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2019/2020 sügis 

Mis on tulekul? 

Meelelahutus!! 

Seletuskirjad õpe-

tajate päevast 

Sisukord 



Sellest õppeaastast võeti Kosti-

vere Koolis vastu kaks uuendust: 

digitunnid algklassidele ja pikad 

õuevahetunnid kõigile õpilastele. 

Kui digitunnid näivad noorema-

tele väga meeldivat, siis õueva-

hetundide osas on õpilastel eri 

arvamusi.  

Õuevahetunnid on selles mõttes 

väga meeldivad, sest seal saab 

värsket õhku hingata ning erine-

vate tegevuste kaudu üleliigset 

energiat kulutada. Samas aga on 

Eesti ilmad sageli sellised, et 

alati ei tahaks kaua õues olla. 

Seega oleks mõistlik läbi mõel-

da, kas tuleb ikka tingimata iga 

päev käskida õpilastel väljas ol-

la. Võib-olla tuleks leida ka teisi 

variante, mida pikkades vahetun-

dides teha, et õpilased saaksid 

erinevaid kogemusi. 

Kuna algklassidel on nüüdsest 

digitunnid, aga suurematel on 

arvutiõpetus ainult 5. ja 7. klas-

sis, siis ehk saaks mõnikord just 

vahetunni aega kasutada selleks, 

et ka vanemate õpilaste 

digioskusi arendada. Võib-olla 

saaks teha nii, et kui õues on 

väga halb ilm, siis oleks mõni-

kord hoopis digivahetund? See 

võiks toimida näiteks nii, et ühes 

digivahetunnis valmistavad õpi-

lased mingid internetipõhised 

ülesanded ette ning järgmisel 

korral lahendatakse neid digi-

seadmete abil. Kindlasti oleks 

see palju arendavam kui lihtsalt 

vihma käes külmetamine. 

Loomulikult nõuaks selline 

muudatus palju planeerimist ja 

tööülesannete jaotamist. Näiteks 

kes jaotab õpilastele ülesanded? 

Kes jälgib õpilasi, et nad tege-

leksid asjakohaste tegevustega? 

Millistes gruppides õpilased 

peaksid töötama? See kõik vajab 

läbimõtlemist, aga on sellegi-

poolest teostatav. Kuigi digiva-

hetundide läbiviimine oleks kee-

ruline, oleks see siiski väga aren-

dav. 

Seega on erinevaid lahendusi, 

kuidas pikki vahetunde võiks 

sisustada, kui õues on halb ilm. 

Tore on see, et meie peale on 

juba mõeldud ning vihmase või 

külma ilma puhul saame olla 

koolimajas sees. Siiski tuleks 

kaaluda erinevaid variante, mida 

arendavat võiks vahetundides 

läbi viia peale sportlike tegevus-

te. Ootame põnevusega, kas 

juhtkond on valmis selle peale 

rohkem mõtlema. 

Arvamus:  Kas nutiseadmes või õues? 
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Juhtkiri:  Tere jälle, hea aja-

lehelugeja! 

Peatoimetaja Cassandra Terasma 

Mina olen juba oma üheksa klassi siin 

koolis lõpetanud, aga kuna ma elan lä-

hedal ja mul on ka vaba aega piisavalt, 

siis otsustasin jääda ajaleheringi liik-

meks edasi. Ja uudis, mis uudis – nüüd 

olen ma ka ajalehe peatoimetaja! 

Mis me ikka minust siin räägime, lähe-

me ajalehe juurde. Siin lehenumbris 

saate Te väga palju põnevat lugeda, 

mõningaid ülesandeid ise lahendada ja 

muidugi on siin ka palju meelelahutust. 

Siit leiate intervjuud uute õpilastega: 

kus koolis nad enne käisid ja miks nad 

just Kostivere Kooli tulid. Intervjuu õp 

Evelynega, kes muidugi on varasematel 

aegadel ka siin Kostivere Koolis tööta-

nud. Veel on meil eksperiment toiduai-

nete kohta, kus uurime, kas keegi tun-

neb veidi töödeldud piltidelt enam-

vähem ära, mis toiduained seal on. 

Nende fotode põhjal lasime vastata nel-

jal õpilasel ja neljal õpetajal. 

Kostivere Koolis on sellest õppeaastast 

ka kohustuslikud õuevahetunnid, kus 

on igasuguseid tegevusi, mida õpilased 

teha saavad. Selle kohta me tegime kü-

sitluse iga klassiga, kas neile meeldib 

selline vahetund ja mis võiks nendele 

veel tegevustest meeldida, mida võiksi-

me kooliõue juurde soetada. Selle koh-

ta saab lähemalt lugeda ka siit kõrvalt, 

arvamusloost.  

