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SELLES LEHES:
PALJUDEL AASTATEL ON ARDU KOOLI LAPSED OMA VIIMASE
KIRJANDINA SIIN MAJAS TALLETANUD KOOLIMÄLESTUSI.
TOOME TEILEGI VÄIKESE VALIKU MÕNUSAID MEENUTUSI.
VÕTA NEID SÜDAMLIKU NOSTALGILISE LUGEMISENA!

2










MÕNUSAID MEENUTUSI
Koolis toimunud õpetajate päevad
olid väga naljakad ja huvitavad.
Ma täpselt ei mäleta, kes see poiss
oli, aga tean, et ühel õpetajate
päeval seoti keegi koolimaja ette
posti külge, sest ta oli halvasti
käitunud.
Toimunud on ka palju veesõdasid,
mis on väga hästi meelde jäänud.
Just seepärast, et ma olen
lahingust
alati
lahkunud
läbimärjana. Mis aga asja juures
kõige halvem: mina olin alati see,
kes pidi põrandad ära kuivatama,
sest sattusin alati valel ajal valesse
kohta.
Hästi on meeles ekskursioonid.
Läksime kooliga Lätti. Minuga
juhtus bussis üks jube asi.
Pinginaaber pistis hoolega –
vaatamata õpetajate hoiatustele –
kartulikrõpse. Ühel hetkel hakkas
ta oksele. Kargasin püsti. Enamvähem kogu kool vaatas mind, kui
ma seal bussi vahekäigus seisin.
See ei olnud üldse hea tunne.
Õnneks sain ma kiirelt ühe teise
õpilase kõrvale istuma.





2008.a. toimus koolipärimuse
kogumise võistlus, kus meie kooli
lapsed said oma vanuseklassides
neli I ja II kohta. Käisime Tartus
autasustamisel. Mina sain ilusa
tumeroosa fotokaamera. Väga
uhke tunne oli.



Koolis toimus väga palju üritusi.
Eriti popid olid diskod. Kui
seinale ilmus plakat „Zwilling”,
olid kõik õnnelikud ja ootasid
seda. Rahvast tuli alati palju
kohale, ka väljaspoolt kooli.



Koolis on juhtunud ka kurbi asju.
Üks oli see, kui õpetaja Heili
Ardust ära kolis ja seepärast ka
koolist lahkus. Too päev möödus
pisarates. Hiljem võttis sellest
rääkimine ikka silmad märjaks.
Ta oli lihtsalt parim huvijuht, keda
võis tahta. Kõik peod ja
sündmused olid huvitavad
ja
lõbusad. Mõnus oli istuda tema
toas ja rääkida juttu. Nii palju sai
naerda. Ürituste korraldamisel
aitasime nii palju kui võimalik.
Tegime seda hea meelega. Terve
kool armastas teda.

Õpilased pole ka alati need, tänu
kellele on koolis naerda saanud.
Õpetajad on rääkinud meile
igasuguseid huvitavaid memuaare
oma
kooliajast
ja
nende
naljakatest hetkedest. Mõned lood
on andnud isegi endale mõtteid,
mida teha võiks.
Meeldejäävaim
sündmus
oli
ööbimisega klassiõhtu. Meil oli
vaba tee võimlasse, kus juttude
järgi pimedas kummitama pidi.
Läksime siis kõik koos sinna
hirmsasse kohta ja järsku kostus
kõrvulukustav pauk... Järgmisel
hetkel oli kuulda vaid 15 lapse
kiljumist ja trepist üles jooksmise
müdinat. Võimlast välja jõudnud,
vaatasime hirmunult üksteisele
otsa. R. küsis, mis juhtus.
Kuulnud, et kõva pauk käis, ütles
ta väga rahulikult, et lõi oma jala
vastu ust üsna kõvasti ära.
Põmakas oli kajanud ja tekitanud
niigi hirmunud laste kõrvu
tontliku heli. Sel õhtul me enam
võimlasse palli mängima ei
tahtnud minna. Aga öösel
tõmbasid
poisid
magavaid
tüdrukuid magamiskottides mööda
klassi ringi ja tantsisid poolpaljalt

oma madratsite peal. Väga lõbus
oli!
1.aprillil oleme alati üksteisele
nalju teinud. Ka meie esimene
õpetaja Margit vedas meid
ükskord ninapidi. Ta ütles meile
kehalise kasvatuse tunni alguses,
et täna teeme kirjaliku töö, tooge
oma pinalid võimlasse. Jooksime
kõik klassi pliiatsite järele. Kui
tagasi jõudsime, hoidis õpetaja
käes lehte, kuhu oli kirjutatud:
„APRILL!”



