
Sisukord Mis on tulekul? 

Naljanumber 

18.04-22.04 Südamenädal 

25.04-01.05 VAHEAEG 

05.05 Emadepäeva       

muusikal 

09.05-13.05 Keskkonnanädal 

24.05 Tutipäev 

06.06-10.06 Projektinädal 

13.06 Viimane koolipäev! 

• Juhtkiri    » lk 2 

• Arvamuslugu   » lk 2 

• Intervjuu õp Bryaniga  » lk 3 

• Libauudised   » lk 3 

• Eksperiment   » lk 4 

• Toidupink    » lk 5 

• Krimilood    » lk 6 

• Emakeelepäeva eri  » lk 7 

• Huvitegevuse galerii  » lk 8 

• Põnevad faktid   » lk 9 

• Koolipere lemmikud  » lk 9 

• Urmas vs Ain   » lk 10 

• Meelelahutus   » lk 11 



„Tõeliselt on raisku läinud vaid päev, mil sa kordagi ei 
naernud“ – nii ütleb prantsuse vanasõna. Tõepoolest, 
väike nali kulub ära igasse päeva. Kuid milleks on meil 
vaja naeru ja huumorit? 

Esiteks teeb huumor elu huvitavamaks ja tõstab mee-
leolu. Näiteks kui on olnud halb päev, siis võib nali või 
huumor tuju paremaks muuta. Samuti aitab see kas või 
korraks meelest viia sellised rasked mälestused, mida 
tegelikult ei olegi kunagi võimalik unustada. 

Praegusel ajal on huumor väga tähtis, eriti nende ini-
meste jaoks, kes on sõja tõttu kannatada saanud. Nalja-
tegemine aitab tuju ja vaimset seisundit tasakaalus hoi-
da. Samuti on Ukraina sõduritele kasulikud Putinit ja 
Vene sõjaväge naeruvääristavad meemid, mis tõstavad 
nende võitlusmoraali. 

Huumor aitab luua kontakti teiste inimestega – naljaga 
on hea alustada vestlust kas või võhivõõraga. Osa ini-
mesi oskab lausa nii hästi nalja teha, et saab selle eest 
isegi raha. Mõned näited sellistest ametitest on koomik, 
kloun või meemimeister. Seega on huumor mõnikord 
ka rahaliselt kasulik.  

Järelikult on meil huumorit tõesti vaja. Ilma selleta 

oleks maailm igav, mõttetu ja sünge paik. Niisiis proo-
vige iga päev vähemalt korra naerda! 
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Hopsti hei! Jälle mina siin. Kas teie teate, mis 

kuu on aprillikuu – loomulikult teate, aprill on 

ju naljakuu. Kuna aprill on naljakuu, siis on ka 

meie ajaleht täis huumorit ja muud põnevat. Kui 

te mõtlete sellele, mis praegu maailmas toimub, 

eriti Ukrainas, kus praegu käib sõda, siis natuke 

huumorit ei tee paha ja aitab päeva veidi helge-

malt võtta.  

Kui tahad teada, milleks on huumorit vaja, siis 

heida pilk arvamusloole ja saadki teada. Kooli-

pere lemmikute rubriigis uurisime koolipere 

liikmetelt, milline on nende lemmikemotikon. 

Eksperimendis aga küsisime neljalt õpetajalt ja 

neljalt õpilaselt, millist anekdooti nemad kõige 

naljakamaks peavad ja miks just seda, mitte 

mingit teist. Seekordses intervjuus uurisime 

„õpetaja“ Bryanilt, mida tema õppetööst arvab 

ja kas ta tahab tulevikus ise ka õpetajaks hakata. 

Toidupingist aga leiad ühe retsepti asemel kolm 

väga huvitavat retsepti sellest, kuidas teha söö-

davaid kive, banaanisaia ja banaanileiba. Lisaks 

tavapärase „Õpetaja vs õpilase“ rubriigi asemel 

on seekord „Töötaja vs töötaja“ rubriik ehk Ur-

mas vs Ain, kus vastakuti on omavahel kooli 

meistrimees Urmas ja majandusjuhataja Ain. 

Kui julged, siis võid otsida lehest üles 9. klassi 

kirjutatud krimilood, kus on räägitud väga jube-

datest ja hirmsatest kuritegudest. Lisaks leiad 

lehenumbrist mõned väga mittetõetruud li-

bauudised. Samuti on siin võimalus teada saada 

midagi huvitavat, mida sa veel ei teadnud – otsi 

ajalehest üles huvitavad ja ootamatud faktid 

maailmast. Nuputamisülesannete alt leiad see-

kord pahupidi ristsõna ja sudoku asemel salakir-

ja, mille lahendus on nii huvitav, et su silmad 

lähevad suureks nagu apelsinid. Anekdoodid on 

seekord eriti naljakad ja ka natuke pikemad.  

