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PÜHENDATUD 1998.A LÕPETAJATELE
Armas Sookooli kasvandik!
Nii ta tuli- Sinu üheksas koolikevad. Täna saad Sa lõputunnistuse ja oled ehk oma mõtetes ja tegemistes
juba uues elus. Kallis lõpetaja, Sina valmistud täis ootusärevust lahkuma, aga vana koolimaja ja selle
asukad jäävad pikaks ajaks Sind meenutama. Sinu teod ja tegemised elavad siin edasi.
Soovime, et Sa uues koolis kiiresti koduneksid, leiaksid palju sõpru, saaksid mitmekülgse, eluks
vajaliku hariduse. Jätkugu Sul jõudu muuta paremaks asju, mida muuta saab. Jätkugu Sul jõudu leppida
asjadega, mida muuta ei saa. Olgu Sul mõistust nende kahe vahel vahet teha.
Kodukooli uksed on Sinule alati avatud. Parimaks tänuks meile on Sinu tublid töötulemused ja
hea käekäik.
Direktor Saima Murel
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Vabadus
Raske on vabadust kanda,
sest vabadus tähendab
maalide mõtlemist
laulude loomist
ja viiside viimistluspiinu.
Vabadus tähendab võimete sõltumatust,
teadmist oma peaga,
tundmist oma südamega
ja astumist oma jalgadel.
Vabadus tähendab õigust kahelda ja valida
veetlevaim veene.
Vabadus on rahutus viljade pärast, mis ei
saanud valmida,
ja südamevalu kergema võimaluse pärast,
mis ikka jäi peale.
Vabadus on otsimine.
Vabadus on eksimine.
Vabadus on kaotamine, jälleleidmine ja
lakkamatu küllastumatus.
Artur Alliksaar
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Kallid koolikaaslased!
Lõpuks on käes see päev, mida oodatakse
vist päris koolitee algusest peale. Te lõpetate
põhikooli. Sel õnnepäeval võib teil olla ka
tõsisemaid hetki, mil te mõtlete tagasi raskustele või
kurbadele viivudele selles majas, mis tänasest ei
olegi teie kool.
On raske kujutleda midagi, mida ise pole
kogenud. Seda kaunist lõpetaja tunnet oskate
kirjeldada ainult teie ise.

Lp. õp. Tamm. Mida Te arvate oma klassist?
Rahvasuu räägib, et iga klass on oma klassijuhataja
nägu. Eks me kõik olime pisut heitliku meelega
ning tihti enne ütlesime ja siis alles mõtlesime. Nii
head kui halba, aga eks see elus vist nii olegi.
Lõppkokkuvõttes oli mul ikka see VÄGA TORE
KLASS.
Mis tunne on olla lõpuklassi juhataja?
Olen üldiselt sissepoole elav inimene ja jätaksin
meelsasti ka sel korral tunded kommenteerimata.
Kas Te olite ise kooli lõpetamisel
eksamipalavikus?
Olen oma elus eksameid üksjagu teinud. Mis
eksamipalavikku puutub, siis olin ehk liigagi külma
närviga. Lähtusin enamasti põhimõttest, et kui
midagi pahasti läheb, on alati võimalus uuesti ja
paremini teha. See ei tähenda, et ma ette ei
valmistanud. Ja muidugi - eksamitel peab ka õnne
olema. Minul tavaliselt oli.
Kas Teil on kahju lahkuda armsaks saanud
õpilastest?
Sellele küsimusele on ilmselt lihtsam vastata mõne
aja möödudes. Praegu on väga kiire olnud ja
pingeid seega palju. Kindlasti hakkan oma
õpilastest sügisel puudust tundma.

Kindlasti oli teie seas tarkpäid, kes mõtlesid
välja õpetajates hämmingut tekitanud "uut teadust"
nii mõneski aines. Neid teaduse pärleid on
avaldanud ka meie ajaleht. Loodame, et kunagi
tõestate kõik selle, mille kohta kord siin majas
avastusi tegite.
Soovime teile kordaminekuid uues koolis. Tundke
suvest rõõmu ja nautige viimaseid hetki meie vanas
majas.
Kristel Uiboaed
8.klass

Kas Teil tuleb meelde mõni huvitav seik seoses
oma klassi õpilastega?
Meil on klassis oma naljavennad. Nendega on
seotud nii mõnigi lugu, mis juhtumise hetkel sundis
ehk kahe käega peast haarama, aga tagantjärele
tundub päris lõbus olevat.
Kas Teil on oma klassis ka mõned lemmikud?
Eks igal inimesel kujunevad välja oma sümpaatiad,
nii ka minul. Kindlasti ei saa keegi mu lemmikuks
ainult heade hinnete pärast. Eelkõige hindan ausust
ja heatahtlikkust.
Mida Te arvate praegustest kaheksandikest ehk
tulevastest lõpetajatest?
Praeguste kaheksandikega on mul väga hea klapp
olnud sellest ajast peale, kui nad meie majja tulid.
Toredad mõtlemisvõimelised inimesed. Loodan, et
meie koostöö järgmisel - kokkuvõtval aastal
kujuneb edukaks.
Mida Te ootate suvelt?
Suvi kujuneb hästi töiseks, aga kuna minu suvised
tegemised on koolitööst väga erinevad, ongi see
omamoodi puhkus. Loodan, et suudan suve jooksul
unustada kõik raskused, mis olnud, et võiksin
sügisel rõõmsameelse ning optimistlikuna alustada.
Loomulikult tahan võimalikult palju aega veeta
nende inimestega, kelle seltskonda naudin.
Täname intervjuu eest!
Marjaana Päike
Annika Liba