Siis veel koolikoerus! Esitasime
balletti, kus mina olin näkineiu ja
pidin
päästma
uppuvat
klassivenda. See oli väga tore
päev ja mäletan seda kindlasti veel
aastate pärast.



Ilmselt
üks
vägevamaid
mälestusi on laulupidu. Isegi kui
proovid olid rasked ja tüütud,
olid need seda väärt. Meenub, et
päev
enne
ettelaulmisele
minekut harjutasime ja peaaegu
mitte ükski laul ei tulnud hästi
välja. Ülevaatusel juhtus aga
midagi imelikku: need lood,
mida pidime esitama, tulid
täiesti puhtalt. Nii saimegi laulu-

.

peole, mis jättis mu hinge väga
sügava jälje.


Mäletan, et vaatamata suurele
harjutamisele ei suutnud ma oma
paarilisega koolipulmas valssi
tantsida. Õnneks päästsid õpetajad
meid välja, liitudes meiega
tantsupõrandal.



Ükskord jäime kostüümilattu
kinni, sest lukk keeldus lahti
minemast. Istusime L-ga seal ligi
tund aega. Kuigi me tegelikult
teadsime, et ükskord me sealt ikka
välja pääseme, kujutasime ikkagi
ette, kuidas soojus meie kehadest
välja hakkab minema ja me sinna
koos sureme. Ja kuidas meid siis
leitakse. Nalja kui palju, aga
fantaasia oli meil hea.



Direktor ütles meile tihti: „Ärge
lootke, et teid teistes koolides
niimoodi poputama hakatakse.”
Tal on õigus. Ei hakatagi. Mitte
üheski teises koolis pole kuulnud
sellist kokkuhoidmist ja hoolimist
nagu Ardu Koolis. Siin tunnen ma
iga nägu ja iga seinapragu.



Kooliaasta
viimasel
päeval
hakkasin tahvlit pesema. Olin
tooli peal ja veeämber seisis selle
kõrval. Astusin kogemata pange
sisse.
Kõik
sai
märjaks.
Kaasaarvatud mina. Päris häbi oli
ka.



Algklassides sai vahetundides
pidevalt mängitud. Kord matsu,
kummikeksu,
lillekest,
kord
midagi muud. Kõigi lemmik oli
mafiooso mäng. Sel ajal oli väga
moes, et igal poisil oleks koolis
kaasas mängupüstol.
Pätti ja
politseinikku oli nii tore mängida!
Nurusin emalt väga pikalt seda
vajalikku mänguasja, kuid ta ei
pidanud selle ostmist vajalikuks.
Kahju!

MÕNUSAID MEENUTUSI


Kehalise
kasvatuse
tunnis
kõrgushüpet õppides juhtus meil
kaks aastat järjest nii, et keegi
hüppas kõrgushüppelati pooleks.
Algul anti kuidagi andeks, aga
teisel korral pidi õpetaja peaaegu
krambid saama.



Üks ilus hetk meenub veel.
Lõppes
2011.a.
õpilaskonverentsi
jaoks
tehtava
etenduse proov aulas. Teised
läksid välja, mina jäin, sest
tahtsin natuke klaverit mängida.
M. jäi kuulama. Mängisin oma
loo peaaegu lõpuni ja pöörasin
end saali poole, et öelda M-le, et
oskan mõne rea sellest veel,
kuigi ei mänginud lõpuni. Kui
üle õla vaatasin, kostus sealt
aplaus – terve meie klass oli
ukse juures ja plaksutas. Ma ei
teadnud, et nad kuulama olid
tulnud.
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Meil oli üks jube naljakas
bioloogia õpetaja. No temast
võiks rääkida tunde ja tunde...
Üks 9.klassi poiss tahtis
veerandihindeks
bioloogias
vähemalt „kolme”. Ta tegi
õpetajale tunnis põsele musi, et
oma unistust täita. Õpetaja
ehmus nii, et kargas toolilt püsti
ja kiljatas. Aga millegipärast
täituski „kahemehe“ suur soov...



