkaksin naer ma ilmselgelt.
Tutipeo aktusel saime ilma verejooksudeta hakkama.
Alisa: Ma ei tea, ar vatavasti paneks käe ette
lihtsalt ja istuks seal edasi.
Karoliine: J ookseksin saalist välja.
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Kes minevikku ei mäleta ...

1. klass

Karoliine

Alisa
2. klass

3. klass

Mai-Liis

Johanna
4. klass

5. klass

Cassandra
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… see elab tulevikuta

Jaan
6. klass

Kirke

7. klass

Denis

8. klass

9. klass

Õp Riina
Elija
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Lõpetajad küsitlustules!
Kirke

Kuidas sul praegu koolis läheb?
Normaalselt läheb vist, noh alati võiks nagu paremini
minna.
Kuidas plaanid valmistuda eksamiteks?
See on hea küsimus, no eks ikka palju õppides ja ma
üritan anda endast parima.
Mida plaanid pärast põhikooli lõpetamist teha?
Ma ei tea veel, aga ilmselt lähen ikka edasi õppima.
Kuidas iseloomustaksid enda klassi?
Ei, tegelikult mu klassil ei ole midagi viga, see on selline mõnus hubane klass ja tegelikult nendega on väga
tore koos olla vahepeal.
Mis on sinu jaoks kõige meeldejäävam mälestus
Kostivere Koolist?
Ta ei ole hea asi ja seda on ilmselt kuri öelda, aga see
on kindlasti õpetaja Mai.
Mida sa sooviksid tulevikuks oma praegustele klassikaaslastele?
Et neil läheks ikka hästi. Nad võivad vahepeal väga
nõmedad inimesed olla ja tüütud putukad, aga ma ikkagi soovin, et kõigil läheks hästi.
Milliseid soovitusi annad järgmise aasta üheksandale klassile?
Mis soovitusi anda? Ma ei teagi.
Kirjelda ennast lühidalt.
Hea asi on kindlasti see, et ma suudan väga loominguliselt ükskõik millele, mis elu ette toob, läheneda. Aga
mis on võib-olla halb, on see, et ma olen väga pirtsakas
ja mulle meeldib väga jonnida ja vaielda inimestega.
Millega sa vabal ajal tegeled?
Lugemisega ja vahepeal mängin klaverit, otsesemalt
kirjutan omaloomingut.
Millisena kujutad ette oma elu täiskasvanuna?
Ausalt ma ei oska seda ette kujutada.
Kui palju lapsi soovid tulevikus saada?
Ma ei oska laste koha pealt midagi öelda, aga ma tahan
endale kindlasti koera.

Kelleks tahtsid väiksena saada? Kas see unistus on
muutunud?
Kunagi, siis kui ma lasteaias käisin, siis ma tahtsin väga saada näitlejaks. Aga see unistus on muutunud sellepärast, et esiteks näitlejad ei teeni väga palju, kui sa just
ei ole mingi väga populaarne näitleja. Ja teiseks ka see,
et mulle ei jää asjad väga hästi meelde ja tekstide pähe
õppimine oleks väga keeruline.
Kust saad inspiratsiooni omaloominguliste klaveripalade loomiseks?
Väga ükskõiksete kohtade pealt tegelikult: vahel ma
lihtsalt istun klaveri taha ja hakkan mängima, aga vahel
ma võin näiteks eesti keele tunnis istuda ja teha mingisuguseid komade ülesandeid ja siis mul tuleb lihtsalt
mingisugune viisijupp pähe.
Denis

Kuidas sul praegu koolis läheb?
Hästi.
Kuidas plaanid valmistuda eksamiteks?
Õpin.
Mida plaanid pärast põhikooli lõpetamist teha?
Plaanin keskkooli minna.
Kuidas iseloomustaksid enda klassi?
Normaalne.
Mis on sinu jaoks kõige meeldejäävam mälestus
Kostivere Koolist?
Klassireis Soomes.
Mida sa sooviksid tulevikuks oma praegustele klassikaaslastele?
Nautige elu.
Milliseid soovitusi annad järgmise aasta üheksandale klassile?
Mata on lebo, kõik on lebo.
Kirjelda ennast lühidalt.
Introvertne, tagasihoidlik, sõbralik.
Millega sa vabal ajal tegeled?
Arvutiga.
Millisena kujutad ette oma elu täiskasvanuna?
Ma ei mõtle nii kaugele.
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Kui palju lapsi soovid tulevikus saada?
Ma ei mõtle nii kaugele.
Kelleks tahtsid väiksena saada? Kas see unistus on
muutunud?
Ma ei mäleta isegi kelleks ma tahtsin saada väiksena.
Milliseid arvutifirmasid sa eelistad ja miks?
Kui sa tahad kvaliteetseid tooteid, siis ma soovitan
Sonyt.

