Head koolilõpetajad! 10. klasside õpilastele olete jätnud hea mulje, nad kirjutavad: “Suurtele“ mõeldes
tulevad silme ette inimesed, kes väljast tunduvad, et saavad kõigega hakkama, kuid sisimas on kõigil keeruline. Kui arvad, et pole heal järjel, sest asjad on igas ilmakaares laiali või sa lihtsalt ei tea, mida edasi teha, siis arvesta, et paljud tunnevad ennast samamoodi. Kui sa võib-olla pole oma järgnevates elu muutva-

tes otsustes 110% kindel, siis see on okei. Mark Twain on öelnud: „Vanad usuvad kõike, keskealised kahtlustavad kõike, noored teavad kõike.“ Soovin kõigile 12. klassi õpilastele elus ikka õnne, armastust ja edu!
Ära ela minevikus ega tulevikus. Julgust, kindlameelsust! Iga tehtud asi algab sellest, et tegid algust sellega. Edu ülikoolis!

Klass on väga armas! Kõik on olnud väga tublid. Jään igatsema kõiki, kuna kõik on nii omamoodi ägedad!
Väga mitmekesine: kõige eraldi hoidvam ja kõige kokkuhoidvam klass, mida ma tean. Kõik praktikad olid
nii toredad! Meenub.. Meie klassi kõige esimene praks (seenepraktika), kus me kambaga õhtul köögisaalis
laulsime. Kui kaitsev ja hooliv meie klassijuhataja Tiiu on!
Millised on kasteheinas pärlendavad veed?
Oled kuulnud sini-vulisevat oja?
12LO kuulis:
Oled käinud kruusatolmust suveteed?
Roomajate näitusel arvasid 10. klassi õpilased, et Reimond on Või näinud vaikuses kaja?
õpetaja.
Kirjanduses uinakust ärkamas: Mul on oma ärkamisaeg!
See, kuidas sirgusid plikast
Marten: Nojah.
ja kasvasid looduse sees.
Martin: Kohal!
Kuidas õpetaja küsis su käest,
Christina: Egas kui ma koolis võileiva ostan, siis ma ei mõtle, et millal Sinust saab ükskord mees?
nii kahju, et teised ei saa seda.
Taavi: Lähme sööklasse v?
Nüüd on aeg seada uusi sihte!
Bert: Õpin jupp jupi kaupa.
Mina kummardan maani Su ees.
Karl: Kopp on ees, nagu oleks kopamees.
On olnud hetki ägedaid ja kihvte.
Reimond: Improvise. Adapt. Overcome.
Uued ukse on lahti Su teel!
Ladina keele tund: Tormi, sa ikka mängid ju legodega?
T. Liira: Miks pagana päralt teil juuksed patsis on?
T. Liira 12LO-le
T. Liira klassilt: Kas te mandariin oskate kirjutada? Klass: Jaa!
T. Liira: Ma vist ei oska… Nali! Ikka oskan! *kirjutab tahvlile
õun*
Vahvad on ka veidi kunstilised pildid ja loomulikult on tüdrukutel väga ilusad küüned, neil, kes on sõrmed
pildile unustanud.
Astudes ajalooklassi, õpetaja küsib: Mis toimus 1792? Taavi: Prantsusmaa.
L. Nagel: Ma ei ole pettunud, olen pettunud.
Te ei paneks tunnis enne tähele, kui õpetaja teeb akna lahti ja hüppab alla (õpetaja Liina õpetas meile komasid, “kui” ees on koma, kui talle järgneb öeldis)
L. Vijand-Lind: Parem puhanud loll kui väsinud tark.

U. Tokko: Laul pole tähtis, kui see Saaremaa valss pole.
A. Meldre: Vahet pole, kuhu sa kaelkirjaku omale topid, tal on ikka pikk kael.
Kui tahate saada astronaudiks, siis hakake ahelsuitsetajateks.
Keegi ei võida, üks lihtsalt kaotab vähem.
Mitte, et ma tekitaks teis tunnet, et te olete üks suvaline katsetus, aga te olete.
Su vanaema võib seal Mariaani süviku servas olla.
Roheline on kollase ja punase segu.
Me oleme paksud, mitte ägedad.