Ükskord, kui 1.klassis lugemist
õppisime,
veerisime
jube
aeglaselt. Üks tüdruk jäi selle
juures magama. Et teda üles
saada, pidi õpetaja teda küsima
ja vastama kutsuma.



Minu esimene kaklus selles
koolis toimus võimlas. Oli meil
üks tülinorija, kes kellegagi läbi
ei saanud. Ühel päeval hakkas ta
minuga ka ohkima, virutasin

talle selle eest ikka korralikult.
Muidugi on selliseid juhtumeid
veel olnud, aga ülejäänud on
liiga igavad, et neid siia paberile
panna.Oli meil ka selline poiss,
kes pani endale tahvlilapi pähe
ja hakkas piiblit lugema. Sõber
tal sõi lilli, jooksis ukse maha ja
tagus jalgadega ustesse auke
sisse.


See kool on väike, kuid ilus ja
lihtsalt kallis. 9 aastat oleme siin
koos olnud, naernud ja nutnud.
Kahju, et peab minema. Meie
õpetajad on meid hoidnud ja
soovinud, et kõik hästi läheb.
Võime küll vahel vihased olla ja
mõelda, et tahaks siit ära. Kui
läinud oleme, hakkame igatsema
kõike seda: Mare sööke, oma
sõpru, klassikaaslasi ja toredaid
tunde...

OH, KOOLIAEG, OH, KOOLIAEG, MILLAL SINA TULED...
Küsisime praegustelt Ardu Kooli õpilastelt, mida nad mäletavad oma esimesest koolipäevast.
I.klass:
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II klass
 Ma kartsin kooli tulla. Koolis oli
hirmus.
 Mina mäletan, et pabistasin väga,
aga pärast olin õnnelik.
 Oli täpselt nagu tavaline hommik.
Ma jõudsin suhteliselt hilja saali.
Mul oli must kleit. Meil oli tädi
külas. Ta tegi mulle väga ilusa
soengu. Meile anti värvimiskomplekt.
 Kui isa koju jõudis, tõi ta mulle
roosid ja kogu perele kooki.
 Sain aabitsa. Kartsin väga, aga
koolis sain oma õpetajaga kokku.
Kodus oli
mulle üllatuspidu
tehtud.
 Vanaisa, vanaema ja onu tulid
minuga kaasa. Kartsin suuri
poisse, sest pidin neil saali minnes
käest kinni võtma. Meile anti
aabits ja tunde ei olnud. Minu
vanemad olid rõõmsad!
 Kartsin esimesel päeval kooli
minna. Mõned inimesed olid
võõrad.
 Mul olid jalas mustad viigipüksid
ja seljas must vest. Meile anti
lõpuks jäätisekupong.
III klass
 Kui ma ärkasin, käis toas suur
sagin. Mul oli hirmus tunne.
 Pidasime kodus pidu ja mulle
kingiti esimese koolipäeva puhul
gloobus.
 Mäletan, kui ma esimest korda
kooli sisemust ja oma klassi
nägin. Ma ei teadnud, kas nutta
või naerda.
 Kooli tulles arvasin, et ma ei saa
enam kunagi õues käia.
 Kooli tulles mõtlesin, kus ma
istun.
Siis
otsustasime
pinginaabriga, et akna pool teise
lauda.
 Kooli tulekuga seoses mäletan, et
sõitsime Tartusse kooliasju ostma.
Kui kohale jõudsime, tormasin
kiiresti poodi. Ühe minutiga oli
õige kott käes. Ma tundsin selle
koti juures ärevust.
 Tädi tegi mulle hommikul lokke.
Aulasse tulin sisse koos oma
vennaga. Me saime kollased
kohvrid. See päev oli väga tore.
IV klass
 Mäletan, et mulle anti aabits.
Tulime kooli teisipäeval. Esimene
tund oli inglise keel.
 Olin kodus haige...

