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Minu rõõmurullid ja naljaninad 

Kui meie praegune direktor Olga mult 2015. aasta 

sügisel küsis, et kas oleksin nõus uuel õppeaastal 5. 

klassi enda tiiva alla võtma, siis palusin mõtlemisae-

ga. Otsuse tegemine võttis kaua aega, sest kui ma pa-

berile poolt- ja vastuargumendid kirja panin, siis oli 

neid võrdselt, aga 2016. aasta märtsi lõpuks tegin ma 

otsuse ära ja ütlesin „jah“ 5. klassi klassijuhatamisele. 

Põhiline märksõna, mis mind kallutas uue klassiga 

tegelema, oli „VÄLJAKUTSE“. Juba ette teadsin, et 

see on väljakutse, kuna mu eelmises klassis oli 8 õpi-

last, aga uues 19. Kuigi te olete mu 2. lend, keda ma 

teele saadan, siis selle 5 aasta jooksul, mil me oleme 

koos olnud, olete mulle pakkunud selliseid väljakut-

seid, millest enamik on mulle esmakordsed olnud. 

Need väljakutsed on toonud nii muret kui kurbust, aga 

õnneks enamasti ikka rõõmu ja nalja. 

Ma mäletan, et kui ma teid esimest korda 5. klassis 

nägin, siis mõtlesin, et teid on nii palju, aga te olete nii 

ägedad särasilmsed lapsed. 

Koos oleme suutnud teha nii mõndagi: mulle jäävad 

meelde meie klassiööd, mis olid tegusad ja lõbusad, 

aga kus vahel juhtus asju, mis oleksid võinud olla ole-

mata. 

Mul on tohutult hea meel, et me saime teiega teha vä-

hemalt 2 välisreisi: Sankt Peterburgi Venemaal ja 

Stockholmi Rootsis. 

Ma olen nautinud meie ühiseid väljasõite, aga neist 

kindlasti üks erilisemaid ja meeldejäävamaid oli Lõu-

na-Eesti reis 7. klassis, kus bussis olid lauad, aga puu-

dus konditsioneer, et väga kuuma ilma puhul meid 

jahutada. Tagasiteel sai Taevaskojas Ahja jõe külmas 

vees end jahutamas käidud ning Kaarel sai bussipõ-

randat ja aknaid katki läinud energiajoogist puhastada. 

Ja nii mõnus oli poiste ja tüdrukutega eraldi spaas käia 

– õppisin teid nii rohkem tundma, aga eriliselt vahva 

oli näha teie elevust ja reaktsioone esimese kaugbussi-

liini sõidu üle: kas need kõrvaklapid võime endale 

jätta? Kas siin saab tasuta filmi vaadata? Kas ma võin 

kohvi/kakaod võtta? Siin on nii mugav jne. 

Mul on teiega nii palju toredaid mälestusi, et kõike ei 

jõua ette lugeda. Teid on nii tore kõrvalt kasvamas 

näha olnud. Kui alguses oli päris palju grupeerumisi 

ning tüdrukud valmistasid mulle peavalu oma pideva-

te tülidega ja poisid said tihti vahetunnis koerustükki-

dega hakkama (nt tegid külakuhja nii, et kellegi käsi 

murdus, või korraldasid poiste riietusruumis vahupi-

du), siis nüüd on nii südantsoojendav näha, kui üht-

seks meeskonnaks te kasvanud olete. Mul on hea 

meel, et olen saanud teie kõrval need 5 aastat olla, 

sealjuures ka ise kasvada ning areneda. 

Mu rõõmupallidest naljaninad oma koerustükkidega – 

just nii jäätegi te mulle meelde. Te olete särasilmsed 

noored inimesed ja naerda teile meeldib. Kui te tahate 

ja olete piisavalt motiveeritud, siis suudate te olla väga 

mõistlikud. 

Lõpetuseks tahan öelda, et me ei kasva, kui asjad on 

kerged, vaid me kasvame väljakutsetega silmitsi seis-

tes. Väljakutsed muudavad elu huvitavaks, aga nende 

ületamine muudab elu tähendusrikkaks! 

Ma soovin teile püsivust oma tegemistes, sära silma-

desse ja ärge kartke väljakutseid – need võivad olla 

teie parimad õpetajad ja kogemused! Elage tähendus-

rikast elu ning lennake kõrgele ja kaugele! 

Klassijuhataja Annika: Olite mulle väljakutseks! 
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Koolipere annab lõpetajatele kaasa oma head soovid ja mõtted 

Olga Saikovskaja:  

Teie põhikooli lõpetamine toimub perioodil, kus maakera on pöörlemise kiirust märkamisväärselt tõstnud – 

tänavu enam ei vaheldu muutuste perioodid stabiilsusega, vaid üks muutus käivitab teise. Inimesed puutu-

vad aina rohkem kokku asjadega, millega eelnevad põlvkonnad ei pidanud igapäevaselt tegelema – olgu see 

tehisintellekt, meie emotsioone ja käitumismustreid kõrge täpsusega jälgivad algoritmid, kliimamuutused, 

koroonaviirused. Neid uusi ja tänapäeval võib-olla veel tundmatuid asju tuleb aina juurde… 

Selleks, et uuenduste keskmes olevas maailmas edukalt toime tulla, läheb teil kindlasti vaja vaimset paind-

likkust ja emotsionaalset tasakaalu. Kuid veelgi enam kasuks tuleb avatus innovatsioonidele ja valmidus 

uusi teadmisi ja oskusi muudkui juurde õppida. Ajad, kus ülikoolis saadud kraadi või kutsekoolis õpitut 

ametit jagus terveks eluks, on ajalukku jäämas. Haridusteed valides tasub arvestada, et on erialasid, mis kes-

tavad veel võib-olla kuni aastani 2050, aga on ka ametikohti, mida tehisintellekt võtab inimkonnalt juba lä-

hiaastatel üle. 

