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Vanasti sai karjane peale
mihklipäeva kooli minna ja
üleüldse oli palju toiminguid
nii looduses kui ka aiamaal.
Muuhulgas pidid septembri
lõpuks ussid maa sisse
minema, sääsed ja kärbsed
kaduma ning just mihkli-
päevast hakati lugema
tähtpäevi jõuludeni (mihklist
kuus marti, mardist kaks katri,
kadrist neli jõulu).

Küsitluse tulemused
Toimetus uuris kooliperelt, millistel teemadel soovitakse meie
ajalehest Tagapink lugeda. Tulemused on siin.
Kõige enam tahetakse naljanurka, lugeda kooliuudiste ning hobide
kohta, sporti, küsimustikke ja mõttemänge ning infot kooli ajaloost.
Välja toodi mõte õpilaste-õpetajate murekohtade lahendamisest.
Toimetus leiab, et see mõte on väärt kajastamist. Andke meile oma
muredest teada!
Populaarseimaks meie kooli õpilaste hobiks osutus sport (võrkpall,
saalihoki), millele järgnesid laulmine, pillimäng, kunst, raamatute
lugemine. 
Lemmikõpetajaks valiti ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Ina.
Temaga leiate sellest numbrist ka intervjuu. Toredaks üllatuseks oli
see, et mitte ükski õpetaja ei jäänud lemmikõpetajana mainimata!
Meie koolis on parimad õpetajad!
Lemmikõppeaineid oli ka palju. Kõige rohkem käisid läbi kunst,
matemaatika, kehaline kasvatus ja ajalugu.
Õuevahetunnid meeldivad paljudele, mõnikord oleneb küll ilmast.
Õues soovitakse rohkem organiseeritud mängulisi tegevusi,
liiklusmänge ja kiike. 

TOIMETAJA VEERG

4. klassi mardisandid

Murekoht: veipimine Kostivere koolis
Üle-Eestilist probleemi veipimist ja mokatubaka tarbimist
esineb kahjuks ka meie kooli noorte hulgas. On teada, et
mõned õpilased käivad veipimas WC-des. Kõik
avastatud e-sigaretid on õpilastelt ära võetud. Tihti
eitavad need õpilased e-sigareti tarbimist, väites, et
leidsid selle pargist või said sõbra käest.  Vahelejäämisel
teavitatakse alati lapsevanemaid, suheldud on ka
noorsoopolitseiga. 
Nii nagu kooli territooriumil  on keelatud tubakatoodete,
sh  e-sigareti tarbimine, on keelatud ka nende omamine!

12. oktoobril ja 7.-9. novembril toimus helkurite kontroll.
Õpilasesinduse noored kontrollisid hommikul helkureid. 
Kellel helkur puudus, said kingituseks kooli helkuri.
12.10 - 146 õpilasest puudus helkur 30 õpilasel
 7.11 - 169 õpilasest puudus helkur 32 õpilasel
 8.11 - 169 õpilasest puudus helkur 34 õpilasel
 9.11 - 169 õpilasest puudus helkur 29 õpilasel
Olgem pimedal ajal nähtavad!

Õuevahetund toimub multšikattega terviserajal! Eranditest
annavad õpetajad teada hiljemalt sama päeva hommikul.
Õuevahetund on kohustuslik!
Ei ole halba ilma, on halb riietus!
Kui midagi võtame, paneme õigesse kohta tagasi!
Hoolime üksteisest ja vaatame, et ei meie ega teised haiget ei
saaks!
Oleme eeskujulikud ja jätame kõik sama terveks ja puhtaks
nagu nad enne olid. 

EELNEVAGA SEOSES
Et õuevahetunnid oleks meile kõigile ühtviisi nauditavad ja toredad,
on meil uued õuevahetunni reeglid!

NB: Eriti tubli oled, kui jätad õueala puhtamaks, kui see algul oli, ja
teavitad õpetajaid, kui midagi on katki!

Tere, mina olen 6. klassi õpilane Gerta ja Tagapingi peatoimetaja. 
Meil on ka uus ajalehe toimetus, kuhu kuuluvad lisaks minule 4. klassist
Lisete, Helelee ja Mia-Brit, Lisandra ning juhendajaks õpetaja Evelyne Lusti. 
Sellest ajalehest leiad palju huvitavat, mida lugeda. Näiteks erinevate
küsitluste tulemused, direktori kirja veipimisest, uudisnupukesed, intervjuu
uue õpetaja Ina Hannusega. Leiad veel ka lahedat juttu õpetajate päevast.
Samuti meie kaheksanda ja üheksanda klassi õpilaste kolmepäevasest
Rakett 69 õpihuvi-laagrist. Juttu on ka 2.-5.klassi Prantsusmaa reisist ning
5.-7.klassi Rootsi reisist. Saad teada, mida tehti ja kus põnevates kohtades
ära käidi. Meie koolil käisid külas õpetajad Itaaliast ja Hispaaniast. Nende
muljed olid  positiivsed. Spordirubriigist saad teada, kes on kõige kiiremad
õpilased meie koolis. Lehe lõpust leiad väga huvitava ja põneva
mõistatuse ning anekdoodid, mis on nii naljakad, et mine või hulluks.