Püsige terved ja kindlasti lugege Tagapinki. 

Põnevat avastamist ja jällenägemiseni uues aja-

lehes! 

Arvamus:  Milleks on vaja 

huumorit? 

Juhtkiri 
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Milline on sinu kõige meeldejäävam kogemus 

viimasest õpetajate päevast? 

Meeletult igav ja rasvane. 

Mis on õpetajaks olemise head ja halvad küljed? 

Õpetajate päeval sa võid teisi lüüa, aga õpetajana sa 

ei või teisi lüüa, see on halb. Hea on see, et sa saad 

enda ajudest lahti ja siis on lihtsam elada, sest ei 

teki depressiooni ning ei ole intelligentsust enam. 

Milline on sinu arvates hea õpetaja? 

Veiko on hea õpetaja. Normaalne, asjalik, tõsine ja 

kiireloomuline. 

Missuguseid õppeaineid võiks veel koolis olla? 

Miks? 

Džuudo ja tudutund, sest et ma tahan tududa 

Missugused õppeained on sinu arvates ülearu-

sed? Miks? 

Kirjandus, muusika ja rohkem vist ei olegi. Sest 

kellele kirjandust reaalselt vaja läheb, nagu oleme 

ausad. 

Kui sa peaksid hakkama tulevikus õpetajaks, siis 

mis ainet sa õpetaksid ja miks? 

Tudutundi ja füüsikat. Sest et füüsika on mul okei. 

Kas tahaksid tulevikus olla õpetaja? 

Ei. 

Mida sooviksid meie kooli õpetajatele öelda? 

Okei. 

Intervjuu õp Bryaniga 

Suur skandaal Eesti valitsuses 

Eesti president tõsteti ametilt maha, kuna ta ei 

gift’inud Kaja Kallasele Discordi Nitrot. Kaja Kal-

las on praegu väga suures masenduses ja meil on 

risk, et valitsus kukub kokku. Uueks presidendiks 

on valitud Renegade Raider, kuna tema oskab 90’s 

teha. Inimesed on väga kurjad selle otsuse peale ja 

loobivad Jüri Ratase autot kividega, kuna vana pre-

sident Obunga oskas häid pannkooke teha. Praegu 

kogume ukselinke, et Kajat lohutada.  

Robin Patrik Närska, 7. klass 

 

 

 

 

 

Pika kooliaja lõpp 

Täna, 14. veebruaril 2022 teatati kooliraadios, et 

Kostivere Kooli pikaajaline õpetaja Irja Kingsepp 

jääb pensionile. „Olen väga kaua siin töötanud, kuid 

tunnen, et põlved annavad alla ja kolme korruse 

vahel jalutada on liiga karm.“ Irja on koolis olnud 

väga armastatud ning ta on jaganud oma teadmisi 

mitme põlvkonnaga. Kingsepp teab, kus kõik õpila-

sed elavad ja millega nende vanemad tegelevad.  

Anni Egeli Kivikangur ja 

Annabel Truuveer, 8. klass 

Libauudised! 
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Eksperiment! Milline anekdoot on naljakas? 

Naljanumbri eksperimendis palusime õpilastel ja õpe-

tajatel hinnata nelja anekdooti ning panna neile hinne 

kümnepallisüsteemis. Palusime vastajatel ka põhjen-

dada, miks nad just sellised punktid panid. Hinnatavad 

anekdoodid olid järgmised:  

1.  

Päästeteenistuses heliseb telefon: 

„Minu laps neelas pastaka alla!“ 

„Sõidame kohale.“ 

„Aga mida mina pean tegema?“ 

„Kirjutage senikaua pliiatsiga.“ 

2. 

„Isa, mäletad, sa lubasid mulle anda tuhat eurot, kui 

ma kooli sel aastal edukalt lõpetan?“ 

„Jah pojake, mäletan hästi. Ja kuidas on sinu õppe-

edukus?“ 

„Soovin sulle õnne, isa! Sa saad kokku hoida tuhat 

eurot!“ 

3. 

Ma olen õppinud elus kaks olulist asja. Esimene ei 

tule meelde, aga teine on see, et kõik peab üles kirju-

tama, enne kui meelest ära läheb. 

4. 