Õpetajad:
Urmas Tokko: Hoia loomulikku head!
Anneli Leiman: Teist jääb meelde positiivne ellusuhtumine ja teadmishimu, valmidus kaasa tulla nii
laulmise kui pillimänguga. Üksmeelne ja üksteist toetav seltskond. See on sümpaatne!
Liina Nagel: Ei ole õige öelda, et inimesed // tulevad ja lähevad. // On inimesi, // kes tulevad // ja kunagi
ei lähe. // Nad on sooja hommiku sarnased. // Nad tulevad // ja tulevad // ja tulek on lõpmatu liginemine.
(A. Suuman)
Tiiu Lääniste: Aitäh teile usalduse ja toetuse eest! Jääte mulle alatiseks südamesse, olete ju mu esimesed õpilased. Tunnen heameelt, et suutsime need kaks aastat üksteisest hoolides ja aidates toimetada, te
ei jätnud oma algajat klassijuhatajat kunagi hätta, nii nagu lubasite esimesel kohtumisel! Samas on igaüks
teist eriline ja tegelete väga erinevate põnevate hobidega. Teie mitmekülgsust kinnitab ka fakt, et meie
klassi valikud teaduskooli- ja valikkursustel on olnud väga mitmekülgsed, kursuste loetelu ületab julgelt
pooltsada erinevat kursust. Olete armsad igaüks omamoodi! Olen kindel, kui usute iseendasse ja jääte
iseendaks, siis teie jaoks avanevad eluteel erilised võimalused. Unistage suurelt, osake märgata ümbritsevat, ärge unustage ausust, kohusetunnet, töökust ja seda klassile omast heasoovlikkust!

Parem oleks, et järgmine generatsioon meie
lahedusega jätkaks! Kõige kenam mälestus oli
Pärnumaa praktikal, kuskil öörahust üle või
sinnakanti ajal, metsas väiksema seltskonnaga jalutada. Kõnnime kõrgema künkakese
poole, et näha taevas veel viimaseid võõpeid
tõmbavat päikeseloojangut. Ühtäkki praksatas kuskil põõsastikus miskit. Me kangestusime ja jäime pakatavalt vait. Sealt, kust kostus
oksakrabin, hüppas teele metskits, vaatas
meile viivuks otsa ning kappas siis tagasi tihnikusse.
Ma jään teid nii hullult igatsema, taga ihkama, juba praegu tunnen lõpetamise pärast
ette koidukurbust, ja armastan teid ka siis, kui
me koos enam eluteel ei käi. Klassikokkutulekutel näeme, kuukesed!

M. Kuura: Arrak on tõusnud meediaorbiidile viimasel ajal, kuna ta võttis jälle noorema naise.. Ma ei
saa aru naistest, kes endale sellise rosina võtavad.
S. Summel: Ütle, mis su hind on!
Loll mees kardab tarka naist.
Mina olen pisipisi, ära minult seadust küsi.
See on kontrolltöö küsimus!

12KU kuulis:
Lizeth: Mul puuduvad eesmärgid, suhted ja ma ei tea keskkonnast midagi!
Joosep või/ja Oskar: Ma ei saa aru, kas
ta on vaimukas või vaimuhaige…
Joosep: Ega ma väga palju ei mõtle.
Õpetaja, kas kirjandis võib ropendada?
Kirke: Silmakindluse võib kinni pilgutada!
Kaisa: See konsumi kilekott matchib mu
imagoga.
Laura improringis: Vaata, vann on katki,
see on märg ju!!!
Õllesummel!
Mihkel: Õpetaja, mis see Versailles on?
H. Soosaar: Kuukesed, mis teil jälle kõrvad lontis on?
H. Suurmets: Helgi ei näe, Helgi ei kuule.
T. Liira: Tead, mis on masendav…kui sulle enam “tere” vastu ei öelda.
T. Liira: Neet on nagu nael, ainult et auku toppimisel taotakse mõlemad otsad
kinni.
U. Tokko: Kui ühe hormooni nimi on
anti-... Laura: Aga miks mitte Allar või
Jaagup?!
I. Kurn küsib minu käest peale jutustamist: Missuguseid seeni sa korjad?
(vene keeles) Mina: *mõtleb pingsalt,
kuidas vene keeles seda öelda* Laura ja
Janeli klassi tagant otsast valju häälega
ja vene aksendiga: "KJUKJESJEENJI!"