Gümnaasiumitesse minejatel on veel kolm aastat aega tuleviku peale mõtlemiseks – olgu siis eriala valik teil 

tehtud väga hoolikalt. Kutsekoolide tulevased õpilased saavad arvestada sellega, et Eesti kutseharidus on 

piisavalt innovaatiline, et saadud oskustega lähitulevikus leiba teenida. 

Ma soovin teile, kallid põhikoolilõpetajad, sündmusterohket ja huvitavat elu, suurte unistuste täitumist ning 

toetavaid lähedasi ja sõpru. 

Riina Kauppi: 

Soovin teile kaunist tulevikku ja soovide täitumist. Loodetavasti aitavad teil elus edasi minna järgnevad 
mõtteterad: 

Elu pole kerge kellelgi. Ja mis sest? Olgu meil visadust ja eelkõige eneseusku. Peame uskuma, et meil on 
millegi jaoks annet ja see miski tuleb iga hinna eest saavutada. 
- Marie Curie- 

Kas sa usud, et suudad, või arvad, et ei suuda – igal juhul on sul õigus. 
-Henry Ford- 

Katrin Mänd: 

Mina soovin, et see suurepärane ja tore klass oleks sama kokkuhoidev ja nad säilitaksid enda head suhted ka 
tulevikus. 

Annika Pau: 

Hea lõpetaja! 

Töökus loob elule mõtte ja sisu, tulevikuks sillutab see sulle tee. Midagi ei saavuta, kui ei pinguta ja silme 
ette unistusi ei loo. Soovin sulle uudishimu, et avastada, töökust, et unistusi täide viia, ja rahulolu, et oma 
saavutustest rõõmu tunda. 

Säilitage oma rõõmsameelsus ka kõige keerulisematest olukordadest läbi minnes! Soovin teile kõrget ja kau-
get lendu! 

Karin Vassil:  

Hea lõpetaja! Iga õppetund, mida elus kogete, on millekski kasulik ja õigus oma teele on meist igaühe põhi-

õigus! Oluline on vaid see, et me ei tohiks toimetada teiste arvelt ning minna oma tegevustega vastuollu en-

da väärtustega. Teie soovidest on silma jäänud soov olla edukas. Võta hetkeks aeg ning mõtle, mida see sõ-

na tegelikult tähendab. Oma kogemusest võin öelda, et edukus on see, kui te saate teha seda, mida te tahate! 

Olla ise oma aja, koha ja tegevuse peremehed. Aga selleks te peate teadma, mida te tegelikult teha tahate 

ning millised inimesed te olla soovite. Edu selle otsimisel ning edasisel teekonnal omanäoliseks ning väär-

tuslikuks ühiskonnakodanikuks kujunemisel. 

Virgi Roop: 

Mõttetera eluteele: palun tundke huvi oma asjade/tegemiste vastu ja näidake seda ka välja.  
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Mida sa teeksid, kui…? 

Tagapingis rubriigi „Mida teeksid, kui…“ mõte on 

arendada inimeste fantaasiat ning panna proovile 

reageerimisvõime kummalistele küsimustele vasta-

misel. Üheksanda klassi erinumbris keskendume 

just meie lehe peategelastele ning seega esitasime 

küsimuse ainult neile ja nende klassijuhatajale. 

Seekord uurisime neilt, mida nad teeksid, kui nad 

oleksid maailma valitsejad. 

Vastuseid oli mitmesuguseid: 

• Ma kaotaks koolid ära. 

• Ma võtaksin kõik endale. Oleksin maailma pa-

rim mees. 

• Diktaator oleksin. 

• Ma oleksin range diktaator, valitseksin kõike 

raudrusika all. 

• Ma elaksin lossis. 

• Teeksin, mida tahan.  

• Ma paneksin koolid kõik kinni. 

• Selline tüüpiline vastus, ma arvan. Lõpetaksin 

sõjad. 

• Ma prooviksin kõik katkised süsteemid ära pa-

randada. 

• Ma valitseks maailma ja teeksin nii kõike, nagu 

ma tahan. 

• Ma arvan, et ma valitseks maailma, nagu maailm 

oleks minu enda kätes. 

• Üritaks vaesust lõpetada või midagi sellist. 

• Ma teeksin kõike, mida ma tahaksin, ja käiksin 

igal pool. 

 

Loodame ikka, et kui mõni vastanutest peaks tõesti 

kunagi maailma valitsejaks saama, siis viiksid nad 

täide vaid kõige paremad ja hästi läbi mõeldud otsu-

sed. 

Kui maailmavalitseja krooni veel peas ei ole, siis sobib kaitse-
kiiver ka. 

Koolipere annab lõpetajatele kaasa oma head soovid ja mõtted 

Eele Sekk: 

Jooksmisest üksi on vähe, tuleb ka õigel ajal startida.  

Evelyne Lusti: 

Hea haridus on kõige mõjusam vahend, mida saad kasutada maailma paremaks muutmisel. Õnnitlused põhi-

kooli lõpetamise puhul! Kindlat sammu haridustee jätkamisel! 