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, tahaksin ma kõigiga jumalaga jätta.““ 

 

Eksperimendis osalejate arvamused: 

Emma Treiberg 

1. Ma ei tea, kümne palli skaalal kolm, sest see ei ol-

nud eriti naljakas ja ma ei saanud eriti aru ausalt 

öeldes. 

2. See teine on juba natukene parem, ma annan neli 

punkti. Oli naljakam ja arusaadavam. 

3. Ma annaksin ka neli punkti, natukene oli naljakas, 

aga mitte piisavalt. 

4. Neljandale ka viis. Ei olnud ükski nii naljakas, aga 

natukene oli ka. 

Sören Jõõras 

1. Esimesest naljast ma aru ei saa. Kui ma sellest aru 

saaksin, siis ma oskaksin seda ka hinnata. Ma pa-

nen sellele üks. 

2. Kaheksa. 

3. Seitse. 

4. Üheksa. 

Kadri Lill 

1. Esimesele paneksin kaheksa. Sest ta on lahe, aga 

ma arvan, et ma olen lugenud paremaid. 

2. See on päris hea. Üheksa. Meeldib rohkem, kui eel-

mine. Originaalne. 

3. Kolmandale paneks ka kaheksa. Ma ei oskagi põh-

jendada. 

4. Neljas on kümme, see on päris humoorikas. Et see 

on seotud: nagu mõtle, mida sa ütled. 

Adeele Maria Rosenberg 

1. Esimene on päris naljakas. Ma hindan seda kuus-

seitse kümnest. 

2. Okei, teine on päris hea. Kaheksa kümnest. 

3. Okei, kolmandast ma ei saa väga aru. Ma panen 

sellele viis kümnest. 

4. Okei, neljas on üheksa kümnest, see on väga hea. 

Vargot-Hanto Uuselu 

1. See on naljakas, ma olen seda kuulnud. Ma ütlek-

sin, et see on kuus kümnest, sellepärast et see on 

hea. 

2. Seda ma olen ka näinud, mulle meeldib see, sellepä-

rast, et see tundub nagu laps saab 1000 eurot, aga 

lõpuks on see, et „Palju õnne! Sa säästsid 1000 eu-

rot.“ Väga kindlalt annan kaheksa kümnest. 

3. Kolmas on irooniline, mis on väga naljakas. Mulle 

meeldib see iroonia pärast. Seitse kümnest. 

4. Okei, jah, see on naljakas. Neljas näitabki, kuidas 

inimesed käituvad ja kuidas sõnad võivad väga va-

lesti kõlada. See on väga naljakas, mulle meeldib 

see. Üheksa kümnest. 

Siim Sepp 

1. Neli ja ma ei oska seletada. Ei olnud väga hea. 

2. Teine on viis, see oli enam-vähem, ei olnud väga 

naljakas. 

3. Ma ei saa sellest aru. 

4. Neli on päris hea isegi. Üheksa kümnest. 

 

Eksperimendi tulemusena selgus, et kõige naljakam 

nali oli vastajate arvates neljas anekdoot. Sellele järg-

nes teine, seejärel kolmas ning kõige vähem naljakaks 

peeti esimest. Kas sina oled samal meelel? 
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Söödavad kivid 
Võta: 

• 500g valget šokolaadi, 

• 180g šokolaadiküpsiseid, 

• Musta toiduvärvi, 

• Sinist toiduvärvi. 

Tee: 

• Sulata šokolaad veevannil ära ja jaga neljaks 

portsjoniks. 

• Purusta küpsised. 

• Jaga küpsisetükid nelja portsjoni vahel ära ja sega 

hoolikalt kokku. 

• Lisa ühte portsjonisse musta toiduvärvi. 

• Lisa teise portsjonisse sinist toiduvärvi. 

• Oota, kuni šokolaadisegu on pooltahkeks muutunud. 

• Vormi segust kivilaadsed tükid ja pane need taldri-

kule. 

• Pane taldrik külmkappi. 

• Oota. 

• Oota. 

• Võta umbes 30 minuti pärast välja. 

• Söö.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Banaanisai 
Võta: 

• 1 banaan, 

• Viil saia. 

Tee: 

• Lõika banaan pikkupidi pooleks. 

• Murra banaanipoolik kolmeks. 

• Pane saiale. 

• Söö 

 

Banaanileib 
Võta: 

• 235 g jahu, 

• 1 tl söögisoodat, 

• 1/2 tl kaneeli, 

• 1/2 tl soola, 

• 150 g suhkrut, 

• 2 muna, 

• 115 ml õli, 

• 3 ja pool väga küpset banaani, 

• 2 sl hapukoort, 

• 1 tl vanilliekstrakti, 

• Keeksivorm, 

• Või/margariin. 

