
 
MAI 2010  lõpetajate eri 
 
Liitku Muuga nimi tulevikus neid, 
kes siit  igal aastal läevad eri teid… 

 
 
 
 

 Mis jäi Sulle meelde esimesest koolipäevast? 
 Kelleks tahad saada? Miks? 
 Kuhu Sa edasi õppima lähed? 

 
Esimesest koolipäevast on 
meeles, kuidas nad 
esimese klassiga koos 
laulsid. Suureks saades 
tahab juuksuriks saada. 
METSASARV- kuusk. 
BAKTER- tähendab seda, 
kui on vetsus midagi 
mustust. 
BLOND- kui keegi on 
hästi uhke. 
FORELL- trell. 

 
 
 

 

See,kui mu isa tuli klassi 
kastitäie Limpa 
limonaadidega ja kõik olid 
limonaadi üle üliõnnelikud 
*** 
Lauljaks ,kuna ma tohutult 
armastan laulmist.Aga kui 
lauljakarjäärist midagi välja 
ei tule,hakkan 
küünetehnikuks,kuna oskan 

ka küüsi hästi teha 
*** 
Arvatavasti Rakvere Reaalgümnaasiumi või 
Rakvere Gümnaasiumi ja seejärel Georg Otsa 
Muusikakooli 

 
 
 
 

 

Esimesest koolipäevast jäi 
meelde aabitsate andmine. 
Küsimusele kelleks tahad 
saada, vastas Gea, et ei taha 
kellekski praegu veel saada. 
KIVI KOTTI-palju edu. 

AERODÜNAAMILINE- 
lennuga seotud ja tähendab 
halba. 

 Mäletan,et istusin koos Reinoga 
*** 
Ei tea 
*** 
Ei tea 
 
 



Esimesest koolipäevast jäi 
meelde see, et ta sai laulda 
ja veel ägeda aabitsa. 
Suurena tahab saada 
juuksuriks, sest siis saab 
erinevaid soenguid teha. 
APLODEERIMA- tööd 
tegema. 
TROMPET- peegel. 
 
 
 
 

 
 

Ma mäletan,et me 
saime tüki kooki ja 
lillekimbu, samuti 
mäletan, kuidas meid 
kella saatel saali toodi 
*** 
Täpselt ei tea veel 
kelleks saada 
tahan,variante on palju 

 
Tahaksin minna Rakvere 
Reaalgümnaasiumi,aga kui sinna ei 
saa,siis Rakvere Gümnaasiumi 

 
 

 
 

Oma esimesest 
koolipäevast ei 
jäänud tal midagi 
eriti meelde, sest ta 
krtis natukene kooli 
tulla. Tulevikus, 
arvab Ingrid, võib 
temast saada modell, 
laulja või siis 
poemüüja. 
METSASARV- kui 
sa oled kuskil metsa 
tipus. 

BAKTER- kui sul on viirus küljes või sa oled 
must. 
BLOND- kui juuksed on beežikat värvi. 
INTERNET- kui sa oled arvutiga mingis interneti 
kanalis. 

 

 Mäletan,et istusin Ave 
kõrval ja õpetaja Jaana 
asemel oli Aali Merike 
millegi pärast 
*** 
Pole veel kindel. Olen 
mõelnud tõlgi,disaineri ja 
klienditeenindaja ameti 
peale 
*** 
Gümnaasiumisse 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Esimene koolipäev oli 
tore- lahedad 
klassikaaslased ja eriti 
tore koolimaja. Suurena 
tahab Ave saada 
lauljaks. 

SÜDAMESÕBER- 
Ingrid ja Gea 
METSASARV- känd. 
KOOMIKS- siis kui sa 
haige oled. 
SEIF- pesemisasi. 
SUVENIIR- laul, meil                      

kodus on see. 
 

 See kui suured meid saali 
tõid käsikäes 
*** 
Ma ei ole kindel 
kelleks,võibolla kokaks või 
siis pagariks,sest see on väga 
lihtne 
*** 
Kas Rakvere Ametikooli, 
Avinurme Keskkooli või 

VPGsse 
 
 
 
 
 



Esimesest koolipäevast 
jäi meelde, et sai 
laulda ja ägeda aabitsa. 
Suurena tahab saada 
arvutitegelejaks, sest 
kui on arvutitund, siis 
meeldib talle seal 
arvutitega väga 
tegeleda. 

KOMPUUTER- 
kompott. 
VEEPARK- veega 
park, kus on pardid. 

