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Meie koolis ei ole praegu kohustuslikku koolivormi. 

Meil on kooli logoga pusad, T-särgid, kleidid ja vestid, 

mille tellimine ja kandmine on vabatahtlik. Kas kooli-

vormi kandmine peaks olema kohustuslik? Millised 

oleksid koolivormi kandmise head ja halvad küljed? 

Kui koolivormi kandmine on kohustuslik, siis ei pea 

hommikuti mõtlema, mida selga panna. Tänu sellele on 

hommikul rohkem aega end koolipäevaks vaimselt val-

mis seada, hommikust süüa, asju kokku pakkida jne. 

See tähendab, et koolivormi kandmine muudaks elu 

mõnes mõttes lihtsamaks. 

Koolivormi kandmine suurendab õpilastes ja õpetajates 

ühtsustunnet. Samuti on selle abil lihtne enda kooli 

õpetajaid/õpilasi rahvamassist eristada. Näiteks kui ole-

me kuskil väljasõidul ja keegi kaotab enda grupi, siis on 

kooli logo järgi lihtne õiged inimesed üles leida.  

Kuna aga inimeste riietumisstiilid on erinevad, siis mõ-

nele võib-olla see koolivorm ei meeldi ja ta ei taha seda 

kanda. Üks põhjustest on ka see, et peaaegu võimatu on 

teha riietusesemeid, mis kõikidele ühtviisi meeldiksid. 

Õpilastel võiks olla vaba valik, mida selga panna, sest 

mõnede jaoks on see tähtis.  

Üks mõjutajatest on ka rahaline pool. Koolivormid või-

vad maksta rohkem kui tavalised T-särgid, pusad ja 

kleidid. Kui nende ostmine on kohustuslik ja perel on 

raha vähe, siis ei taheta oma lapsi sellesse kooli panna. 

Kooli jaoks on lihtsam, kui koolivorm ei ole kohustus-

lik. 

Järelikult võiks olla nii, et koolivorm on küll saadaval, 

aga selle kandmine ei ole kohustuslik. Sellisel juhul 

tunnevad inimesed end mugavamalt, sest neil on või-

malik ise valida, mida selga panna. Samuti on neil, kes 

tahavad kanda kooli logoga riideid, võimalus seda teha.   
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Tere, hea ajalehe lugeja! 

Olen 9. klassi õpilane Joonas Pääsuke ja ühtlasi 

ka Kostivere Kooli ajalehe Tagapink peatoimeta-

ja. Kes veel ei tea, siis olen siin koolis käinud 

alates esimesest klassist. Aga mis me siin pikalt 

minust räägime, läheme asja juurde. 

Nagu alati, on meie kooli ajalehes arvamuslugu, 

mis räägib päevakajalistest teemadest. Seekordses 

arvamusloos arutlesime ajaleheringi liimetega 

Kostivere Kooli koolivormi üle – kas ollakse koo-

livormi poolt või vastu.  

Oktoobrikuus toimusid kohalike omavalitsuste 

valimised, nii küsisime 5.-9. klassi õpilastelt ja 

õpetajatelt, kas nemad on kursis KOV valimistega 

ja mida nad arvavad sellest, kui vanalt võiks min-

na valima.  

Sellest ajalehest leiate täitsa uue rubriigi, mille 

pealkirjaks on koolipere lemmikud. Seekord uuri-

sime nii õpetajatelt kui ka õpilastelt nende lem-

mikruume koolimajas.  

Intervjueerisime ka ühte õpetajat, kelleks oli see-

kord õpetaja Liina Steinberg. Uurisime temalt, 

kus ta varem on töötanud, mis on tema hobid ja 

mida ta vabal ajal teeb. Rohkem saad teada, kui 

loed intervjuud ise.  

Samuti tegime intervjuu ühe noore kunstnikuga, 

kelle näitus oli üleval raamatukogus. Tegemist on 

kunstnikuga, kes oskab arvutis avatare teha. 

Eksperimendis kutsusime üles nelja õpilast 

ja  nelja õpetajat ära arvama, mis klassis on pilt 

tehtud. Vihjeks oli neile üks ese, mis seal klassis 

on. 