Lisaks kõigele on selles lehenumbris 

erakordselt välja toodud mõningad 

õpilaste seletuskirjad nende tegemistest 

õpetajate päeval. 

Niisiis soovin teile head lugemist ja 

sügise lõppu/talve algust! :) 

VS 



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 sul oleks neli kätt?“. 

Saime järgnevaid vastuseid: 

• No ühest küljest, kui ma olin väike, mulle meeldis 

väga kududa ja heegeldada, aga nüüd, kui olen suu-

reks kasvanud, pole mul selleks aega, sest ma pean 

kogu aeg arvutis midagi kirjutama. Ja kui mul oleks 

neli kätt, siis ma teeksingi nii, et kahe käega kirju-

taksin arvutis ja kahe käega ma kooksin midagi to-

redat.  

• Mängiksin korvpalli. 

• Oleksin telefonis, kammiksin juukseid, teeksin mei-

ki ja vaataksin telekat. 

• Ma teeksin matemaatikat ja eesti keelt. 

• Ma arvan, et ma jõuaksin siis kodutöid kahe käega 

parandada, näiteks etteütlusi parandada. 

• Ma teeksin käsitööd ja samal ajal joonistaksin. 

• Mängiksin Kendamaga, ujuksin ja teeksin süüa ning 

viskaksin nelja palli. 

• Kui mul oleks neli kätt, siis ma tahaks, et kaks kätt 

oleks keha ettepoole nagu praegu ja kaks kätt oleks 

selja taga, et siis näiteks kuna ma olen õpetaja, siis 

oleks hea, kui üks laps küsib, siis ma saan talle sele-

tada kätega ja siis ma saaksin ka tagumiste kätega 

seletada mõnele teisele lapsele, mida ta peab tege-

ma. 

• Mina sööksin, õpiksin, oleksin telefonis ja kammik-

sin juukseid. 

• Kui mul oleks neli kätt, siis ma saaksin korraga teha 

nelja asja. Ühe käega näpiksin telefoni, teise käega 

teeksin süüa, kolmanda käega teeksin arvutis tööd ja 

neljanda käega treeniksin koera.  

• Ma laseksin need üleliigsed kaks ära võtta. 

• Ühe käega sööks, kahe käega teeksin samal ajal 

süüa juurde ja ühe käega õpiks. 

• Joonistaksin, teeksin süüa, teeks pai enda sõbrale ja 

teeks pilti.  

• Ma teeksin väga palju tööd.  

• Kui mul oleks neli kätt, siis ma saaksin veel rohkem 

tööd teha. Selles mõttes just, et palju kiiremini – 

ühed käed trükivad arvuti taga ja teised käed teevad 

midagi muud samal ajal. Nii et ilmselt oleksin ju 

veel produktiivsem.  

• Mul oleks kaks korda lihtsam kõiki asju teha. 
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Mida sa teeksid, kui…? 

Õpilaste seletuskirju õpetajate päevast 

Igal aastal toimub õpetajate päeval kindlasti mi-

dagi põnevat ja meeldejäävat. Osa õpilasi käitub 

võib-olla ehk veidi teisiti, kui tavalisel koolipäeval 

- tehakse nalja, võetakse veidi vabamalt ning pan-

nakse selle päeva õpetajaid proovile. Vaatame, 

mis toimus näiteks kaheksanda klassi tundides 

asjaosaliste endi silme läbi… 

 

Seletuskiri  

Mihkel Mäeste, 8. klass 

Ma jooksin kogemata klassis ringi. Läks natuke aega 

mööda ja laud lendas ümber (Argo ajas mind taga 

mingi joonlauaga). 

(Sinine pastakas ei töötanud) 

 

*** 

Seletuskiri 

Argo Artur Rosumovski, 8. klass 

Mina jooksin kogemata Mihklile otsa siis tema hak-

kas mind taga ajama. Siis ta hammustas ja jäi mul 

käsi punane. Valus on! 

Õpilase seletuskiri 

Nimi: Kaarel Kullik 

8. klass 

Mis juhtus? Tantsisin laua peal.  

Kus juhtus? Oma koduklassis. 

Millal juhtus? 10.40, 04.10.2019 

Palun kirjelda juhtunud olukorda või probleemi oma 

seisukohast. Tantsisin laua peal. 

Millised sündmused viisid probleemi tekkimiseni? 

Ma tahtsin laua peal tantsida.  

