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Armsad lõpetajad! 

Olen täna väga rõõmus ja uhke selle üle, et kõik te 

kümme poissi oma põhikooli lõputunnistuse kätte saa-

te. Õppeedukus ei olnud teie klassil just tugevam 

külg. Enamikule teist piisas sellest, kui saite rahulda-

vad õpitulemused ja väga enamat ei soovinudki pin-

gutada. Muidugi on ka neid, kes ikkagi hinnete nimel 

vaeva nägid. Te oletegi minu jaoks kõik väga erine-

vad isiksused ja kõik olete omal moel mulle armsaks 

saanud. 

Tore on olnud näha teie kasvamist ja arengut. Mäle-

tan, kui neli aastat tagasi Kostivere Kooli tööle tulin 

ja mulle klassi pakuti, siis esimese aasta lõpus ma ise-

gi natuke kahetsesin, sest ega te alguses just väga ker-

ge klass polnud – keda käisin kooli hoovis taga aja-

mas, kes kippus mõne ainetunni ajal aknalauale või 

laua alla ronima, kes ujutas kehalises kasvatuses riie-

tusruume jne. Samas üritasin teid mõista, sest teie käi-

tumine oli täiesti tavaline 6. klassi poiste kohta.  

Õnneks aga, mida aasta edasi, seda asjalikumaks ja 

toredamaks te muutusite. Teiega võis vabalt teatris ja 

klassiekskursioonil käia, sest olite väljaspool kooli 

alati väga viisakad ja tublid ning mulle on jäänud nen-

dest väljasõitudest ainult positiivsed mälestused. Ena-

mus teist ongi alati ka koolis väga viisakad ja abival-

mid. Kui teilt paluti toolid saali tuua ja aktuse jaoks 

paika panna või raamatukokku kaste vedada, siis teid 

ei pidanud kunagi kaks korda paluma.  

Kõige rohkem kurvaks teeb mind see, et just nüüd 

9.klassi lõpus pidi tulema riigis eriolukord, mis takis-

tas meil teha neid toredaid viimaseid ühiseid väljasõi-

te. Ehk leiate kunagi aja, et veel ühiselt üks väike pik-

nik siin Kostivere kooli õuel pidada või miks mitte 

teha ühine sõit Naissaarele, mis meil eriolukorra tõttu 

tegemata jäi. 

Aitäh teile nende vahva nelja aasta eest!  

Aitäh, Kert – aitasid alati mind hädast välja, kui oli 

vaja klassi jõulupeo etteasteks video valmis teha või 

aktuse jaoks kutse kujundada, siis sinu peale võisin 

alati 100% loota :) 

Aitäh, Joosep Jüri – olid alati nii mõistev, rahulik ja 

sõbralik ning kui vaja, siis astusid sõbra kaitseks väl-

ja :) 

Aitäh, Martin – olid alati abivalmis, viisakas ja aus 

ning oled alati valmis nõrgemaid kaitsma ja õigluse 

jalule seadma :) 

Aitäh, Tommi – olid alati üritustel abiks ja sinu väik-

sed tembud jäävad mulle pikalt meelde :) 

Aitäh, Ervin – oled energiline, hea esineja ja no loo-

mulikult suurepärane igasugu asjade otsa ronija, sa 

hoolitsesid selle eest, et mu süda ikka kiiremini töö-

taks :) 

Aitäh, Kevin – olid väga püüdlik, tahtsid alati asjadest 

aru saada ja seal, kus olid sina, olid ka alati tüdrukud 

kohal :) 

Aitäh, Daniel – oled väga loominguline, sõbralik ja 

tähelepanelik ning sinuga meenuvad mulle alati hallo-

weeni näomaalingud ja 1. septembri aktus :) 

Aitäh, Mark – oled aktiivne, analüütilise mõtlemisega 

ja laia silmaringiga ning oskad peaaegu igas tunnis ja 

teemas kaasa rääkida :) 

Aitäh, Karut – oled kõige rahulikum ja nutikam õpila-

ne, keda kohanud olen, oled minu jaoks elav näide 

sellest, et tark ei torma :) 

Aitäh, Markus – oled väga arukas ja sinuga ei olnud 

kunagi igav ning jään kindlasti puudust tundma sinu 

heast huumorisoonest :) 

Suur-suur aitäh ka kõigi vanematele, kes te kõik need 

aastad olete oma lapsi toetanud ja alati kooliga tihe-

dalt koostööd teinud. Te olite alati väga toetavad ja 

omavahel suheldes saime igale murele tavaliselt ka 

aja jooksul lahenduse. Mul vedas teiega väga, aitäh 

teile kõige eest! 

Kallid lõpetajad, teil on nüüd aeg siit väiksest kodu-

sest koolist lahkuda, kes gümnaasiumisse, kes kutse-

kooli, kõigil teil saab olema oma uus rada, mida möö-

da käia. Edu teile kõigis teie ettevõtmistes, jään teid 

kõiki kindlasti igatsema! 

Klassijuhataja Kadri:  Aitäh teile kõigile!  
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Häid sõnu endiselt klassijuhatajalt 

Armsad 9. klassi lõpetajad, austatud lapsevanemad!  

2011. aasta augusti lõpus kutsusin kooli oma väikesed 

tulevased koolijütsid, et eesseisev õppetöö algus oleks 

väikestel 1. klassi õpilastel sujuv ja pingevaba. Mängi-

sime, tegutsesime ja sõbrunesime ning koolialguse ak-

tuseks olime juba tuttavad. Õppisime koos kaks seik-

lus- ja sündmusterohket aastat. 

Kooliteed alustas sel aastal 11 õpilast, praegustest lõpe-

tajatest neli: Karut, Tommi, Ervin ja Martin. 

Lisaks õppimisele ja ülekoolilistele vahvatele toimeta-

mistele oli meie oma klassil alati  palju tegemisi, milles 

osalesid ja panid õla alla ka teie vanemad.  

Ervini ema Marise abi oli hindamatu meisterdamisel: 

kord lõhnas kogu koolimaja meie leivateost, siis meis-

terdasime talgikivist kingitusi, vanadest plekkpurkidest 

pliiatsitopse ja veel palju muud. Ervini isa Endo oli 

meie teejuht vaimsetel teemadel, rütmide tunnetamisel, 

tegevuste mõtestamisel. Õppisime temalt julgust, peale-

hakkamist ja teisitimõtlemist.  

