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Sissejuhatus
Tihti räägivad minu vanemad või vanavanemad sellest, et missugune oli nende ajal koolielu.
Sellest tekkis mul huvi seda teemat lähemalt uurida. Kuna minu vanaema Viive Säde kooliaeg
jäi 50-ndatesse aastatesse, siis sai minu loovtöö eesmärgiks uurida vanaema koolielu. Uurisin
õppetöö korraldust, koolitunde, õpetajaid, õpilasi ja muud. Selleks intervjueerisin oma vanaema
Viive Sädet, kes alustas kooliteed 68 aastat tagasi. Kahjuks pole säilinud dokumentaalset
materjali. Ma arvan, et on põnev teada saada, missugune oli tolleaegne koolielu.
Töös kasutatud fotod on pärit minu vanaema erakogust ja kogumikust „Kolepi kooli radadelt“.
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1. Viive koolitee
Minu vanaema Viive Säde (sündinud Viive Kapp) käis 1950 - 1958 a. Kolepi 7-klassilises
Koolis. Seda kooli nimetati ka Mittetäielikuks Keskkooliks. Kool asus Kolepi külas, Kasaritsa
vallas, Vana-Kasaritsa külanõukogus. Koolis oli siis umbes 80 õpilast.
Kooliteed alustas ta 7-aastaselt 1. septembril 1950. Kõige suurem klass, kus ta käis, õpilaste
arvu poolest oli 5. klass. Tootsi-, Sammuka-, Siksali- ja Jaanimäe algkoolidest tulid õpilased
sinna. Neid oli siis klassis kokku 30. Kui ta 1957. aastal seitsmenda klassi ehk kooli lõpetas, oli
nende klassis 21 õpilast. (vt Joonis. 1)

Joonis 1. Koolipere 1957. kevadel. (Laanekivi, 2003)
Viive käis 7- klassilises koolis 8 aastat, sest ta jäi 4. klassi „istuma“. Kuna ta pidi käima talus
karjas ja perenaine ei tahtnud lasta teda kooli konsultatsioonile, et matemaatikat õppida, põrus
ta 4. klassis matemaatika eksamil ja jäi neljandat klassi kordama.
Kool asus kodust kahe kilomeetri kaugusel ja Viive käis iga ilmaga kooli jalgsi. Mõnel päeval
kui õnne oli, võttis postimees koolilapsed enda saani peale.
Tunnid algasid kell 9. Talvisel ajal algas kool kell 10, kuna oli pimedam ja lumisem ehk
keerulisem aeg kohale jõudmiseks, alustati ka tundidega hiljem, et kõik ikka õigeks ajaks kooli
jõuaks.