Toidupingist saate teada, kuidas teha mini-

praemuna. 

Nagu alati on ka lehes õpetaja vs. õpilane rubriik, 

kus seekord olid vastakuti õpetaja Marju ja 9. 

klassi õpilane Gerda. Kui tahad teada, kes võitis, 

siis loe ajalehest. 

Spordi Hinge rubriiki lugedes saad ülevaate spor-

di- ja tervisenädalast. 

Nagu alati, on lehe lõpus meelelahutus, kus saab 

lahendada nii sudokut kui ka ristsõna ning lugeda 

väga naljakaid anekdoote.  

 

Põnevat avastamist ja lugemist! :) 

Arvamus:  Koolivormi poolt või 

vastu? 

Juhtkiri 



Seekordne küsitlus käsitles kohalike omavalitsuste 

(KOV) valimisi. Me valisime selle teema, sest see oli 

õppeaasta alguses aktuaalne ja me tahtsime teada, 

kui aktiivselt meie koolipere poliitikat jälgib ja mida 

valimistest arvab. 

Küsitluse viisime läbi nädal aega enne valimisi. Kü-

sitlusele vastas 71 viienda kuni üheksanda klassi õpi-

last ning 17 õpetajat. Õpilastelt küsisime järgnevad 

küsimused: 

1. Kas tunned huvi poliitika vastu? 

2. Kas sa oled kursis, et varsti on KOV valimised? 

3. Kas tead, mis vanusest alates saab valima minna? 

4. Kui vanalt võiks sinu arvates valima minna?  

Õpetajatelt küsisime lisaks, kas nad plaanivad sel 

korral valima minna. 

Kui küsisime õpilastelt, kas nad tunnevad huvi polii-

tika vastu, siis võrdselt 12,7% oli nii neid, kes vasta-

sid jah, kui ka neid, kes vastasid, et oleneb teemast. 

Enamik siiski (74,6%) vastas, et nad ei tunne poliiti-

ka vastu huvi. 

Õpetajate hulgas tunneb poliitika vastu huvi 41,2% 

vastajatest. Teised 41,2% vastasid, et tunnevad polii-

tika vastu huvi olenevalt teemast. Poliitikast ei ole 

huvitatud 17,6% õpetajatest 

Küsimusele „Kas olete kursis, et varsti on KOV vali-

mised?“ vastas jah 70,4% õpilastest, 11,3% tunnis-

tas, et nad midagi on sellest kuulnud, 14,1% aga ei 

olnud üldse valimistest kuulnud. Mõned õpilased 

(4,2%) ei teadnud, mida kohalike omavalitsuste vali-

mised tähendavad. Õpetajatest oli enamik (58,8%) 

valimistega kursis ning 41,2% vastajatest oli sellest 

vähemalt midagi kuulnud. 

Kui uurisime õpetajatelt, kas nad plaanivad valima 

minna, siis 23,5% neist vastas „Jah, kindlasti“. 

41,2% arvas, et nad võibolla lähevad valima. Osa 

õpetajatest (35,3%) ei olnud veel otsustanud, kas lä-

hevad valima.  

Küsisime õpilastelt ja õpetajatelt ka seda, mis vanu-

sest alates võiks nende arvates valima minna. Kõige 

rohkem õpilasi (34,8%) oli selle poolt, et valima 

võiks minna alates 18. eluaastast. 23,2% pakkus, et 

valida võiksid juba 16-aastased noored. Oli ka neid, 

kes arvasid, et valima võiks minna ka veelgi noore-

malt (alla 14-aastaselt) või hoopis vanemalt kui 18 

aastat. 

Võrdselt 29,4% õpetajatest pidasid sobivaks valimis-

eaks vanust alates 18., 19. või 20. eluaastast. Samas 

11,8% õpetajatest leidis, et valima võiksid minna ka 

16-aastased. 