Karuti ema Liis oli meie väsimatu teejuht loodusrada-

del, temaga koos uurisime läbi Tallinna loomaaia, kus 

saime loa toita loomi kaasavõetud maiuste: tammetõru-

de, õunte, porgandite, kõrvitsatega. Koos Liisiga rända-

sime ka läbi talvise Jägala metsa, viisime metslooma-

dele toidupoolist ning saime matkatarkusi, meeldejääva 

õhtu lõpetasime Karuti kodus verivorsti ja pohlamoosi 

süües. Samuti käisime koos Liisiga õppekäigul Jõeläht-

me prügilas – kogesime, kui ohtlik võib olla prügi loo-

duses. Võitlesime koos koolivägivalla vastu: Karuti isa 

Kaupo õpetas politseinikuna lastele, kuidas igaüks saab 

koolirahule kaasa aidata. Martini ema Egle osales ak-

tiivselt paljudes klassi tegevustes, aitas ja toetas – tänu 

temale ja koos temaga saime tehtud nii mõnegi õppe-

käigu. Tommi isa Toomas toetas meid tegude, mõtete 

ja transpordiga, tõi meisterdamiseks klassi värvilisi pa-

bereid, puslesid, sõidutas oma autoga mere äärde kooli-

aastat lõpetama… Mitmed lapsevanemad olid nõu ja 

jõuga abiks kooli renoveerimisele eelneval kolimisel. 

Aitäh Teile, head emad-isad, pühendumise eest, tänu 

Teile sain mina klassijuhatajana võrratu koostöö-

kogemuse, Teie aga kinkisite oma lapsele meeldejää-

vad ning positiivsed aastad. 

Kallis koolilõpetaja! 

Nüüd, peale kuueaastast eemalolekut, näen enda ees 

tarka ja ilusat noort, kellel on käes esimene võit ning 

maailm kutsuvalt lahti. Soovin, et Sul jätkuks ka edas-

pidi julgust näidata maailmale seda mitmekülgsust, mis 

Sinus on juba algklassiajast saati: esinemisjulgust, mu-

sikaalsust, loomingulisust, otsustus- ja tegutsemisvõi-

met, austust ja armastust kodumaa, looduse, sõprade 

ning kaasteeliste vastu. 

Edasisteks õpinguteks Sulle mõned soovitused: kuula, 

pane tähele, fantaseeri. Kui suudad, ole teistest targem. 

Võta elu ja elu õppetunde kui kingitust, mitte kui kaht-

lust.  

Olge õnnelikud ja uhked oma saavutuste üle, minu kal-

lid õpilased: 

 

Erinevaid erilisi eeliseid, 

Reipust, rõõmu rabavat 

Vaikust viivuks 

Igakülgselt imelist isikupära 

Nalja, naeru nautimist ning nutikust! 

 

Kujutlusvõimet, kordumatust 

Armastust, austust 

Rabaradasid, rohelust 

Usku, unistusi 

Tõelist tarkust! 

 

Mängulisust, mõttetarkust 

Alati ausust, 

Ruttavas ruumis reguleeritust  

Taibukaid tõdemisi 

Imestades ilmuvat 

Niisugust nüüdisaegset normaalsust! 

 

Tahtejõulisust, toimekust 

Omapära, objektiivsust 

Mõõdukaid maailmavallutusi 

Muutuste mõtestamist 

Ilusate ideede idanemist! 

 

Teie esimene õpetaja Evelyne 
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Häid sõnu endiselt klassijuhatajalt 

Armsad lõpetajad! 

Kui mina 2013. aastal Kostivere kooli tööle tulin ja 

Teie klassijuhatajaks sain, siis oli Teid kõigest 7 (6 

poissi ja 1 tüdruk). Sellest algkooseisust on Teid alles 

ainult 4, kuid iga aastaga kasvasite ühe võrra suure-

maks grupiks. Rõõm oli jagada Teiega neid kolme aas-

tat, vaadata Teid kasvamas suuremateks ja targemateks. 

Tommi – alati rõõmsameelne, südamlik ja veidi kruts-

kit täis.  

Kevin – rahulik, viisakas ja tark. 

Martin – tagasihoidlik, veidi häbelik, aga vastutulelik 

ja mõistlik. 

Markus – alati oskasid palju küsida, tundsid asjade 

vastu huvi ja nutikust jagus küllaga. 

Karut – enesekindel, töökas, loodushuviline. 

Ervin – aktiivne, energiline, alati valmis vahvaid asju 

tegema. 

Tänan, et tegite sellest klassist väga mitmekülgse ning 

rõõmsa. Armsad Tommi, Kevin, Martin, Markus, Karut 

ja Ervin, kes Te nüüd rõõmsalt lõpetate oma elu esi-

mest suurt peatükki, soovin Teile südamest palju uusi 

ja huvitavaid väljakutseid ning kõikide südamesoovide 

täitumist. 

Merle Blank 

Lõpetajate klassijuhataja 3.-6. klassis 
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Minu ema 

Minu emale meeldib kokata, 

küpsetada, keeta ja vokkida. 

Talle meeldib ka tantsida, 

laulda, zumbatada ja rokkida. 

Aga koos meeldib teha meil kõike 

ja siis kui säramas päike, 

käime kinos või rannas või matkal 

ringi 

või uue taime istutame aeda ringi. 

Martin 

 

Minu ema 

Minu kallis ema 

on mul nõnda kena. 

Hommikul ta süüa annab, 

õhtul voodisse mind kannab. 

Hoiab mind ja hoiab õde, 

selle peale pole kade. 

Kõiki meid ta armastab, 

vahest annab kommi ka. 

Tommi 

 

 

Emmele 

Emme, ma Sul kuu veel olen. 

Oota veel natuke, 

siis päikeseks saan. 

Sind valgustan ja aitan ka. 

Päikesena veel ostan Sulle maja 

ning palkan teenrid ka. 

Siiski oota natuke veel, 

nii kaua ikka pai mulle tee. 

Karut 

 

Mõningate lõpetajate omaloomingut teisest klassist 

Luuletusi emast 

Seenekivist 

Elas kord seenehaldjas. Ta oli väga sõbralik, aga ta ei 

näidanud ennast teistele. Ta mõtles kogu aeg uusi lii-

ki seeni välja. Ükskord ta tüdines väikestest ja peh-

metest seentest ära ning ta mõtles teha mõne suurema 

ja kõvema seene. Selleks otsis ta metsast midagi tah-

ket ning leidis kivi. Seenehaldjas otsustas oma või-

med sellega ühendada ning meisterdas ühe suure ki-

vist seene. Rahvas pani sellele nimeks Seenekivi. 

