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Meie lõpetame!
Kui meie Veeriku kooli astusime, ootasime… suurt
maailma ja ilusaid hindeid. Selgus, et saime oma
esimesed hinded alles 4. klassis, aga teadmisi…
neid jagati varemgi.
Igatahes… Hindeid me saime, teadmisi ka. Meil on,
mida meenutada, sest alustasime kahes klassis, ent
lõppu jõudsime kolmes—nii suur tung oli meie kooli.
Aitäh, õpetaja Kersti, Riina ja Saima, et meiega kannatlikud olite! Loomulikult täname kõiki õpetajaid,
sest me oleme õppinud teilt nii koolitarkust kui ka
seda, kuidas inimestega suhelda.
Õpetajad, teiega oli tore koos õppida! Aitäh!

Me ei ole enam väikesed
Mu esimene õpetaja oli väga hea ja südamlik. Ta sustasin Renari sinna lükata. Renaril läks pea katki
õpetas väga hästi.
ja verd voolas. Kermo oli sunnitud arsti järele minema.
Esimene mälestus, mis koolist pähe tuleb, on, kuidas ma astusin Riina [esimese klassijuhataja] klassi, Mäletan algklassi matemaatika tundi Saimaga, kus
vaatasin lolli näoga emale otsa ning küsisin, mida pidime iga tund talle korrutustabelit vastama ja kui
ma tegema pean. Õnneks Riina märkas mind ei osanud, siis jäid peale tunde.
ning istutas esimese pinginaabri juurde. See isik oli
Mia ja esimesed 3 päeva me ei rääkinud mitte mida- Enne kehalise tundi pimesiku mängimine. Kui kegi. Neljandal päeval ütlesin talle tere ja siis hakkasi- dagi leiti, siis nad alati karjusid, mis oli nii naljakas.
me vaikselt suhtlema.
See inimene, kes pidi teisi otsima, lõi alati oma jalad vastu pinki või pea vastu seina, mis oli ka nalja1. septembril 2013. aastal astusime õpetaja Riina kas.
Karpovi klassi. Iga laua peal oli värviline mapp.
Laudadel olid kollased, rohelised, sinised ja punased Mängisin Padariga sendimängu, viskasin sendi tremapid. Igas mapis oli koolipäevik ja kollane paberi- pist alla ja Padar lõi seepeale endal pea veriseks.
leht. Vaatasime kõik neid paberilehti ja nägime nende peal suurt kollast Selveri tibu. Olime segaduses Kaaren tegi Karoliinale 3. klassis musi ja Karoliina
ja ei osanud sellega midagi teha, kuid siis teatas hakkas nutma.
õpetaja Riina rõõmsal häälel: „Selle kupongiga saate Selverist tasuta pudingu.“ Ja oi kui palju rõõmu Hakkasin nutma, sest Even lükkas mu asjad maha ja
see meile tõi!
kallas pinali tühjaks. Aga ma kallasin tema pinali ka
tühjaks.
Hakkasin esimesel koolipäeval koolist koju minema, seisin trepil ja ütlesin, et 9 aastat veel.
4. klassis tõmmati meie garderoobi ukselink ära.
1. klassis oli meie inglise keele õpetajaks Aili
Kadaste. Ühel päeval oli tal silmas lõhkenud väike
veresoon ehk silm oli punasem kui tavaliselt. Kuna
klassiõel oli tol ajal verefoobia (ei suutnud verd näha), siis ta minestas ning kukkus/libises laua alla.
Sellel hetkel kõigi näod olid nii ehmunud. Kadaste
läks kusagilt palderjani tooma ja ütles meile, et olge
rahulikult klassis ning oodake. Pärast tulid Kadaste
ja Pensa koos ning Pensa viis klassiõe kooli arsti
juurde.