LEHT 11

Mai-Liis

Johanna

Kuidas sul praegu koolis läheb?
Suurepäraselt.
Kuidas plaanid valmistuda eksamiteks?
Õppides.
Mida plaanid pärast põhikooli lõpetamist teha?
Suve nautida.
Kuidas iseloomustaksid enda klassi?
Vahepeal sõbralik, vahepeal mitte. Vahepeal kohutav.
Mis on sinu jaoks kõige meeldejäävam mälestus Kostivere Koolist? Klassir eisid.
Mida sa sooviksid tulevikuks oma praegustele klassikaaslastele?
Kõike head.
Milliseid soovitusi annad järgmise aasta üheksandale
klassile?
Et nad ei oleks samasugused, nagu nad see aasta on.
Kirjelda ennast lühidalt.
Loominguline.
Millega sa vabal ajal tegeled?
Kunstiga.
Millisena kujutad ette oma elu täiskasvanuna?
Hästi kujutan.
Kui palju lapsi soovid tulevikus saada?
No ma ei soovi saada, aga … Ma ei tea, kaks. Ma lapsendan.
Kelleks tahtsid väiksena saada? Kas see unistus on
muutunud?
Ma tahtsin väiksena saada pruudiks, aga nüüd ma enam
pruudiks ei taha saada.
Millist toitu tahaksid valmistada, aga veel ei oska?
Ma ei tea. Sušit.

Kuidas sul praegu koolis läheb?
Päris hästi. Kohe lõppeb ära, nii et hästi.
Kuidas plaanid valmistuda eksamiteks?
Üks eksam on juba ära olnud. Selles suhtes lihtsalt asju
korrates ja puhates.
Mida plaanid pärast põhikooli lõpetamist teha?
Edasi Pelgulinna Gümnaasiumisse minna.
Kuidas iseloomustaksid enda klassi?
Kõige rohkem sõdiv, aga samas väga kokkuhoidev.
Mis on sinu jaoks kõige meeldejäävam mälestus Kostivere Koolist?
Oh my god… Ma ei teagi. Ma arvan, et praegusel juhul
on võib-olla tutipidu üks nende hulgast, sest see oli alles.
Aga üldiselt kõik meie klassireisid. Need on väga meeldejäävad.
Mida sa sooviksid tulevikuks oma praegustele klassikaaslastele?
Edu, jaksu ja kõike muud paremat, et nad saaksid elus
hakkama ja ei annaks alla.
Milliseid soovitusi annad järgmise aasta üheksandale
klassile?
Õppige, õppige, õppige, aga ärge unustage, et selle kõrval tuleb nalja ka alati saada.
Kirjelda ennast lühidalt.
Issand jumal, ma ei tea. Veidi hull, aga samas väga järjekindel. Ma alati lähen selle poole, mis ma tahan, kas või
üle laipade (naerab).
Millega sa vabal ajal tegeled?
Kas mul on vaba aega või? Lugemisega eelkõige. Ja magamisega. Ja päevitamisega
Millisena kujutad ette oma elu täiskasvanuna?
Mul on kindlasti oma maja ja hunnikus loomi ja see on
kõige tähtsam.
Kui palju lapsi soovid tulevikus saada?
Maksimaalselt kaks, ma ei taha neid väga.
Kelleks tahtsid väiksena saada? Kas see unistus on
muutunud?
Kõige naljakam on see, et mul pole olnud kunagi kedagi,
kelleks ma oleksin tahtnud saada. Reaalselt – kui lasteaias ka küsiti, siis minul ei olnud. Ja mul ei ole siiamaani seda otseselt tekkinud. Seega asi ei ole muutunud.
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Kuidas sulle meeldib olla ÕE eestvedaja ja kas kavatsed ka järgmises koolis ÕE-sse kandideerida?
Õpilasesinduse eestvedaja oli päris tore olla, see andis
väga palju uusi kogemusi. Ma veel mõtlen selle peale,
kas ma lähen järgmises koolis ka, sest siis on kümnes
klass ja arvatavasti raske, aga ma usun, et ma lähen ikkagi.

