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Ma peaks mainima, et 
kooliaeg on mul igati tore 
o l n u d .  A l g k l a s s i d e s 
kujunesid välja parimad 
sõbrad ja sõbrannad ja 
nendega on mul õnnestunud 
siiani suhtlema jääda. 
Kooliga seoses toimus mu 
elus küllaltki suur muutus, 
ma nimelt vahetasin kooli. 
Algus oli küllaltki raske, 
kuid kokkuvõttes olen ma 
õnnelik, et sellise sammu 
tegin. 

Vaatan möödunud kooliaastatele 
tagasi rahuloluga.  
Meenutused ei ole mainimist 
väärt ... 

Möödunud kooliaeg on 
olnud tore. Igal aastal 
oleme käinud lahedatel 
e k s k u r s i o o n i d e l . 
Sõbrannadega oleme 
igasuguseid asju teinud. 
Algklassides sai palju 
ko o l ima j a  ho o v i s 
joostud ja mängitud. 
Õunaaias sai ragistamas 
käidud - kott õunu täis 
ja koju! :) 

Ma meenutan möödunud kooliaega 
rahulike tunnetega. Meeles on see, 
kui me vanas koolimajas mängutoas 
ehitasime Kristianiga torni. Kui me 
Taiviga kooli aia alt läbi läksime ja 
veel see, kui Hirjaga Ristikivi kivi 
juures istusime ja rääkisisme 
armastusest. 

Kooliaeg oli kuni kuuenda 
klassini väga tore. Sealtmaalt 
algas mu koolielus uus etapp. 
Ma pidin õppima hakkama. 
Enne ma lasin lõdvalt läbi, siis 
enam ei saanud. Siiani on suht 
raske harjuda mõttega, et pean 
õppima ja hullult pingutama.  
Mälestusi on tegelikult palju ... 

Kooliaeg on möödunud kiirelt, 
on häid ja on ka halbu 
mälestusi. 10 aastat on ikka 
igavad küll olnud! 
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Kooliaeg on olnud 
väga masendav. Alati 
on olnud palju õppida, 
alati peab vara 
tõusma, alati on mul 
olnud probleeme 
õpetajatega, kuna nad 
ei meeldi mulle.  
Kool võtab nii palju 
vabast ajast ära. 

Kooliajast meenub mulle 
esimesse klassi tulek, uus 
koolimaja.  
Tegelikult on see olnud 
täiesti mõttetult nõme siin. 
Mingi üheksa aastat 
“lampi” koolis käinud! 

Palju nalja on saanud siin Varbla 
koolis. On olnud vedamisi ja on 
olnud ka õnnetusi. Tohutult 
tähtsad inimesed on ka siin 
koolis! 

Möödunud kooliaeg on olnud väga 
põnev! 

Kooliajal on toimunud palju 
huvitavaid üritusi. Mul on head 
mälestused  õpetajate päevast. Ja 
ka ekskursioonidest.  

M e e n u t a n  m ö ö d u n u d 
kooliaega kurbade ja süngete 
tunnetega, väheste sõpradega, 
teadmis t e  a renemisega , 
paremaks ja targemaks 
saamisega. 

Praegu mõtlen, et saaks see kooliaeg 
juba läbi, aga kui mõttesse jään, siis 
arvan, et oli üks hea aeg küll. Meenub 
see, kui me käisime klassiga mere 
ääres rändamas. See, kui ma tulin 
Varbla kooli ja leidsin endale häid 
sõpru. See, kui häid õpetajaid on siin 
olnud ja ka praegu on. Ja see, mis oli 
alles hiljuti, kui ma õpetajaga 
kiskusin. Tagantjärele mõeldes oli see 
päris hea väljaelamine ja nüüd saame 
jälle hästi läbi! 

Tuult tiibadesse teile, kallid üheksandikud!!! 