Õpetajad:
Urmas Tokko: Loo armsaid lootusi!
Anneli Leima: Õige rahulik seltskond, aga kui on vaja
klassi eest väljas olla, saate kõigega hakkama! Eriti tore oli folkloorikursuse lõputöö. Edu!
Heily Soosaar: Head Kuukesed! F. Jüssi on öelnud:
“Hingetäiuse poole ei ole võimalik rännata turismimarsruute pidi. Need on liiga porile tallatud.” Leidlikkust ja õnnestumisi oma maailma avastamisel! Ja
kui kohtume, siis räägime elust ja inimestest.

Nüüd oled sirgunud
Sa ilusaks ja targaks.
Nagu tulp või roosinupp,
millest mööduda ei suudaks.
Su elu olgu imeline
või nagu muinasjutus,
lihtsalt fantastiline,
igas päevas rõõm ja lust.
Möödub suvi...
Sea uued sihid!
ära kaota iial huvi
- õpi, õpi, õpi!
T. Liira 12KU-le

Pilt arvutiklassis: Naised kaovad, tehnika jääb
Robootikatunnis: Mul pole rohkem asju emotsioonidega koju vaja
Ma poleks selles nii kindel, õpetaja!
See oli sarkasmiga öeldud, et te kõik aru saaks
Kolmes pakis sihvkades on 18000 kcal
Kas te pitsat ümber ei keera w?
Ropendamise järel peab kehalises pumpama, klassivend oletas, et
Geio lausub arenguvestlusel: Teie laps pumpab igas kekatunnis 200.
Kui tulla tagasi, siis praksidesse, need on gümnaasiumist parimad mälestused!

12IT kuulis:
Artur: Hemogoblin
M. Kallaste: Analüüsime! Kes tahab tahvli juurde? Teeme natuke musta huumorit. Ega kõik sinna 12. klassi
ei jõua.
A. Vask: Kuidas me tuumafüüsikas asju kirja paneme? Keegi klassist: Pastakaga
M. Nurka: Ärme seekord 3 lehte kirjandit kirjuta siis. (Hendriku poole vaadates)
Carlos, mulle tundub, et sa oled ka natuke imelik.
M. Luik: Mis ei tapa, see teeb invaliidiks.
M. Kuura (unustas just kogu enda jutu ära): Issand, ajuhälvatus tuli järsku.
A. Kirpu: Sa võid oma lapse nimeks tsüklooktaan panna!
Ja siis ajaloolised tegid tsiki-briki.

Õpetajad:
Mathias Mõttus: Mõni lend ja mõned inimesed lihtsalt saavad lähedasemaks kui teised – teie saite mulle väga armsaks. Aitäh toreda 3 aasta ja igasuguste seikluste eest, mis meil olid!
Tauno Palts: Need kolm aastat teiega läksid lennates. Päris mitme õpilasega sain lähedasemaks just
UPT juhendamisel. Mälestustesse jäävad teist huvi IT vastu ja lahe huumorimeel. Tuletasite mulle keerulistel aegadel meelde mitmeid inimlikke väärtusi, sh seda, kui oluline on ikkagi koolis kohtuda silmast silma. Loodetavasti kohtume nii mõnegagi teist peagi!
Maarika Mõts: Minu esimene kogemus uurimistööde aluste õpetajana möödus tänu teile väga meeldivalt. Mõnus ning pingevaba, kuid samas töine õhkkond klassis ja nalja sai ka – aitäh teile selle eest ja edu
kõiges, mida iganes ette võtate!
Anneli Leima: Tubli, töökas ja asjaliku ellusuhtumisega seltskond. Omavahelisest suhtlemisest jäi meelde hoolivus ja heatahtlikkus. Teiega oli tore!
Maiu Nurka: Arukad mõttekäigud, tabav ja soe huumor. Jääb meelde! Mõtlevad väga palju oma peaga.
10. klassis näiteks leidsid nad tunnis suunatud rühmatöö lahendamiseks sobiliku meetodi „Teeme kiiresti
ära“. Nii et õpetaja leidis nad keset tundi sööklast kollektiivselt söögivahetunnilt, mis võis varem alata.
Sirget selga!