Kohe tuli meelde õpetaja Saima. Kusjuures ma ei
meeldi talle siiamaani. Miks? Kuna mul polnud midagi kunagi tehtud ja koolis ma ka ei käinud. Aga
ühel päeval oli ta väga kuri, kuna arvas, et nägi
mind väljas too päev, kui puudusin. Korraks jäi süda
seisma, kuna ma tõesti ei teadnud, mis ma tol päeval
tegin, aga muidugi eitasin ma kõike, mis ta väitis.
Mäletan, kuidas ta oli näost täiesti punane ja Kristiina tuli mind päästma. Kristiina ütles, et võin ära
minna ja hakkas siis Saimat rahustama.

Esimeses klassis õpetaja Aili Kadaste tunnis lennutasid poisid paberlennukeid. Õpetaja Kadaste oli
neid juba mitu korda keelanud, kuid tulutult. Lõpuks vihastas õpetaja väga ja kirjutas meile kõigile
märkused. Järgmisel päeval tulime oma roheliste
päevikutega klassi ja näitasime ükshaaval vanemate
allkirjad ette.

Kehalise tund. Ronisime kooli kõrval oleva puu otsa. Autoteel jäi seisma auto, direktori oma. Direktor
lasi akna alla ja hüüdis: „Ega te pole ahvid, ärge ronige puu otsa!“ Kõik ehmusid hetkeks ja kehalise
õpetaja hakkas peaaegu nutma.

Hakkasin koolis käima korvpallis, trennis oli alguses palju inimesi, aga õpilased hakkasid iga päev ära
Sain umbes 2. klassis nastiku ning õpetaja näitas minema, kuni ainult mina jäin järele.
temast klassile pilte.
Meile jäävad alatiseks meelde kõik esimesed sepMäletan, kuidas algklassides muusikaklassis istudes tembrid alates neljandast klassist. Oleme just jõudRasmus Kaarenit kutsus ja Kaaren keeras oma pead nud aktuselt klassi. Õpetaja Järve ei jõudnud veel
nii kiiresti, et ta ei saanud enam pead liigutada ja midagi rääkimagi hakata, kui kostus Henri hääl:
pidi minema kooliõe juurde
„Õpetaja, kuhu me sel aastal klassireisile läheme?“
Mäletan, kui algklassides mürasime Renariga klassis. Ühel hetkel olime keka kottide juures ja ma ot-

Me ei ole enam väikesed
6. klassis arvati, et mina lõhkusin 4. korrusel vene
5. klassis saatis Mare Vakker meid suures vihas di- keele klassis keset talve seina sisse pallisuuruse aurektori juurde, kuna Renee otsustas mu pinalist kõik gu, nii et seal ei olnud võimalik enam õppida. Kahasjad välja visata. Direktor ei osanud meiega midagi juks keegi ei uskunud, et mina seda ei teinud ja pidin
teha ja saatis meid sotsiaalpedagoogi juurde.
ostma kümneka eest vahtu, et sein korda teha.
Ma kaklesin ükskord oma klassikaaslastega ja pärast Tehnoloogiatundi oodates kustutasime koridoris tule
läksime aru andma direktorile. Sõber hakkas seal ja tegime nõidust. Seejärel tuli Meelis, komistas
nutma.
Kermo koti otsa ja kukkus Kaarenile peale.
Kehalise ajal küsisime Greksiga vetsu, aga tegelikult Me olime klassiõhtul, kus mängisime peitust ja ma
läksime Padari „Growtopia“ asju võtma.
peitsin end nii hästi ära, et teised unustasid mind ja
hakkasid midagi muud tegema.
Lõin Mariannile palliga vastu pead. Mark ütles ära,
et mina lõin ja pidin trennist lahkuma.
Vanasti läks Juursalu nii närvi alati iga asja peale ja
tuli laudu-toole loopides kallale. Ükskord ta aga ei
Spordipäeval oli orienteerumine ja hakkasime staa- jõudnud lauda tõsta.
dionil paaris jooksma. Ei läinud minutitki, kui olin
pikali maas, jalad katki, puusad katki, käed katki. Tulin siia kooli 7. klassis. Olin juba suvel tutvunud
See oli lõbus ☺
uue klassiõega ja läksime koos aktusele. Tulime
klassi ja siiberdasime hea kolm korda uksest sisse ja
Õuevahetunnis tegime joonejooksu ja Padar kukkus välja. Ukse ees seisid klassivennad. Ühel hetkel külõustaga vastu seina.
sis Kask Marii käest, mulle samal ajal näkku vaadates: „Kas meile uus tüdruk ei pidanud klassi tulema?“ Ta on siiani sama udu.