Karut 

 

 

 

 

 

Kuidas tekkis Seenekivi 

Oli kord üks seen. Ta oli umbes pliiatsi suurune ja 

kasvas kuuse all. Seal lähedal jõe peal oli tamm, mis 

oli umbes 100 meetrit pikk. Ühel päeval tamm puru-

nes ning vesi voolas välja. Seda nägi haldjas. Tal oli 

seenest kahju ning ta muutis seene hästi suureks ki-

viks. Nii sündiski Seenekivi. 

Ervin 

 

Kuidas tekkis Kostivere kooli taha jõgi 

Kostivere kooli taga oli tee, mida mööda lapsed kooli 

läksid. Iga päev edasi-tagasi käimisest tekkis suur 

kraav. Sellesse kraavi kogunes vesi ja niimoodi saigi 

Kostivere kooli taha jõgi. 

Tommi  

Kunstmuistendeid 

Kostivere seenekivi 



Veidi toredaid pildikesi! 
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Tagapingis rubriigi „Mida teeksid, kui…“ mõte on aren-

dada inimeste fantaasiat ning panna proovile reageeri-

misvõime kummalistele küsimustele vastamisel. Ühek-

sanda klassi erinumbris keskendume just meie lehe pea-

tegelastele ning seega esitasime küsimuse ainult neile ja 

nende klassijuhatajale. Seekord uurisime neilt, mida 

nad teeksid, kui nad lõpuaktuse päeval sisse magak-

sid. Vaatame, milliseid vastuseid meile anti. 

Kert: Ma magaksin arvatavasti edasi ega ilmuks koha-

le. 

Kevin: Võtaks kohvi, mõtleks, et see kooliaasta on juba 

niigi võssa läinud. 

Daniel: Arvatavasti magaks edasi, kuna kõik on juba 

läbi, ja pärast läheks hinnetelehele järele. 

Tommi: Jõuaks lihtsalt hiljem kohale 

Mark: Ma ei muretseks, paluksin, et Joosep mu tunnis-

tuse kaasa võtaks ja teeksin peo kodus. 

Karut: Jõuaks hiljem kohale. 

Joosep: Edasi magaksin. 

Martin: Magaks edasi. 

Ervin: Magaksin edasi. 

Markus: Läheks kohale. Ma magasin iga tegelik kooli-

päev sisse, seega see ei oleks suur erinevus. 

Õp Kadri: Midagi, sest ma ei maga kunagi sisse. 

 

Loodame siiski, et keegi sisse ei maga ja oma padja kai-

sus olles aktusele tulemata ei unusta. Head ja hilinemis-

tevaba tulevikku kõigile lõpetajatele! 

Mida sa teeksid, kui…? 
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Eele Sekk: Kui suudad millestki unistada, suudad 

seda ka saavutada. (Randy Pausch, ameerika arvuti-

teaduse professor) 

Elu on nagu matemaatika, ainult valemid tuleb ise 

välja mõelda. 

Soovin teile julgust unistada ning välja mõelda enda 

elu ja edu valemeid. 

*** 

Olga Saikovskaja: Kindlasti olete märganud teise 

korruse stendil ajalehest väljalõigatud Eestimaa ühe 

tuntuima õpetaja tsitaati: „Nii nagu hea hariduse, saab 

ka kõik muu elus ainult pingutades“. Võib muidugi 

vastu vaielda, et Lauri Leesi on vanakooli inimene 

ning et kaasaegses maailmas käivad asjad teisiti, 

teadmised jäävad ise mängu käigus külge ning ühis-

konnas õnnestumine ei eelda enam suurt töötegemist 

ja vaeva nägemist. 

Aga paraku ei ole see nii. Innovaatilistel moodsatel 

koolitustel räägitakse söögi alla ja söögi peale sellest, 

et kui inimene tahab üldse midagi saavutada, peab ta 

kindlasti mugavustsoonist väljuma ja tegutsema asu-

ma. Muidu ei juhtu mitte midagi uut, olulist ja tähen-

dusrikast. Mugavustsoonis olemine on nagu hämaras 

ruumis istumine - kardinad ees ning ei tea, et väljas 

päike juba paistab, mõttekaaslased ootavad ja kõik 

teed on Sinu jaoks avatud. 

Kõik me satume vahel mugavustsooni, aga tegusal 

inimesel hakkab seal väga kiiresti igav ning ta kiirus-

tab piiluma, millised uued võimalused teda veel seal 

kardina taga ootavad. Nii et ärge palun mitte kunagi 

jääge sinna hämarasse ruumi liiga pikaks ajaks. 

*** 

Sirje Hollo: Üheksandikele soovin, et teil jätkuks 

visadust ja usku endasse. Peate uskuma, et teil on 

millegi jaoks annet ja see miski tuleb iga hinna eest 

saavutada. 

*** 

Annika Pau: Armsad lõpetajad! Meie 3 aastat ühist 

õppimist on nüüd läbi saanud. Olen nautinud teiega 

koos tunnis olemist ja koos õppimist, sest meil on 

tekkinud väga põnevad arutelud erinevatel teemadel, 

meil on saanud ka omajagu nalja. Aga viimasest õp-

peaastast jäävad teid meenutama minu hilinemiste 

saateks kõlanud aplausid teisest koridori otsast. See 

toob praegugi naeratuse näole :) 

Siit ka 2 mõttetera teile tulevikuks: 

 jõudke alati õigel ajal kohale (tehke mu sõnade, 

mitte tegude järgi) 

 kui tunnete uue ja tundmatu ees hirmu, siis plaksu-

tage - see peletab hirmu eemale ning tõstab tuju! 

Ilusat teekonda teile! 

*** 

Katrin Mänd: Head koolilõpetajad! Te pole enam 

need lapsed, keda ma kohtasin kolm aastat tagasi. Te 

olete enesekindlad, targad ja asjalikud ning ma usun, 

et te saite koolist piisavalt inspiratsiooni õigete vali-

kute tegemiseks. Edu teile! 

*** 

Irja Kingsepp: Õnnitlen, on teie AEG, nautige seda 

ja kiirustage oma unistusi täitma. 

Laenan  A. Alliksaare luulekeelt. 

MARTIN Ei ole paremaid, halvemaid aegu. 

  On ainult hetk, milles viibime praegu. 

TOMMI Mis kord on alanud, lõppu sel pole. 

  Kestma jääb kaunis, kestma jääb kole. 