LEHT 11

Kas sulle meeldiks rohkem elada Eestis või Saksamaal? Miks?
Eestis on see, et siin on hea riigikord, siin on mugav
elada, aga Saksamaal on kõik palju odavam. Elukoha
pärast elaksin pigem Eestis.
Karoliine

Elija

Kuidas sul sel aastal koolis läinud on?
Mul on läinud väga hästi. Mõndade asjade puhul halvemini, kui oleksin oodanud, aga üldiselt ikkagi hästi.
Kuidas valmistusid eksamiteks?
Üldse… Null protsenti. Täiesti mitte midagi ei teinud.
Mida plaanid pärast põhikooli lõpetamist teha?
Ma käin suvel tööl ja siis lähen Saksa gümnaasiumisse.
Kuidas iseloomustaksid enda klassi?
Väga armas ja hea väike klass. Head suhted on kõikidega.
Mis on sinu jaoks kõige meeldejäävam mälestus Kostivere Koolist?
Kostivere Kooli Talent 2019.
Mida sa sooviksid tulevikuks oma praegustele klassikaaslastele?
Edu hea töökoha leidmisega.
Milliseid soovitusi annad järgmise aasta üheksandale klassile?
(Mõtleb pikalt) Olge viisakamad.
Kirjelda ennast lühidalt.
Vaikne. (naerab)
Millega sa vabal ajal tegeled?
Klaveri ja kitarriga enamasti.
Millisena kujutad ette oma elu täiskasvanuna?
Täiskasvanuna näeb minu elu välja täpselt samasugune
nagu praegu, aga kooli asemel on töö.
Kui palju lapsi soovid tulevikus saada?
Null.
Kelleks tahtsid väiksena saada? Kas see unistus on
muutunud?
Arheoloogiks. Jah, natuke ikka…

Kuidas sul praegu koolis läheb?
Ma ütleks, et päris hästi, aga saaks paremini.
Kuidas plaanid valmistuda eksamiteks?
Õpin ja käin konsultatsioonides.
Mida plaanid pärast põhikooli lõpetamist teha?
Lähen ametikooli ametit õppima. Toitlustusteenindajaks.
Kuidas iseloomustaksid enda klassi?
Naljakas, kokkuhoidev, rõõmus.
Mis on sinu jaoks kõige meeldejäävam mälestus Kostivere Koolist?
Ma arvan, et esimesse klassi tulek.
Mida sa sooviksid tulevikuks oma praegustele klassikaaslastele?
Tee seda, mis sulle meeldib ja usu endasse.
Milliseid soovitusi annad järgmise aasta üheksandale klassile?
Õppige kõvasti.
Kirjelda ennast lühidalt.
Vaikne, sportlik, sõbralik, abivalmis, heatahtlik.
Millega sa vabal ajal tegeled?
Spordiga.
Millisena kujutad ette oma elu täiskasvanuna?
Käin tööl ja tegelen spordiga. Ma tahan terve elu spordiga tegeleda.
Kui palju lapsi soovid tulevikus saada?
Kaks. Poiss ja tüdruk.
Kelleks tahtsid väiksena saada? Kas see unistus on
muutunud?
Kui kaua oled spordiga tegelenud?
Ma olen spordiga kolm aastat tegelenud ja tahan kindlasti jätkata.

LEHT 12
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sellega hakkama saaksin.
Milliseid riideid sa kunagi ei kannaks? Miks?
Ma ei tea, ma kannan seda, mis mulle meeldib ja mul ei
ole mingisuguseid piiranguid otseselt. Aaa, ma arvan, et
miniseelikut ma ei kannaks. See kõlab võib-olla imelikult, sest paljud minuvanused just kannavad miniseelikut, aga mind pole kunagi see tõmmanud.
Jaan

Kuidas sul sel aastal koolis on läinud?
Stressirohkelt, sest et ma mõtlesin üle lihtsalt väga palju. Üldiselt läks kiiresti see aasta.
Kuidas valmistusid eksamiteks?
Eesti keeles ma käisin paar korda konsultatsioonis. Siis
kodus läks paar tunnikest äkki. Ja vene keeleks ma ei
õppinud, matemaatikaks ka mitte ja siin ma olen nüüd.
Mida plaanid pärast põhikooli lõpetamist teha?
Edasi õppima minna.
Kuidas iseloomustaksid enda klassi?
Kõik on erinevad ja oma kiiksudega.
Mis on sinu jaoks kõige meeldejäävam mälestus
Kostivere Koolist?
Ma ei tea, mul on halb mälu. Ma ei mäleta.
Mida sa sooviksid tulevikuks oma praegustele klassikaaslastele?
Et nad jõuaksid kaugele, et na lõpetaksid kindlasti kõik
koolid ja et kõik nende eesmärgid saaksid täidetud.
Milliseid soovitusi annad järgmise aasta üheksandale klassile?
No peaasi on see, et nad lihtsalt keskenduksid koolile
ja käiksid kohal.
Kirjelda ennast lühidalt.
Oma arust kõige omapärasem. (naerab) Ma ei oska
nagu midagi välja tuua konkreetselt, aga midagi halba
ma ei ütleks ka enda kohta.
Millega sa vabal ajal tegeled?
Käin trennis: taiboks, klassikaline boks, või siis käin
jõusaalis või jooksmas, jalgrattaga sõitmas.
Millisena kujutad ette oma elu täiskasvanuna?
Ma tahaksin tulevikus mitut töökohta proovida läbi.
Tahaksin iseennast otsida ja arendada igasuguseid erinevaid külgi enda juures. Ja tulevikus on mul kindlasti
armastav pere ja palju lemmikloomi.
Kui palju lapsi soovid tulevikus saada?
No ma arvan, et esialgu oleks üks poiss ja siis tuleks
üks tüdruk… Või siis ikka poiss. Maksimaalselt kolm,
ma arvan. Ma tahaksin ühe veel lapsendada lastekodust.
Kelleks tahtsid väiksena saada? Kas see unistus on
muutunud?
Arstiks. Ja jah, sest ma kardan arste ja ma ei usu, et ma