12ME kirjutab: „Väikse irooniaga jään igatsema neid ülivaikseid tunde, mida oskab luua vaid meditsiiniklass. Jään igatsema õpetaja Agnese jaburaid nalju ja anekdoote. Tahaks avastada veel avastamata
jäänud kohti koolis ja nautida koos sõpradega veel viimast aega, mil ühes klassis käime. Eino kui me juba
meditsiiniklassis kõik oleme, siis miks ka mitte terve klass kaasa võtta arstiteadusesse!“

12ME kuulis:
H. Suurmets enne igat matemaatikatundi klassi astudes: Nüüd siis matemaatika! (See fraas jääb kindlasti
kauaks meelde)
Helgi sõidab minema nagu traktor!
Helgi ei näe, Helgi on pime.
A. Leima: Suurele pingutusele järgneb õnnetunne.
M. Nikitkina: чуть чуть
I. Kurn: Keelt on hea tunda. Kus mu tabel on? Õpetajale puhub peale. … ja oskadki rääkida.
I. Dunderdale: Oh really??
T. Linguene: right *sinu nimi*?
M. Luik: Ma olen nagu sidrun, ma vajan juba pausi!
S. Summel: Räägi rahvale ka! No näed… kokkuhoid.. siin me nüüd oleme!

Õpetajad:
Urmas Tokko: Õpi imerohuni!
Katrin Roodla: Hea meditsiiniklass! Uskuge endasse! Kui usute, siis suudate kõike. Avage oma süda teistele, näidake julgemalt välja oma häid omadusi, isikupära, mõtteid. Õigeid valikuid ja õnnestumisi kõiges,
mida ette võtate!
Kaupo Järviste: Tänan meeldiva koostöö eest klassis
ja “Teadlaste öö” üritusel. Kuhu teie tee ka ei viiks,
hooligem Maa ja selle asukate hea tervise eest.
Teie viimase tunni õpetaja!

Õpetajate põhjus mitte kooli tulla.
20 aastat hiljem, kui ma saan tagasi tulla konkreetsesse hetke,
siis ma tahaksin tulla õpetaja Maiu Nurka tundidesse, osaleda
11. klassi lõpus õpetaja Kirpu korraldatud praktikumil IdaVirumaal, kogeda uuesti kirja saamist, et oled kooli vastu võetud. Enne kooli lõppu peaks kooli sööklast pannkooke ostma!

12TE kuulis:
Elame, näeme!
Pool klassi: Sul mata kodutöö on tehtud?
L. Vijand-Lind: Mis te arvate, mis piinavahend see on? Harry üle
klassi: Tissirebija!
G. Heil peaaegu iga tund: Rait, 20 kätekõverdust (see oli ropendamise karistus)!
S. Summel: Musi mopsu, käed patsu!
Minu meelest üks meeletult tore hetk oli see, kui 11. klassis
õpetaja Nurka ütles meie klassile, et me oleme talle isegi meeldima hakanud.