Kes oli veel asjaga seotud? Kas tunnistajaid oli? 

Matthias Pahkma oli asjaga seotud. Kõik klassiruu-

mis olid tunnistajad. 

Kuidas sa saaksid probleemi lahendada? Rohkem ei 

tantsi laua peal. 

Kuidas sa kavatsed edaspidi käituda, et probleem ei 

korduks? Ei tantsi laua peal. 

 

Aitäh teile, kallid õpilased, et oma kogemusi meie-

ga jagasite! 



Seekordses eksperimendis uurisime, kui hästi tun-

nevad meie koolipere liikmed piltide pealt ära toi-

duained. Esitasime neljale õpilasele ja õpetajale 

kuus veidi töödeldud fotot, millest igaühe peal oli 

erinev toiduaine. Seejärel palusime neil kommen-

teerida, mis toit nende arvates pildil on. Vaatame 

kuidas neil läks! 

 

Fotod olid sellised: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastused: 

Õp Katrin 

1. pilt: Esimene pilt on meduus. 

2. pilt: Pilt number kaks on trühvlid või kuivatatud 

ploomid. Trühvlid vist. 

3. pilt: Number kolm on mingi moos, ma ei tea, mingi 

ollus (naerab). 

4. pilt: Number neli on kapsaleht. 

5. pilt: Number viis on makaronitoode. 

6. pilt: Number kuus on terasai või sepik. 

 

Õp Marko 

1. pilt: Ma ei saa sellest pildist väga hästi aru, pildi-

kvaliteeti vaadates tundub, et seal on mingid seemned 

sees. Tundub, et see on mingi ananassilõik. Väga hele 

pilt, aga näeb välja nagu ananassilõik. 

2. pilt: Näevad välja nagu rosinad. Mustad, ära kuiva-

tatud, rosina kujuga näevad välja. 

3. pilt: Pildist väga värvi ei saa aru, kuid see näeb väl-

ja nagu moos, ma ütleksin mustsõstramoos isegi 

peaaegu. 

4. pilt: See on… Värviga vaadates näeb välja nagu 

lehtkapsaleht. See on siis selline lehtkapsaleht, mida 

on siis võimalik katki lõigata ja valgus ja värv tundu-

vad olevat täitsa kapsa moodi.    

5. pilt: Spiraal, see on kindlasti makaron, sellepärast 

et see on spiraalne makaron. 

6. pilt: Kuues on hästi lähedalt võetud leib/sai. Siin 

on sellised augud, see on poorne. 

 

Õp Sören 

1. pilt: Ma ei tea. 

2. pilt: Mustikad. 

3. pilt: Ketšup. 

4. pilt: Kapsaleht. 

5. pilt: Makaron. 

6. pilt: Sepik. 

 

Õp Karin 

1. pilt: Banaan. 

2. pilt: Must pipar, terapipar. 

3. pilt: Ketšup. 

4. pilt: Kapsas. 

5. pilt: Makaron. 

6. pilt: Sepik. 
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Eksperiment! 
Mis toiduaine on pildil? 

Eksperimendi õiged vastused leiad järgmiselt lehelt! 

1. pilt 2. pilt 

3. pilt 

4. pilt 6. pilt 

5. pilt 
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Õuna-puruvorm 

Jahedatel sügisõhtutel on mõnus rüübata 

kuuma teed ja selle kõrvale midagi magusat 

hammustada. Siin ongi üks tore retsept, kus 

saate ära kasutada talveks varutud õunu. 

Vaja läheb: 

100g suhkrut 

225g võid (tükkideks lõigatud) 

110g nisujahu 

100g kaerahelbeid 

450g õunu 

15g pehmet pruuni suhkrut 

Kuidas teha? 

Kõigepealt eelsoojenda ahi 190˚C. Pane suhkur, 

kaerhelbed ja 100 g jahu kaussi ning sega kõik kok-

ku. Lõika või tükkideks ja pane see segu sisse. Hõõ-

ru võid segu sees, kasutades oma näppe. Koori õunad 

ja lõika veeranditeks. 

Sega õunad pruuni suhkru ja 10 g jahuga kokku. Pa-

ne õunasegu suurde kuumakindlasse nõusse. Pane 

või, kaerahelveste ja jahu segu õunasegu peale. Küp-

seta vormi 50 minutit, kuni see on kuldpruun. Jäta 

vorm jahtuma kümneks minutiks, kuni see on söömi-

seks valmis. 

Head isu! 

 

Kerd Roland, 5. klass 

1. pilt: Banaan. 

2. pilt: Rosinad. 

3. pilt: Moos. 