Tee: 

• Määri keeksivorm või / margariiniga kokku. 

• Sõelu kaussi jahu, sooda, kaneel ja sool. 

• Purusta kahvliga banaanid. 

• Klopi munad ja suhkur paksuks heledaks vahuks. 

• Lisa õli, banaanid, hapukoor ja vanilliekstrakt. 

• Lisa munavahule kuivained ja sega läbi. 

• Pane ahi sooja 175. kraadile 

• Küpseta 1 tund. 

• Söö

TOIDUPINK 
Andreas Alaveer 



 

9. klassi õpilased koostasid liikuva ajalehe meetodil 

mõned põnevad krimilood, mida nüüd ka teiega 

jagame.  

Verine pangarööv 

Toimus pangarööv, mille käigus tapeti turvamees. 

Turvameheks oli sinise pusaga Anabell, kes töötas 

poole kohaga ka poemüüjana. Kuriteo sooritas 16-

aastane Mihkel, kes Anabelli väga vihkas. Kuriteos 

kahtlustati ka punase vestiga Puhhi, kelle puhul arva-

ti, et ta tegi seda oma tütre vihastamiseks. Siis aga 

selgus, et Puhhil oli liiga vähe füüsilist jõudu ja ta ei 

oleks kuidagi saanud seda kuritegu sooritada. Kuna 

Mihkli tabamiseks tõendid puudusid, kutsuti kohale 

suvaline tüüp Teet M. Aidea, kes nägi mõrva pealt 

(elab Lai tänav 57b, korter 4). Teet leidis kuriteopai-

gast Mihkli jope, tänu millele suudeti süüdlane tu-

vastada. Kahjuks aga õnnestus Mihklil põgeneda 

Maldiividele tänu sellele, et detektiiv Teet oli temas-

se salaja armunud. 

 

Tragöödia Musumäel 

Ühel ööl toimus Musumäel vägistamine, mille ohv-

riks oli 80ndates vanadaam Rosalie. Selgus, et vägis-

tajaks oli 15-aastane Bryan, kes juhtus lihtsalt olema 

valel ajal vales kohas. Väga kahtlane oli ka 50-

aastane mandariinide ostja kahe maja kaugusel ohvri 

leiukohast, kes tegutses äärmiselt veidralt. Teda siis-

ki süüdistama ei hakatud, kuna ta tegi endast kuriteo 

ajal parasjagu selfie´t. Kuritegu tuli lahendama era-

detektiiv Marian Pärn, kes operatiivse tegutsemise 

tulemusena leidis sündmuspaigalt kunstküüne, mis 

kuulus Bryanile. Lugu laabus siiski sõbralikult ja 

vanadaam Rosalie andestas Bryanile ning tegi talle 

põsemusi.  

 

Sajandi suurim kindlustuspettus 

Toimus sajandi suurim kindlustuspettus, mille ohv-

riks sattus Margit. Petturiks osutus Papa Smurf, kel 

oli vaja oma surnud sisaliku saba üles leida. Kahtlus-

tati ka jänes Albertit, kes oli ohvri vihavaenlane. Te-

da siiski vahi alla ei võetud, sest ta oli kuriteo ajal 

olnud välismaal Coca-Colat joomas. Olukorda tuli 

lahendama Irja Kingsepp, kes leidis suure uurimise 

tulemusena sündmuspaigalt Papa Smurfi varbajäljed. 

Kui aga püüti petist kinni pidada, ei leitud teda ko-

dust, sest ta oli lennanud kaugele Antarktikasse. 

 

Kadunud organ 

Eile südaöösel varastati Põhja-Eesti Regionaalhaigla 

külmikust neer, mis oli valmis siirdamiseks ühele 

õnnetule psühholoogile. Kuriteo taga oli Märt Agu, 

kes juhtus sel ööl olema väga-väga vihane, kuigi ei 

teadnud isegi, kelle peale. Algselt kahtlustati hoopis 

Jüri Ratast, kes oli ohvri suur fänn ja kirjutas talle 

pidevalt Instagrammi DM-e. Siiski avastati, et Jüri ei 

olnud midagi kahtlast teinud ning õnneks tõi loose 

selgust 5-aastane laps, kes leidis sündmuskohalt kur-

jategija rahakoti. Märt Agu saadeti vanglasse lume-

memme ehitama. 