Irina Jadonist: 

Soovin teile, et jääksite sama humoorikateks, sõbralikeks, abivalmiteks. Te tõestasite seda minu praktika ajal 

meie koolis. Olen teile väga tänulik, et toetasite mind sel hetkel ning ei vedanud alt. 

Soovin, et jääksite samasugusteks: mitte kunagi alla anda ja minna oma eesmärgini, kui isegi kohe ei õnnestu 

see, mis oli planeeritud. Aga alati on vaja natukene kannatust! 

Edu teile! 

Sõbralikud soovid kaheksanda klassi õpilastelt: 

• Soovime teile jõudu ja jaksu edasiseks eluks! 

• Julgust kõige uue ja huvitava avastamisel! 

• Jääge ikka mäletama oma kooli – õpetajaid, kaasõpilasi ja sõpru. 

• Soovime, et kas siis gümnaasiumis või kutsekoolis oleks teil huvitav, leiaksite palju uusi sõpru ning saaksi-

te uusi teadmisi. 



Milline oli Teie esmamulje oma klassi õpilastest, 

kui neid esimest korda kohtasite? 

Neid on palju. Mu eelmine klass, kellega ma 2016. 

kevadel lõpetasin, neid oli seitse. Siis, kui ma sügisel 

uue klassiga alustasin, oli seal 19 õpilast ja siis tun-

dus, et neid on nii palju. 

Mis on Teie kõige meeldejäävam mälestus oma 

klassiga?  

See on keeruline, sest neid on palju olnud. Võibolla 

kõige rohkem tuleb mulle meelde meie reis Peterbu-

ri, mis paljudele oli esimene välisreis. Ärevaks tegi 

ka see, et paar nädalat enne seda oli seal Peterburi 

metroos pommiplahvatus olnud. Siis, kui me tagasi 

tulime, siis minu meelest paljud poisid ostsid endale 

hästi odavad relvamaketid ja nad põdesid, et kas nad 

üldse üle piiri saavad. Ja kui ma küsisin, mis reisi 

juures kõige toredam oli, siis paljude vastus oli 

„hotellis olemine“. See tuleb mul vist kõige ereda-

malt praegu meelde. 

Mis on kõige tobedam juhtum, mis Teie klassiga 

on juhtunud? 

Ma ei tea. Nende poistega on igasuguseid asju juhtu-

nud mänguhoos: kellel on käsi ukse vahele jäänud ja 

siis on luumurd olnud ja siis on külakuhjasid teinud, 

aga üks kõige tobedamaid asju on see, et kui me tuli-

me seitsmenda klassi lõpus Lõuna-Eesti reisilt tagasi, 

siis oli hästi palav ilm ja me tegime peatuse Lõuna-

keskuses. Siis seal paar poissi (vist olid Kaarel ja 

Josua) ostsid energiajooki. Bussis panid nad energia-

joogid istmete taha ja siis Kaarel läks istme seljatoe-

ga tahapoole ja kõik energiajoogid läksid katki. Ter-

ve bussi põrand oli seda täis, nii et meil tuli sõidu 

ajal seda koristada. Kuivatamisel läksid käiku ujumi-

sest märjad rätikud ja minu niisked salvrätikud. See 

oli kõige tobedam, et nad unustasid ise ära, et need 

seal selja taga on. 

Kui oleks võimalik, siis kas tahaksite nendega 

veel paar aastat veeta? 

Jah, ma arvan küll. 

Kas Te kavatsete ka nendega peale lõpetamist 

kokku saada? Kui jah, siis mida ette võtaksite? 

Ma ise tahaksin küll, aga eks seda aeg näitab. Nad 

kõik lähevad erinevates suundades. Ma arvan, et 

oleks tore teha jälle üks ühisüritus, kasvõi nostalgia 

mõttes klassiõhtu või klassiöö. 

Millisena kujutate ise ette oma klassi õpilaste tu-

levikku? 

See on keeruline küsimus. Ma ise tahaksin loota, et 

kui nad päriselt valivad oma huvialad südame järgi ja 

teevad tööd oma unistuste täitmiseks, siis nad on vä-

ga edukad ja saavad oma unistused täidetud. 

Iseloomustage ennast lühidalt. 

Ma olen enda arvates sõbralik, loov, leidlik, üsna 

kannatlik, aga kui välja vihastada, siis võin päris kuri 

ka olla. 

Räägi millestki, mida teismelisena tegid, aga mis 

praegu tundub väga rumal. 

Mida ma teismelisena tegin? Mulle endale tundub, et 

võibolla see, et vahel ei pidanud kinni kellaaegadest, 

mida vanematega olin kokku leppinud. See on väga 

ootamatu küsimus. No olgu, ükskord jooksin politsei 

eest ka ära, aga detaile praegu ei täpsusta. Võin oma 

üheksandale klassile seda öelda. 

Kelleks tahtsite väiksena saada? 

Pikalt tahtsin ma algklassides saada loomaarstiks ja 

põhikoolis juba diplomaadiks. Alles hiljem tulid 

muud erialad. 

Mis on see, mida Teie õpilased Teie kohta veel ei 

tea? 

Veel ei tea minu kohta? Ma ei tea, kui paljud neist 

teavad, et ma olen lõpetanud muusikakooli ja mängin 

viiulit. Ja mul on üks vend. 

Mida sooviksite öelda või soovitada järgmistele 

lõpetajatele? 