4. pilt: Ma arvan, et  merekarp. 

5. pilt: Ma ei tea. Makaronid, sest need tunduvad nii. 

6. pilt: Sepik, sest seal on terad sees.  

 

Dan Oskar 6. klass 

1. pilt: Ära külmutatud banaan, sest see näeb väga ba-

naani moodi välja. 

2. pilt: Ära kuivanud mustsõstrad äkki. 

3. pilt: Mingi šokolaadikreem, ärasulatatud šokolaad. 

4. pilt: Kapsaleht, sest see näeb väga kapsalehe moodi 

välja. 

5. pilt: Makaron. 

6. pilt: Sai. 

 

 

 

Gerda 7. klass 

1. pilt: Number üks on kurk. 

2. pilt: Number kaks on äkki rosin. 

3. pilt: Number kolm on ketšup äkki. 

4. pilt: Number neli on kapsa üks lehtedest. 

5. pilt: Number viis on makaron. 

6. pilt: Number kuus on seemnetega leib või sai. 

 

Nathali Lužkov, 8. klass  

1. pilt: Üks on nagu millimallikas, sest siin keskel on ta 

ajud ja siis seal äärtes on nagu veel midagi.  

2. pilt: Mingid kuivanud marjad. Oot-oot-oot… Musti-

kad. No sellised sinist värvi, krimpsu tõmmanud. 

3. pilt: Kolmas on nagu meie kooli puding. Selline pole 

väga vedel. 

4. pilt: Kapsaleht, sest see näeb välja nagu kapsaleht.  

5. pilt: Makaron! No ta on selline krussis ja makaronid 

ongi sellised.  

6. pilt: Mingi sepik või sai, mis on seemnetega, sest ta 

on nagu sai, millel on seemned sees.  

TOIDUPINK 
Andreas Alaveer 

Eksperimendi vastused: 1. pilt - banaan; 2. pilt - pipraterad; 3. pilt - ketšup; 

 4. pilt - kapsaleht;  5. pilt - makaron;  6. pilt - seemnesai 



Kuidas Te sattusite Kostivere Kooli tööle? 

Mina sattusin Kostivere Kooli tööle nii, et ma tulin 

siia kanti elama, sest siin on imeilus loodus, toredad 

inimesed. Me ehitasime siia maja endale ja siin on 

väga hea lähedal koolis tööl käia. Ma olen siin koolis 

ka enne töötanud ja mul olid selle kooliga positiivsed 

kogemused, mõned tuttavad ja siia oli väga hea tulla. 

Kus ja kellena Te veel töötanud olete? 

Ma olen töötanud õpetajana. Eelmine töökoht oli mul 

Tallinna Mustamäe Gümnaasiumis, kus ma õpetasin 

algklasside lapsi ja natukene ka neljanda-viienda 

klassi lapsi eesti keeles. Suviti olen ma nooremas põl-

ves töötanud päris erinevatel erialadel: olen olnud 

sekretär, olnud taimekasvataja ja päris mitmeid ame-

teid veel – nagu Hunt Kriimsilm. 

Mis on Kostivere Koolis muutunud võrreldes eel-

mise korraga, kui siin töötasite? 

Siin on palju muutunud. Pea tundmatuseni on muutu-

nud kooli keskkond: vahepeal on tehtud suurepärane 

remont, siin on palju uusi digivahendeid, siin on uus 

ja ilus mööbel, seinad, põrandad, laed kõik on korras 

ja ilusad. Siia on hea tulla õppima ja õpetama. Väga 

meeldiv koolikeskkond on. Siin on näha ja tunda, et 

on mõeldud õpilasele – õpilasel on siin palju teha va-

hetunnis, kui me vaatame kooli koridore või kooli 

ümbrust. Siin on uus koolikorraldus seoses õuevahe-

tundidega, mis on suurepärane, sest see kestab ka 

pool tundi, mida ei ole paljudes teistes koolides. Ka 

õpetajale on siin palju mõeldud, et õpetajal oleks hea 

töötada. Kool on väga hästi juhitud. See ongi muutus. 

Mis mulje on jäänud Kostivere Kooli õpetajatest 

ja õpilastest?  