Me ei ole enam väikesed
Koolimajas on väga palju kohti, millel on oma õuduslood. Näiteks mõnedes kohtades on kas maas
või seina peal punased plekid, mida me nimetasime
vereplekkideks. Neile oli veel juurde räägitud õuduslugusid, kuidas seal kohas oli inimene tapetud.
Nüüd olen mina üks nendest suurtest, kes on rääkinud väiksematele edasi õuduslugusid. Veel on üks
lugu WC kahevärvilise peegli kohta, et sellest tumedast peeglist tuleb välja üks tüdruk, kes oli ennast vetsus üles poonud. Tolles vetsus käiakse üldiselt väga kiiresti.
See oli 6. klassi lõpureis Rootsi. Me olime Stockholmis, oli vaba aeg ning ostsime endale jäätist.
Liikusime teiste juurde, kes sõid Burger Kingis.
Meil olid kõhud täis ja me ei tahtnud süüa ning seisime niisama teiste juures. Mõne aja pärast tuli
meie juurde üks Rootsi naine ja tõi kandikutäie
süüa. Ta arvas, et meil pole raha ning proovis seletada, et see on meile. Me muidugi ütlesime, et pole
vaja, me ei taha, meil on kõhud täis, aga siiski jättis
ta kandiku koos söögiga meile. Grupi peale sõime
siis kandiku tühjaks.

Kui ma tulin siia kooli ja meie klassis sai keegi
mingi tembuga hakkama, siis öeldi: „Uus poiss tegi!“ ja vaadati minu poole.
Mäletan vahetundi enne vene keelt, kui oli Hendriku ja Johannese tüli, kus Hendrik ähvardas Johannese prillid aknast alla visata. Selle peale Johannes
võttis Hendriku, hoidis teda akna juures ja ähvardas
teda alla visata. Hendrik jooksis koolist ära, mille
peale õpetaja talle helistas ja tagasi kutsus.
Mõni aasta tagasi vaheajal olime klassiõega õues ja
kuna koolistaadion oli lahti, siis mõtlesime sinna
istuma minna. Paar tundi hiljem tahtsime ära minna, aga värav oli vahepeal kinni pandud. Kui vaatasime aknast majja, ei näinud me ka valvurit. Et asjaolud veel huvitavamad oleks, otsustas taevast ka
vihma hakata sadama. Õues hakkas juba pimedaks
minema, seega ei jäänud meil muud üle kui oma
jopede ja kottidega värava alt läbi roomata.

Me ei ole enam väikesed
Mängisime kehalises rahvastepalli paralleelklassi tüd- Koit Timpmanni lood ja kogemused. Õpetaja räägib
rukutega. Minu vise oli nii kõva, et viskasin ühele väga naljakaid lugusid ja ajab teisi naerma sellega.
tüdrukule vastu näppu ja näpp murdus.
See on teinud füüsikatunnid toredaks. ☺
Mäletan, kui 8. klassis kehalise kasvatuse tunni ajal Ühel päeval, kui oli talv, tuli meie kooli sisse suvalilükkas Rasmus Richardile jalgpallivärava peale, mille ne koer. Väga palju õpilasi kogunesid ümber selle
tagajärjel murdis Richard mõlemad käed.
koera ja vaatasid teda.
Ükskord mängisime kehalises Ameerika jalgpalli ja
ma pidin jooksma teisele poole. Kui jõudsin kohale,
tahtsin ma järsku peatuda, kuid üks jalg libises ja tegin spagaati. Jube valu oli ja olin pikali maas, kõik
olid ümber mures, kuid järsku valu lõppes, tulin otse
püsti ning ütlesin: „Kõik korras nüüd.“

Üks õpilane ajas terve desinfitseerimisvahendi pudeli
õpsi lauale ümber ja ei tunnistanud seda. Laual olnud
tööd ja paberid olid vahendiga koos. Seisime kogu
klassiga terve bioloogiatunni.