4

Tunnid olid alati 45 minutit pikad. Vahetunnid kestsid 10 minutit ja söögivahetund 30 minutit.
Vahetunnis pidid lapsed jalutama koolimaja saalis ringi. Keegi ei tohtinud vahetunnis klassis
olla peale korrapidaja.
Vahetund enne söögivahetundi, peale saalis jalutamist, panid suuremate klasside poisid lauad
saali söögivahetunniks valmis. Algklassid ehk 1.-4. klass sõid ühes majas, 5.-7. klass sõid teises
majas. Kõik õpilased sõid ühe suure laua taga. Need lapsed, kes olid internaadis, neile pakuti
ka teed. Need kelle vanemad kooli toiduained tõid, nendele lastele tegi kokk koolis nendest
toiduainetest süüa. Need lapsed, kes söögi ise kodust kaasa võtsid, sõid klassis oma laua taga.
Kaasa võeti enamasti võileiba, ka keedukartulit ja klaaspudeliga piima. Leiva peal oli kas
lihalõik või praemuna. Algklassides anti iga päev söögivahetunnis kõikidele õpilastele umbes
teelusikatäis suhkrut, mille nad panid kas tee sisse või leiva peale.
Koolitarbed pidi kõik ise ostma. Õpikud osteti ise, töövihikuid ei olnud. Töövihikute asemel
kirjutati ja tehti ülesandeid tavalistesse ruudulistesse ja joonelistesse õhukestesse 12 lehest
koosnevatesse vihikutesse. Kirjutusvahendiks oli sulg, mis pidi kindlasti olema viisnurga sulg.
Tindipotid olid koolis olemas, seega keegi ei pidanud neid iga päev kaasas kandma. Tindipotti
hoiti laua peal ja laua peal oli tindipotile olemas väike süvik, kuhu pott sisse mahtus, et tindipott
ümber ei läheks. Tindiplekid olid tavalised nähtused, neid oli igal pool: riietel, koolilaual,
vihikutes. Õpetajatele need plekid muidugi ei meeldinud. Nad ütlesid, et töö on siis lohakalt
tehtud kui tindiplekid igal pool on. Vihiku vahel oli alati ka kuivatuspaber, see oli selleks, et
tindiga kirjutades oli vaja kirjutatu ka ära kuivatada. Selleks suruti kuivatuspaber õrnalt
kirjutatud sõna/arvutustehte peale. Kui ära ei kuivatanud, siis võis väga kergesti kirjutatu laiali
tõmmata.
Vanaema õppis maateadust, midagi meie praeguse õppeaine geograafia sarnast, mis oli üldiselt
maa uurimine. Veel oli selline õppeaine nagu algebra, kus arvutamine toimus tähtede abil ehk
võrrandite lahendamine. Joonestamine, kus joonestati kujundeid ja õpiti ilukirja. Joonistamine
oli eraldi tund, kus joonistati pilte. Õppekavas oli ka selline aine nagu konstitutsioon.
Konstitutsioonis õpiti tolleaegse Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi põhiseadust ehk
konstitutsiooni ja kõike muud, mis ülistas nõukogude võimu ja korda. Konstitutsiooni õpiti
vanemates klassides, aga pärast Stalini surma kadus see tunniplaanist ja Viivel ei õnnestunudki
seda punast propagandat õppida.
Viive lemmikõppeaineteks olid ajalugu, kehaline kasvatus ja vene keel, täpsemalt vene keele
kirjatehnika. Talle meeldis väga vene keele tähti korralikult ja ilusti kirjutada, olid need ju
täiesti teistsugused. Ajalugu meeldis talle sellepärast, et teda väga huvitas teada saada, mis oli
varem ajaloos juhtunud ja tal oli ka hea ajalooõpetaja, kes oskas kõike hästi seletada. Kehaline
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kasvatus meeldis sellepärast, et tema jaoks oli põnev õppida ja mängida erinevaid pallimänge
ja teha kaasa kõiki neid tegevusi, mida tunnis tehti.
Õppetunnid, mis talle aga ei meeldinud olid füüsika, keemia ja matemaatika. Füüsikast ja
keemiast oli raske aru saada. Matemaatikas olid tema jaoks rasked sõnalised ülesanded ehk
tekstülesanded.
Viive kooliajal olid eraldi tundidena neli matemaatika osa. Oli geomeetria, kus tegeleti
kujunditega, nende pindalade ja ruumalade arvutamisega. Oli algebra, kus tegeleti võrrandite
lahendamisega. Oli joonestamine, kus õpiti kujundeid joonestama ja ka ilukirja. Ja oli
matemaatika, kus tegeleti üldise arvutamisega.
Kehalise kasvatuse tundide ajal soojematel aegadel joosti, mängiti rahvastepalli, võrkpalli,
jalgpalli, hüpati kaugust ja kõrgust, võimeldi ja õpiti ka rahvatantsu. Seda kõike tehti enamasti
spordiplatsil, mis asus kooli lähedal hekiga ümbritsetud alal.
Talvel lumega suusatati ja igaühel pidi olema enda suusapaar kaasas. Suusad olid tehtud puust.
Suuskade jalga panemiseks oli suusa peal rihm, kuhu jalg sisse käis. Ümber jala oli kumm, mis
hoidis jalga suusa peal paigal. Joonisel 2 on näha puusuusad, need ei ole küll vanaema omad,
aga umbes sellised need välja nägid.

Joonis 2. Suusad ja kepid 50-ndatest aastatest. (Foto autor teadmata)

Poiste ja tüdrukute kehalise tunnid olid eraldi.
Soojemal ajal oli lastel seljas lühikesed püksid ja särk. Külmemal ajal kandsid tüdrukud
kehalise kasvatuse tunnis mantlit ja jalas olid sukad või soojad kootud pikad püksid.
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Viiendas klassis õppis ta ka ühe aasta saksa keelt, sest õppekavas oli nii kirjas. Vene keelt hakati
õppima teisest klassist.
Vene ajal oli usuõpetus keelatud.
Viive oli koolis keskmise õppeedukusega õpilane: tal oli igasuguseid hindeid. Paremini läks tal
kehalises kasvatuses, laulmises, joonistamises ja tööõpetuses. Halvemad hinded olid aga
füüsikas, keemias ja matemaatikas.

1.1.