Kostivere Kooli õpetajatest on siin vanu tuttavaid 

kolm, teised on kõik uued ja noored ja neid on tore 

vaadata. Igaüks on oma ala entusiast, õpetab hoole ja 

armastusega. Õpetajad on iseteadvad ja targad ja 

hoiavad oma õpilasi. Õpilased on ka vahvad. Eelmi-

ses koolis oli mul peaaegu poole suurem klass, nüüd 

on mul esimeses klassis 15 õpilast kõigest, mis on 

nagu väike pere jälle. Esimese klassi õpilased on väga 

toredad, neil on sära silmis, kõik tahavad targaks saa-

da. Veel ma õpetan viiendat ja kuuendat klassi, ne-

mad on natukene suuremad ja kogenumad, juba tea-

vad, mida tahavad, neil on omad nõudmised, aga isee-

nesest nad on ka vahvad. Nemad oskavad juba küsida 

ja tegelikult on nad loomingulised ja tahavad ka õppi-

da. Kõik teavad, et kooli tullakse õppimise pärast ja 

mõnusa seltskonna pärast.  

Kuidas saate läbi oma klassi õpilastega? 

Ma usun, et ma saan hästi nendega läbi. Minu klassi 

õpilased on enamasti tüdrukud, kümme tüdrukut ja 

viis poissi. Ma arvan, et me mõistame päris hästi üks-

teist. Nad arvestavad üksteisega ja arvestavad ka mi-

nuga. Nad juba teavad, missugused reeglid meil klas-

sis on ja nad arvestavad nendega. Siis me saamegi 

kõik hästi läbi, kui me toimime ühiselt.  

Mis Teile õpetajatöö juures meeldib ja mis ei meel-

di? 

Õpetajatöö juures on kõige rõõmsam kindlasti see, et 

õpetaja näeb, kuidas laps saab järjest suuremaks ja 

targemaks. Ja kui õpetaja näeb, et laps oskab kasutada 

seda õpitud tarkust, siis see ongi kõige suurem tasu. 

Laps, kes tunneb uhkust oma tarkuse üle, oskab seda 

kasutada ja on ise õnnelik selle üle, see on kõige pa-

rem. Muidugi võib ju arvata, et esimesel septembril 

on lilled väga tähtsad ja viimasel koolipäeval ka, aga 

tegelikult on tore just see, kui vaadata oma endiseid 

õpilasi, kes kuhu on jõudnud – see on see kõige suu-

rem rõõm.  

Aga mis ei meeldi? Ma ei saagi öelda, et midagi ei 

meeldiks, kurvaks teeb lihtsalt see, kui keegi ei taha 

midagi teha või ei taha teada saada ilmselt. No mis 

seal ikka olla saab, mis ei meeldi – lapsed on toredad, 

noored on toredad. 
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Intervjuu õp Evelynega 



Millega Te vabal ajal tegelete? 

Vabal ajal ma tegelen oma koeraga, tegelen oma aia-

ga, kasvatan oma taimi, köögivilju ja lilli, vaheteva-

hel käin metsas, loen raamatuid, käin teatris. 

Kelleks tahtsite väiksena saada?  

Ma arvan, et ma tahtsin väiksena saada õpetajaks. 

Mul oli kindlasti eeskujuks minu enda algklasside 

õpetaja, aga enne kooli, ma mäletan, muidugi ma 

tahtsin baleriiniks saada, muidugi tahtsin ka arstiks 

saada. Aga hilisem elu ilmselt ongi seostunud mul 

õpetajaametiga.  

Iseloomustage ennast lühidalt. 

Ma arvan, et ma olen kannatlik, uudishimulik, mulle 

meeldib käia erinevates kohtades… Aitab küll. 

Kus koolides Te ise õppinud olete? 

Ma olen õppinud Türi Keskkoolis, lõpetasin Türi 1. 

Keskkooli, sest kooli nimetus muutus. Siis ma olen 

õppinud Tartu õpetajate seminaris ja lõpetanud Tartu 

Ülikooli. 

Mida soovite ajalehelugejatele veel öelda? 

Mina sooviksin öelda, et säilitage positiivne meel ja 

uudishimu, see on see, mis viib edasi. 
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Saame tuttavaks uute õpilastega, 

kes meie koolis sel õppeaastal 4.-

8. klassis alustasid. 

 

Mirell Kristovald (4. klass) 

Kus koolis sa varem käisid? 

Vändra Gümnaasiumis.  

Miks valisid Kostivere Kooli? 

Sest see on hubane ja väike.  

Mis mulje on sulle jätnud sinu 

klassikaaslased? 

Hea mulje.  

Kuidas suhtusid sinu eelmised 

klassikaaslased sellesse, et kooli 

vahetasid? 

Halvasti.  

Võrdle mõne lausega oma endi-

seid ja praeguseid õpetajaid. 