Õpetajad:
Anneli Leima: Tore, et 12. klassis sain tagasi anda 10. klassi konspektid. Koolis koos veedetud aeg jäi
napiks, aga vaatamata kõigele osa teist teab ja tunneb muusikat. Häid muusikaelamusi kõigile!
Maiu Nurka: Võisin end nende kolme aasta jooksul halliks mõelda, milliste võtetega te puhul järgmisena lagedale tulla. Vaat ilma, seda annab prognoosida, tundi teiega mitte kunagi. Võisin ühel hetkel koos
teiega naerda, teisel hetkel leida end tõsimeelse arutelu keskelt, kolmandal südamest vihastada ja siis
jälle – ise aru saamatagi – ikka naerda. Ei kunagi igav! Ega igavust ka koolis otsita. Püsivust ja rõõmu teile!
Agnes Vask: Särtsakad inimesed, kelle väga huvitavad küsimused suunasid tihtilugu füüsikatunni
etteaimamatutesse suundadesse. Igav mul teiega ei hakanud. Heasüdamlikke krutskeid viskasite vasakule
ja paremale. Te julgete teha, toimetada, eksida. Nii peabki! + nüüd mine ja osta see!

Katrin Roodla: Jätkugu tantsulusti ja liikumisrõõmu teile paljudeks aastateks! Meie koos tantsitud
aeg jäi küll mõnevõrra katkendlikuks, aga loodan,
et leiate endale edaspidigi toreda seltskonna, kellega koos tantsida. Kohtumiseni tantsupidudel ja
lavalaudadel!

Arnika Aadusoo: Mu armas õpilasesindus, te olete
nii palju ära teinud, et väärite nimelist väljatoomist
ja isiklikku tänu: Richard Miikael Jaks, Stefi Treier,
Kalista Seppel, Mait Juuse, Eliisa Varik, Tormi Kalle,
Anna-Grete Kärblane, Martin Valvas, Arlet Abroi,
Merit Leiman, Harry Jakob Ling, Annika Vaasa. Mul
on olnud au teid tundma õppida ja teiega koostööd
teha. Live a life you will remember!

Leia heinas naati ning nõmmliivateed rohus
Otsi ümmargust Maad meedia tohuvapohus
Õpi lindudelt laulu ja meelespea tähti
Jaga ilusat head, oma kohtumishetki.
Tunne teedes maitset ning teedel teed,
Võta vaevaks ja heaks, anna vahepeal ära.
(U. Tokko)
Elu ei ole lugu,
elu on loomine.
Kas on nii, et me saame
kõik, mida soovime?
/- - -/
Aeg, sina üürikene
ja üllatuslooline –
elu ei ole lugu,
vaid lootus ja loomine.
(D. Kareva)
Heily Soosaar: Energiat ja õnnestumisi oma loomistöös!
Ka sisaliku tee kivil jätab jälje,
kuigi me seda ei näe.
Iga mõte, mis tuleb ja läheb,
jääb kuhugi alles.
See, mis sa naeratades kinkisid,
võib kunagi otsa saada,
aga naeratus jääb.
(Karl Ristikivi)
Leili Järvsoo: Teie jäljed, mõtted ja naeratused jäävad siia majja. Aitäh teile!
Andri Võsokovski: Leia oma sära ja särtsakus. Avasta uusi ja vanu radu. Sina oled tõeline meister.
Marko Kuura: Proovige tegutseda nii, et te infoudus ära ei eksi.
Tuuli Tomson: Head lõpetajad! Uued väljakutsed ootavad… Olgu teil suuri ja väikseid unistusi, millede
täitumise poole püüelda! “Ikka pea püsti! Julgelt ja rõõmsalt edasi!” (Oskar Luts)
Ain Tõnisson: Üks õpitud tarkus või istutatud puu või mis iganes teine pika perspektiiviga asi on
segastel aegadel oluline. Sest segased ajad saavad mööda ja ka segasel ajal on lootust vaja.
Piibe Leiger: Hea 76. lend! Pärituult lennuks, õiget suunda ja igaühe jaoks parimat maandumiskohta!
Tamme Lehe küljendus: Ingrid Janter. Loodusfotod: Ketlin Naarits. Klassidest fotod: kooli õpilased ja õpetajad. Aitäh!