Septembri lõpus tähistasime nunnunäitusega
mihklipäeva (29.09)
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Mihklipäevast jõulu

Toimetusele saab kaastöid,
mõtteid,
nuputamisülesannete
vastuseid jms saata
aadressile
tagapink@kostivere.edu.ee



hakata ilmselt juba detsembrikuus, kui noortekas kolitud saab. Kuna
see võtab kooli parklaruumi vähemaks, palume autoga kooli toodavatel
õpilastel autost maha tulla koolibussi parklas või Kostivere lipuväljaku
pargis. Mõlemast kohast on ohutu kooli jalutada. Uus noortekeskus
valmib eeldatavasti 2023. aasta lõpus.

10.oktoobril toimus Loo raamatukogus meie valla 4. klasside ettelugemise
võistluse eelvoor. Žürii otsusel läks Jõelähtme valda esindama meie kooli
õpilane Lisete, kes luges Aino Perviku raamatut "Kirjatähtede keerukas
elu". Peakorraldaja Kersti Laanejõe sõnul nõuab teiste ees esinemine alati
julgust ning pingutust. Lisete võitis ka Keilas Harju maakonna-
raamatukogus toimunud ettelugemisvõistluse ning esindas meid vingelt
Tallinna Lastekirjanduse Keskuse vabariiklikul võistluselgi. Kiidame Lisetet
ning soovime õnne väärika tiitli - meie kooli 1. Trimestri Tegija aunimetuse
puhul!

Uudisnupukesed 
Tegevust alustasid uued huviringid: rahvatantsuring;
DJ ring; reketisport; Street Dance treening; Kolme
põrsakese teadusring jne.
SEPTEMBER
1.septembril toimus kooliaasta avaaktus. Tervitasime
19 uut õpilast ja 4 uut õpetajat: Aivo Tammela -
huvijuht; Ina Hannus - ajaloo ja ühiskonnaõpetuse
õpetaja; Silja Risti - eriklassi õpetaja; Kaia Kärner -
rütmika õpetaja.
2. septembril oli ülekooliline KIKi väljasõit-matkapäev.
19.-23. september olid meie kooli 1.-5. klassi õpilased
Prantsusmaa partnerkooli külastamas.
26. septembrist 2. oktoobrini oli spordinädal:
       E - õpilased (5.-9.) vs õpetajad (saalihoki);
       T - Just Dance’i vahetunnid algklassidele;
       K- JJ-Street Tantsukooli tutvustus;
       N- korvpalli vabavisked;
       R- üllatustegevus õuevahetundides.
28. septembril oli klasside pildistamine ja lapse-
vanemate üldkoosolek.
OKTOOBER
3.– 6. oktoobril oli nunnunäitus ehk sügisandide
näitus. Igaüks sai kooli tuua naljaka puu- või juurvilja.
5. oktoobril oli õpetajate päev - 9. klassi õpilased
võtsid üle õpetajate kohustused ja hakkasid ise  1.-8.
klassi õpetama.
7. oktoobril kohtusid 1.-4. klassi õpilased hõimupäeva
raames maridega.
11. oktoobril oli 5. klassil orienteerumine Kaberneemes.
12.oktoobril oli helkurikontroll ja külla tulid noorte-
keskuse töötajad.
14. oktoobril oli iseseisva õppimise päev.
17.-21. oktoober oli rahvusvahelise koostöö nädal.
20. oktoobril käis 9.klass Riigikogu Toompea lossis.
21. oktoobril oli ettelugemispäev.
31. oktoobril oli Kostüümides koolipäev.
NOVEMBER
2. novembril oli raamatukogus hingedepäeva
kontsert, esinesid muusikakooli õpilased, vahetekste
lugesid näiteringi tüdrukud.
2. novembril toimus Salme kultuurikeskuses
Jõelähtme valla õpetajate ja kultuuritöötajate
tänuõhtu. 
2.-4. novembril oli Rakett69 laager Noortekas.
7. novembril oli II helkurikontroll õpilasesinduse poolt.
9.-11. novembril käis 5.-7. klass Rootsis õppereisil.
11. novembril tähistasime saabuvat isadepäeva ja
võtsime isad kooli kaasa.
16. novembril käis 4. klass Estonias "Pipi Pikksuka"
etendusel.
17. novembril oli menukas Tähise öö disko kooli teisel
korrusel. Diskoriteks olid Martin ja Paul-Sander.
18. novembril tähistasime saabuvat meestepäeva
ning 3. klass külastas Tallinnas Raeapteeki.
24. novembril käis 2. ja 3E Eesti Loodusmuuseumis.
24. novembril käisid külas lasteaia kadrid.

Isadepäeva tähistamas

Kostüümides
koolipäev

Meie kooli 5.-9. klassi
ettelugemispäeva 
võitis Adeele Maria
Rosenberg (9. kl),
eripreemiad said Anni
Egeli Kivikangur (9. kl)
ja Vargot-Hanto Uuselu
(7. kl). 

Hästi tehtud!

Alates 7. novembrist on Kostivere
Noortekeskus suletud. Praegune läheb  
lammutamisele, et valmida saaks uus
ja parem noortekeskus. Seniks saame
asenduspinda kooli kõrval kasutama 

Noortekeskus kolib lähemale

Tähise öö disko
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Kuidas sulle koolis meeldib?
Jaak-Erik: "Hästi meeldib. Sellepärast, et ma saan
sõpradega mängida."
Mirely: "Hästi. Mulle meeldib koolis see, kui ma saan
vahetunnis olla."
Kaspar: "Hästi, sest mul on head õpetajad."
Liisi: "Väga hästi. Koolis on lõbus."
Romet: "Hästi, sest koolis on lahe."
Melissa Lumi: "Hästi. Sellepärast, et siin saab õppida."