Oma uurimuse tulemusena võime väita, et suurem 

osa õpilastest ei tunne poliitika vastu huvi, aga väike 

osa on siiski sellest huvitatud. Enamik õpetajaid 

hoiab ennast poliitiliste teemadega kursis. Suur osa 

õpilastest on rahul praeguse lubatud valimiseaga: 

neile sobib, kui valima võib minna kas 16. või 18. 

eluaastast. Õpetajad arvavad aga, et (KOV) valimiste 

vanusepiirangut võiks siiski pigem tõsta.  
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Küsitlus: Mida arvavad meie 

koolipere liikmed poliitikast ja 

valimistest? 



VÄLJAANNE 37  TAGAPINK  LEHT 4  

Eksperiment! 
Mis klassiruumist pilt on tehtud? 

Õiged vastused leiad lk 7. 

Seekordses eksperimendis näitasime neljale õpilasele ja neljale õpetajale fotosid, mis olid tehtud eri klas-

sidest, ja palusime neil ära arvata, mis ruumid on pildil. Vaatame, kuidas nad vastasid. 

Mirtel (6. klass) 

1. Matemaatika. 

2. Eesti keel. 

3. Ajalugu. 

4. Muusika. 

5. Loodusainete klass. 

Birgita (8. klass) 

1. Matemaatikaklass. 

2. Esimese klassi koduklass. 

3. Eesti keele klass. 

4. Muusikaklass. 

5. Ajalooklass. 

Rahel (9. klass) 

1. Matemaatikaklass. 

2. Neljas koduklass. 

3. Ma ütleksin, et vene keele klass. 

4. Muusikaklass. 

5. Seda ma olen näinud. Ajaloo-

klass. 

Alyssa (9. klass) 

1. Matemaatika. 

2. Ma ei tea. Eesti keel. 

3. Ma ei tea, vene keel. 

4. Inglise keel. 

5. Ajalugu. 

 

Riina Kauppi  

1. Loogiline oleks, et see on mate-

maatikaklass, aga ma ei tea, et 

ma oleksin nii vanu joonlaudu 

seal näinud. Ma pakun mate-

maatikaklass, kuigi ma ei ole 

kindel.  

2. Ma tean, et see on kindlasti nel-

janda klassi tehtud jõulukink 

õpetajatele. Ja kõige kurvem on 

see, et kõik õpetajad said selle. 

Nii et mul pole õrna aimugi, kes 

see võiks olla. Aga kes hoiab 

seda niimoodi aukohal kapi 

peal? Ma panen sinna sotsiaal-

pedagoogi ruumi, kus vahepeal 

ka psühholoog on.  

3. No sellega mul pole üldse min-

git seost, kus see võiks olla. Kas 

see on lamp või see on lihtsalt 

mingi kera? Ma ei tea, et ma 

oleksin seda kuskil näinud. Äk-

ki see on sealt kehalise õpetajate 

ruumist. 

4. Lilled, need on kuskil stendi 

ääre vahel. Aga kui ma seal 

klassis oleksin käinud, siis ma 

ilmselt oleksin neid ikkagi mär-

ganud, sest need on suhteliselt 

värvilised. Mingi algklass, kus 

ma ei ole sattunud käima.  

5. Buddha kuju. See võiks olla siis 

kuskil TORE ruumis. Ma ausalt 

ei ole seal käinud, ma ei ole sin-

na sattunud. Samas võiks ta ka 

ajalooklassis olla. Ma lihtsalt 

huupi pakun, et see on TORE 

ruumis. 

Eele Sekk 

1. Ma arvan, et loodetavasti on 

matemaatikaklass. 

2. Siin võib ükskõik milline klass 

olla, sest eelmine aasta kolmas 

klass kinkis need kõikidele õpe-

tajatele, nii et seda ma ei oska 

vastata. Minu ruumist ei ole igal 

juhul. 

3. Ma arvan, et see on mingi lille-

vaas. Jällegi pole aimugi, äkki 

on õpetaja Sirje klass, teine 

klass. 

4. Äkki see on õpetaja Heili klass, 

sest tema tegeleb meisterdami-

sega.  

5. Kellel see kuju võiks olla? Ma 

ei ole nendes klassides sellise 

pilguga ringi vaadanud. Huvitav 

kellel, õpetaja Irinal on midagi 

sellist. Ma pakun vene keele 

klass. 