Minu praegune õpetaja näiteks on 

väga hea ja normaalne, nagu õpeta-

ja ikka peab olema, aga eelmises 

koolis mul oli selline õpetaja, kes 

üldse ei saanud meist aru ja ta ei 

saanud meiega üldse hakkama.  

Kas oled saanud siit koolist ka 

uusi sõpru?  

Jaa.  

Millega sa vabal ajal tegeled?  

Ma ei teagi. 

Iseloomusta ennast lühidalt. 

Ma ei tea.  

Mida sa teeksid, kui sul oleks neli 

kätt?  

Ma arvan, et ma teeks siis mitut 

tööd korraga.  

 

Rahel Raikna (7. klass) 

Kus koolis sa varem käisid? 

Ma käisin enne Tallinna Mustamäe 

Gümnaasiumis. 

Miks valisid Kostivere Kooli? 

Sellepärast, et ma kolisin siia lähe-

dale ja Loo koolis olid 7. klassid 

ülerahvastatud. 

Mis mulje on sulle jätnud sinu 

klassikaaslased? 

Väga toredad ja sõbralikud. 

Kuidas suhtusid sinu eelmised 

klassikaaslased sellesse, et kooli 

vahetasid? 

No nad ütlesid, et nad on kurvad, 

aga ma päriselt ei tea. 

Võrdle mõne lausega oma endi-

seid ja praeguseid õpetajaid. 

No siinsed õpetajad on palju noore-

mad ja lahkemad minu eelmiste 

õpetajatega võrreldes.  

Kas oled saanud siit koolist ka 

uusi sõpru?  

Väga palju.  

Millega sa vabal ajal tegeled?  

Kunstikooliga ja võib-olla ajalehe-

ringiga.  

Iseloomusta ennast lühidalt. 

Ei oska. Ma arvan, et ma olen sõb-

ralik ja tore, aga ma pole selles kin-

del.  

Mida sa teeksid, kui sul oleks neli 

kätt?  

Mul võib-olla oleks palju lihtsam 

koristada.  

 

Mariette Virve (8. klass) 

Kus koolis sa varem käisid? 

Ma käisin esimesed kolm aastat 

Kuusalu Keskkoolis, 4.-6. klass 

Neeme Algkoolis ja 7. klass uuesti 

Kuusalu Keskkoolis. 

Miks valisid Kostivere Kooli? 

Kuna mul olid siin juba tutvused 

olemas. 

Mis mulje on sulle jätnud sinu 

klassikaaslased? 

Päris hea, saan kõikidega hästi läbi, 

probleeme pole. 

Kuidas suhtusid sinu eelmised 

klassikaaslased sellesse, et kooli 

vahetasid? 

Suhteliselt kurvad olid. 

Võrdle mõne lausega oma endi-

seid ja praeguseid õpetajaid. 

Kostivere õpetajad on palju pare-

mad, ainult Kuusalus oli ajalooõpe-

taja parem. 

Kas oled saanud siit koolist ka 

uusi sõpru?  

Jah, olen küll. 

Millega sa vabal ajal tegeled?  

Olen sõpradega ja lihtsalt kodus. 

Iseloomusta ennast lühidalt. 

Olen heasüdamlik, hooliv ja sõbra-

lik, püüan kõikidega läbi saada ja 

häid suhteid hoida. 

Mida sa teeksid, kui sul oleks neli 

kätt?  

Ei oska kommenteerida. 

Saame tuttavaks uute õpilastega! 
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Huvitegevuse galerii 

Kooliaasta avaaktus 

Kooli sünnipäeva 
aktus 

Vilistlaste kokkutulek 

Kontserdid mõisas 

Muusikapäeva  kontsert 

Spordinädal 

Toimunud üritused 

01.09 Kooliaasta avaaktus 

12.09 Etendus “Näed, see seal“  

13.09 Kooli sünnipäeva aktus 

13.09 Vilistlaste kokkutulek 

23.-27.09 Spordinädal 

01.10 Muusikapäeva kontsert  

04.10 Õpetajate päev  

17.10 Kontserdid mõisas 

18.10 Ettelugemispäev  

“Näed, see seal” 

Õpetajate päev 

Ettelugemispäev 



Kuna sellel õppeaastal lisandusid meie kooli vahe-

tundidele kohustuslikud õuevahetunnid, viisime selle 

kohta õpilaste hulgas läbi küsitluse. Kõigepealt uuri-

sime, kas õuevahetund on nende hinnangul parajalt 

pikk. Seejärel tahtsime teada, millega õpilased õue-

vahetundides tavaliselt tegelevad. Lisaks sellele küsi-

sime, mis vahendeid võiks nende arvates väljas veel 

olla, et õuevahetunnid oleksid huvitavamad. 