 
 

 

 Minul pole eriti midagi 
meeles esimesest koolipäevast. 
Ma oli väga elevil aga samas 
ka kartsin ,sest seal oli nii 
palju inimesi, kes olid mulle 
võõrad. See oli üks 
huvitavamaid päevi üldse 
*** 
Selles osas pole ma veel 
otsustanud. Enne proovin kooli 

lõpetada. 
*** 
Ei tea, vist Avinurme  

 
 

 
 
 
Tahtis saada 
poemüüjaks, sest 
meeldib leti taga olla, 
lihtsalt mõnus. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ma ei teagi,eriti ei mäleta midagi.Ainult 
seda.et tahtsin ainult mängida ja üldse 
mitte õppida 
*** 
Ma arvan,et kokaks või müüjaks. Kogu 
aeg on sellest unistatud 
*** 
Võib olla Väike-Maarja Õppekeskusesse 
või Rakvere Ametikooli, ei tea täpselt 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Alustas oma 
kooliteed Kadrina 
Keskkoolis. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Naljakas fotograaf,minu hambutu 
suu,mis muidugi sai 
klassipildile jäädvustatud 
võimalikult silmnähtavalt. 
Tohutu ootusärevus ja palju 
võõraid näguisid. Mälestused 
on head 
*** 
Mul on väga palju sihte silme 
ees kuhuni ma püüdlen, kuid 
esmatähtis on minu jaoks 
tantsimine ning et saaksin 
keskkoolihariduse kätte koos 

kutsega ja pärast seda veel edasiõppida 
*** 
Pärast 9-ndat lähen Tallinna 
Transpordikooli logistikuks õppima. 
Oma teadmatust saan veel peletada ka 
igal pool mujal, eks tulevikus paistab 
 

 



Esimesest koolipäevast ei 
jäänud meelde eriti 
midagi..,.,.,.see jäi, et sai 
aabitsa. Kelleks saada 
tahab veel ei teadnud. 
VEEPARK- lõbustuspark. 
KALKULAATOR- hea 
asi, sest kõlab hästi. 
 
 
 

 Absoluutselt mitte midagi 
*** 
Esialgu õpin veits 
*** 
Rakvere reaali või esimesse 
gümnasse 
 
 
 

 
 

 
Esimesest koolipäevast jäi 
meelde joonistamine, aga 
jura oli see, et ta ei saanud 
laulda.  Tahab saada 
saemeheks, sest talle 
meeldib metsas olla ja siis 
saab raha ka. 

KALKULAATOR- 
autosumbuti. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 Mäluauk, tegelikult mul oli 
mingi lahe vest. Karin ja Marko 
andsid lilli mulle. Soeng oli ka 0-
ga aetud.Ja edasi...kui ma vaid 
teaks 
*** 
Tulevik näitab. Aga äkki kuskil 
IT-tugi/peaspetsialist, aga pead ei 

anna 
*** 
Avinurme Keskooli, Tallinna 
TPTsse.Aga kumba? Ei tea.Aga ennem 
vast Avinurme, saab keskhariduse kätte 
ja natukene elu lihtsam. Hädajuhul 38-
sse,aga 5% 

 

Esimesest 
koolipäevast jäi 
meelde aabitsate 
andmine. Suurena 
tahab hakata 

politseinikuks, 
sellepärast et siis 
saaks pätte püüda. 
KIVI KOTTI!- 
tähendab head õnne. 
AERODÜNAAMILI
NE-tähendab vist 
lendu ja on halb. 

 

 Juss Kimber kukkus tooliga, 
palju lilli, inglise keele klass, 
perekonna joonistamine, 
palju õpilasi ja lapsevanemad 
*** 
Paneme kindlasti oma 
äri/firma püsti,nii et hetkel ei 
tea öelda, eks tulevik näitab 
*** 
Keskkooli/kutsekooli,Rakver

e Ametikool või Rakvere 
Eragümnaasium 

 
 

Esimesest koolipäevast on 
meeles limonaadi joomine 
ja loomulikult ka aabitsa 
saamine. Suureks saades 
tahab ta saada 
mootorratturiks. 
BLOND- see, kellel on 
valged või kollased 
juuksed. 
INTERNET- see, kus on 
everyday asjad. 
FORELL- kala 

 

 Eriti ei mäleta midagi peale 
selle kuidas mõni 
kaasõpilane end 
„ebaviisakalt“ tunnist välja 
küsis. 
*** 
Aega on selle kiire asjaga 
*** 
Rakvere Reaalgümnaasiumi 
või Tartu KHKsse 
 
 

 



 
Esimest koolipäeva ootas, 
sest ilmatu vägev oli 
esineda nii suure hulga 
rahva ees. Kelleks 
suurena saada, seda ta 
veel ei teadnud, võib-olla 
kombaineriks, siis saab 
palju raha teenida. 
 
 
 
 

 

 See et läksime saali ette 
ning kell helises, istusime 
toolidele ja saime aabitsad 
*** 
Ei ole veel selgusele 
saanud kelleks tahan 
*** 
Kas RRG või Rakvere 
Ametikooli 
 
 
 
 

 
Esimesest koolipäevast 
jäi meelde raamatukogu. 
Suurena tahab saada 
kriminaalpolitseinikuks, 

sest talle meeldib sõda. 
KIVI KOTTI- õnn 
kaasa. 
AERODÜNAAMILINE
- on seotud rääkimisega. 
 