Mis tund/õppeaine sulle kõige rohkem meeldib?
Jaak-Erik: "Eesti keel. Sellepärast, et siis saab lugema
õppida."
Mirely: "Vahetund, matemaatika. Matemaatikas saab
palju õppida ja vahetund meeldib mulle sellepärast, et
siis saab puhata tundidest."
Kaspar: "Kõik tunnid."
Liisi: "Kehka, sest seal saab joosta."
Romet: "Matemaatika. See on lihtsalt lahe."
Melissa Lumi: "Matemaatika ja kunst, sest need tunnid
on lahedad."

Mis sulle raskusi valmistab?
Jaak-Erik: "Minu jaoks on raske, kui ma pean tegema
tööd, kus peab kätt liigutama."
Kaspar: "Õppmine mõnikord."
Liisi: "See, et ma pean jooksma terve multširingi."
Romet: "Kodutöö."

Lõppsõna?
Mirely: "Ma tänaksin õpetaja Emmat."

T U T V U M E  P E S A M U N A D E G A .  M I L L I N E  O N  M E I E  K O O L I  E S I M E N E  K L A S S ?

Esimese klassi õpilasi intervjueerisid Heleele Säde, Mia-Brit, Lisete ja Lisandra, õpetaja Emma kommentaari palus Gerta.  

Evelyne Lusti – 4. klassi õpilaste kõrge õpimotivatsioon ning väljapaistvad tulemused võistlustel ja konkurssidel.

Sirje Hollo, Kersti Laanejõe, Margit Nagel - Kostivere Koolis 2022. aasta mais lavastatud muusikali "Pöial-Liisi"
meeskond.   

Eele Sekk – Aasta õpetaja gala 2022 konkursi nominent kategoorias Aasta õppeasutuse juht; õpilaste head
ühiskonnaõpetuse põhikooli lõpueksami tulemused - paremad Eesti ja Harjumaa keskmisest.

Riina Kauppi – kooliajalehe Tagapink pikaajaline ja järjepidev arendamine ning väljaande sisukvaliteedi kõrgel
tasemel hoidmine, õpilaste heade eesti keele põhikooli lõpueksami tulemused - paremad Eesti ja Harjumaa
keskmisest.

Margit Nagel – tänu tema pühendumisele ja panusele on tüdrukute ansamblist stand Kostivere Kooli visiitkaart.

Kadri Lill - õpilaste suurepärased tulemused matemaatikavõistlustel ja olümpiaadidel ning head matemaatika
põhikooli lõpueksami tulemused - paremad Eesti ja Harjumaa keskmisest.

     Tere tulemast, Kostivere Kooli, Ina Hannus, Silja Risti, Aivo Tammela, Arette Kuuseväli, Kaia Kärner!
  Palju õnne, Aivo Tammela - Politsei- ja Piirivalveameti 104. aastapäeval tunnustatud tubli abipolitseinik!

2. novembril toimus Salme kultuurikeskuses Jõelähtme valla õpetajate ja kultuuritöötajate tänuõhtu.
Vallavanema, volikogu esimehe ja asutuste juhtide poolt tervitati 2022. a. uusi tulijaid meie õpetajate,
tugispetsialistide, kultuuritöötajate ning noorsootöötajate peres, õnnitleti tööjuubilare ja anti välja
eritänusid. Tänud said:

Õpetaja Emma oma esimesest klassist:
Meie esimene aasta on olnud väga teguderohke. Oleme
rõhku pannud sõprussuhete loomisele ja õpiharjumuste
kujundamisele. Esialgu oli keeruline õige lehekülje leidmine,
töövahendite tuvastamine ja vahetunnis vetsus käimine.
Sellega on meil nüüd enam-vähem korras ning võin väita, et
sügise teises pooles oleme kogunud päris palju uusi
teadmisi.

Õnnitleme ja oleme Sinu üle uhked, kallis õpetaja Emma -
Eesti naiste jalgpalli meistriliiga parim mängija!
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Kui kaua oled töötanud õpetajana? 
17 aastat.

Millistes koolides oled varem õpetanud? 
Tallinna Südalinna Koolis ja Kiili Gümnaasiumis.

Kuidas oled meie kooliga kohanenud? 
Üllatavalt kiiresti ja väga hästi on mind omaks võetud. Aitäh!

Mis sulle meie kooli juures kõige rohkem meeldib ja mis kõige vähem?
Mulle meeldib see, et kool on väike (vähe õpilasi) ja vaikne. Kõik õpetajad ja kooli töötajad on eranditult sõbralikud, toetavad ja
väga armsad inimesed. Kostivere maastik on imeline, siin on vapustav vaade, palju õhku ja ruumi. Tunnen iga ihurakuga, et siin on
elatud aastatuhandeid, siin on ajalugu.

Kas sel õppeaastal meie koolis on juhtunud midagi toredat, mida sooviksid jagada? 
Õpetajate päev oli väga hästi ja huvitavalt korraldatud. Õpilased tunnustasid õpetajaid, jagati Oscareid ja tunnustussõnu. Olin
pisarateni liigutatud tekstist, mida kanti ette minu nominatsiooni kirjeldamiseks.