Olga Saikovskaja 

1. See on matemaatikaklass, sest 

need esemed siin on justkui ma-

temaatikaga seotud. 

2. Väga raske küsimus. Seda ma 

nägin kuskil, ma ei mäleta kus. 

Ma arvan, et see on kusagil alg-

klasside ruumis.  

3. Oletame, et see on inglise keele 

klass. 

4. See on ka algklasside ruumis. 

5. Kas ajalooklass?  

Katrin Mänd 

1. Matemaatika. 

2. Pakun 4. klassi. 

3. Ma pole seda muna näinud. Kus 

see muna olla võib? Pakun käsi-

tööklassi. 

4. Kunstiklass. 

5. Ajalooklass. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 
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Alates sellest lehenumbrist on Tagapingis uus rub-

riik „Koolipere lemmikud“. Selle eesmärk on välja 

uurida, millised on meie kooli õpilaste ja õpetajate 

eelistused igasugustes valdkondades. Sel korral kü-

sisime koolipere liikmetelt, mis ruum on koolima-

jas  nende lemmik ja miks. 

Vastused on teie ees: 

• Sotsi kabinet. Seal on mõnus olla. 

• Saal, sest et seal on palju ruumi ja seal saab 
mängida lahedaid mänge. 

• Inglise keele klass. Seal on palju värvilisi pla-
kateid ja väga hubane. 

• Söökla. Seal saab süüa. 

• Poiste riietusruum. Sest. 

• Inglise keele klass. See on aine, mida ma oskan. 

• Söökla. Sest Monika teeb head toitu. 

• Saal. Seal on trennid. 

• Matemaatika ruum. 

• Muusikaklass, sest seal on klaver. 

• WC, mina ei tea. 

• Söökla, seal saab süüa. 

• Ajalooklass, sest seal ei pea midagi tegema. 

Koolipere lemmikud 

Kostivere raamatukogus oli septembri- ja oktoobri-

kuus üleval noore kunstniku Triin Tammsaare näi-

tus, mida käis külastamas ka ajalehering. Piltide autor 

tutvustas ennast nii: 

„Olen Triin Tammsaar, 15 aastane õpilane. Ma olin 

nende piltide tegemisel inspireeritud mängust Minec-

raft ja seda mängivatest inimestest. Hakkasin vaata-

ma selliseid videoid umbes 4 aastat tagasi. Antud pil-

did on tehtud nende inimeste avataridest, kes mängi-

vad serveris nimega Dream SMP. Nad teevad selles 

Minecrafti serveris enamasti pigem traagilisi rolli-

mänge, mille vaatamist ma väga naudin.“ 

 

Küsisime kunstnikult ka mõned küsimused ja pildista-

sime üles oma lemmikteosed näituselt. 

Millal alustasid kunstiga tegelemist? 

Ma alustasin 6–7 aastat tagasi. 

Kuidas kirjeldad oma praegust stiili? 

Minu praegune stiil on segu mõnede teiste kunstnike 

stiilidest ja erinevate animesarjade stiilidest. Enamik 

on fantaasiapildid. 

Kuidas õppisid graafikalaual kunsti tegema? 

Ma õppisin seda läbi interneti, enamjaolt Youtube’ist 

ja Twitchist ja olen käinud huvikooli kuntsiringis esi-

mesest klassist saadik. 

Miks oled valinud just selle stiili kunstitööde tege-

miseks? 

Sest olen olnud väga inspireeritud enne mainitud asja-

dest, millest mu stiil arenes (anime ja manga) ning 

olen nende asjadega põhimõtteliselt üles kasvanud. 

Kust said idee selle näituse jaoks? 

Pärast seda, kui käisin eelmisel sügisel Kostiveres 

graafikalaua loengut andmas, soovis raamatukogu sa-

mas kohas ka näitust teha ning mulle see idee meeldis. 

Miks valisid kujutamiseks just need avatarid? 

Ma valisin need avatarid, sest olen hea portreede joo-

nistamises ning ma tunnen ennast nende avataridega 

lähedasena.  

Mis on sinu huvid/hobid lisaks kunstile? 

