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Armas noor sõber! 
Igal aastal jätab kool hüvasti oma lõpetajatega.  Saadab neid teele  parimate soovide ja lootustega. 

Lahkujatel on kiire. Ees ootavad uued rajad,  avastused, tööd ja tegemised. Me kõik soovime, et Sinu 

unistused täituksid, et sa uues koolis palju sõpru leiaksid, et õpingud edukalt kulgeksid. Ilusaim kingitus 

meile on Sinu edukus igapäevases elus. Ela ja toimeta nii, et maailma parim ja ainulaadseim kool  - Sookool 

tunneks uhkust Sinu üle.  

        direktor Saima Murel 
2001.a. lõpetajad 

 
1. Martin Eerik 

2. Robert Huul 

3. Marko Juus 

4. Liisi Kivilätte 

5. Kati Kriiva 

6. Marko Leotoots 

7. Anniky Lepp 

8. Meelis Lubi 

9. Siim Muiste 

10. Elin Palm 

11. Agnar Pirnpuu 

12. Maris Reimann 

13. Marek Riivik 

14. Mario Saia 

15. Mart Teppo 

16. Mirje Uibo 

17. Olger Vagul 

18. Steven Vassiljev 

19. Ilmar Vislapuu 

20. Urmet Kohv 

21. Toivo Tõugjas 

22. Antti Uppin 

23. Marika Väljan 
 
Klassijuhataja Mai Orro 

Õpi tundma kõiki külgi. 

Päri, küsi kõige kohta. 

Kahtle, mõtle kõige üle. 

Selgeks saa ja vahet tee. 

Teosta vahetult.

 

Lamades, seistes ja istudes 
taevasse vaadates tuleb. 
Lamades, seistes ja istudes – 
Esialgu. 
Käies pead jälgima teed, 
vaatama jalgade ette – 
seni kui puutuvad maad, 
Esialgu. 
Mõni näeb taevast ka siis, 
kui silmad on maas. 
See tuleb omal ajal, 
ma usun. 
  
 Juhan Viiding 
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Õpilased küsivad – õpetajad vastavad 

 
Intervjuu 9.  klassi juhataja Mai Orroga 
 

1. Jutustage oma kooliajast? 
 
Kooliajal olid minu lemmikained matemaatika, ajalugu ja bioloogia. Keeled tundusid rasked. Õppisin, nägin 
vaeva, kuid tulemused olid keskpärased. Muudes ainetes olin tubli. Erandiks ehk siiski saksa keel, mida 
hakkasin õppima alles kaheksandas klassis ja  keskkooli lõpetades oskasin saksa keelt paremini kui vene keelt, 
mida oli õppinud kümme aastat.  
Kooliskäimine oli minu jaoks pikk ja piinarikas aeg. Kool asus kümne kilomeetri kaugusel ja bussiliiklust ei 
olnud. Ise olin noor ja kasvult väike, ainuke tütarlaps ülekasvanud,  klassikursust korranud poiste hulgas. 
Sügisel käisime kooli jalgsi või jalgratastega. Poiste jaoks oli kõige põnevam vaadata,  kui mina sõitsin meeste 
jalgrattaga toru alt,  ise rippusin kuidagi toru küljes ja tallasin pedaale,  sest toru pealt jalad ei küündinud.   
Praegu mõtlen,  et eks see ikka üks koomiline vaatepilt oli küll. 
Kool oli huvitav põnev ja seiklusterikas koht. Peale õppetunde käisin laulmas,  võimlemas ja 
rahvatantsuringis. Tuleb meelde aeg,  kui otsustasin kooli pooleli  jätta. Põhjus oli väga lihtne: iga õpilane,  kes 
internaadis elas,  pidi graafiku alusel kooli sööklasse kakskümmend liitrit piima viima. Mina siis tulin ikka 
oma jalgrattaga,  ühel pool kümme liitrit ja teisel pool kümme liitrit piima. Millegipärast kukkus see õnnetu 
piimakoorem ümber. Istusin siis teepervel,  nutsin ja tõotasin: “ Enam kooli ei lähe.” Vend aga lohutas,  et ära 
selle tühja piimatilga pärast kooli pooleli jäta ja haridusest ilma jää,  nagu enamus kodukandi lastest.  
 
2. Kelleks tahtsite väiksena saada, kust tuli otsus õpetajaks saada? 
 
Juba väiksena oli unistus saada õpetajaks,  sest minu isapoolses suguvõsas oli ja on iga kolmas inimene seotud 
kooliga.  
 
3. Kuidas teist sai Sookooli õpetaja? 
 
Sain  siia tööle väga lihtsal põhjusel. Minu esimene kool likvideeriti,  sest koolimaja kuulutati 
varisemisohtlikuks. Sookoolist oli just lahkunud matemaatikaõpetaja ja minule käidi seni peale,  kuni lubasin 
tööle tulla,  olgugi et tahtsin elukutset vahetada.  
 
4. Iseloomustage oma tööd. Kas olete sellega rahul? 
Mis on õpetaja elukutse juures kõige raskem? 
 
Kõige raskemaks pean vihikute parandamist. Rõõmu valmistab see,  kui saad kedagi aidata,  kes on raskustes 
või õigelt teelt kõrvale  kaldumas.  Pidupäevad,  kooli alguse ja lõpupäev kutsuvad õpetajatööd jätkama. 
Loomulikult ka head sõnumid oma õpilastelt.  
5. Rääkige mõnest eredast hetkest tänavuste õpilastega? 
 
Suure üllatuse tegid  tänavused lõpetajad mulle jõulude ajal kuuendas klassis. Kuusk oli ehitud ja jõuluvana 
istus kuuse all ning  kõik lapsed oma pingis,  päkapikumütsid peas. See oli suurepärane vaatepilt.  
 
6. Kuidas iseloomustate oma praegust klassi? 
 
Haruldane,  imetore klass.  
 
7. Teie suveplaanid,  kas sügisel võtate uue klassi? 
 
Suveplaanideni ei ole veel jõudnud. Uus klass mind juba ootab ja mina neid.  
 
8. Teie soovid lõpetajatele? 
 
Kõike head teile.  
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