Siinkohal ma tsiteerin enda klassi õpilasi, kes nüüd 

kevadel ütlesid, et eksamiteks õppimine algab 7. 

klassis ja et tuleb varem tööd tegema hakata, kui sa 

tahad kuskile kaugele jõuda. 

Milliseid õpetussõnu annate kaasa oma lõpetava-

tele õpilastele tulevikuks? 

Ma arvan seda, et ükskõik, mida nad teeksid, et nad 

teeksid seda südamega, püüdleksid oma unistuste 

poole ning oleksid heasüdamlikud ja suudaksid elu 

nautida, olla sama rõõmsad nagu nad enamasti mul 

on olnud. 
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Intervjuu lõpetajate klassijuhataja Annikaga 



 Kes minevikku ei mäleta ... 
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3. klass 

4. klass 

5. klass 

Mattias 

Matthias 

Markkus 

Mariette 1. klass 

2. klass 

Rait 

Daniela Laura 

Reno 

Norman 

Pert 



 … see elab tulevikuta 

VÄLJAANNE 39 TAGAPINK  LEHT 7 

6. klass 

7. klass 

Josua 

Janelle 

Johannes 

Jüri Kevin 

Õp Annika 

Anabell 

Jessica 

8. klass 

Henri 

Jürgen 



Josua 

Iseloomusta iseennast 

lühidalt. 

Olen Josua, mulle meel-

dib olla sõpradega ja 

teha asju, mida ei tohi 

teha. 

Millega tegeled vabal 

ajal? 

Vabal ajal tegelen ma 

enamasti spordiga. 

Milline on sinu esime-

ne mälestus Kostivere 

Koolist? 

7. klassi aktus septemb-

ris. 

Mida plaanid pärast kooli lõpetamist edasi teha? 

Nautida suve. 

Mis on sinu kõige eredam mälestus oma koo-

liajast? 

Midagi. 

Kirjelda oma klassikaaslasi kahe lausega. 

Taandareng. 

Mida sooviksid tulevastele üheksandikele öelda? 

Edu! 

Mis on su lemmiknumber? Miks? 

Minu lemmik number on 420 või siis 69. 

 

Mariette 

Iseloomusta iseennast lü-

hidalt. 

Ma ei tea, olen vist lihtsalt 

hea inimene.  

Millega tegeled vabal ajal? 

Veedan aega sõpradega ning 

lihtsalt olen. 

Milline on sinu esimene 

mälestus Kostivere Koo-

list? 

Siis, kui tulin siia kooli. 

Mida plaanid pärast kooli 

lõpetamist edasi teha? 

Ma ei tea, edasi õppima minna kuhugi. 

Mis on sinu kõige eredam mälestus oma koo-

liajast? 

Ma ei mäleta kõike, aga praegu arvan, et kui käisime 

kusagil väljasõidul, või see, kui Janelle käe ära 

murdsin kogemata. 

Kirjelda oma klassikaaslasi kahe lausega. 

Nad on väga toredad ning nendega koos on lõbus. 

Mida sooviksid tulevastele üheksandikele öelda? 

Olge paremad kui meie. 

Kui saaksid reisida ükskõik kuhu, siis kuhu rei-

siksid? Miks? 

Balile, sest seal on soe. 

 

Anabell 

Iseloomusta ise-

ennast lühidalt. 

Ma olen rahulik, aga 

kui keegi mind närvi 

ajab, siis võin olla 

ettearvamatu. 

Millega tegeled va-

bal ajal? 

Ma veedan sõprade-

ga aega.  

Milline on sinu esi-

mene mälestus Kos-

tivere Koolist? 

Kui me läksime esi-

mest korda enda koduklassi.  

Mida plaanid pärast kooli lõpetamist edasi teha? 

Ma veel ei tea, kutsekooli minna.  

Mis on sinu kõige eredam mälestus oma koo-

liajast? 

Rootsi reis.  

Kirjelda oma klassikaaslasi kahe lausega. 

Väga toredad ja lõbusad. 

Mida sooviksid tulevastele üheksandikele öelda?  

Soovin neile edu. 

Kui sa oleksid loom, siis mis loom sa oleksid? 

Miks? 

Ma arvan, et koer, kuna nad tunduvad lõbusad ja 

nunnud. 

Daniela Laura 

Iseloomusta iseennast 

lühidalt. 

Olen sõbralik ja lahke, 

meeldib inimestega suhel-

da. 

Millega tegeled vabal 

ajal? 

Vabal ajal käin õues sõp-

radega või maalin. 

Milline on sinu esimene 

mälestus Kostivere Koo-

list? 

Siis, kui ma läksin esimes-

se klassi ja meid viidi 
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Lõpetajad küsitlustules! 
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käest kinni otse mõisa. 

Mida plaanid pärast kooli lõpetamist edasi teha? 

Oleks soov minna keskkooli edasi. 

Mis on sinu kõige eredam mälestus oma koo-

liajast? 

Ma arvan, et klassireisid olid kõige ägedamad 

 Kirjelda oma klassikaaslasi kahe lausega. 

Naljakad, hüperaktiivsed ja ägedad. Toredad sõbrad 

olnud juba üheksa aastat. 

Mida sooviksid tulevastele üheksandikele öelda? 

Õppige hoolega! 

Mis keeli tahaksid osata rääkida? Miks? 

Tahaksin osata prantsuse keelt, see on ilus keel ja ma 

väga tahaksin minna ka Prantsusmaale. 

 

Jessica 

Iseloomusta iseennast 

lühidalt. 