Mulle meeldib laulda ja erinevaid arvuti- ja konsooli-

mänge mängida. 

Iseloomusta ennast lühidalt. 

Ma olen tagasihoidlik, lahke ja pere juures natuke 

temperamentne 15-aastane tüdruk. 

Kuidas sul koolis läheb? 

Koolis läheb mul enamjaolt hästi, kaks või kolm ra-

huldavat hinnet, kuigi ülejäänud on head hinded. 

Mis on sinu edasised plaanid? 

Pärast põhikooli lõpetamist kavatsen minna 

Kunstigümnaasiumisse. 

Näitus Kostivere raamatukogus 
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Mini-praemuna 
(kogus ühele) 

Vaja läheb: 

1 muna 

natuke õli 

soola 

pipart 

 

Kuidas teha? 

• Pane muna 24 tunniks sügavkülma. 

• Pane muna leige veega täidetud kaus-

si (siis tuleb koor paremini maha). 

• Koori muna ja lõika viiludeks. 

• Kuumuta pannil õli. 

• Pane munaviilud kuumale panile (jäta 
neile ruumi laiali valguda). 

• Maitsesta muna oma maitsemeele 

järgi. 

• Küpseta, kuni viilud on küpsed. 
 

Head munaisu! 

TOIDUPINK 
Andreas Alaveer 

17.-18. novembril oli maailmakuulsa illustraatori Ilon 

Wiklandi juubeliaasta puhul Kostivere raamatukogus 

üleval värvilistesse kohvritesse pakitud rändnäitus 

„Pikk-pikk teekond“. Näitus jutustab mänguliselt lu-

gusid Ilonist ja tema illustreeritud raamatutest. Ringi 

rändavad kolm ühesugust 5-kohvrilist komplekti, et 

näitus jõuaks korraga mitmesse Eesti paika.  

Näitust külastasid 5. eriklassi õpilased koos õpetaja 

Irja Kingsepaga ajalootunni raames. Karl-Evert Kär-

vet kirjutab: 

„Meie õpime esimest aastat ajalugu. Oleme selgeks 

saanud ajajoone ja ajaloo perioodideks jaotamise. 

Uurinud kiviaja küti ja rauaaja põllumehe elu. Luge-

nud Uru seiklusi ja teada saanud, et lisaks rehielamu-

le kuulus majapidamisse mitu aita, kelder, saun, laut.  

Külastasime Ilon Wiklandi näitust raamatukogus, 

Kersti  tutvustas kohvreid Iloni lugudega. Laual oli 

näitus A.Lindgreni teostest, millele tema pildid joonis-

tas. Oleks nagu koos Ilon Wiklandiga reisinud tema 

ajas.“ 
Näitus Kostivere raamatukogus 

5. väikeklassi õpilased raamatukogus näitusel 



 

Kuidas te sattusite siia kooli tööle? 

Ma tundsin üht teist õpetajat Annika Paud. Me 

oleme temaga ühes korporatsioonis ja tema saa-

tis mulle edasi info, et otsitakse inglise keele 

õpetajat. 

Kus te veel töötanud olete? Mis tööd te veel 

teete? 

Ma olen suuline tõlk ja giid. Ma töötan peamiselt 

tõlgina Euroopa Liidu institutsioonidele, peami-

selt Euroopa Parlamendile vabakutselisena, ja 

giidina ma töötan Eestis. Teen erinevaid ekskur-

sioone linnades ja looduses. Ma olen Tallinna 

Ülikoolis suulise tõlke õppejõud. 

Millised on teie muljed Kostivere Koolist? 

Mulle meeldib Kostivere Kool väga. See on sel-

line piisavalt suur, aga ka väike korraga. Ja sõb-

ralik. Mulle meeldivad väga ka teised õpetajad, 

kellega ma koos töötan. Õpetajatel on omavahel 

väga hea läbisaamine ja direktor on suurepärane, 

õpilased enamasti ka. 

Mis keeli te oskate? 