Kuidas sul praegu koolis läheb?
Hästi.
Kuidas plaanid valmistuda eksamiteks?
Ma ikka õpin ja siis teen ära.
Mida plaanid pärast põhikooli lõpetamist teha?
Minna edasi kooli õppima ametit.
Kuidas iseloomustaksid enda klassi?
Tore klass.
Mis on sinu jaoks kõige meeldejäävam mälestus Kostivere Koolist?
Polegi midagi sellist.
Mida sa sooviksid tulevikuks oma praegustele klassikaaslastele?
Õnne.
Milliseid soovitusi annad järgmise aasta üheksandale
klassile?
Niimoodi ma ei oskagi öelda.
Kirjelda ennast lühidalt.
Seda ma ei oska ka.
Millega sa vabal ajal tegeled?
Istun arvutis.
Millisena kujutad ette oma elu täiskasvanuna?
Ma ei tea, ma ei oskagi öelda.
Kui palju lapsi soovid tulevikus saada?
Ei tea.
Kelleks tahtsid väiksena saada? Kas see unistus on
muutunud?
Algul mõtlesin, et politseinikuks, aga mõte kadus ära.
Mis on kõige meeldejäävam kala, mille oled püüdnud? Miks?
Forell sellepärast, et see oli lihtsalt nii suur ja ma ei uskunud, et siin jões nii palju on.

VS

Pilt 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Küsimused:
Mitu küla on Jõelähtme vallas?
Mis lipp on pildil? (pilt 1)
Mitu ringiharjutust (roheline ring) on teisel korrusel asuval tegevuste rajal?
Kui pikk on maailma pikim inimene?
Kus asub maailma kõrgeim pilvelõhkuja?
Millega mängitakse curlingut?
Mis võib olla kõige mõnusam asi, mis pähe kukub?
Kes on valge ja lillade jalgadega?
Sõduril on üks tikk ja ta peab sellega süütama
süütenööri, kamina ja sigari. Mille ta süütab esimesena?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vastused

Võitis õp Riina!

Õiged vastused:
34 (kes pakub lähemale, saab punkti)
Jõelähtme valla lipp
6
2,51 meetrit (kes pakub lähemale, saab punkti)
Saudi- Araabias
Harjaga
Padi
Viinamarju talluv jääkaru
Tiku

20 soovitust tulevastele üheksandikele:
1. Ära anna Kerdile pastakat, tervena sa seda tagasi ei saa.
2. Et hommikuti aega säästa, pese hambad kooli vetsus.
3. Õpetaja Irja tund on nagu teine söögivahetund. :)
4. Kasekese kommid on koolis sama väärtuslikud kui sõja ajal
sool.
5. Seina tuleb vaadata vähemalt üks tund päevas. (Barz,
14.03.2019)
6. WC kätekuivatuspuhurid kuivatavad riideid suurepäraselt.
7. Kui Monika läheb närvi, siis tuleb talle kalli teha.
8. Veesõda koolis teha on täiesti okei. Lumesõda ka.
9. Kooli akendest on väga tore asju välja visata.
10.Klassipildile tulge alati ükssarviku kostüümis.
11.Kui oled telefoni ära andnud, siis kaas jäta enda kätte. Eele tähelepanu on garanteeritud!
12.Proovi vähemalt korra end kooli WC-s üles puua.
13.Kõik õpetajad on invaliidid – nad istuvad ratastoolides.
14.Sörenit tuleb alati teietada (välja arvatud spordipäeval).
15.Matemaatikaklassis räägi, et sul on lilleallergia.
16.Pane end Talendile kirja ning päev enne üritust otsusta, mis etteastega esined.
17.Kui lund pole, sobivad kelgutamiseks ka kooli trepid.
18.Klassiööl kutsuge võimlas kõik vaimud välja.
19.Kui väikesed lapsed sind närvi ajavad, siis ütle, et sul on hommikused rohud võtmata.
20.Kui järgid kõiki neid näpunäiteid täpselt, siis lõpetad kooli suurepäraste tulemustega.

Lõpuklassi õpilased 2019. a