Küsitlusele vastas kokku 125 õpilast, kellest 61 käib 

algklassides ja 64 vanemates klassides. Suurema osa 

vastanute hinnangul on õuevahetund parajalt pikk – 

nii vastas 62,3% noorematest ja 35,9% vanematest 

õpilastest. Sellegipoolest leidis 24,6 protsenti alg-

klassilastest ja 29,7 protsenti ülejäänud õpilastest, et 

õuevahetund on liiga lühike. Samas arvab 13,1% 

vastanuid algklassidest ja 34,4% 5.-9. klassist, et 

õuevahetund on liiga pikk. 

Kui uurisime, millega õpilased pikkades vahetundi-

des tegelevad, selgus et kõige populaarsem tegevus 

on niisama istumine või jalutamine. Palju turnitakse 

ka heinapallidel, mängitakse pallimänge ja kõnnitak-

se tasakaaluliinil. Osale õpilastest seevastu meeldib 

mängida Kendamaga või hularõngast keerutada. Vä-

hesemal määral on neid, kes mängivad lauatennist, 

Twisterit või discgolfi. Lisaks leidub mõningaid, kes 

vaatavad hea meelega lihtsalt pealt, mida teised tee-

vad.  

Küsimusele „Mis vahendeid võiks väljas veel olla, et 

õuevahetunnid oleksid huvitavad?“ vastates toodi 

välja järgnevaid variante: tasuta Kendamad, turni-

misasjad, kiigud, ronimisrada, batuut, suured kivid, 

minigolfirada, soojendusega pingid, muruniidukid, 

kardirada, söök, puuonn ja tõukeratta ramp. 

Selleks, et teada saada, mida juhtkond õuevahetundi-

dest arvab, küsisime kommentaari kooli direktorilt 

Olga Saikovskajalt.  

Direktori kommentaar: 

Kust tuli idee hakata läbi viima õuevahetunde? 

Me käisime ühes teises koolis vaatamas, kuidas ne-

mad teevad õuevahetundi ja õpetaja Karini ettepane-

kul hakkasime neid tegema ka Kostivere Koolis. 

Kas Teie hinnangul on pool tundi õuevahetunni 

jaoks sobiv pikkus? 

See võiks ju ka pikem olla, aga kahjuks me ei saa 

endale seda lubada, muidu koolipäev lõppeks alles 

kell neli, kui me veedaksime õues näiteks tunni või 

poolteist. 

Küsisime õpilastelt, mis vahendeid võiks väljas 

veel olla, et õuevahetunnid oleksid huvitavad. 

Välja pakuti, et meil võiks olla veel näiteks tasuta 

Kendamasid, turnimisasju, kiike, ronimisrada, 

batuuti, suuri kive, minigolfirada, soojendusega 

pinke, muruniidukeid, kardirada, midagi süüa, 

puuonni või tõukeratta rampi. Kas Teie arvates 

on tõenäoline, et kool mõne neist soetaks? 

Väga head mõtted! Mulle väga meeldivad kõik need 

ettepanekud ja ma võin rõõmuga teatada, et meil on 

tulemas skate-park. Ma ei tea, kui kiiresti see nüüd 

tuleb, aga projekt on olemas ja varsti hakatakse seda 

ehitama. Aga mis puudutab ronimisrada, siis meil on 

plaanis teha projekti tasakaaluraja kohta. Äkki siis 

tuleb mõni hetk siia tasakaalurada. Kendamasid poi-

sid ja tüdrukud võiksid teha tehnoloogiaringis ise, 

see oleks ju tore. 
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Küsitlus: Mida arvatakse 

õuevahetundidest? 



 

 
Teise klassi isadepäevateemalisi kunstitöid: 
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Õpilaste omalooming 



 

9. klassi õpilaste ingliskeelsed koomiksid: 
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Õpilaste omalooming 



 

 
 

 
 
 

VS 

Osalejate vastused 

Seekord jäi tulemus viiki! 

Küsimused 

1. Mitu värvilist ringi on kooli hoovi asfaldil? 

2. Mis tänaval asub Kostivere Meie pood? 

3. Mis kool on pildil? (Pilt 1) 

4. Mis riigi pindala on 17 100 000 km²? 

5. Kui suur on maailma rahvaarv? 

6. Kes on USA peaminister? 

7. Mis on koolis radiaator või aknalaud? 

8. Kes kannab kõige suuremat mütsi? 

9. Kuhupoole lendavad kõik linnud? 

 

 

Õiged vastused 

1. 114 (täpsem vastus saab punkti). 