Ma oskan eesti keelt, mis on mu emakeel, võõr-

keeltest oskan ma kõige paremini saksa keelt, 

siis tuleb inglise keel. Peale seda tuleb soome 

keel, räägin ka hispaania keelt, aga ma ei tõlgi 

veel hispaania keelest. Mul on seal veel natuke 

õppida. Ma räägin natuke ka prantsuse keelt ja 

väga vähe oskan ka rootsi ja vene keelt. 

Mis te vabal ajal teete? 

Ma käin looduses matkamas koos oma perega, 

mulle meeldib teha fotosid. Mulle meeldib käia 

oma maakodus, töötada seal aias. Mulle meeldib 

ka reisida ja käia väljas söömas. 

Mis te lemmiksöök on? Miks? 

Mu lemmikud on taimetoidud, kõik võimalikud 

taimetoidud, aga ma ei ole taimetoitlane, ma 

söön tegelikult liha ka. Ja ma armastan merean-

de, näiteks lemmiktoit on kaheksajalg.  

Rääkige lühidalt oma perest.  

Ma olen abielus, mul on mees ja mul on kaks 

last, mu tütar Mona-Marie on kolmeteistaastane 

ja Tormi on seitsmeaastane. Me elame kahes ko-

has – Tallinnas ja Lääne-Virumaal. Ja meil on ka 

koer, kes on üheaastane krants, kelle me võtsime 

varjupaigast ja tema nimi on Välgunool ja ta on 

emane. 

Mis teile õpetajatöö juures meeldib? Mis ei 

meeldi? 

Mulle meeldib näha seda, kui lapsed arenevad ja 

õpivad midagi uut ja kui neile meeldib see õppi-

mise protsess. Mulle ei meeldi see, kui nad sega-

vad tundi ja nad on ebaviisakad õpetaja ja kaas-

õpilaste suhtes. 

Mida soovite veel öelda ajalehelugejatele? 

Tahaksin õpilastele öelda, et veetke vähem aega 

ekraanide ees, õppige rohkem ja käige rohkem 

looduses. 
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Intervjuu õp Liinaga 

Eksperimendi vastused: 

1. Matemaatikaklass. 

2. Vene keele klass. 

3. Ajalooklass. 

4. Muusikaklass 

5. Inglise keele klass. 



 

Huvitegevuse galerii 

Esimene koolipäev 

Õpetajate päev 

Ettelugemispäev 

Matkapäev 

Tervise- ja spordinädal 

Toimunud üritused 

01.09. Esimene koolipäev  

23.-30.09 Tervise– ja spordinädal 

27.09. Matkapäev 

05.10. Õpetajate päev 

14.10 Hõimupäeva kontsert 

22.10. Ettelugemispäev  

26.11 Kodanikupäev 

29.11 I advendihommik 

06.12 II advendihommik 

Hõimupäeva kontsert 

Advendihommikud 
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Spordi Hing 

Rubriigis Spordi Hing kajastame Kostivere Koolis toimunud spordiüritusi  ja kõike muud 

spordiga seonduvat. Rubriigi väljaandmine toimub koostöös spordiringiga Spordi Hing. 

Spordi– ja tervisenädal 

23. kuni 30. septembrini toimus meie koolis spordi

– ja tervisenädal. Selle raames toimusid mitmed 

üritused, millest anname siin väikese ülevaate. 

 

Neljapäev, 23. september 

ÕPILASED VS. ÕPETAJAD 

Toimusid õpetajate ja õpilaste vahelised võistlused. 1.

-4. klassi õpilased mängisid õpetajate vastu rahvaste-

palli ja vastasseisu võitsid õpetajad. 5.-9. klassi õpila-

sed võistlesid õpetajatega saalihokis, mille võitsid 

õpetajad skooriga 3:1. Saalihoki mängu tipphetk oli 

siis, kui õppejuht Eele kaks väravat lõi, olles ise seeli-

kuga. 

 

Reede, 24. september  

KARTULID!! 

Pikkades vahetundides toimusid kartulikorjamise 

võistlused. Tegemist oli teatevõistlusega, kus tuli äm-

ber käes joosta kartulikuhjani, võtta sealt üks kartul 

ämbrisse ja tagasi joosta. Võitis võistkond, kes suutis 

kõige rohkem kartuleid korjata.  