Millised mälestused on sinu enda kooliajast, kui sina veel koolis käisid? 
Käisin põhikoolis ühes Lõuna-Eesti koolis, mis oli suur ja klassid olid samuti suured. Kahjuks pole mul põhikoolist eriti häid
mälestusi. Ka seepärast valisin õpetaja elukutse, et lastel oleks koolis hea olla, vähemalt üritan.

Kas sul on hobisid? Kui jah, siis mis need on? Kas sulle meeldivad raamatud?
Töö ja isiklikud lapsed on võtnud kogu mu aja. Kuid puhkama peab, teen seda looduses kõndides, suvel ujun. Varem käisin
laulukooris. Käin kontsertidel, teatris, kinos. Armastan raamatuid. Ma ei kujuta ette elu raamatuteta. See on imeline maailm, kuhu
sukelduda.

Kui saaksid valida endale 3 supervõimet, mis need oleksid ja kuidas sa neid kasutaksid? 
1. Sooviksin olla polüglott ehk saada aru ja osata rääkida võimalikult paljudes maailma keeltes. Inimesed on lihtsalt nii huvitavad,
siis saaksin kuulda põnevaid mõtteid ja maailmanägemusi. 2. Sooviksin osata teleporteeruda, et olla parajasti seal, kus tahan olla.
Keskkonnale oleks see ka kasulikum. 3. Kaotaksin maailmast kurjuse, et poleks iial tülisid ja sõdu. Siis oleks maailm imeline paik.

Kui sul oleks võimalus olla mingi ajalooline isik, siis kes, mis ajastus ja miks? 
See on hea küsimus! Mõtlesin kohe, et huvitav oleks olnud elada keskajal, mulle tundub, et siis olid inimesed vahetumad, ausad ja
siirad. Aga naised olid siis meeste eestkoste all. Seega oleksin mees, kas jõukas linnakaupmees või aadlihärra.

Mis Sa arvad, kas inimesed on oma maa ajaloost õppinud? Palun too ka mõni näide.
Kahjuks on mul vahel tunne, et mõned riigijuhid pole ajalootunnis käinud või pole midagi ajaloost õppinud. Kurjus ei võida,
suurriigid ja diktatuur ei püsi igavesti.

Soovime õpetaja Inale edu, jõudu ja jaksu!
Õpetaja Inat küsitles Gerta.

P I L G U H E I T  L E M M I K Õ P E T A J A K S  V A L I T U D  I N A  M Õ T T E M A A I L M A

Mis sa arvad, miks valiti just sind kõige rohkem lemmikuks õpetajaks?
Tänan, see on mulle suurim ja meeldivaim tunnustus! Soovin, et õpilane tuleks tundi
innu ja rõõmuga ning lahkuks hea tuju ja uute teadmistega. Kool on tore koht!

Miks valisid just õpetaja ameti? 
Armastan lapsi ja mulle meeldib ajalugu. Õpetajana pole mul iial igav, iga päev on
teistest erinev, kogu aeg arenen ja õpin. Õpilased annavad mulle palju häid ja siiraid
emotsioone.

Milline on sinu arust hea õpetaja? 
Hea õpetaja on eelkõige hea inimene. Kindlasti peaks tundma hästi oma ainet, ise
seda armastama ja olema oma ainest vaimustunud. 
Mida pead õpetamise juures kõige tähtsamaks? Peab oskama õpilasi innustada ja
suunata, andma õpilastele tiivad.

Mis sa arvad, kas õpilased õpivad paremini siis, kui tunnid on lõbusad või siis, kui
koguaeg õpikut, vihikut ja töövihikut kasutatakse? Kumb viis sulle rohkem meeldib?
Tunnis peaks olema meeldiv ja sõbralik õhkkond. Õpilased võiksid julgelt oma
arvamust avaldada, kaasa mõteleda, analüüsida. Õpetab õpetaja, mitte õpik ega
töövihik. Head õppevahendid toetavad õpetamist.

Kuidas toetab õppekäikudel käimine laste õpioskusi? 
Laiendab silmaringi, õpetab käituma väljaspool kooli, kohtuma uute inimeste ja
paikadega, õppima paremini tundma ennast ja klassikaaslasi. Õppekäigud on
õppetöö osa.
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OLI ÜKS LAHE PÄEV!

5. oktoober 2022

ÕPETAJATE PÄEV
5.10.2022                                                    Kuidas 9ndikel läks? Päris õpetajad nomineeriti Oscaritele!

Mis aineid 9ndikud andsid?

Inglise keel - Cardo ja
Kristjan
Matemaatika - Mirjam
Eesti keel - Annabel
Muusika - Oliver ja Aaron
Vene keel - Birgita ja
Sergei
Bioloogia - Triin
Loodusõpetus - Andrei
Kehaline - Gustav ja
Caspar
Aitas vajadusel teisi -
Markus
Direktor - Anni
Õppejuht - Anni Egeli

Mis sul õpetajate päeval
õnnestus?

·  Tundide andmine, 
    kõik vajalik sai tehtud.
·   Kohvi tegemine.
·   Lapsed kuulasid sõna.
·   Lapsi kontrolli all hoida. 
·   Lastel oli tore. 
·   Kuldvillak.

Kas õpetaja-ametis oli
sinu jaoks midagi
ootamatut?

