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KEVAD – TAAS!
Taas on käes kevad, küll väga omanäoline, aga siiski kevad! Eks ta tulegi ju igal aastal teisiti, nagu ütleb tuntud laulusalm. Aga paljudele meist 

on ta siiski väga eriline ja kindlasti väga oodatud. 9. ja 12. klassid on jõudnud oma koolitee ühe osa lõpusirgele!
Lõpuklasside juhatajad on koos oma õpilastega: hoiavad kätt, pühivad pisara, kui on vaja, ning rõõmustavad, kui on põhjust. Koolilehe toime-

tus soovib lõpetajatele õnne ja vedamist ja kõike head! 

9.A KLASS

Elasid kord 19 kübet. Igaühest neist pidi kasvama mõni kasulik taim. 
Nende eest hoolitses  hiiglaslik päevalill. Kübemed olid õed ja vennad 
ning nad kutsusid üksteist Õieke, Helbeke, Vaikseke, Naljake, Pisike, 
Lokike, Heldeke, Targake, Peenike, Kaunike, Pikake, Peake, Terake, 
Armsake, Kikuke, Tikuke, Sokike, Nooreke ja Neiuke. Nad olid läheda-
sed ja hoolisid üksteisest. Kuid neil ei olnud aimugi, milline maailm on. 

Ühel päeval oli päevalill neile nõus näitama sinist taevast ja rohelist 
muru. Ta tutvustas neile lilli, kes nende lähedal kasvasid, ja rääkis neile 
kõike maailmast. Päevalill oli väga tark. Ka kõik teised lilled olid väga 
targad. Neil kõigil oli midagi, millest nad oskasid rääkida. Sinilill õpetas 
neile rohuliblesid üle lugema, orhidee oli nõus neile rääkima, kuidas 
taimed kasvavad, Tulbid õpetasid neile, milline oli maailm ammu enne 
kübemete tulekut. Võililled oskasid rääkida mitmeid maailma keeli ja 

klassijuhataja Piret Rannast

Taavi Altement
Jane-Mai Dubolazov
Jacob Evestus
Erik Heinsaar
Roosi Kann
Renor Kikas
Alex Kolsar
Kristjan Koort
Robin Möll
Paula Pokinen
An Priks
Elina Ribelus
Annabell Sarapuu
Oliver Sepp
Andrei Švõrov
Marianne Tamm
Elisabeth Tischler
Lotte Vahelaan
Karl-Hendrik Veidenberg
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ristikhein õpetas teiste taimedega suhtlemist. 
Kõikide taimede pealik oli rukkilill. Tema ülesanne oli olla kindel, et 

lilled kübemetest targad lilled õpetaksid. Ja nii see läks. Möödus viis 
aastat ja kübemed oskasid rääkida mõnesid maailma keeli ja püüd-
sid lugeda kokku rohuliblesid. Möödus veel neli aastat ja kübemetest 
olid saanud ilusad, kuid veel kinnise õiega taimed. Nüüd suutsid meie 
kaunid lilled roos, lumikelluke, tulikas, nurmenukk, sinilill, krookus, 
piibeleht, kummel, tulp, moon, nelk, võõrasema, kullerkupp, vesiroos, 
võilill, petuunia, kannike, sirel ja nartsiss kõnelda mitmeid maailma 
keeli ja nad teadsid täpselt peast, mitu rohuliblet on nende aasal. 

Kõik lilled on nii üles kasvanud ja just nii läheb see ka edasi. Elu 
siin Maal sõltub igast järgnevast põlvkonnast. Meie oleme pärit ühelt 
imeilusalt ja värviliselt nurmelt, üle mille on tore ikka ja jälle taas tulla!  

GÜMNAASIUMI LÕPUAKTUS
Ülenurme Gümnaasiumi aulas

21. juunil kell 16.00

LÕPUAKTUSED ÜLENURME GÜMNAASIUMIS
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9.B KLASS

Meil on olnud algusest peale väga väike klass, mille koosseis on 
olnud väga kirju. Me oleme alati olnud sõbralikud ning võtnud uusi 
õpilasi oma klassi hästi vastu. Me ei ole väga kokkuhoidvad, aga üks-
teist oleme vajadusel alati aidanud ja toetanud ning ühise asja eest 
oleme terve klassiga alati väljas. Samuti on olnud väga palju häid ja 
naljakaid juhtumeid ning neid meenutades tuleb südamesse alati soe 
tunne. Kuid ka pahandusi on läbi aastate palju korda saadetud ning 
päris tihti oleme õpetajaid suutnud endast välja ajada ja ohkama panna.

Hiljuti rääkisime tunnis, kes kuhu kooli läheb ja kes mida tulevikus 
teha tahab. Oli hästi tore näha ja huvitav kuulata, et meie klassist võib 

Janeriin Abrosimov
Erki Haav
Liisbeth Jõesaar
Loona Kaljumäe
Chris Kottisse
Kristjan Kriisa
Mirella Kriisa
Helen Kure
Merilin Miks
Karl Peri
Kevin Põkk
Nicole Reiter
Mikk Sangla
Karl-Erik Zeiger

Maria Tamm
Emili Tammur
Älis Värva

klassijuhataja Külli Loos

9.C KLASS
Melani Alliksaar
Andreas Arras
Martin Innos
Mihkel Mariusz Jezierski
Erik Kaha
Markus Kangro
Rasmus Karu
Kertu Kurvits
Kert Lepp
Kristin Lovjägin
Kelli Möksi
Karl Oscar Neevits
Ots Kelly
Patrick Patrael
Jarek Põld