DANIEL Ei ole süngeid, ei naljakaid aegu. 

  Võrdsed on hetked, kõik nad on praegu. 

JOOSEP JÜRI Elul on tung kanda edasi elu, 

  Jällegi Kronos et saaks mõne lelu. 

KARUT Ei ole möödund või tulevaid aegu. 

  On ainult nüüd ja on ainult praegu. 

MARKUS Säilib, mis sattunud hetkede sattu. 

  Ainuski silmapilk teisest ei kattu. 

KEVIN  Ei ole mõttetult elatud aegu. 

  Mõte ei pruugigi selguda praegu. 

KERT  Vähemat, rohkemat olla ei võinuks. 

  Parajal määral saab elu meilt lõivuks. 

ERVIN  Ei ole kaduvaid, kõduvaid aegu. 

LAURA Alles jääb hetk, milles asume praegu. 

MARK  Aeg, mis on tekkinud, enam ei haju, 

  kui seda jäävust ka meeled ei taju. 

*** 

Riina Kauppi: Inimestel on kombeks rohkem märga-

ta enda ümber kõike negatiivset - ebameeldivad asjad 

on häirivad ja neid on raske mitte märgata. Tuletage 

endale aeg-ajalt meelde tähele panna ka positiivset! 

Aeg läheb väga kiiresti ning mida vanemaks saate, 

seda rutem näivad päevad ja kuud mööduvat. Püüdke 

elada oma elu nii, et kui neid möödunud hetki meenu-

tate, siis on igas mälestuses ka midagi positiivset ja 

toredat :) 

Koolipere annab lõpetajatele kaasa oma head soovid ja mõtted 



Milline oli Teie esmamulje oma klassi õpilastest, 

kui neid esimest korda kohtasite? 

Ma arvan, et tore, sellepärast et esiteks neid oli vähe, 

nad olid pisikesed poisid… Positiivne oli. 

Mis on Teie kõige meeldejäävam mälestus oma 

klassiga?  

Ma arvan, et minule isiklikult jäi kõige rohkem meel-

de see, kui ma käisin nendega Ida-Virumaa reisil, sest 

seal nad olid juba piisavalt suured, nendega oli väga 

lahe seal olla. Nad olid tegusad, aga väga viisakad ja 

nii edasi. See on üks minu jaoks meeldejäävamaid. 

Saaremaa reis jäi mulle ka väga meelde. Neid on te-

gelikult palju – kõik väljasõidud on olnud minu jaoks 

väga meeldejäävad. 

Kas jääte oma klassi puhul ka millestki või kellest-

ki puudust tundma? Palun täpsustage. 

Kõige rohkem puudust tunnen kindlasti nendest välja-

sõitudest, sest nad olid väga ägedad. Ma ei tea, et ma 

oleksin pidanud väljasõitudel neid väga korrale kutsu-

ma või… Väljaspool kooli üritustel oli nendega alati 

väga tore ja nendest ma jään tõesti puudust tundma. 

Ma eraldi kedagi välja ei tooks, sest nendel olid kõigil 

omamoodi head ja vead ja kuidagi kõik nad muutusid 

südamelähedaseks nende aastatega. 

Kas te soovite oma klassiga ka tulevikus väljaspool 

kooli kohtuda? Kui jah, siis mida teeksite? 

Jah, kui nad ise muidugi viitsivad – see on iseasi. Mi-

na tahaksin küll. Kuhu iganes, mingi väljasõit, mingi 

väike tegevus. Neile meeldib, kui on tegevust, saab 

kuskil turnida – eriti osadele meeldib väga turnida ja 

ronida igale poole, kuhu vähegi võimalik (naerab). 

Aga ma arvan jah, et kuskile mingisse seiklusparki 

või niisama kuskile. 

Kuidas Teie kui nende klassijuhataja suhtute sel-

lesse, et nad ei pea tegema lõpueksameid?  

Nii ja naa. Ma arvan kindlasti, et tublide õpilaste pu-

hul oli see kurb, mitte isegi tublide, vaid hästi võime-

kate puhul oli see kurb, sest võib-olla sai see neile 

takistuseks mõnesse väga heasse kooli saada. Sest kui 

eksamid oleksid olnud, siis neil oleks olnud rohkem 

aega koolis katseteks ja eksamiteks valmistuda. Aga 

nõrgemate õpilaste puhul mul on muidugi heameel. 

Selles mõttes andis praegune olukord võimaluse abso-

luutselt kõigil sada protsenti lõpetada, kes viitsisid 

end kokku võtta ja asjad ära teha. Eksamid ei olnud 

takistus sel aastal, selles mõttes on mul väga hea 

meel.   

Kuidas Teie arvates neil läks siin eriolukorra ajal 

distantsõppega? 

Väga seinast seina. Oli pool klassist, kelle jaoks see 

oli väga keeruline aeg ja siiamaani on, sest paljude 

jaoks ei ole iseseisvalt õppimine päris nende teema, 

aga pooled olid jällegi väga rahul ja tegid kõik oma 

asjad kiiresti ära. Ise olid rahul ja ei taha siiamaani 

kooli tulla. 

Mis on Teie arvates klassijuhataja töö puhul kõige 

raskem? 

Raske öelda. See, et sa võtad neid aastate lõpuks nagu 

oma lapsi, sa nagu elad neile kaasa igale tegevusele ja 

halvastiminekule. Tahaks, et nendel saaks probleemid 

lahendatud, aga tihti sa ei saa igale poole sekkuda. 

Klassijuhataja amet on raske – just emotsionaalselt. 

Kas Teil on plaanis võtta ka järgnevatel aastatel 

omale uus klass? Miks? 

Lähiaastatel mitte, sest see ongi keeruline. Ongi nii, et 

sa oled kas hea klassijuhataja või sa oled hea aineõpe-

taja tegelikult minu nägemuse järgi. Kahte head on 

raske korraga saada.  

Iseloomustage ennast lühidalt. 

Kohusetundlik. Natuke vahepeal võib-olla liiga emot-

sionaalne, võtan hinge asju, mida võib-olla  ei peaks. 

Muretsen asjade pärast mille pärast ei peaks. Ei oska-

gi rohkem midagi öelda. 

Kuidas olete rahul enda praeguse eluga? 

Ma olen rahul, aga see on raske aasta olnud. Eriti see 

eriolukord – väiksem laps lõpetas mul lasteaeda ja 

kõik muud asjad ka. Raske on olnud. Aga ma olen 

rahul. 

Mis on Teie lemmik number? Miks? 