Sõbralik ja naljanina. 

Millega tegeled vabal 

ajal? 

Ratsutan ja veedan aega 

sõpradega. 

Milline on sinu esime-

ne mälestus Kostivere 

Koolist? 

Esimese klassi algus. 

Mida plaanid pärast kooli lõpetamist edasi teha? 

Ei tea veel. 

Mis on sinu kõige eredam mälestus oma koo-

liajast? 

Pole. 

Kirjelda oma klassikaaslasi kahe lausega. 

Kõige hullemad inimesed ja kunagi ei hakka igav. 

Mida sooviksid tulevastele üheksandikele öelda? 

Olla targemad kui meie. 

Kui hoolas õpilane oled olnud? Põhjenda! 

Väga hoolas :) 

 

Reno 

Iseloomusta ise-

ennast lühidalt. 

Rahulik.  

Millega tegeled va-

bal ajal? 

Spordiga.  

Milline on sinu esi-

mene mälestus Kos-

tivere Koolist? 

Midagi.  

Mida plaanid pärast 

kooli lõpetamist 

edasi teha? 

Elu nautida.  

Kirjelda oma klassikaaslasi kahe lausega. 

Taunid.  

Mida sooviksid tulevastele üheksandikele öelda? 

Edu! 

Mis toit sulle üldse ei meeldi? Miks? 

Mulle ei meeldi maks, sest see on rõve 

 

Rait 

Iseloomusta iseennast 

lühidalt. 

Ma olen Rait. Mul on 

suht suva asjadest. 

Millega tegeled vabal 

ajal? 

Vabal ajal ma tavaliselt 

veedan aega või mängin 

arvutis. 

Milline on sinu esime-

ne mälestus Kostivere 

Koolist? 

Kuidas ma teisel koolipäeval ütlesin emale, et mul on 

piinlik, kui ta mind kooli saadab. 

Mida plaanid pärast kooli lõpetamist edasi teha? 

No hetkel on mul plaanis edasi õppida. 

Mis on sinu kõige eredam mälestus oma koo-

liajast? 

Kõik väljasõidud. 

Kirjelda oma klassikaaslasi kahe lausega. 

Suht retakad, aga sõbralikud. 

Mida sooviksid tulevastele üheksandikele öelda? 

Arvutimängud tekitavad sõltuvust. Õppige minu veast 

ja ärge raisake sadu eurosid virtuaalsete asjade peale. 

Gambling on samuti halb harjumus noores eas, kuhu 

raha kaotada laupäeva õhtul. 

Mis arvutimängu mängid kõige rohkem? Miks? 

Ma mängin kõige rohkem Osu! Sest mul pole elu ;) 

 

Norman 

Iseloomusta 

iseennast lühi-

dalt. 

Megalahe.  

Millega tegeled 

vabal ajal? 

Olen mängur.  

Milline on sinu 

esimene mäles-

tus Kostivere 

Koolist? 

Morgani kiusami-
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ne.  

Mida plaanid pärast kooli lõpetamist edasi teha? 

Rikkaks saada.  

Mis on sinu kõige eredam mälestus oma koo-

liajast? 

Morgani kiusamine.  

Kirjelda oma klassikaaslasi kahe lausega. 

Seaduserikkujad, taunid.  

Mida sooviksid tulevastele üheksandikele öelda? 

Ärge valige sisseastumiskatsetel reaalsuunda. 

Kui saaksid ükskõik milliselt kuulsuselt küsida 

ühe küsimuse, siis kellelt ja mida küsiksid? 

Tahaksin Nõia-Intsult skisofreenia kohta küsida. 

 

Janelle 

Iseloomusta iseennast 

lühidalt. 

Sõbralik, tore.  

Millega tegeled vabal 

ajal? 

Sõpradega teen midagi.  

Milline on sinu esimene 

mälestus Kostivere Koo-

list? 

1. klassi aktus. 

Mida plaanid pärast koo-

li lõpetamist edasi teha?  

Keskkooli. 

Mis on sinu kõige ere-

dam mälestus oma koo-

liajast? 

Pole. 

Kirjelda oma klassikaaslasi kahe lausega. 

Toredad ja lõbusad. 

Mida sooviksid tulevastele üheksandikele öelda? 

Olge paremad kui meie. 

Mis on sinu kõige suurem hirm? 

Ämblikud. 

 

Jürgen 

Iseloomusta iseen-

nast lühidalt. 

Lühike. 

Millega tegeled va-

bal ajal? 

Õppimisega, spordi-

ga, arvutimängudega. 

Milline on sinu esi-

mene mälestus Kos-

tivere Koolist?  

7. klassi esimene 

koolipäev. 

Mida plaanid pärast kooli lõpetamist edasi teha? 

Hesburgeris kassapidaja olla.  

Mis on sinu kõige eredam mälestus oma koo-

liajast? 

Lõuna-Eesti reis.  

Kirjelda oma klassikaaslasi kahe lausega. 

Pärast e-õpet läks kõigil kõik allamäge. Kõik on tau-

nid. 

Mida sooviksid tulevastele üheksandikele öelda? 

Ärge valige 7 kooli sisseastumiskatsetel reaalsuunda. 

Kes on sinu suurim eeskuju? Miks? 

Snoop Dogg, võtab iga olukorda rahulikult. 

 

Jüri Kevin 

Iseloomusta iseen-

nast lühidalt. 

Ma olen päris lühi-

ke. Mulle meeldib 

arvutimänge mängi-

da. 