 

Esmaspäev, 27. september 

MATKAPÄEV 

1. kooliaste käis ringreisil Jõelähtme vallas. 

2. kooliaste käis jalutamas Kurgla rabas. 

3. kooliaste päästis Kõrvemaal inimkonda. 

 

Teisipäev, 28. september 

TANTSUVAHETUNNID 

Pikkades vahetundides oli võimalik tantsida erinevaid 

tantse Märt Agu juhendamisel. 

 

Kolmapäev, 29. september 

MIHKLIPÄEVA NUNNUNÄITUS 

Koolipere liikmed võisid tuua erinevaid köögiviljade 

skulptuure näitusele ja võita auhindu. Parimad nunnud 

valiti välja õpilaste poolt. 

 

Neljapäev, 30. september 

KAHOOT 

Pikkades vahetundides sai lahendada puu- ja juurvil-

jateemalist Kahooti. 

Orienteerumine 

12. oktoobril käisid 5. klassi õpilased orienteerumas. 

Lapsed olid väga tublid! Korraldaja sõnul nii 

"puhast" raja läbimist ei ole varem olnud. Peaaegu 

kõik võistkonnad võtsid kontrollpunkte ilusti järjest, 

nii nagu pidi, ja need, kes mingil põhjusel kohe õi-

get punkti ei leidnud, tegid pärast parandused. Väga 

tublid! Varasemaga võrreldes ei olnud selliseid tülli-

minekuid rajal, et keegi oleks kellegi maha raputa-

nud ja oma teed läinud. Ka see on meeskonnas lii-

kudes väga oluline. Ning hiljem rada kokku korjates 

olid kõik kontrollpunktid oma õiges asukohas. Ka 

seda pole varem olnud. 

Raja läbimisel olid esimesed võistkonnad väga tasa-

vägised ning kohad esikolmikus otsustasid paar-

kümmend sekundit. Meie kooli võistkond saavutas 

II koha (Hanna Katariina Rosenberg, Avo Mattias 

Kivikangur, Margus Noormägi, Sebastian Tuul, 

Karl Marcus Kärvet) kaotades esimesele kohale 24 

sekundiga. Tubli 4. koha saavutasid Joanna Näär, 

Hanna Sirotkin, Joonatan Kaljurand, Marten Malva, 

Emma Sepp, medalist lahutas neid 28 sekundit. 

Kostivere Kooli krossijooksu edetabel 

Tüdrukud: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poisid: 



 

 
 

 
 
 

VS 

Osalejate vastused 

Seekord võitis õp Marju 4 punktiga! 

Õpetaja vs õpilane 

Pilt 1 
Küsimused 

1. Mitu nime on esimese korruse fuajees Eesti Va-
badussõjas langenute mälestusplakatil? 

2. Mitu inimest lõpetas Kostivere Põhikooli 2000. 
aastal? 

3. Mis kell lõppeks meie koolis 9. tund (kui see kel-
lelgi oleks)? 

4. Kes või mis on pildil? 

5. Kui kaugel on planeet Marss planeedist Maa? 

6. Mis maa firma on Samsung? 

7. Mis muutub tõmmates aina lühemaks? 

8. Kus poiss istub, kui ta kooli läheb? 

9. Millised kivid on Emajões? 

Õiged vastused 

1. 50 (täpsem vastus saab punkti). 

2. 5 (täpsem vastus saab punkti). 

3. 17.05 (arvestades, et kõik vahetunnid peale õue-
vahetundide on 10 minutit pikad). 

4. Sääsk lähivaates. 

5. Umbes 54,6 miljonit kilomeetrit. 

6. Lõuna-Korea. 

7. Sigaret (suits). 

8. Ega ta ei istu, ta läheb. 

9. Märjad. 



 

 

 

„Küll sellel Kaarlil ikka veab,“ 

arutavad töökaaslased. 