·  Lapsed karjusid. 
· Kannatust peab olema
ning lapsed ei suuda
pikalt keskenduda.
· Õpetaja koormus ja
stress on suur.
· Raske on ennast
kuulama panna.
·  Õpetaja on olla raske.

Mida sa sellest päevast
õppisid?

· Peab jääma rahulikuks
ja mõistlikuks.
· Lastele ei tohi palju asju
lubada ja peab olema
rangem.
· Õpetamine on raske.
· Kui olla lastega lõbus,
on lapsed ka lõbusad.
· Respect õpetajatele!

Jaga soovitusi järgmisele
9. klassile järgmiseks
õpetajate päevaks.

· Valmistage tunnid ette!
· Olge rangemad!
· Ärge ropendage
väiksematega ning
proovige neile see päev
huvitavaks teha!
· Varuge palju kannatust!
· Pange kõrvatropid
valmis!
· Jää rahulikuks ja naudi,
et oled õpetaja!
· Trollige ja olge lõbusad!

9ndikke küsitles Gerta
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Septembri kolmandal nädalal said võimaluse Prantsusmaa sõpruskooli külastada 2.-5. klassi õpilased ning õpetajad.
Kuidas läks? Prantsusmaa reisimuljeid jagavad õpetajad Sirje ja Kristiine.

Septembri lõpus oli meie kooli õpilastel tore võimalus sõita Prantsusmaale La Rochelle`i õppereisile. Reisiseltskonnas kuusteist õpilasest ja viis
õpetajat. 
Saime meeldejääva kogemuse, uusi sõpru ja ülevaate, kuidas õpivad õpilased ja õpetavad õpetajad La Rochelle`i koolis.
Kuna kool asus meie ööbimiskohast pooletunnise kõndimise kaugusel, saime hea füüsilise koormuse päris mitme päeva hommikul ja õhtul.
Hostelis pakuti meile hommikuti ja õhtuti süüa. Vot see oli omakorda elamus, kus pikapeale tuli meie kooli koka tehtud toitude igatsus.
Esimene päev oli põnev, sest kooli minek oli jala ja sai ringi vaadata ja La Rochelli linna eluolu vaadatud. Kooli juurde jõudes ootas meid kogu
koolipere ja vastuvõtt oli väga südamlik. Kogu hoov ja koolimaja oli kaunistatud Eesti lippudega, laulsime ja mängisime koos
seltskonnamänge.  Neil oli tehtud meie kõigi jaoks kingitused! Nii armas!

PÕIKED VÄLISMAALE: KÄISIME PRANTSUSMAAL

Peale kooli sai külastatud erinevaid kohti linnas ja linnast
väljas, külastatud erinevaid muuseume jm
vaatamisväärsusi. La Rochelli linn ise on juba väga ilus ja
põnev, mida vaadata. Kindlasti jäi palju veel vaatamata.
Meid viidi laevaga vaatama merel olevat Fort Boyarti
kindlust. Kahjuks sisse ei lubatud vaid tehti laevaga ring
ümber kindluse. Uskumatu, et selline asi seisab keset
merd!
Linnas sees saime üle kanali sõita „vee bussiga“, mis
kestis neli minutit. Naljakas, et selline asi olemas on, aga
samas võtaks ringiga ümber kanali kõndimine palju
aega.
Külastasime La Rochelli kolledžit ja ka meremuuseumi,
mis jätsid kustumatu mulje.
Kolmapäeval olid meie õpilased külalisperedes, kus nad
said tutvuda prantslaste kodudega, sealse elu-oluga,
suhelda kas siis inglise- või vajadusel ka kehakeeles.
Peale koolitust viidi õpetajad mereanni restorani, mis oli
elamus omaette. Sai ju õpilastega kokku lepitud, et
kõigega mida pakutakse, peab nõus olema nõus ja
vähemalt proovima… No siis tuli ka meil endil sama teha,
maitsta erinevaid mereande…. Uuh, see oli kogemus, mis
meelest ei lähe! 
Õhtuti oli päevasündmuste aruteludes tore kuulata meie
õpilaste muljeid prantsuse kodudest.

Kooli kogemusest rääkides, siis neil on enamus õppest õues, kooli õueala on piiratud
lukustatud aiaga ja õues on aiaga ümbritsetud kanala. Vahetunde neil ei ole, on vaid üks pikk
1,5 tunnine õue paus, mille sisse kuulub ka kooli lõuna. Lõunapausil käivad õpilased söömas
(õpetajad koos õpilastega ei söö, sest selleks on olemas kokad ja söögitädid, kes neid
aitavad) ja ülejäänud aja veedavad õues, kus nendega ei tegele õpetajad, vaid enamasti
lisaraha teenivad üliõpilased.  Vihmase ilma korral on kõigil võimalus olla katusealuses.
Tunnid aga kestavad kella viieni. 

Õppereis pakkus meile kõigile hulga uusi teadmisi ja oskusi ning igaõhtused
päevasündmuste arutelud olid heaks kinnistamiseks päeval toimunust, sest kõigil olid ju
omad tähelepanekud, mida sai siis teistega jagada. Hull ja vastik kogemus oli see, et
koolis ja ka mujal ei ole wc-des pottidel prill-lauda…. Õudne! Õpetaja Kristiine mõtles, et
jää või ummuksisse, aga tema vetsu ei tahtnud minna! Vot see oli katsumus, millest
Kristiine isiklikult pidi üle saama!
Meie koolis on ikka tõeliselt vahvad õpilased, kellega koos sai mitme lennukiga
lennatud, rongidega sõidetud, lennukite hilinemised vapralt üle elatud ja siis ikka
särasilmselt uuesti kodustega lennujaamas kohtutud.