2. Mõisa tee. 

3. Kostivere kool. 

4. Venemaa Föderatsioon. 

5. Umbes 7,58 miljardit (täpsem vastus saab punkti). 

6. USA-l ei ole peaministrit. 

7. Iste vahetunnis. 

8. See, kellel on kõige suurem pea. 

9. Sinnapoole, kuhu näitab nende nokk. 

Pilt 1 

Õpetaja vs õpilane 



 

 

Mees ostab korteri ja küsib 

maaklerilt: 

„Kas see on vaikne kant? Naab-

rid ei sega?“ 

„Mis te nüüd, täielik vaikus! 

Eelmisel kuul lasti endine oma-

nik maha. Mitte keegi ei kuul-

nud lasku!“ 

*** 

Lennukistjuardess teadustab: 

„Me lendame viie tuhande 

meetri kõrgusel!“ 

Üks reisija astub ligi ja ütleb: 

„Tehke, palun, uks lahti, ma 

väljun!“ 

„Nalja teete?“ kogeleb stjuar-

dess. 

„Palun avage!“ 

Stjuardess astub lendurite kabiini:  

„Siin on üks reisija, kes soovib väl-

juda. Mul on tunne, et ta on pisut…“ 

„See paks mees punase jopega?“ 

küsib piloot. 

„Jah, valge mütsiga!“ 

„Tee talle lahti! Ta väljub siin alati!“ 

*** 

„Mispärast on tabletil keskel selline 

triip?“ küsib haige arstilt. 

„Sest kui te ei taha seda sisse võtta, 

siis me keerame selle teile kruvikee-

rajaga…“ vastas arst. 

*** 

Siil kukub auku ja otsib väljapääsu: 

„Kui mul siit praegu välja ronida ei 

õnnestu, siis pean koju minema ja 

redeli tooma.“  

*** 

Usuõpetuse tunnis selgitab õpetaja 

lastele, et inimesed põlvnevad 

Aadamast ja Eevast. 

„Aga minu isa ütles, et me põlv-

neme ahvidest,“ vaidleb Juku 

vastu. 

„Teie perekonna probleemid 

mind ei huvita!“ vastab õpetaja. 

*** 

„Millal te märkasite, et teie auto 

on ärandatud?“  

„Eile õhtul. Tulin restoranist, te-

gin auto ukse lahti, istusin rooli 

taha, tahtsin hakata liikuma, aga 

autot ei olnud!“ 

*** 

„Miks teie kui taimetoitlane sööte 

jäneseliha?“ 

„Ma teen seda kättemaksu pärast. 

Need paganama jänesed söövad 

ju kapsast!“ 

Anekdoodid 
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Ristsõna 
1. Kes oskab, see teeb, kes ei oska, see 

… 

2. Riik, mille rahaühik on grivna. 

3. Nerd eesti keeles. 

4. Mis kuu algas selle aasta 31. näda-
lal? 

5. Tuhlis. 

6. Oomi tähis. 

7. Ooperi lõbusam variant. 

8. Ungari rahvustoit. 

9. Karakter. 

10. „Mona Lisa“ autor. 



NOVEMBER 

02. Andre Niitmäe 

04. Norman Talvoja 

06. Lauri Gerne 

08. Eric Põliste 

08. Henri Mänd 

09. Tormi Treiberg 

11. Katarina Matveus 

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 

03. Mirell Kristovald 

06. Sirje Hollo 

07. Martin Jerlakas 

09. Heivi Mäekivi 

11. Alisa Bairamjan 

15. Johannes Ojala 

22. Bryan Cristofer Varik Pires 

27. Anni Laanejõe 

28. Josua Barz 

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 Cassandra Terasma 

Ajalehetoimetuse liikmed: 

Cassandra Terasma 

Jüri-Kevin Lestberg 

Liis Lestberg 

Andreas Alaveer 

Joonas Pääsuke 

Rosiina Meigas 

Andrei Lestberg 

Mari-Leen Lestberg 

 

Ajalehega tegid koostööd: 

Evelyne Lusti, Virgi Roop, 

Kaarel Kullik, Rahel Raikna, 

Mariette Virve, Mirell 

Kristovald ja palju teisi toredaid 

õpetajaid ning õpilasi! 

 

Sõnu ja komasid aitas õigeks 

seada õp Riina Kauppi. 

Märgi teljestikus 

alltoodud punktid 

ja ühenda need 

omavahel lõikude-

ga vastavalt punk-

tide järjekorrale. 

Vaata, mis pildi 

saad! 
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Nuputamisülesanne 