 

Sajandi kuritegu 

Eelmisel nädalal toimus sajandi kuritegu: 100-

aastane vanaonu Peep mängis legodega, mis olid 

mõeldud 7-99 aasta vanustele.  Selle olukorra põh-

justas Peeter, kes oli laulja ning oli vaimselt väga 

häiritud elektrihindade kiirest tõusust. Algul arvati, 

et segaduses oli süüdi Kostivere toidupoe müüja, kes 

tegutses veidralt sündmuspaiga lähedal. Hiljem leiti 

tõendeid, et müüja oli kuriteo ajal hoopis sõbraga 

rallirajal ning ei saanud vanaonule valesid legosid 

anda. Loosse tõi selgust 9. klassi õpilane Joonas, kes 

õpib väga hästi. Tänu temale leppisid Peep ja Peeter 

omavahel ära ja läksid rõõmsalt McDonald´sisse. 
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Kahtlased krimilood 



 

 

Emakeelepäeva puhul kirjutasid 4. klassi õpilased 

lugusid Eestimaast. 

Eesti 

Ma elan Eestis. Mulle meeldib siin elada. Siin on 

palju ilusaid linnu. Näiteks käisin suvel väga ilusas 

kohas, suure kose juures. Eesti keel on natuke raske, 

aga kõlab väga kenasti. Eestis on palju vanu losse ja 

maju. Minu perele meeldib käia vanades lossides ja 

Tallinnas. Seal on väga ilus, eriti jõulude ajal. Meile 

meeldib ka nädalavahetustel koguneda oma perega ja 

käia mõnes lossis jne. Mulle meeldib Eestis elada. 

Armastan Eestit! 

Yuliia Bilinska 

 

Eestimaa aastaajad 

Eestimaa on imeline maa, siin on imeline loodus, 

toredad inimesed ja neli aastaaega. Eestis on iga aas-

taaeg eriline. Kui aastaajad oleksid värvid, oleksid 

need minu arvates roheline, kollane, oranž ja sinine. 

Eriti ilus on Eestimaa kevad, siis kui loodus ärkab 

talveunest, kui lumi sulab ja linnud soojalt maalt ta-

gasi tulevad. Soe tunne tuleb kohe sisse, kui kuuled 

linnulaulu ja näed kevadekuulutajat ehk kuldnokka. 

Kevad on veel sellepärast ilus aeg, et siis hakkavad 

esimesed lilled õitsema. Kõigepealt lumikellukesed, 

siis märtsikellukesed, sinililled, ülased, krookused, 

tulbid ja nartsissid.  

Peale kevadet tuleb suvi, mis on nii mõnus ja soe aeg 

aastas. Ei pea pakse riideid kandma. Ei pea minema 

kooli ja saab suve nautida. Saab püüda liblikaid ja 

sõpradega peitust mängida. Saab paljajalu ringi joos-

ta ja rannas käia, saab ujuda ja liivalosse ehitada. 

Hästi mõnus on ka suvel võrkkiiges kiikuda, või nii-

sama pikutada või koos koeraga rapsipõllul ringi 

joosta. Saab õunapuu alt õunu korjata ja korvi sisse 

panna või metsas maasikaid, mustikad, vaarikaid või 

muid marju korjata. 

Aga mis te arvate, mis aastaajast ma järgmisena rää-

gin? Muidugi räägin ma sügisest, mis on minu arust 

kõige kirjum aastaaeg. Sellepärast kõige kirjum, et 

puudel muudavad lehed värvi. Need värvid on kuld-

kollane, mahlane oranž, moonipunane ja šokolaadi-

pruun, just nii meeldib mulle neid värve nimetada. 

Ma olen sügisel isegi lillakat lehte näinud, aga kõige 

ilusamad lehed on need, millel on mitu värvi. Aga 

sügisel on tore seenel käia. Minu arvates on kõige 

ilusam seen punane kärbseseen, isegi kui see on mür-

gine. Kõige maitsvam on aga minu arvates kukeseen. 

Ahjaa, ja kõige toredam on sügisel lehti korjata, le-

hekuhja hüpata ja seal sees möllata. Sügis on aeg, 

mil loodus valmistab end ette talveuneks. 

Peale sügist tulebki see kõige maagilisem aeg aastas 

ehk talv. See on kõige külmem aeg aastas, mil loo-

dus tõmbab endale paksu lumevaiba tekiks peale. 

See on aeg, millal saab ehitada lumememme ja lume-

kindlust ja mängida lumesõda. Saab juua sooja ka-

kaod ja istuda kamina ees. Tulevad jõulud ja käivad 

päkapikud. See on kindlasti aeg, millal ma söön kõi-

ge rohkem maiustusi ja mandariine. Talvel pannakse 

ka lindudele süüa ja lumel võib erinevate loomade 

jälgi näha, mida muidu ei näe. 