MÕNUSAID MEENUTUSI
 Ma olin ülikonnas. Vanemad tegid
minust rohkesti pilte. Muidugi
olin närvis ka.
 Õpetaja ütles mulle: „Palju õnne,
sul on täna sünnipäev!”
V klass
 Mul oli suur probleem, sest ma ei
leidnud ühtegi lille. Kõige hullem
oli minu arust see, et me pidime
kõikide ees istuma. Ma arvasin, et
õppetund kestab 2 tundi, nii et ma
ei tahtnud ikka üldse kooli tulla.
 Mul oli seljas ilus pikk kleit,
millel olid lilled, jalas punased
kingad ja juuksed olid lokkis.
Oma esimesele õpetajale kinkisin
punased roosid. Saime kohvrid,
kus sees olid aabits ja teised asjad.
 Ma mäletan, et lõhkusin oma
viigipüksid ära. Kõige naljakam
oli see, et ma ei jõudnud tervete
lilledega kooli. Sadas vihma.
 Hirmus tunne, paanika. Ei
teadnud, mida öelda. Sain teistega
tuttavaks ja siis oli parem.
 Kartsin väga 9.klassiga aulasse
minekut. Siis hakkas muusika
käima ja me istusime aulas kõige
ette. Siis hakati meile kaste
jagama. Kohtusin oma õpetajaga,
kes oli lahke.
 Olin ärevuses ja kartsin, aga
pärast oli kõik hästi.
VI klass
 Sõime kodus torti ja muretsesin,
kas saan ikka oma parima sõbra
pinginaabriks. Lisaks andis ta
mulle esimese koolipäeva puhul
kaardi.
 Ma ei saanud võimlasse alla, sest
ei saanud aru, kust minna.
 Kui ma esimese päeva aktusel
aabitsa kätte sain, pidin direktori
kätt suruma, aga ma tegin seda
vale käega.
 Oli suur üllatus, et üks õpetaja oli
väga tuttav.
 Kartsin väga, ei tahtnud kooli
minna. Pärast ema ostis mulle
koogi, et ma rõõmsam oleks.
VII klass
 Ma ei leidnud algul ülikonda üles.
Kooli tulek oli hirmus, kuna kõik
olid suured. Klassijuhataja oli
lõbus ja lahke.
 Olin väga elevil, kuid kartsin ka.
Kool tundus suur ja inimesed ka.
Meist tehti pilte ja saime aabitsa.
Järgmisel päeval tahtsin väga
kooli minna.

 Me õppisime tähestikku ja pidime
kogu aeg kirjutama.
 Ema ütles, et ma istuks aktusel,
jalad koos, ega räägiks sõbrannaga
juttu. Mina aga hakkasin muidugi
sosistama ega kuulnud, kui minu
nime öeldi.
 Ma vihkasin ülikonda ega tahtnud
seda selga panna.
 Mulle ei meeldinud ülikonda
kanda. Ütlesin, et lähen tavaliste
riietega. Selle peale läks ema
ülikurjaks ja sundis mind ikkagi
ülikonda selga panema. Koolis oli
õudne, aga huvitav. Õpetaja
tundus tore. Tahtsin kiiresti koju
minna, sest mulle ei meeldinud
koolis.
 Kõik
said
helkurvestid
E.Savisaare allkirjaga.
VIII klass
 Läksin esimest korda koolibussi
peale. Kott oli mul nii raske, et
ema pidi takka lükkama. Mind
viis aulasse tolle aasta 9.klassi
õpilane Rait Rüütsalu. Kooli
ootasin ma väga, aga kartsin ka.
 Sõitsime emaga koolimaja ette.
Nägin kahte tüdrukut, kes läksid
koos minuga trepist üles.
 Oma esimesest koolipäevast ei
mäleta ma mitte midagi. Arvan, et
ootasin minekut väga, sest mu
vanem õde oli juba ammu koolis.
IX klass
 Aulas kutsus üks õpetaja meid ette
toolidele istuma. Kutsusin emmet
kaasa, aga ta vastas, et olen juba
piisavalt suur, et üksi minna.
Teised läksid ka ilma emadeta.
Hakkasin
peaaegu
nutma.
Järgmine mälestus sellest päevast:
olin juba kodus ja lappasin oma
uut aabitsat. Minu arust olid seal
koledad pildid. Tegelikult olid
need hästi joonistatud, kui ma
praegu selle peale mõtlen.
 Oli aasta 2008 ja 1.september.
Minu töö lasteaias oli tehtud ja oli
aeg kooli minna. Esimene päev oli
huvitav. Astusin vanematega
koolimajja, kõik tundus võõras:
kõik need inimesed, klassiruumid
ja õpetajad.
 Esimesel päeval olin enda üle
üüratult uhke. Sain oma esimese
õpiku – aabitsa. Hoidsin seda
nagu oma last.
 Esimest päeva koolis oli uhke
tunne. Üks klassivend tuli kooli
kipsis käega.