„Üleeile kindlustas oma elu ja 

täna jäi auto alla!“ 

*** 

Päästeteenistuses heliseb tele-

fon: 

„Minu laps neelas pastaka al-

la!“ 

„Sõidame kohale.“ 

„Aga mida mina pean tege-

ma?“ 

„Kirjutage senikaua pliiatsi-

ga.“ 

*** 

Reisilennuki raadiovõrgust 

kostab: 

„Kas reisijate hulgas on arsti?“ 

Üks reisija tõuseb ja läheb lenduri-

te kabiini. Mõne aja pärast küsib ta 

läbi raadio: 

„Kas reisijate hulgas on mõni len-

dur?“ 

*** 

Ma olen õppinud elus kaks olulist 

asja. Esimene ei tule meelde, aga 

teine on see, et kõik peab üles kir-

jutama, enne kui meelest ära läheb. 

*** 

Pere – see on nagu väike riik, kus 

isa on president, ema rahandusmi-

nister, tervishoiuminister, kultuuri-

minister ja eriolukordade minister; 

koer kaitseminister; lapsed rahvas, 

kogu aeg midagi nõuavad, on nör-

dinud ja korraldavad streike. Kass 

on aga nagu riigikogu: sööb kellegi 

arvelt, elab kellegi arvelt ning 

keegi ei tea, millega ta päev otsa 

tegeleb. 

*** 

„Isa, mäletad, sa lubasid mulle 

anda tuhat eurot, kui ma kooli 

sel aastal edukalt lõpetan?“ 

„Jah pojake, mäletan hästi. Ja 

kuidas on sinu õppeedukus?“ 

„Soovin sulle õnne, isa! Sa saad 

kokku hoida tuhat eurot!“ 

*** 

Lennukompanii direktor kutsub 

enda juurde lenduri ja pahandab: 

„Te ei oska reisijatega käituda!“ 

„Mis mõttes?“ küsib piloot. 

„Te ütlesite neile läbi mikrofoni: 

„Enne, kui me maandume, ta-

haksin ma kõigiga jumalaga jät-

ta.“ 

Anekdoodid 
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Ristsõna 

1. Vatikani valitseja. 

2. Kõige väiksem aineosa-
ke. 

3. Sama nimega isik. 

4. Kõrgem õppeasutus. 

5. Piilupardi sõiduvahend. 

6. Kõrbesaar. 

7. Tänava lühend. 

8. Start-up. 

9. … Lanka saar. 

10. Jook/rada/käsk. 

11. Ameerika Ühendriigid 

12. Vihmaussi kodu. 

13. Rand Ida-Virumaal. 



DETSEMBER 

03. Mirell Kristovald 

06. Sirje Hollo 

07. Martin Jerlakas 

11. Dagne Liis Paavo 

12. Martin Madisson 

19. Robin Patrik Närska 

21. Liina Ratnik 

22. Bryan Cristofer Varik Pires 

23. Helena Valo 

27. Anni Laanejõe 

 

 

 

 

JAANUAR 

01. Pärt-Andero Kattai 

04. Ron Marten Kosk 

04. Karl-Evert Kärvet 

04. Karl-Marcus Kärvet 

04. Stefania Jadonist 

09. Ralf Ruuben Leppik 

10. Ketter Vohlbrück 

11. Lea Osanik 

11. Anni Egeli Kivikangur 

14. Kätriin Otsma 

15. Emma Sepp 

16. Gerda Sikka 

20. Ain Närep 

23. Mauri Idavain 

24. Reili Valo 

25. Kertu Neidek 

28. Sebastian Tuul 

29. Margit Nagel 

30. Loreen Lohe 

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 Joonas Pääsuke 

Ajalehetoimetuse liikmed: 

Joonas Pääsuke (peatoimetaja) 

Andreas Alaveer 

Rosiina Meigas 

Andrei Lestberg 

Karl Matthias Palvari 

 

Ajalehega tegid koostööd: 

Liina Steinberg, Marju 

Tannberg, Gerda Sikka, Karl-

Evert Kärvet ja veel palju 

toredaid õpetajaid ja õpilasi. 

Aitäh teile! 

 

Sõnu ja komasid aitas õigeks 

seada õp Riina Kauppi. 

Sudoku 

Täida tühjad ruudud! 
Igas ruudus, reas ja tulbas peavad olema numbrid ühest 

kuni üheksani. 
Ükski number ei tohi korduda. 