Esimene kohtumine kooli juures

Kõige põnevam meile kõigile oli muidugi
purjetamine katamaraanidel Biskaia lahel.
Prantsuse lapsed hakkavad purjetamist õppima
juba kuueaastaselt, nii et meie õpilastel olid kõrval
kogemustega meremehed. Katamaraanidele
jagati meid kolmekaupa. Meie õpetaja Kristiinega
pidime hakkama saama kahekesi. Muidugi räägiti
kõik põhitõed enne merele suundumist ära, aga
kui meid merele lahti lasti, siis oli küll kõhe tunne.
Kerge paanika tekkis siis, kui eemalt nägime
tulemas suurt laeva otse meie suunas ja meie
purjekas ei soovinud samal ajal meiega üldse
koostööd teha. Õnneks on prantsuse suurte
laevade kaptenid algajate purjetajatega harjunud
ja meist sõideti väikese kaarega mööda. 
Viimasel päeval külastasime õuesõppe raames Re
saart . Saime lähemalt tutvuda Atlandi ookeaniga,
otsisime liivalt mereelukate kodasid, ehitasime
rannal leiduvatest materjalidest loomi. Õhtul
tutvusime La Rochelle`i kõige olulisemate
vaatamisväärsuste - kolme torniga. Kõik kolm
torni olid erineva kujuga ja mõned neist omal ajal
kasutuses ka vanglatena.
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Napoleoni käsul ehitatud Fort Boyard

Stardime! Kõik on merele minekuks valmis.



9.-11. novembril külastas 5.-7. klass
koos oma õpetajatega Rootsi pealinna
Stockholmi. 
Kuidas neil läks, sellest valgustavad
meid 6. klassi õpilased ja õpetaja
Arette.

PÕIKED VÄLISMAALE: 5.-7. KLASSI ÕPPEREIS ROOTSI KUNINGRIIKI

Kogunesime 9. novembril kell pool viis Tallinna sadama D-terminali ees. Meile anti pardakaardid ja reisikavad ning edasi
suundusime Rootsi laevale. 

Laeval avastasime poodide, sõime rikkalikus Rootsi lauas ja õhtul käisime karaoket laulmas ning diskol Indigga bändi järgi
tantsimas. See oli äge, tantsisime kogu hingest ning saime esinejatega isegi patsu lüüa!  

Rootsi jõudsime veidi enne kella 11-t järgmisel hommikul. Esmalt sõitsime bussiga tehnikamuuseumi. Meile tutvustati reegleid, samuti
anti ülesanne teha 3 pilti: linnas, muuseumis ja laevas. Võisime muuseumis vabalt liikuda ja ringi vaadata. Esimene emotsioon oli
vinge: muuseum tundus seest suurem kui väljast. Seal olid väga lahedad vanad autod, Zero City näitus, saime proovida erinevaid
asju, näiteks nuusutada vanu lõhnu, mis ei olnud eriti head. 0-korrusel uudistasime kaevanduse-asju. Pärast muuseumi jalutasime
kuningalossi juurde. Kõik ootasid vaba aega, et Stockholmi ühe tänavaga tutvust teha. Stockholm nägi väga kena välja! Käisime
poodides, ostsime endale lahedaid asju ning istusime mõneski söögikohas. Sadamasse tagasi sõitsime metrooga.  

Laeval osalesid soovijad Starlight Showbar’i loteriis, kus õpetaja Kristiinel, Mirtelil ja Karl Sebastianil õnnestus auhindu võita.
Järgmisel hommikul võtsid meid koduses Tallinna sadamas vastu meie vanemad. Pidime vaid klassijuhatajale ütlema, et meile tuldi
järgi ja siis oligi reis läbi. Kokkuvõttes oli see reis meeldejääv, lõbus ja tore! 

Õpetaja Arette muljed tehnikamuuseumist
Stokholmi kohale jõudes istusime bussi peale ja sõitsime muuseumisse - muideks bussiga sõitmisele lisaks pidime ka üksjagu jalutama, et
muuseumisse jõuda. Muuseumi ees oli väga tore aega parajaks teha teisi õpilasi ja pileteid oodates, sest mänguväljak ise oli juba nagu
muuseumi eksponaat. Mänguväljakul sai õppida murde, proovida justkui "rööbaste" peal liumäest alla lasta ja erinevad muusika loomise
võimalused olid ka seal olemas.

Muuseum oli väga huvitav ja interaktiivne, sest peaaegu iga eksponaat oli selline, mida sai käega katsuda või siis selle juures ise järgi
proovida, kuidas mingi katse või protsess toimib. Ruumid oli jagatud teemade kaupa, näiteks esimene ruum sisenedes oli energeetika
teemaline, sealt edasi sõiduvahendid ja nende arenemine jne. Minu jaoks kõige põnevam osa muuseumist oli ajutööle pühendatud ruum,
kus sai näiteks mõttejõul jalgpalli mängida või muusikapala luua. Ja no absoluutne lemmik oli lõõgastumisruum. Muuseumis olime
ligikaudu 1,5h, aga tegelikult jäi veel nii palju avastamata, et oleks võinud 3h vähemalt seal veeta.
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MEIE KOOL VÕÕRUSTAS VÄLISKÜLALISI: ITAALIA, HISPAANIA jt ÕPETAJAID

Kõige rohkem meeldis mulle tundide ja vahetundide korraldus, võimla, klassiruumid ja laste iseseisvus koolis ringi liikudes.