Millega tegeled va-

bal ajal? 

Mängin arvutis ja 

olen õues. 

Milline on sinu esi-

mene mälestus 

Kostivere Koolist? 

Mitteremonditud koolimaja. 

Mida plaanid pärast kooli lõpetamist edasi teha? 

Ei tea veel. 

Mis on sinu kõige eredam mälestus oma koo-

liajast? 

Saaremaa reis. 

Kirjelda oma klassikaaslasi kahe lausega. 

Spikerdavad ja vahel teevad lolluseid. 

Mida sooviksid tulevastele üheksandikele öelda? 

Käige koolis ja kuulake hoolikalt. 

Mis on kõige suurem rumalus, mis teinud oled? 

Kui ma heinapalli ära lõhkusin. 

 

Argo Artur 

Iseloomusta iseen-

nast lühidalt. 

Abivalmis. Võima-

lik, et viisakas.  

Millega tegeled va-

bal ajal? 

Mängin kossu.  

Milline on sinu esi-

mene mälestus Kos-

tivere Koolist? 

Peldik.  

LEHT 10 
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Mida plaanid pärast kooli lõpetamist edasi teha? 

Edasi õppima.  

Mis on sinu kõige eredam mälestus oma koo-

liajast? 

Rootsi reis.  

Kirjelda oma klassikaaslasi kahe lausega. 

Mongolid oleme kõik, autistlikud. 

Mida sooviksid tulevastele üheksandikele öelda? 

Olge muhedad, tunde ärge laske üle. 

Kui sa oleksid toit, siis mis toit sa oleksid? Miks? 

Nuudel, ei tea miks. 

 

Pert 

Iseloomusta ise-

ennast lühidalt. 

Ma olen tark ja mul 

on 43 jalanumber.  

Millega tegeled 

vabal ajal? 

Vabal ajal ainult 

õpin, muud midagi. 

Milline on sinu esi-

mene mälestus 

Kostivere Koolist? 

Keegi sittus peldikust mööda. 

Mida plaanid pärast kooli lõpetamist edasi teha? 

Otsida endale naine. 

Mis on sinu kõige eredam mälestus oma koo-

liajast? 

Klassireisid. 

Kirjelda oma klassikaaslasi kahe lausega. 

Väga toredad ja sõbralikud inimesed. Samuti väikse 

sündroomiga naljakad inimesed. 

Mida sooviksid tulevastele üheksandikele öelda? 

Jääge istuma, see toob õnne. 

Mis on kõige naljakam asi, mis on sinuga juhtu-

nud? 

Ma ei tea. Äkki Kullik pesemisruumides. 

 

Johannes 

Iseloomusta iseennast 

lühidalt. 

Pikk (mitte nagu Jür-

gen). 

Millega tegeled vabal 

ajal? 

Mängin arvutis. 

Milline on sinu esime-

ne mälestus Kostivere 

Koolist? 

Esimese õpiku saami-

ne.  

Mida plaanid pärast kooli lõpetamist edasi teha? 

Kooli minna.  

Mis on sinu kõige eredam mälestus oma koo-

liajast? 

Lõuna-Eesti reis. 

Kirjelda oma klassikaaslasi kahe lausega. 

Mitte kõige taibukamad. Enam-vähem normid vanad. 

Mida sooviksid tulevastele üheksandikele öelda? 

Ärge valige sisseastumiskatsetel reaalsuunda. 

Mis on kõige tobedam asi, mille oled ostnud? 

Uue hiire (lendas vasta seina kaks päeva pärast ostu). 

 

Matthias 

Iseloomusta iseennast lühi-

dalt. 

Ma olen rahulik ja väga 

laisk. 

Millega tegeled vabal ajal? 

Vabal ajal kas mängin arvu-

timänge, magan või tiksun 

õues. 

Milline on sinu esimene 

mälestus Kostivere Koo-

list? 

Istusin vist 3. klassis pikapäevarühmas ja nägin, kui-

das mingi 1. klassi laps sõi küünlavaha. 

Mida plaanid pärast kooli lõpetamist edasi teha? 

Minna linna keskkooli edasi õppima. 

Mis on sinu kõige eredam mälestus oma koo-

liajast? 

Kui klassivend ajalootunnis harjavarre pooleks murdis 

igavusest. 

Kirjelda oma klassikaaslasi kahe lausega. 

Väga lärmakad. 

Mida sooviksid tulevastele üheksandikele öelda? 

Tee tunnis tarka nägu ja Irjaga pole mõtet vaielda, sa 

kaotad vaidluse. 

Mida arvad, et teed 20 aasta pärast? 

Loodetavasti olen kirurg. 

 

Markkus 

Iseloomusta iseennast 

lühidalt. 

Olen tore poiss, kes on 

viisakas. 

Millega tegeled vabal 

ajal? 

Vabal ajal teen sporti! 

Milline on sinu esi-

mene mälestus Kosti-

vere Koolist? 

Natukene vana nägi 
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välja kool. 

Mida plaanid pärast kooli lõpetamist edasi teha? 

Minna ülikooli. 

Mis on sinu kõige eredam mälestus oma koo-

liajast? 

Rootsi reis (klassireisid). 

Kirjelda oma klassikaaslasi kahe lausega. 

Naljakad ja targad (vist). 

Mida sooviksid tulevastele üheksandikele öelda? 

Õppige hästi. 

Kui tihti spikerdad? 

Ei spikerda üldse! 

 

Mattias 

Iseloomusta iseennast 

lühidalt. 