 
 

 Kuidas Juss klassis tooliga 
ümber kukkus 
*** 
Vat ei tea 
*** 
Sinna kuhu jalad viivad 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Alustas oma kooliteed 
Venevere Algkoolis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Virve tehtud õunakook,millel 
oli palju kaneeli peal 
*** 
Ei tea veel kuna aega on ju 
*** 
Ilmselt gümnaasiumi 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Alustas oma kooliteed 
Venevere Algkoolis. 
 
 
 
 
 

 Nutmist ja natuke kisa 
*** 
Sumomaadlejaks või 
sõjaväelaseks 
*** 
Rakvere kutsekooli pagar-
kondiiter 
 
 
 
 



 
Alustas oma kooliteed 
Venevere Algkoolis. 
 
 
 
 
 
 
 

 Päikseline päev,lilled 
*** 
Ei tea 
*** 
Rakvere Gümnaasiumi või 
Rakvere reaalgümnaasiumi 
 
 
 
 

 
Venevere Algkoolis alustasid 
oma kooliteed Reemet 
Kampus, Martin Õunapuu ja 
Kristjan Raudmäe. Kõik 
tublid, hakkajad, õpihimulised, 
rõõmsameelsed ja krutskeid 
täis poisid. Rõõm oli olla 
nende kolme poisi nii lasteaia 
kasvataja kui ka 1. klassi 
klassijuhataja. Tihti tekkis 

meil teemasid, mille üle arutada! Need vestlused 
oli väga haaravad, huvitavad, peaaegu alati 
leidsime probleemidele lahenduse. Juba nii noorte 
inimestena oli neil alati oma arvamus, nendega 
suhtlemine oli nauditav, hariv. Vahel pidi poistega 
ka karm olema, kuna nad olid tragid nii õppimises 
kui ka krutskite tegemises. Krutskid aga ei olnud 
kunagi õelad ega pahasoovlikud. Siiralt 
südantsoojendavad meenutused nende toredate 
noorte inimestega koos veedetud paljudest 
hetkedest. Õppida oli teilt palju! Aitäh, teie 
vanematele, et te olete olemas ja tänud ilusate 
mälestuste eest koos teiega! 
Edu teile kõigile! 
                           Merike Avioja 

 

Alustasime koos esimesest 
klassist 2001 aastal. Meenub 
esmaslt see, et selle klassi 
tüdrukute koolikotid olid vist 
kõige raskemad ja mahukamad. 
Kaasa toodi kogu nukumööbel 
ja nukutagavarad. Kellel nukku 
polnud, sai selle kelleltki 
laenuks. Hommikul paigutati 

„elamine“ klassinurka ja seal mängides 
möödus vist enamus vahetunde. Eks meil ole 
nendest aastatest nii rõõme kui muresid ja 
lõbusaid seiku mida meenutada. Tänaseks on 
neist kasvanud kenad neiud ja noormehed. Jääb 
üle soovida head põrumist eksamitel, oskust 
edaspidi õigeid otsuseid teha ning 
enesekindlust, et jääda alati iseendaks! 

 
Õpetaja Jaana 
 
 
 
 
 
 

 
2005. aasta 1. septembrist on mul olnud võimalus  olla tänaste lõpetajate 
klassijuhataja. 

Klassis oli 10 poissi ja 5 tüdrukut, kes kõik olid hakkamist ja ülevoolavat energiat 
täis. 

Mäletan esimest  klassiõhtut, kui pärast sööki hakati sõda mängima. Kõik olid 
hoolikalt valmistunud -  kaasas olid püssid ja erinevad relvad. Garderoobis nagide 
vahel peeti maha korralikud lahingud. Algul arvasin, et tüdrukutel on igav, kuid 
eksisin -  nemadki haarati sõtta. Kuigi tüdrukud olid vähemuses, suutsid nad poisse 

meelitada mängima ka neile huvitavaid mänge ja minu ülesandeks ei  jäänud muu, kui hankida 
kirjutusvahendeid ja paberit. Tore oli ka see, et peo lõpus ei hoidnud koristamisest keegi kõrvale.  

Möödunud viie aastat jooksul oleme koos nii mõndagi ette võtnud ja läbi teinud. 

Tänaseks on nendest krutskeid täis poistest ja tüdrukutest kasvanud asjalikud  noormehed ja neiud. 
Meie lõpuekskursioon Stockholmi on möödas ja võin rahulolevalt öelda, et oli tore.  Vaatamata 
sellele, et öösel suurt ei magatud  ja õpetajate tähelepanu pandi veel kolmveerand kolm proovile, ei 
olnud järgmisel päeval nurinat kuulda ning meie toimeka giidiga peeti vapralt sammu. Laevas tagasi, 
puhati, et öösel taas laulda ja tantsida. Soovin lõpetajatele kindlameelsust ja järjekindlust oma 
unistuste elluviimisel.                                                  Õpetaja Nella 