Eestimaa aastaajad on kõik imelised ja erinevad. 

Eestis on mõnus ja kodune. Eestis on võrratu elada! 

Ketter Vohlbrück 

 

Eesti ja Islandi loodus 

Käisin kaks aastat tagasi Islandil ja märkasin, missu-

gune vahe on Eesti ja Islandi loodusel. See, mis on 

meil tavaline ja igav, võib olla seal väga eriline. See, 

mida seal on igal pool, pole meil üldse. 

Islandile saabudes torkasid silma lumised mäed ja 

kraatrid. Nüüd ma sain aru, et Eestis polegi mägesid, 

vaid künkad. Eestis Suure Munamäe otsa minemine 

võtab aega 10-15 minutit, aga Islandil võib võtta see 

aega päevi ja selleks on vaja erivarustust ja kõik pole 

selleks võimelisedki.  

Island on vulkaaniline saar ja seal saavad kokku 

Ameerika ja Euraasia laam. Eesti on aga osa Euraa-

sia mandrist ja Eestis vulkaane pole. Mõlemat riiki 

ümbritseb vesi. Island asub keset Atlandi ookeani. 

Eesti asub Läänemere ääres. Mõlema riigi ümber on 

saari.  

Eesti maapind on rohkem sile, aga Islandil on maa-

pind konarlik ja käänuline ja seal on maalõhed ja 

geisrid. Islandil on see normaalne, et seal on maalõ-

hed ja vulkaanid, geisrid ja põldude viisi tahkunud 

laavat ja maavärinad. Kui meil on tavaline, et maad 

katab muld ja kollane liiv ja savi, siis seal on kollast 

liiva vähe ja must muld on haruldane, kuna nende 

maapind on kivitükke ja tahkunud laavat täis. Kui 

Eestis on lopsakas loodus ja palju metsa, siis seal on 

seda vähe ja puud on enamasti põlvekõrgused või 

madalamad.  

Eesti loodus on väga elurikas, aga Island on meie 

jaoks eksootiline.  

Julius Enno Nairismägi 
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Emakeelepäeva erileht 



 

Huvitegevuse galerii 

Stiilinädal 

Toimunud üritused 

17.-21.01 Stiilinädal 

02.02 Küünlapäev 

23.02 Vabariigi aastapäva 

aktus 

14.03 Emakeelepäev 

16.03  9. klassi kõnevõistlus 

23.03 Sõudepäev   

     

Vabariigi aastapäeva  
aktus 

Emakeelepäev 

9. klassi kõnevõistlus 

Sõudepäev 

Küünlapäev 



Tagapingi toimetus toob välja mõned suvalised 

faktid, mida sul kindlasti vaja läheb. 

1. Kui arvu 111.111.111 korrutada 111.111.111-

ga, saadakse 12345678987654321. 

2. Käärid mõtles välja Leonardo da Vinci. 

3. Elusolenditest on sipelgal kõige suurem aju. 

Seda loomulikult kehakaaluga võrreldes. 

4. Austraaliasse tulnud eurooplased küsisid abori-

geenidelt: "Mis kummalised loomad teil siin 

ringi hüppavad?" Kohalikud vastasid: 

"Känguru", mis tähendas: "Ei saa aru!" 

5. Kõige lihtsam moodus taimetoidulise looma 

lihasööjast eristamiseks on järgmine: saakloo-

ma avastamiseks asuvad kiskjatel silmad koo-

nu esiosas. Taimetoidulistel aga asuvad silmad 

vaenlase avastamiseks kahel pool pead. 

6. Pingviinid võivad hüpata pooleteisest meetrist 

kõrgemale. 

7. Dünamiidi valmistamisel kasutatakse maa-

pähkleid. 

8. Maailma esimest lõhnaõli kasutati katku enne-

tava vahendina. 

9. Ainult 55% ameeriklastest teab, et Päike on 

täht. 

10. Esimene inimene, kes sai kiiruse ületamise 

eest trahvi, sõitis vaid 13 km/h. 

11. M-tähed M&M’s-i kommidel tulevad nimedest 

Mars ja Murrie (mehed, kes leiutasid glasuuri-

tud šokolaadikommid). 

12. Suhkruvati leiutajaks oli hambaarst. 

13. Ükssarvik on Šotimaa rahvusloom. 

14. Pringlesi krõpsud ei ole tegelikult kartuliviilu-

dest tehtud. 