Seitse. Ma ei tea, miks. 
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 Kes minevikku ei mäleta ... 
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1. klass 

2. klass 

3. klass 

4. klass 

Ervin 

Kert 

Kevin Karut 

Joosep 



 … see elab tulevikuta 
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5. klass 

9. klass 

8. klass 

7. klass 

6. klass 

Mark 

Markus Martin 

Õp Kadri 

Tommi 

Daniel 



Kert 

Kuidas sul enda hinnangul sel aastal koolis on läi-

nud? 

Minu hinnangul on sel aastal koolis hästi läinud. 

Millega tegeled vabal ajal? 

Ma vabal ajal mängin arvutimänge ja tegelen selliste 

asjadega, mida teised ei tea. :) 

Milline on sinu kõige parem mälestus oma klassist? 

Rootsi reis. 

Iseloomusta oma klassikaaslasi lühidalt. 

Toredad. 

Kuidas suhtud sellesse, et sel aastal teil eksamid ära 

jäävad? 

Ma suhtun sellesse ükskõikselt, sest mul endal ei ole 

vahet, kas eksamid jäävad ära või ei. 

Mis oleks olnud sinu valikeksam? 

Inglise keel. 

Millised on sinu tulevikuplaanid?  

Ma plaanin lõpetada põhikooli ära ja peale seda kesk-

kooli. Siis ma hakkan elama iseseisvat elu ja ma ei tea, 

mis mind ees ootab. 

Mis sa arvad, millega sa tegeled 10 aasta pärast? 

Ma käiksin tööl, elaksin lihtsalt oma elu. 

Kas arvad, et oled pärast põhikooli lõppu juba val-

mis ka iseseisvaks eluks? 

Muidugi. 

Mis sa arvad, kuidas sinu klassikaaslastel tulevikus 

läheb? 

Ma arvan, et neil läheb hästi. 

Mida tahaksid veel öelda oma klassijuhatajale? 

Ma tahaksin teda tänada selle eest, et ta on nii hea ja 

alati abivalmis õpetaja. 

Mida soovitad järgmise aasta üheksandikele? 

Olge tunnis kohal! 

Mis su lemmik arvutimäng on? Miks just see? 

Minu lemmik arvutimäng on Counter Strike: Global 

Offensive (CS:GO), sest ma olen selles hea. 

 

 

Kevin 

Kuidas sul enda hinnangul sel aastal koolis on läi-

nud? 

Võin julgelt öelda, et hästi on läinud. 

Millega tegeled vabal ajal? 

Olen peamiselt ainult arvutis. 

Milline on sinu kõige parem mälestus oma klassist? 

Kas peab valima või ma ütlen, et kogu aeg on parim 

hetk. 

Iseloomusta oma klassikaaslasi lühidalt. 

No need vennad on ettearvamatud ja suudavad teha 

kõike. 

Kuidas suhtud sellesse, et sel aastal teil eksamid ära 

jäävad? 

Väike kergendus on. 

Millised on sinu tulevikuplaanid?  

Loomulikult olen mõelnud, aga ei tea veel. 

Mis sa arvad, millega sa tegeled 10 aasta pärast? 

Töö ja lõbu: enne töö. Või siis töö ja lõbu käsikäes. 

Mis sa arvad, millega sa tegeled 10 aasta pärast? 

Kui ma pole kuskil prügikastis, siis ilmselt teen mingit 

korralikku loovat tööd. 

Kas arvad, et oled pärast põhikooli lõppu juba val-

mis ka iseseisvaks eluks? 

Absoluutselt. 

Mis sa arvad, kuidas sinu klassikaaslastel tulevikus 

läheb? 

No me soovime kõigile head tulevikku, seega ma proo-

vin mõelda nii. 

Mida tahaksid veel öelda oma klassijuhatajale? 

See pole veel kõik, te näete meid veel! 

Mida soovitad järgmise aasta üheksandikele? 

Kui te üheksandat ei lõpeta, siis mis mõtet teil seal ikka 

istuda on? 

Mis laulu suudaksid 24 h järjest kuulata? 

Kui ma laulaks mingit laulu 24 tundi, siis see ilmselt 

oleks JB Drake'i laul. 
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Lõpetajad küsitlustules! 
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Daniel 

Kuidas sul enda hinnangul sel aastal koolis on läi-

nud? 

Minu arust läks väga hästi sel aastal siin koolis. 

Millega tegeled vabal ajal? 

Vabal ajal ma tegelen arvutimängudega, teen videoid 

Premiere Pro-s, aitan ehitada, töötan, aitan ema aiamaal. 

Milline on sinu kõige parem mälestus oma klassist? 

Minu kõige parem mälestus oma klassist on see, kui me 

filmisime jõuluõhtuks “Frozeni”. 

Iseloomusta oma klassikaaslasi lühidalt. 

Toredad, huumorimeelega ja tublid. 

Kuidas suhtud sellesse, et sel aastal teil eksamid ära 

jäävad? 

Ma suhtun väga positiivselt sellese, et eksamid jäävad 

ära. 

Mis oleks olnud sinu valikeksam? 

Minu valikeksam oleks olnud vene keel. 

Millised on sinu tulevikuplaanid?  

Mul on plaanis minna Loo kooli või Polütehnikumi, ma 

eelistan teist varianti. 

Mis sa arvad, millega sa tegeled 10 aasta pärast? 

10 aasta pärast ma arvatavasti olen seotud disainiga ja 

veebiarendusega. 

Kas arvad, et oled pärast põhikooli lõppu juba val-

mis ka iseseisvaks eluks? 

Täitsa olen valmis iseseisvaks eluks, seda tõestavad mu 

vanemad ka. 

Mis sa arvad, kuidas sinu klassikaaslastel tulevikus 

läheb? 

Ma arvan, et sama hästi kui mul või paremini. 

Mida tahaksid veel öelda oma klassijuhatajale? 

Ma lõpetasin 9. klassi! 

Mida soovitad järgmise aasta üheksandikele? 

Ma soovin nendele järgmisel aastal uue viiruse tulekut, 

et poleks vaja teha eksameid. 

Umbes kui mitu tundi päevas sa mängid arvutimän-

ge? 

Ma mängin umbes 7-11 tundi arvutimänge ja see pole 

sõltuvus. 

 

Mark 

Kuidas sul enda hinnangul sel aastal koolis on läi-

nud? 

Minu hinnangul on mul see aasta olnud halvem kui tei-

sed, aga olen ka palju uut õppinud. 