Mulle meeldis väga tehnoloogia ja bioloogia klassiruumide sisustus ning töökorraldus, samuti tundide ning vahetundide
ajad. Tundsin, et selles koolis hoolitsetakse nii õpetajate kui õpilaste heaolu eest, õpilastel on vastutustunne ja iseseisvus.
Mulle meeldis ka teiste klasside sisustus ning ruumide kasutamise võimalused.

Mulle meeldisid klassiruumid ja eriti ühised ruumid (koridorid - toim), kus õpilased saavad lõõgastuda ja ka rühmatööd
teha. Mulle meeldib, et vahetunnid kestavad 10 minutit. Ka õpilaste iseseisvus on üsna muljetavaldav.

See oli suurepärane kogemus. Imeline vastuvõtt. Suur õueala. Lastel on palju iseseisvust. Meeldiv töökorraldus.

Kostivere kool on nüüd mu südames. Õueala on suur ja funktsionaalne, põimunud kauni loodusega. Teil on vastutulelikud
õpetajad ja koolitöötajad ja iseseisvad õpilased. Mul on väga hea meel, et sain seda kaunist kohta külastada, õppisin palju.

Mulle meeldis teie kool väga. Hindasin kõrgelt teie töökorraldust ja klasse, eriti jõusaali ja kööki. Õpilased on väga
iseseisvad.

Hindasin kõrgelt nii siseruume kui ka õueala, mitmeid klassiruume (kunstiklass, võimla, käsitööklass). Mulle meeldis näha
õpilasi ise sisse-välja liikumas ja ka tundide alguse kell.

Mulle avaldas teie kool väga muljet: õpetate väga tõhusalt, kuid samas lubate iseseisvust nii noortematel kui vanematel
õpilastel.

Oli üks suurepärane kogemus! Mulle avaldas teie haridussüsteem väga muljet. Investeering haridusse on hämmastav, teil
on tõesti head võimalused ja töötajate arv. Mulle avaldas muljet ka teie kultuur, see, kuidas te lastele iseseisvusest annate,
nii koolis kui külas/linnas... See õpetab õpilasi targalt käituma.

Mulle väga meeldis Tallinnas käia. Eesti on üks ilus riik toredate inimestega. Nii õpetajad kui ka õpilased on väga viisakad ja
lahked. Kõige rohkem hämmastas mind Kostivere kooli puhul lisaks uhketele ja uutele hoonetele see, et igas klassis oli
kümme õpilast. Meeldis ka õpilaste iseseisvus ja vastutustundlikkus. Aitäh kõige eest, olete alati Californias oodatud.

Väliskülalised olid meiega nädalajagu, nad külastasid tunde ja uurisid, kuidas meil läheb. Jätsime
neile toreda ja positiivse mulje. Meil on väga lahe kool! 

      Siin on kimbuke külaliste tähelepanekutest

       Ingliskeelsed küsimused külalistele esitas ning saadud vastused tõlkis eesti keelde Gerta.

Väliskülalised oma kogemusi kirja panemas Väliskülalised koos meie direktoriga sõbralikult poseerimas
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SPORT
Spordihinge lapsed käisid 17.oktoobril
kinos vaatamas filmi “Kalev”.

Kõik õpilased, kes sooviksid aidata kaasa

erinevate spordiürituste korraldamises

ning osaleda ühistes sportlikes tegevustes,

on oodatud Spordihinge ringiga liituma!

Spordinädala vabavisete tulemused:

 I koht 9. klass tulemusega 29 viset sisse

 II. koht 8. klass tulemusega 22 viset sisse

 III koht õpetajad tulemusega 21 viset sisse

IV ja V koht jäid jagama 2. klass ja 7. klass tulemusega 20 viset sisse

VI koht 1. klass tulemusega 14 viset sisse

VII koht 6. klass tulemusega 13 viset sisse

VIII  koht 4. klass tulemusega 12 viset sisse

IX koht 5. klass tulemusega 10 viset sisse

X koht 3. klass tulemusega 8 viset sisse

Õpetajad vs õpilased saalihoki mängu võitsid õpilased seisuga 4:2.
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Naljad elust enesest