Üks hea lugu on see, kui läksime poodi kolmekesi
ühe Bolti tõuksiga. Tõuks võttis ainult 10 km/h välja
Mäletan, kuidas Kermo surus kodunduse tunnis oma ja kukkusime kõigi ees ümber.
näpud majoneesi sisse ja pärast ei tahtnud keegi seda
enam süüa.
Koolis oli karantiin ja siis toimusid tunnid netikeskkonnas. Meil oli pooleli inglise keele tund ja me klasEnne tehnoloogia tundi käis kellelgi vaidlus kahe eu- sivendadega nalja pärast viskasime selga kostüümid.
ro üle. Selle peale hakkasid kõik selle üle nalja tege- Sai palju nalja.
ma, karjudes: „Kus on mu kaks eurot?!“ Keegi hakkas peaaegu nutma, ma ei mäleta täpselt kes.
Kõik klassireisid, mis meil olnud on, ja Koit
Timpmanni jutud.

Me ei ole enam väikesed
Muusika esitluse jaoks võtsime mina ja mu klassiõde kaasa ukulele ja kitarri. Käisime nendega terve
koolipäeva ringi. Enne matemaatikat rääkisime tema
ja veel ühe klassiõega juttu. Vahepeal oli klassi tulnud asendusõpetaja. Järsku ütles meie klassiõde pillikottidele näidates: „Siia kotti paneme su kassi ja
siia su õe.“ Ta ütles seda päris kõvasti ning kui me
korraks asendusõpetaja poole vaatasime, nägi ta
näost välja, nagu oleks ta kohe valmis Raja tänava
hullumajja helistama.
Muusikaklassis võetakse vahel jutuks üks vahejuhtum, kus laulmine oli täies hoos, aga Reneel ja Henril oli ikka tähelepanu vaja. Õpetaja Mare asendas
kummiku laulus olevad nimed Henri ja Reneega.

Kui kõik olid kodus, toimusid Zoomi tunnid ja mäletan üht neist väga hästi. Mul oli bioloogiatund
Laarmaaga ja ta küsis küsimusi, aga kui keegi ei
vastanud 10 minutit, lõpetas ta tunni ära.
Iga kord, kui sööklas oli peedisalatit, kühveldasin
taldriku seda täis. Hiljem maitsest sain aru, et seal
on sees küüslauk. Kõik salat jäi alles.
Mõned aastad tagasi tuli meie matemaatikaõpetaja
klassi ja hakkas meile kurtma, kuidas ta oli just inglise keele õpetaja vastu vaidluse kaotanud. Meie saime sellega palju nalja. Paari minuti pärast, kui me
kodutöid kontrollisime, avastas õpetaja lisaks oma
eelnevale pettumusele, et üks õpilane meie rühmast
kasutas matemaatikas joonelist vihikut. Selle peale
hüüdis ta imestunult, terve klass naeris ning õpetaja
oli hea 5 minutit vait, enne kui ta uuesti meile midagi ütles.

Kunagi hüppasime kehalises kasvatuses kaugust.
Kuna see nüüd kõige paremini välja ei tulnud, üritasin viimasel hüppel anda endast maksimumi. Võtsin
kõvasti hoogu, kuid ilusa maandumise asemel kukkusin näoli liiva sisse.
Koolis käis kunagi pommirühm, sest mingi laps helistas ja ütles, et pomm on põõsas, kuigi tegelikult
8. klassis Renee viskas mind keldris suure tomatiga oli see hoopis puldiauto.
ja siis terve mu pusa oli tomatit täis.
Mulle öeldi õpetajate päeval, et sa oled nagu Säde
Ükskord oli Zoomi tund ja Kermol lendas varblane Mai. See on parim kompliment, mis ma saanud
aknast sisse.
olen.
9. klasse iseloomustasid koolikaaslased just nii...

Tekstid trükkis ja ajalehe kujundas Marget Raudam loovtööna.
Pildid: Marget Raudam ja 9.a, 9.b ja 9.c õpetajate kogudest, autor Jüri Luht Fotomaagia OÜ