Millega tegeled vabal ajal? 

Vabal ajal kas tegelen kodus, mängin PS4 või käime 

metsas. 

Milline on sinu kõige parem mälestus oma klassist? 

Parimateks mälestusteks on minu sünnipäevapeod ja 

klassilõpureis. 

Iseloomusta oma klassikaaslasi lühidalt. 

Ervin: sportlik, tark, rõõmus. 

Daniel: liiiiiigaa suuuur, tugev, abivalmis. 

Kevin: emotsionaalne, aga suurem osa ajast sõbralik. 

Martin: abivalmis, sõbralik, rõõmus. 

Karut: tark, sportlik. 

Markus: tark. 

Kert: habemik, sõbralik, abivalmis. 

Joosep: loodusesõber, Airsofti sõber, abivalmis, sõbra-

lik. 

Laura: Vaikne. 

Kuidas suhtud sellesse, et sel aastal teil eksamid ära 

jäävad? 

Mõnes mõttes tore, teisest küljest ei saa ennast proovile 

panna. 

Mis oleks olnud sinu valikeksam? 

Füüsika. 

Millised on sinu tulevikuplaanid?  

Ma tahan teha karjääri kaitseväes. 

Mis sa arvad, millega sa tegeled 10 aasta pärast? 

Kui läheb kõik, nagu ma plaanin, siis olen EOG liige. 

Kas arvad, et oled pärast põhikooli lõppu juba val-

mis ka iseseisvaks eluks? 

Jah. 

Mis sa arvad, kuidas sinu klassikaaslastel tulevikus 

läheb? 

Ma loodan, et kõigil läheb, kuidas nad plaanivad ja tege-

levad sellega, mis neile meeldib. 

Mida tahaksid veel öelda oma klassijuhatajale? 
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Sa oled hea abivalmis õpetaja, aitäh sulle! 

Mida soovitad järgmise aasta üheksandikele? 

Tegele Irja tundides õppimisega, muidu rikub see su 

keskmise hinde ära. 

Kumb koht meeldib rohkem, kas Monaco või Cali-

fornia? 

Ma olen Californias ainult virtuaalselt olnud, aga tahan 

väga sinna minna. Aga Monaco on ilus väike linn Mon-

te Carlos, mis on ainult loss, aga väga ilus. 

 

Tommi 

Kuidas sul enda hinnangul sel aastal koolis on läi-

nud? 

Halvasti. (Vastus tsenseeritud - toim) 

Millega tegeled vabal ajal? 

Spordi ja kaitseliiduga. 

Milline on sinu kõige parem mälestus oma klassist? 

Kui käisime karstiala koristamas ja Kert põlvini kinni 

jäi. 

Iseloomusta oma klassikaaslasi lühidalt. 

Muhedad sellid. 

Kuidas suhtud sellesse, et sel aastal teil eksamid ära 

jäävad? 

Hästi. 

Mis oleks olnud sinu valikeksam? 

Bioloogia. 

Millised on sinu tulevikuplaanid?  

Elada kuni surmani. 

Mis sa arvad, millega sa tegeled 10 aasta pärast? 

Olen EOGs, kui hästi läheb. 

Kas arvad, et oled pärast põhikooli lõppu juba val-

mis ka iseseisvaks eluks? 

Jah. 

Mis sa arvad, kuidas sinu klassikaaslastel tulevikus 

läheb? 

Hästi. 

Mida tahaksid veel öelda oma klassijuhatajale? 

Aitäh ja kas ma oma 9. klassi tunnistuse saaks w? 

Mida soovitad järgmise aasta üheksandikele? 

Ärge käige üksi riietusruumis, muidu arvab keegi, et 

käite seal teiste telefone lõhkumas. 

Mis on su lemmik pitsa? Miks? 

Ise tehtud, siis saad oma maitse järgi teha. 

 

Karut 

Kuidas sul enda hinnangul sel aastal koolis on läi-

nud? 

Alguses oli täitsa hästi, aga kolmas trimester keeras ära. 

Millega tegeled vabal ajal? 

Istun kodus või käin õues jalutamas, rattaga sõitmas, 

metsas, Noorkotkastes. 

Milline on sinu kõige parem mälestus oma klassist? 

Karstiala koristamine, kui Kert kinni jäi. 

Iseloomusta oma klassikaaslasi lühidalt. 

Intelligentsed ahvid. 

Kuidas suhtud sellesse, et sel aastal teil eksamid ära 

jäävad? 

Suht ükskõik. 

Mis oleks olnud sinu valikeksam? 

Inglise keel. 

Millised on sinu tulevikuplaanid?  

Kõigepealt võiks gümnaasiumi ära lõpetada ja siis vaa-

tab. 

Mis sa arvad, millega sa tegeled 10 aasta pärast? 

(Vt eelmist vastust) 

Kas arvad, et oled pärast põhikooli lõppu juba val-

mis ka iseseisvaks eluks?  

Ei oska öelda, ega selle kohta tunde ei olnud väga. 

Mis sa arvad, kuidas sinu klassikaaslastel tulevikus 

läheb? 

Mõnel enam, mõnel vähem. 

Mida tahaksid veel öelda oma klassijuhatajale? 

Kust kohast te oma stressitablette ostate? 

Mida soovitad järgmise aasta üheksandikele? 

Ei ole nii raske kui arvad, tee lihtsalt asjad ära ja siis 

mine mängima 

Kas ananass käib pitsa peale? Põhjenda! 

Ei. Esiteks alustame sellest, et too mees, kes leiutas 

"Hawaii" pitsa on ise Kanadast ja ta on ise öelnud, et 

see juhtus kogemata. Kui jagada seda pitsat kellegagi, 

kellele ei meeldi ananassi maitse, siis ei saa seda lihtsalt 

ära võtta, kuna see jätab endast maitse järgi. Lisaks on 

paljud maailmakuulsad professionaalsed kokad, eriti 

pitsakokad, öelnud, et ananass ei kuulu pitsale ja see on 
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Pange möllu. 

Millal sa hakkasid mootorrattaga sõitma? Kui tihti 

sõidad? 

Kaks aastat tagasi. Sõidan korra nädalas, vahest ka tihe-

damini. 

 

Martin 

Kuidas sul enda hinnangul sel aastal koolis on läi-

nud? 

Päris normilt. 

Millega tegeled vabal ajal? 

Kanuutripid, kalapüük, ehitamine jne. 

Milline on sinu kõige parem mälestus oma klassist? 

Enamasti naljad, mis sai tehtud. 