8. kl inimeseõpetuse tund Opiqus.
Vastused küsimusele vaimse tervise
riskide kohta:
* kui naine on tagasihoidlik ja alluv, siis
terviserisk on...?
Vastus: ORI
* kui naine on romantiline ja tundeline,
siis terviserisk on...? 
Vastus: ARMASTUS
                          ***
Inglise keele tund, 4. klass.
Õpetaja: "Open your book, page thirty
three! Can someone tell me, which
page you are supposed to open?"
Uhke hääl klassist: "Dirty tree!"
                           ***
Õpetajad räägivad õpetajate toas
folkansambel Curly Stringsi nime valest
inglisekeelsest hääldusest.
Inglise keele õpetaja: "On erinevaid
variante, näiteks Girly Strings."
Eesti keele õpetaja tõstab pea: "See
pole veel midagi, ma kuulsin ükskord,
et Girl-in-Strings."
                           ***
Direktor tuleb õpetajate tuppa ja küsib
kehalise kasvatuse õpetajalt: "Kas sul
on täna kehalise kasvatuse tunnid
õues või väljas?"
Kehalise kasvatuse õpetaja: "...?!"
                           ***
7. klassi ajalootund, teemaks
feodaalide ehk aadlike elu.
Õpetaja: "Maavaldused päris vanim
poeg, nooremad pojad hakkasid
rüütliks või vaimulikuks".
Neiu esimesest pingist: "Aga kui peres
olid ainult tütred?"
Neiu teisest pingist: "Aga kui peres
polnudki lapsi?"
Noormees viimases pingis virgus ja
elavnes: "Aga kuidas lapsi saadakse?"
Õpetaja: "Sellest on hea pilt õpikus lk
47."
Sahin ja kahin klassiruumis, kõik
õpilased otsivad suure õhinaga õpikust
vastavat pilti. Maali nähes on nägudel
pettumus.

Naljanurk, omalooming

Appikene! Siin on küll Lord Voldemordi kuri käsi mängus olnud ja õpetajate nimed sassi
löönud! Kas sina tunned meie õpetajate nimed ära? Lahenda anagrammid, anna need
Gertale, et õiglus saaks jalule! Kiiremad õigesti vastajad saavad magusa auhinna. 😉

Pildi allkiri:
Neitsi Maarja sünd (15. sajand). Maalil
kujutatakse jõukat emandat, kes on äsja lapse
ilmale toonud. Teda ümbritsevad teenijad ja
abilised.

KUI  SUL ,  KALLIS  LUGEJA,  TUNNIS  MIDAGI  NALJAKAT JUHTUB,  JAGA
SEDA KOOLILEHE TOIMETUSEGA!  KES TEAB,  VÕIBOLLA LEIAB JUST

SINU NALJAKAS JUHTUM TEE MEIE  JÄRGMISESSE NUMBRISSE!

NB!  TOIMETUS TULETAB S I INKOHAL MEELDE,  ET  PARIMAD NALJAD ON SPONTAANSED 
NING EI  TEE KELLELEGI  HAIGET E I  FÜÜSIL ISELT  EGA VAMSELT!  : )

The Misunderstood Ghost
Anni Egeli Kivikangur

Allow me to tell you about a girl named Sabrina. Sabrina was a simple girl from a modest
town called Sonny. It was a quiet place, except for the eerie forest that surrounded it. Not
many were brave enough to enter it.

There were chilling rumours all over town that the forest was haunted but she didn't want to
believe the unnerving tales. One foggy day Sabrina decided that she would go in there and
find out.

She passed freakishly tall trees and unnecessarily deep ponds covered with something
green and slimy. Suddenly, a loud crack broke the silence. She looked around in horror. It
was floating, staring into her soul that was trembling with fear. A real ghost just a few
inches from her face.

"Hey there, are you lost?" the ghost asked with a surprisingly friendly voice. Sabrina realised
that she had gotten lost while she was wandering around in awe of the forest. She was too
stunned to say anything, so she followed the ghost quietly, as it helped her find a way out.
Sabrina rushed home and to this day she hasn't returned to the forest, scared of the ghost
that was just being friendly.

NB: Toimetus ootab Anni Egeli loole vahvaid illustratsioone kuni 22. detsembrini! 
Pilte võid saata meilele või anda Gertale. Parimaid pilte näete järgmises numbris! 
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25.11 esimese trimestri lõpp
27.11 esimene advent
28.11 I advent kooli fuajees
5.12 II advent kooli fuajees
12.12 III advent kooli fuajees

Jõululaadad I korrusel.
K, 14.12 kell 12:10 - 12:40 1.- 3. klass 
N, 15.12 kell 11:05 - 11:35 4.- 6. klass 
R, 16.12 kell 11:05-11:35 7.- 9. klass
Kasuta võimalust müüa enda valmistatud küpsetisi,
tooteid jne. 

19.12 IV advent kooli fuajees
20.12 kooli jõulupidu: Playback klasside jõululauludest.
21.12 jõuluootus Jõelähtme kirikus
22.-23.12 on iseseisva õppimise päevad

24.12 jõululaupäev, algab jõuluvaheaeg
31.12 vana-aasta õhtu
1.01 uusaasta

Näeme koolis jälle 9. jaanuaril!

Mis meid ees ootab:
Koolimaja akende kaunistamine

Detsembrikuus kaunistame koolimaja aknaid
legendaarse animafilmi "Lumekuninganna ja
igavene talv" ainetel.
Igal klass kaunistab akna vastava episoodi järgi. 
Küsi lisa klassijuhatajalt! 

Akende kaunistamine klasside kaupa 

1. kl, III korrus esimene aken+1E neljas väikseim
2. kl. III korruse teine aken
3. kl, oma koridori bussipeatuse-otsaaken
4. kl, II korrus teine aken
5. kl, III korrus kolmas aken 
6. kl, II korrus neljas väiksem aken +6V
7. kl, II korrus kolmas aken 
8. kl, II korrus esimene aken (8V kolmas aken väike) 
9. kl fuajees parempoolne osa
9E ja 3V klass, III korruse neljas väiksem aken
ÕE fuajees vasakpoolne osa 

KOHTUME JÄRGMISES NUMBRIS!14