Riietus

Kolepi koolis koolivormi veel tol ajal ei olnud. Viive ja nagu ka enamus teisi tüdrukuid, käis
koolis kleitidega. Jalas olid sukad, mida hoidsid üleval sukatripid. Juuksed pidid alati kinni
olema. Ta isa parkis ise vasikanaha ja tegi sellest pastlad, millega ta igapäevaselt koolis käis.
Vahetusjalanõusid ei olnud. Talvel käidi koolis pasteldega, mille alla pandi ise kootud villased
sokid. Juba lapsena õpiti ise kuduma kindaid ja sokke.
Kui riided mustaks said, pandi järgmisel päeval ikka puhtad selga. Enamasti pesti kleit veel
samal õhtul käsitsi ära ja kuivatati ahju või pliidi juures kuivaks. Viivest 10 aastat vanem õde
õmbles talle igapäevaseks käimiseks vanadest üle jäänud riideribadest ja -tükkidest kleite.
Koolis pandi üleriided riidehoidu. Riidehoid asus trepi all. Riided pandi nagide otsa klasside
kaupa.

1.2.

Koolivälised tegevused

Pärast koolitunde oli õpilastel võimalus käia erinevates huviringides. Võimalik oli käia
võrkpallis, kergejõustikus, mudilaskooris, lastekooris (vt Joonis 3) ja näiteringis. Näiteringis
tehti enamasti näidendeid tähtpäevadeks. Käidi ka kolhoosi suurtel pidudel, kus õpilased
esinesid: laulsid, tantsisid ja mängisid pilli. Minu vanaema tegeles vaheldumisi kõigega. Igal
aastal toimusid võimlemise võistlused, millest ta alati osa võttis.
Noorteorganisatsioonideks olid oktoobrilapsed ja pioneerid. Minu vanaema aga oktoobrilaps
ega pioneer ei olnud, sellepärast, et ta ei tahtnud ja ega väga ei sunnitud ka.
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Joonis 3. Ühine kontsert lastekoori ja segakooriga. Vanaema Viive asub teises reas, vasakult
teine. (Laanekivi, 2003)

Kevadel toimus kooli ümbruse koristamine, millest pidid osa võtma

kõik õpilased.

Suvevaheajal pidi käima kord nädalas kooli juures ja oma katseaeda/katselapikest korrastamas.
Kooli juures olid peenrad, mille eest pidid lapsed hoolt kandma.

1.3.

Koolis ööbimine

Koolis oli võimalik ka ööbida. Koolis ööbisid enamasti need, kelle kodu oli koolist kaugel.
Mõned lapsed käisid ainult nädalavahetustel kodus. Viive aga koolis ei ööbinud, kuna kodu oli
ainult kahe kilomeetri kaugusel. Viive ööbis koolis väga harva. Ainult siis, kui oli mingi üritus,
mis kestis õhtuni. Koolis ööbis Viive vahel ka siis, kui ürituste proovid olid õhtul. Siis jäädi
internaati. Koolis magati voodites. Kõik tüdrukud, kes internaati jäid, magasid ühes ja poisid
teises toas. Voodipesud olid igaühel isiklikud, aga voodid polnud isiklikud. Voodeid oli umbes
10. Neid polnud palju vaja, kuna seal ööbisid ainult need, kelle kodud väga kaugel olid, ja neid
polnud väga palju.
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1.4.

Õpetajad

Esimest kuni neljandat klassi juhatas klassijuhataja Aia Elsa. Viiendast seitsmenda klassini
juhatas

klassijuhataja

Erika

Sammelsoo.

Lemmikõpetajaks

oli

peaaegu

kõikidel

bioloogiaõpetaja, sest ta ei pahandanud kunagi ja oli väga tore ja leebe.
Muidugi pidi suhtuma õpetajasse viisakalt ja õpilased pidid õpetajaid teietama.
Koolis õpetajatega pahandust eriliselt palju ei tekkinud. Vanaemal on meeles, et kui muusika
tunnis ei kuulatud, siis viskas õpetaja õpilast kriidiga. Kui tundides ülemeelikuks mindi, saadeti
õpilane klassist välja või pandi klassi nurka seisma. Järgmine päev kutsuti vanemad kooli.

1.5.