Mõnikord depressioo-

nis, mõnikord selline 

alkohoolik, kes karjub 

sulle midagi vastu. 

Millega tegeled vabal 

ajal? 

Arvutimängude ja tren-

niga. 

Milline on sinu esime-

ne mälestus Kostivere 

Koolist? 

Kui ma ütlesin 1. klassis, et mu nimi on Koogi pood. 

Mida plaanid pärast kooli lõpetamist edasi teha? 

Minna Kadrioru Saksa Gümnaasiumisse. 

Mis on sinu kõige eredam mälestus oma koo-

liajast? 

Kui ma ütlesin Dodge Charger vene keele tunnis ja 

mind visati klassist välja. 

Kirjelda oma klassikaaslasi kahe lausega. 

Mõned on sellised normaalsed inimesed ja teistel on 

ajuga midagi valesti. 

Mida sooviksid tulevastele üheksandikele öelda? 

ÄRGE VALIGE REAALSUUNDA 4 KOOLI SIS-

SEASTUMISKATSETEL. (Kui sul just ei ole per-

fektsed hinded matemaatikas ja füüsikas.) 

Mis on sinu kõige veidram harjumus? 

Kahjuks mul pole sellist asja. 

 

Henri 

Iseloomusta iseennast lü-

hidalt. 

Magan palju tunnis. 

Millega tegeled vabal 

ajal? 

Arvuti, aga rohkem kui sa-

mal ajal. 

Milline on sinu esimene 

mälestus Kostivere Koo-

list? 

Kui ma 2012. aastal olin 

inglise keele klassis. 

Mida plaanid pärast kooli lõpetamist edasi teha? 

Mõte on IT-d minna õppima, sest siis sinu info on 

minu. 

Mis on sinu kõige eredam mälestus oma koo-

liajast? 

Kardisõit õpetaja Merlega. 

Kirjelda oma klassikaaslasi kahe lausega. 

7v klass täpsustuseks, homofoobsed ja rassistlikud. 9 

suur klass, väga palju karjumist ja telefoni. 

Mida sooviksid tulevastele üheksandikele öelda? 

Kui sa oled ühiskonnaõpetuses või ajaloos, siis ole 

kindel, et õpetaja ei räägi 45 minutit järjest. 

Kui su nimi ei oleks Henri, siis mis su nimi oleks ja 

miks? 

Aiden, sest siis ma olen huvitav inglasena. 

LEHT 12 

9. klass 1. septembril 2021 



Armsad 9. klassi lõpetajad 

See oli justkui alles, mil tulite esimesse klassi, teid oli siis 26. Meie kooli ajaloo kõige suurem klass. Täna-

seks päevaks on mitmed õpilased läinud teistesse koolidesse ja lõpetamas on teid 17. 

Teiega koos õppides ja õpetades möödusid tegusad neli õppeaastat linnulennul. Hea on meenutada klassi-

õhtuid, huvireise ja õppekäike, sellest on teil ka kõigil mälestuseks CD plaadil (nüüdseks küll juba aegunud 

tehniline vidin) olevad pildid. Koos tegime luuletusi, ootasime pikisilmi mulda pandud seemnest sirguvat 

esimest taimekest, meisterdasime ja joonistasime. 

Tunnistan, et teie seltsis viibimine on nende aastate jooksul arendanud meid kõiki: nii mind kui õpetajat ja 

kindlasti ka teie vanemaid. Te kõik olete oma erilisel moel väga huvitavad ja vahvad inimesed ning teiega 

suheldes on ka meie maailmapilt avardunud. 

Kõik te lähete pärast tänast pidulikku päeva oma rada, kaasas taskutäis mälestusi, uusi mõtteid, unistusi. 

Tahaks teile tänasest päevast kaasa anda ühe mõtte: alati püüdke käia oma rada. See rada ei ole sirge, seal 

on kurvid, mille taha alati ei näe, seal on mäkketõusud, mis vajavad tahtejõudu, seal on ka langusi, mis tule-

tavad meelde, et alati ei lähe kõik nii, nagu oled plaaninud. Ei ole olemas ühte ja õiget teed, sina oled see, 

kes teeb omad valikud. See, mis sobib ühele, ei sobi üldse teisele. Oma rada tuleb teil kõigil ise leida ning 

selle leidmisega pole kiiret. Usalda oma sisetunnet, oma südant ja mõistust, see juhatab sind õigele tee-

otsale. 

Aitäh, et olite minu teekaaslased need toredad neli aastat. 

Soovin teile, kallid üheksandikud, õnne ja edu eluteel ja õnnestumisi teie valikutes. 

Teie esimene õpetaja Sirje 

Tervitusi saadab esimene klassijuhataja Sirje 

VÄLJAANNE 39 TAGAPINK  LEHT 13 

Õpetaja Sirje koos klassiga Toompead vallutamas 
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 Pulli tall 

Elas ühes tallis üks pull. 

Tal oli üks imelik mull. 

Sinna talli põrkas üks pall. 

Millel oli nagu punane sall. 

Tallile lähenes vari, milleks oli lambakari. 

Jüri Kevin 

 

 Luuletus 

Väljas oli Mari. 

Kodus oli sari. 

Vee all ujusid kalad. 

Külmetasid jalad. 

Ilus oli moon. 

Kuri oli toon. 

Autojuht oli hull. 

Hinne oli null. 

Laura 

 

 Lugu poisist 

Poisil käes on punane pall, 

kaelas on tal kena sall. 