15. Google’i otsingumootori nimi pidi esialgu ole-

ma Backrub. See nimetati Google’iks gugoli 

järgi (arv 10 000 000 000 000 000 000 000 000 

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

000 000 000 000 000). 
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Põnevaid fakte 

 

Tänapäeval suheldakse väga palju just kirjalikult 

(sotsiaalmeedias, sõnumeid saates) ja sellisel juhul 

aitavad emotsioone, sealhulgas ka huumorit, väljen-

dada emotikonid. 

Seekordses „Koolipere lemmikute“ rubriigis uurisi-

megi koolipere liikmetelt, mis on nende lemmik-

emotikonid. Kokku vastas 42 õpilast 5.-9. klassist ja 

14 õpetajat. Neil oli valida kümne erineva emoji vahel 

ning selgus, et õpetajate ja õpilaste arvamused on eri-

nevad. 

 Õpilaste kolm lemmikut:      

 (15 häält) 

(8 häält) 

(6 häält) 

Õpetajate kolm lemmikut: 

(8 häält) 

(2 häält) 

(2 häält)  

 

Nagu näha, siis üks emotikon õpetajate ja õpilaste 

valikutest kattub, kuid üldiselt on eelistused üsna vas-

takad. Võib ka olla, et ajalehetoimetuse poolt välja 

pakutud variantide hulgas oli mõne vastaja lemmik 

hoopis puudu, aga mingi ülevaate siit loodetavasti 

ikka saime. 

Rõõm on teada, et enamik valitud emoji’dest olid ikka 

rõõmsate nägudega ja loodetavasti tähendab see, et 

meie koolipere liikmed on rohkem heas kui halvas 

tujus. Naeratage julgelt ka edaspidi! 

Koolipere lemmikud 



 

 
 

 
 
 

VS 

Osalejate vastused 

Seekord jäi tulemus viiki! 

Urmas vs Ain 

Pilt 1 
Küsimused 

1. Kui palju õpilasi on sel õppeaastal Loo Koolis? 

2. Kui pikk on Jägala jõgi? 

3. Kui suur on Jõelähtme valla kogupindala? 

4. Mis aastal sündis Albert Einstein? 

5. Mitu elementi on perioodilisustabelis? 

6. Kui suur on Maa pindala? 

7. Mitu ruutu on pildil? 

8. Mitu päeva on küünlakuus? 

9. Traadil oli 5 lindu. Jahimees lasi ühe maha. 

Mitu lindu jäi traadile? 

Õiged vastused 

Täpsem vastus saab punkti! 

1. 604 õpilast. 

2. 98,8 kilomeetrit. 

3. 211 km². 

4. 1879. aastal. 

5. 118 elementi. 

6. 510 065 284,702 km². 

7. 14. 

8. 28 või 29. 

9. 0, sest teised lendasid minema. 



 

 

 

Mees on talvel metsa ära eksi-
nud, trambib nüüd edasi-tagasi 
ja kisab meeletult: 
"A-a-a-pppiiiiiii..., pääääääst-
keeee..., aauuuuuu...!" 
Järsku tunneb, et keegi paneb 
talle käe õlale. Pöörab ringi -
  karu on koopast välja tulnud ja 
küsib: 
"Miks sa mul magada ei lase?" 
"Ma olen ju eksinud." 
"Ja mis sa siis lõugad?" 
"Ma mõtlesin, et võib-olla keegi 
kuuleb." 
"No mina kuulsin, hakkas sul 
sellest parem?" 

*** 
Helistab mees tuletõrjesse 
ja  karjub: 
"Appi! Mu maja põleb! Tulge 
ruttu!" 
"Kuidas teie juurde  sõita?" 
"Lollakad olete või? Suure pu-
nase autoga muidugi!" 

*** 
Puhh jalutab notsuga metsas ja 
järab pirukat. 
Notsu küsib: "Puhh, anna mulle 
ka pirukat!" 

Puhh vastu: "See pole pirukas, vaid 
sai". 
"Puhh, anna mulle saia." 
"See pole sai, vaid kook." 
"Puhh, anna mulle kooki." 
"Ah Notsu, sa ei tea ise ka, mida sa 
tahad." 