Stalini aeg koolis

Vanaema kooliaja algus jäi aega, kus Nõukogude Liidu riigi- ja kommunistliku partei juht oli
Jossif Stalin. Kui Stalin 5. märtsil 1953 suri, oli Viive kolmanda klassi õpilane. Algul oli koolis
leinaaeg: mustad lindid piltide ümber, näiliselt pidid kõik kurvad olema. Natuke hiljem pärast
Stalini surma koguneti nädala jooksul igal hommikul ühte klassiruumi ja õpetajad kandsid ette
lugusid, mida halba oli Stalin korda saatnud. Siis kui Stalin veel elas, kiideti Stalini tegusid,
aga kui Stalin surnud oli, siis lugesid õpetajad ette juba Stalini kuritegusid. Seinte pealt korjati
Stalini pildid. Need, kes olid Siberisse küüditatud, said nüüd taas võimaluse kodumaale naasta.
Näiteks Viive klassiõe isa ja Viive kaks onu tulid Siberist Eestisse tagasi. Vene kord jäi ikka
edasi. Konstitutsioon kadus õppekavast ära.
Kooli seinte peal olid Lenini pildid ja koolis õpiti ja loeti palju luuletusi Leninist. Leninit ei
halvustatud ja Lenin oli alati tuntud laste sõbrana ja mehena, kes tahtis teistele ainult head.
Leninit ülistati ja öeldi, et ta on tark ja hea ning alati lihtrahva poolt. Pärast Stalini surma võisid
inimesed kõva häälega rääkida, mis ta oli kurja teinud. Kui Lenin aga suri, oli inimestel sellest
kahju ja temast ei räägitud halba.
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2. Lõpupidu
7. klassi lõpupeol, 1958. aastal (vt Joonis 4) pidi seljas olema pidulik riietus. Enda valikul osteti
linnast riidepoest kangas ja tehti ise kleit (vt Joonis 5).

Joonis 4. 1958. aasta lõpetajad. Vanaema Viive on esimeses reas, vasakult teine. (Erakogu)

Joonis 5. Viive (paremal) pinginaaber Anuga (vasakul) lõpupeol. (Erakogu)
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Viive lõpukleidi tegi talle tema vanem õde. Aktus toimus kooli saalis. Saali tõsteti aktuse jaoks
lauad ja toolid. Lõpupeol anti kätte lõputunnistused ja pärast aktust toimus pidu koos
niinimetatud lõpulauaga. Lõpulaua korraldajad olid 6. klassi õpilased. Lõpulauda olid kutsutud
kõik õpetajad, lõpetajad ja nende vanemad. Algul söödi ja joodi ning pärast läks juba tantsuks.
Lõpulaual olid külmad road. Laua valmistasid ette kooli kokad koos 6. klassi õpilastega ja
suupisteid viisid sinna ka lapsevanemad.
Meeleolu oli ülev, kool sai läbi, aga samas oli ka kurbus hinges, sest ei saanud oma
klassikaaslaste ja heade koolikaaslastega enam nii tihti kokku.
Sellega lõppeski vanaema kooliaeg. Pärast kooli Viive enam edasi õppima ei läinud. Ta tahtis
minna Tallinna Kergetööstustehnikumi näputööd õppima, aga polnud võimalik nii kaugele
kodust minna, sest majanduslik olukord ei lubanud seda.
Kohe pärast kooli oli Viive oma maateaduseõpetaja juures lapsehoidja. Lapse hoidmise eest sai
ta natuke taskuraha. Pärast seda läks ta Vastseliina ühiskondlikusse toitlustusettevõttesse kööki
abitööliseks ja pesi seal nõusid. 1959. aastast oli ta seal samas asutuses kondiiter.
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Kokkuvõte
Võrreldes praegust aega 50-ndate aastate koolieluga, tundub mulle, et koolis käimine 70 aastat
tagasi oli raskem. Kooli jõudmine oli iga pere oma probleem, nii tuli minu vanaemal võtta
koolitee ette jalgsi ja iga ilmaga. Need õpilased, kes kaugemal elasid ja iga päev ei olnud
võimalik pikka maad jalgsi käia, said harva kodus käia ja pidid ööbima koolis. Õppevahendite
nimekiri võrreldes tänapäevaga on väga lühike: õpik, vihik ja sulg. Õppeainedki tundusid
keerulisemad. Koolis võeti reegleid tõsisemalt ja karistused olid ka tõsisemad. Samas tundub,
et ka siis oli õpilastel võimalus tegeleda igasuguste huvidega pärast tunde. Ju tunti tunniväliste
tegevuste vastu ka suuremat huvi, sest see oli ainuke võimalus tegeleda põnevate ja huvitavate
asjadega. Polnud ju ei televiisorit, arvutit, ega nutitelefoni, mis sisustab tänapäeva õpilaste
tunnivälist aega. Omamoodi uhke tundus ka lõpupidu lõpulauaga, kus kõik õpetajad, lõpetajad,
vanemad, pidutsesid koos. Ka tänapäeval peavad lõpetajad pidusid, aga oma pere ja sugulaste
ringis.
Mulle meeldis väga uurida vanaema käest vanu koolimälestusi. Selle käigus sain ma väga palju
põnevaid teadmisi minu vanaema Viive Säde kooliaja kohta ja võrrelda seda oma kooliajaga.
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