Iseloomusta oma klassikaaslasi lühidalt. 

Normid kutid, kindlasti suhtleb edasi. 

Kuidas suhtud sellesse, et sel aastal teil eksamid ära 

jäävad? 

Oleks ette teadnud, poleks nii palju õppinud :) 

Mis oleks olnud sinu valikeksam? 

Bioloogia. 

Millised on sinu tulevikuplaanid?  

Minna õppima seda eriala, mis meeldib. 

Mis sa arvad, millega sa tegeled 10 aasta pärast? 

Ei tea täpselt, kuna plaanid muutuvad. 

Kas arvad, et oled pärast põhikooli lõppu juba valmis 

ka iseseisvaks eluks?  

Kindlasti mitte. 

Mis sa arvad, kuidas sinu klassikaaslastel tulevikus 

läheb? 

Kindlasti läheb hästi. 

Mida tahaksid veel öelda oma klassijuhatajale? 

Ei tea. 

Mida soovitad järgmise aasta üheksandikele? 

Tehke sama hästi kui meie, tehke paremini! 

Mis on su lemmik kala? 

Haug. 

võib öelda et solvang pitsa algele. Veel sisaldab ana-

nass Bromelaiin ensüümi, mis sööb proteiine ja seega 

sööb ananass sind samal ajal, kui sa sööd teda. 

Kõige hullem on aga kindlasti see, et toores ananass 

sisaldab üle 85% divesinikmonoksiidi, mis on tänapäe-

va maailmas üks levinumaid ja ohtlikumaid kemikaale. 

Pealegi ei lähe selline soolane ja magus kokku. 

 

Joosep 

Kuidas sul enda hinnangul sel aastal koolis on läi-

nud? 

Hästi. 

Millega tegeled vabal ajal? 

Istumisega. 

Milline on sinu kõige parem mälestus oma klassist? 

Siis kui käisime Rootsi reisil. See jääb pikaks ajaks 

meelde. 

Iseloomusta oma klassikaaslasi lühidalt. 

Toredad. 

Kuidas suhtud sellesse, et sel aastal teil eksamid ära 

jäävad? 

Väga hea, et ära jäävad. 

Mis oleks olnud sinu valikeksam? 

Inglise keel. 

Millised on sinu tulevikuplaanid?  

Minna keskkooli. 

Mis sa arvad, millega sa tegeled 10 aasta pärast? 

Töötamisega. 

Kas arvad, et oled pärast põhikooli lõppu juba val-

mis ka iseseisvaks eluks? 

Jah.  

Mis sa arvad, kuidas sinu klassikaaslastel tulevikus 

läheb? 

Hästi. 

Mida tahaksid veel öelda oma klassijuhatajale? 

Soovin tänada nende teadmiste eest, mis omandasin 

tema tundides. 

Mida soovitad järgmise aasta üheksandikele? 

LEHT 13 TAGAPINK VÄLJAANNE 36 



Markus 

Kuidas sul enda hinnangul sel aastal koolis on läi-

nud? 

Esimesed kaks trimestrit läksid päris hästi ja pärast seda 

oli kõik allamäge :) 

Millega tegeled vabal ajal? 

Muusika kuulamise, arvutimängude ja magamisega. 

Milline on sinu kõige parem mälestus oma klassist? 

Häid mälestusi on, aga ei oska parimat välja valida. 

Iseloomusta oma klassikaaslasi lühidalt. 

Kõik oskavad õppida väga hästi ja enamik on sõbralikud, 

aga no offence, ma ei taha enamikku neist peale põhikoo-

li enam näha. 

Kuidas suhtud sellesse, et sel aastal teil eksamid ära 

jäävad? 

Vahet väga ei ole. 

Mis oleks olnud sinu valikeksam? 

Inglise keel. 

Millised on sinu tulevikuplaanid? 

Ellu jääda. 

Mis sa arvad, millega sa tegeled 10 aasta pärast? 

"Muusika kuulamise, arvutimängude ja magamisega." (ja 

cash money teenimisega) 

Kas arvad, et oled pärast põhikooli lõppu juba valmis 

ka iseseisvaks eluks? 

Loodetavasti. 

Mis sa arvad, kuidas sinu klassikaaslastel tulevikus 

läheb? 

Arvan, et keegi ei jää vähemalt kodutuks. 

Mida soovitad järgmise aasta üheksandikele? 

Saage kõik trimestrid neljad ja viied, see on ainus õppe-

aasta, kus hinded on tähtsad. 

Mis on su enim mängitud arvutimäng? 

Garry's Mod, 3100 tundi, mida ma ei saa enam kunagi 

tagasi :) 

Ervin 

Kuidas sul enda hinnangul sel aastal koolis on läi-

nud? 

Ütleme nii, et enam-vähem. Ei saa öelda, et oleks hal-

vasti ega hästi läinud. 

Millega tegeled vabal ajal? 

Sport, arvuti, kodus toimetamine, üsnagi tavalised as-

jad. 

Milline on sinu kõige parem mälestus oma klassist? 

Õpetajate päev. 

Iseloomusta oma klassikaaslasi lühidalt. 

Kui klass on koos, siis igav küll ei hakka. 

Kuidas suhtud sellesse, et sel aastal teil eksamid ära 

jäävad? 

Saab rohkem keskenduda sisseastumiskatsetele ja ei 

pea muu pärast eriti muretsema. Seega positiivselt. 

Mis oleks olnud sinu valikeksam? 

Inglise keel. 

Millised on sinu tulevikuplaanid?  

Praegu asub vaikselt edasi õppima, võibolla vaatab 

omale suveks mõne töö. Kaugemale ei oska hetkel 

mõelda. 

Mis sa arvad, millega sa tegeled 10 aasta pärast? 

Ei oska öelda. 

Kas arvad, et oled pärast põhikooli lõppu juba val-

mis ka iseseisvaks eluks? 

No eks saab teada. 

Mis sa arvad, kuidas sinu klassikaaslastel tulevikus 

läheb? 

Ma arvan, et läheb hästi. 

Mida tahaksid veel öelda oma klassijuhatajale? 

Aitäh, et te meid taluda suutsite ja meile vajalikud 

teadmised edastasite. 

Mida soovitad järgmise aasta üheksandikele? 

9. klass saab kiiremini läbi kui vaheaeg.... 

Kui saaksid loom olla, siis mis loom oleksid ja 

miks? 