*** 
Juhtivtöötaja helistab arvutimehele ja 
kärgib: "E-mail ei tööta!" 
Arvutimees: "Kuidas ei tööta?" 
Juhtivtöötaja: "Noh, kirjad ei tule ko-
hale!" 
Arvutimees: "Kas te võrku sisse olete 
loginud?" 
Juhtivtöötaja: "Olen!" 
Arvutimees: "Ja ei tööta?" 
Juhtivtöötaja: "Ei tööta!" 
Arvutimehike tuleb vaatama, veen-
dub, et pole võrku logitud. 
Arvutimees: "Näidake, kuidas te võr-
ku logite?" 
Juhtivtöötaja sisestab oma kasutajani-
me, paroolivälja jätab täitmata, vaju-
tab "OK". Programm tahab loomuli-
kult ka parooli. Selle peale juhtivtöö-
taja vajutab "Cancel" ning teatab 
rõõmsalt, et ongi logitud! 
Arvutimees: "Peate ikka parooli ka 
panema!" 
Juhtivtöötaja: "Ei pea!" 
Arvutimees: "Peab ikka!" 

Juhtivtöötaja: "Ei saa panna, sest ei 
saa sisestada parooli!" 
Arvutimees: "Miks ei saa?" 
Juhtivtöötaja: "Sest nii kui tähti 
sisestan, tulevad tärnid! Kogu aeg 
tulevad tärnid, ei saa sisestada!" 
Arvutimees: "Peavadki tärnid tule-
ma, sest vaadake, kui näiteks keegi 
teie seljataga seisab, siis ta ei näe, 
mis parooli te kirjutate!" 
Juhtivtöötaja mõtleb veidi ja hak-
kab siis kõva häälega naerma: 
"Nüüd te küll valetate - tärnid tule-
vad siis ka, kui keegi minu selja 
taga ei seisa!" 

*** 
"Reamees Tamm, kas te teate, mis 
on isamaa? Isamaa on nagu teie 
ema. Kas saite aru?" 
"Just nii, sain aru!" 
"Millest te aru saite?" 
"Sellest, et isamaa on minu ema!" 
"Nii. Reamees Kask, mis on isa-
maa?" 
"Isamaa on reamees Tamme ema!" 
"Reamees Kask, te olete idioot! 
Isamaa on ka teie ema. Saite aru?" 
"Just nii, sain aru!" 
"Millest te aru saite?" 
"Et ma olen reamees Tamme 
vend!" 
 

Anekdoodid 
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Ristsõna 

1. Kümblushoone 

2. Jäätisevabrik 

3. Naljakuu 

4. Sajand 

5. Üks loodusainetest 

6. Aevastus 

7. Üks loodusainetest 

8. Abikaasa ema 

9. Kaljukass 

10. Üks loodusainetest 

11. Sisse- või väljapääs 



APRILL 

01. Karin Vassil 

01. Nele-Liis Idavain 

12. Liivia Lander 

13. Siim Belõi 

13. Kalvin Tristan Terasma 

13. Manuel Mletsin 

17. Arto Arakas 

18. Egle Govorun 

18. Marten Malva 

19. Märt Agu 

19. Aaron Sumin 

19. Oliver Truuveer 

25. Luise Talvoja 

28. Joonatan Kaljurand 

30. Kristjan Klabber 

 

MAI 

02. Enriko Jakubovski 

05. Georg Laht 

06. Irina Jadonist 

08. Riina Kauppi 

11. Ulvi Nei 

11. Andrei Lestberg 

12. Liis Pihlik 

12. Rihhard Rebane 

12. Kaisi Reilson 

13. Rahel Raikna 

15. Ranele Raudsoo 

17. Sander Edovald 

20. Aleksandr Plištš 

20. Thor Marvin Tsahkna 

21. Karl Matthias Palvari 

23. Agnes Kato 

24. Grete Raid 

25. Annabel Truuveer 

28. Eva-Liis Moritz 

29. Armen Bairamjan 

29. Sirje Sammelselg 

29. Devin Tambet Paavo 

Palju õnne sünnipäevaks!!!  

 

Ajalehetoimetuse liikmed: 

Joonas Pääsuke (peatoimetaja) 

Andreas Alaveer 

Rosiina Meigas 

Andrei Lestberg 

Karl Matthias Palvari 

 

Ajalehega tegid koostööd: 

Bryan Cristofer Varik Pires, Urmas Kingsepp, Ain Närep ja veel palju toredaid õpetajaid ja õpilasi. Aitäh teile! 

 

Sõnu ja komasid aitasid õigeks seada õpetajad Riina Kauppi ja Eele Sekk. 

Mõistatus 

Lahenda piltmõistatus – iga emotikon sümboliseerib ühte tähte. Vihje: tegemist on        

palindroomiga. Üks täht on juba ette antud. 

 

 

 Lahendus: __________________________________________ 