Kohe kõrval on seal park, 

poiss on kohe väga tark. 

Lemmikloomaks on tal kalad, 

tal on väga kiired jalad. 

Parim sõber on tal Mari, 

tal on suur kalakari. 

Johannes 

 

 Lihtsalt luuletus 

Mul on väike maru tall. 

Seal on mängu varu pall. 

Linnast kari sõpru toon. 

Teen palli, mängin kulli. 

Aknast paistab väike park. 

Küll ma olen ikka tark. 

Anabell 

  

*** 

Täna leidsin palli, 

panin kaela salli. 

Mullivett joon, 

palli koju toon. 

Nägin ka pulli, 

samas ka mulli. 

Ilus mesilaste taru, 

mille ära lõhkus karu. 

Rait 

 

 Hall sall 

Mahla mina joon, 

samal ajal koon. 

Sellest tuleb sall, 

mille värviks hall. 

Markkus 

 

  *** 

Hommikul ärgates olen ma pahur, 

olen tige kui herilane ja müristan kui Vahur. 

Ei taha veel tõusta, riidesse panna 

tahan vaid unenägude maale ma minna. 

Mul tuju läheb paremaks 

kui toidu lauale on pannud emps. 

Ma tahaks arvutis vaid mängida 

ja koolis sõpradega hängida. 

Mattias 

 

 *** 

Metsas koopas elab karu 

talle meeldib mesitaru. 

Tema armastab ka marju, 

mina kardan karu varju. 

  

Maja taga venna pall, 

palli juures minu sall. 

Mina salli ära toon, 

pärast kodus piima joon. 

Norman 

 

 Minu nimi 

Ema ja isa panid mulle nimeks Jessica. Isal oli mõel-
dud valmis nimi Jaanika. Ema aga arvas, et nimi on 
liiga tavaline ning otsustati, et peab algama J-tähega. 
Nimi Jessica sündis alles autos olles perekonnasei-
suameti ees. 
Jessica 

 

 Külmetav lumememm 

Küülik, kes läks esimesse klassi, tuli koolist ja jalutas 

aabits käes mööda tänavat kuusiku poole. Ta hüppas 

üle kivide ja nägi lilli. Need olid sinililled. Äkki nägi 

ta sahtlis istuvat ööbikut, kellel oli rätik peas ja kes 

luges raamatut. Küülik küsis ööbikult, et mis sa loed. 

Ööbik vastas, et ta loeb lugu lumememmest, kes sõi 

putru, sest tal oli külm ja ta kartis üle kõige haigeks 

jääda. 

Pert 

LEHT 14 

Õpilaste töid algklassi-aegadest 



 

 
 

 
 
 

VS 

Vastused 

 

Küsimused: 
1. Mis on Kostivere Kultuurimõisa aadress? 
2. Mitu nime on olnud Kostivere Koolil praeguses 

koolihoones? 
3. Mis aastal ilmus ajalehe Tagapink esimene num-

ber? 
4. Mis logo on pildil? (pilt 1) 
5. Kes on maailma kõige rikkam inimene? 
6. Mitu aastat on eetris olnud „Aktuaalse kaamera“ 

saated? 
7. Miks vajab porgand advokaati? 
8. Mis saab jahupeast siis, kui ta vihma kätte läheb? 
9. Mis on kõige suurem laiskus? 

Õiged vastused: 
1. Mõisa tee 2, Kostivere. 
2. Neli: Kostivere 8-klassiline Kool, Kostivere 9-

klassiline Kool, Kostivere Põhikool ja Kostivere 
Kool (täpsem vastus saab punkti). 

3. 1989. aastal (täpsem vastus saab punkti). 
4. Pizza Hut. 
5. Jeff Bezos. 
6. 65 aastat (täpsem vastus saab punkti). 
7. Sest ta satub tihti supi sisse. 
8. Tainapea. 
9. Kui näed und, aga ei viitsi vaadata. 

Seekord võitis õpetaja Annika! 

Pilt 1 



15 soovitust tulevastele üheksandikele: 

1. Kui tahate tunde üle lasta, siis öelge, et lähete arsti juurde. 

2. Ärge õpetaja Liinale liiga kaua silma vaadake. 

3. Kui kodutöö on tegemata, siis öelge, et asjad on kodus. 

4. Ärge öelge vene keele õpetajale Dodge Charger. 

5. Kui Monika läheb kurjaks, siis hakake etiketti järgima. 

6. Õpetajate päeval kandke igaks juhuks püksirihma. 

7. Ärge neemekatele pastakat laenake, tagasi seda ei saa. 

8. Poiste riietusruum on kummaline koht. 

9. Ärge kooli konteineri taga vape’i tõmmake. 

10. Olge ettevaatlikud, sots vaatab kaamerast, kes on telefonis. 

11. Ärge vägistamisest koolis rääkige. 

12. Ärge õpetaja Irjaga vaielge – ta teab maailmast kõike, välja 

arvatud seda, kuidas Youtube’i videot tööle panna. 

13. Kui sots tuleb telefoni ära võtma, siis öelge, et vanemad juba 

võtsid selle ära. 

14. Tutipäeval võtke relvad ja suhkruvesi kaasa. 

15. Ärge olge nii lollid kui meie. 

Kui järgite kõiki neid näpunäiteid täpselt, siis lõpetate kooli suure-

päraste tulemustega.  

Kostivere Kooli 37. lend 

Lõpuklassi õpilased 2021. a 