Arvatavasti ahv, ma kardan madalust. 
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 VS 

Vastused 

 

Õpilased  Õpetaja  

Pilt 1 

Küsimused: 

1. Mis oli meie kooli 2017/2018. õa jõulupeo teemaks?  

2. Kui palju maksab Kostivere Kultuurimõisa saali ren-

timine nädalavahetusel üheks tunniks? 

3. Nimetage kõik Jõelähtme valla muuseumid. 

4. Kes oli Eesti president sel ajal, kui me liitusime Eu-

roopa Liiduga? 

5. Kui pikk on maailma pikim jõgi? 

6. Mille logo on pildil? (Pilt 1) 

7. Kes oskab maailma kõiki keeli? 

8. Mis kaalub sama vähe kui paberileht, aga on ikka 

väga raske? 

9. Milline lind on ilma nokata? 

Õiged vastused: 

1. Multikad. 

2. 30€. (täpsem vastus saab punkti) 

3. Rebala muinsuskaitseala muuseum ja Rootsi-

Kallavere Küla Muuseum. 

4. Arnold Rüütel. 

5. 6992 km. (täpsem vastus saab punkti) 

6. Eesti Naabrivalve. 

7. Kaja. 

8. Matemaatika kontrolltöö. 

9. Mesilind. 

Õpetaja Kadri Punktid Lõpetajad Punktid 

1. 2017… Kas siis olid need, kus õpetajad tegid Ül-

lar Jörbergi? Ma mõtlen, mis see teema siis oli. 

Siis olidki lauljad ilmselt. Ma püüan nüüd teiste 

esitlusi meenutada… Aaa, need olid mingi sünni-

aasta hittlood või… Issand ma ei oska seda sõnas-

tada. Selle aasta lood, kui nad kooli läksid või mi-

dagi sellist. 

0 

1. Aaa, kas see oli see, kus me olime Elsad ja 

Annad Keviniga? Oi, ongi see vä? Kas see 

oli „Su nägu kõlab tuttavalt“ seotud kuidagi 

äkki? Multifilmitegelased. Ei, see oli mingi 

„Su klass kõlab tuttavalt“ või midagi sellist. 

Jäävad multikad ikka. 

1 

2. Viisteist eurot tund? 
0 

2. Mingi 30 äkki. Pigem 50 kanti. Või äkki on 

tasuta? 30-40, kuskil seal. 40-50 pigem. 40€. 
1 

3. Kõik või? Oi jessas! Ma ei mäleta kõiki peast. 

Rebala muuseum. Siis mis see siin tee ääres on, 

kus need kivikalmed on… Ma ei mäleta selle muu-

seumi nime. Äkki eraldi Jõelähtme muuseum oli 

ka lihtsalt. Las ta jääda, mul ei tule praegu. 

0,5 

3. Rebala looduskaitse. On veel vä? Kas see 

sõjamuuseum on ka kuskil? Kas Ajaveski on 

muuseum? Kas Rootsi-Kallavere on ka Jõe-

lähtme oma? Jääb Rebala ja Rootsi-

Kallavere muuseum. 

1 

4. Issand, mis aasta see oli. Kindlasti ma pärast hä-

benen… Issand, kumb ta nüüd olla võis. Kas see 

oli Rüütel või ikka Meri? Appi! Las jääda Meri. 

Okei, see oli väga halb (naerab)! 

0 

4. 2004. Miks meil koolis seina peal presiden-

tide pilte pole? Meri või Rüütel. Kes oli 

2004. aastal? Rüütel siis. 
1 

5. Oh issand. Mul millegipärast on kuskilt meeles 

mingi kaheksa. Mingisugune kaheksa. Tean täp-

selt, kus see mul kirjas oli kunagi, kui ma koolis 

käisin. Õpiku taga olid kirjas kõige pikemad jõed. 

Paneme siis, kui on vaja vastata, mingi 800 km. 

0 

5. Pikk. See oli väga pikk. See oli liiga pikk. 

See oli 6000 vähemalt. 4000 või 6000.  Pa-

neme 6000 km. 1 

6. Ma oleks nagu näinud seda kuskil, aga ma ei seos-

ta... Silm – sellel on kindlasti mingi seos. Ei, ma ei 

tea. 
0 

6. Miks see tundub nii tuttav? See on väga 

tuttav, aga ei tule meelde… Naabrivalve vä? 

Pigem vist on jah naabrivalve. 
1 

7. Internet, Google Translate. 

0 

7. Google Translate. Jumal. See, kes oskab 

ladina keelt. Äkki see, kes oskab arvuti-

keelt? Google lihtsalt. Internet. 
0 

8. Paberileht kaalub sama vähe kui paberileht 

(naerab). Leht. 
0 

8. Alumiinium. Mata töö. Kontrolltöö. Eksam. 

Jah, eksam. 
0,5 

9. Nokata lind. 
0 

9. Ma arvan, et need on need Tšernobõli lin-

nud. 
0 

Kokku: 0,5 Kokku: 6,5 

Seekord võitsid lõpetajad! 



Mõned soovitused tulevastele üheksandikele: 

 Ära kellelegi liiga palju närvidele käi. 

 Kui häda käes, siis karju appi. 

 Kommenteeri või lisa fail - ole originaalne! 

 Oska äri pidada: matas võib sul meie vihikuid vaja minna. 

 Maga kodus, mitte tunnis, v.a mõned tunnid… 

 Ole sina ise, sa ei pea sõltuma teistest. 

 Kui vahetunnid ikka väga igavaks lähevad, ära peldiku uksi 

vahetama hakka, jäta see proffidele. 

 Käi poes nendel päevadel, kui sotsi koolis pole. 

 Kodus on mugavam magada kui koridoris diivanil. 

 Jaluta klassis ringi nii, nagu see klass kuuluks sulle. 

 Ole sotsi kabinetis, siis saad telefonis olla. 

 Kui keegi tahab vastuseid, siis anna neid. 

 Kui sul on keka-, sise- ja välistossud kõik samad, siis vähe-

malt pühi need puhtaks, enne kui sisse lähed. 

 Ole järjepidev, pööra tähelepanu matemaatikale. 

 Tee seda, mida sulle öeldakse! 

 Püüa alati teha just seda, mida teha ei oska, et saada sel-

geks, kuidas seda teha :) 

 Haridus on see, mis pärast koolis õpitu unustamist järele 

jääb. 

 Päev ilma naeruta on raisatud päev! 

Need näpunäited on aidanud kenasti üheksa klassi vastu pidada. 

Järelikult tasub neid igal juhul järgida! 

Lõpuklassi õpilased 2020. a 