Milline on esimene mälestus Ülenurme Gümnaasiumiga?
• Minu esimene mälestus on see, kui ma vastasin õpetaja küsimuse-

le, et lehm on kahepaikne.
• Esimest korda klassi astudes see ootusärevus, uued inimesed, uus 

seltskond, uus kool.
• Koolilaul.
• 1. klassi alustamine ja aabitsa saamine.
• Kurjad õpetajad. 
• Meeste ülikonnas Viktoria.
• Siis kui tulin siia 4. klassi, seisid kõik väikse koolimaja ees ja pärast 

läksid klassi ning esimesena hakkasin rääkima Maarja-Liisiga.
• Esimeses klassi aktus, kus kooli kõige pikem poiss viis kõige pise-

leida niivõrd paljude elualade esindajaid: keegi tahab saada juristiks, 
keegi õpetajaks, keegi arstiks, automehhaanikuks ja sisekujundajaks. 
Gümnaasium aitab need mõtted ehk ka teoks teha.

Need 9 põhikooliaastat on olnud väga meeldejäävad ning on kahju, 
et klassi koosseis vahetub gümnaasiumis päris palju. Põhiline on see, 
et me kõik oleme leidnud endale sõpru kogu eluks, saanud kogemusi 
ning omandanud põhihariduse. Need aastad on olnud unustamatud 
ning juhtunud sündmusi saab meenutada tulevikus juba klassikokku-
tulekutel. 

Laura Sinkartšuk
Kevin Soe
Viktoria Särg
Arman Mac Tõniste
Maarja-Liis Uri
Rasmus Vahelaan

ma tüdruku (minu) aktusele.
• Esimene koolipäev.
• Suurde koolimajja jõudses kõndisime klassiõega III korruse fua-

jees, ümberringi 12. klassid, keda kui tuld kartsime. Järsku klas-
siõde otsustas „põrandat nühkida“ – ta komistas ja kukkus kõhuli 
maha, lohisedes seal nagu pingviin. Piinlikult naljakas oli.

• Plaksumängud.
• Väikses koolis, kui Jarek hüppas ja kukkus pikapäevarühma ukse-

klaasi katki.
• Eelkool.
• Kui käisin seda hoonet vaatamas enne kaheksandasse klassi tu-

lekut.

klassijuhataja Merlin Ponna
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• Algkool ja koolitee algus.

Kirjelda oma klassi.
• Minu klass on olnud naljakas, väga hea huumorisoonega. Klassis 

on palju sportlikke inimesi.
• Minu klass on väga kokkuhoidlik, kuigi tülisid on olnud meil pal-

ju. Me saame kõik omavahel väga hästi läbi. Me naudime üksteise 
seltskonda ning alati aitame, kui on abi vaja.

• Lahe, abivalmis, stiilne.
• Kokkuhoidev, mõistev, jutukas, laisk, rõõmus.
• Me oleme laisad ja unised, kuid laske meid ainult 15 minutit varem 

ära ja me teeme terve trimestri ette. #keepitsimple
• Hästi iseseisev klass. Kuigi me oleme väga erinevad saame hästi 

läbi ja suhtleme omavahel. Meie klass ei saa paljude õpetajatega 
läbi.

• Iseseisev, kaitsev, ründav, tore, kokkuhoidev, lõbus.
• Kirju, iseseisev, kõva kui kivi.
• Väga lärmakas klass. Kõik on kõigi eest. Leiavad alati nippe, miks 

mitte tundi teha. 
• 9.c klass on sõbralik. Aitavad alati, kui oled 9.c klassi pundis ja 

klassis. On tarku ja rumalamaid, viisakamaid ja vähem viisakamaid 
ja üldse tore klass.

• Väga laisk klass, väga kokkuhoidev klass, erineva tasemega klass.
• Kokkuhoidev, eriline ja meeldejääv.
• Me oleme kõik väga erinevad. Meie klass on väga mitmekesine. Me 

üldjuhul hoiame kokku ja toetame teineteist.
• Mitmekülgne, kokkuhoidev, raske klass õpetajatele.

12.A KLASS
Kaupo Altsaar
Kaimar Babitš
Aile Einola
Sandra Lisbeth Heinlo
Maret Johanson
Karlo Korss
Carol Kottisse
Ingrid Mitt
Grete Pall
Karl-Richard Parman
Karl-Robert Parman
Lisanne Pendra
Kristin Puranen
Liisbet Rannast

Birgit Rosenthal
Rasmus Ruben
Janar Sarja
Pilleri Sei
Kaido Tamm
Merily-Lisette Tuhkanen
Pilleriin Vesi
Martin Vool

01. 09.2005 alustasime enda teed Ülenurme Gümnaasiumi 1.a 
klassis. Tänaseks on 25-liikmelisest algkoosseisust alles 15, kellele 
on lisandunud 7. Meie klassis on 13 tüdrukut ja 9 poissi, kelle seas 
on kunstnikke, muusikuid, sportlasi ning palju väga huvitavaid inimesi. 

Oma väikest kampa peame ühtseks ning ligimesega arvestavaks, kus 
kellelegi liiga ei tehta. Nagu igas koosluses nii on ka meil silmapaist-
vaid ja eriti silmapaistvaid tegelasi, kes kõik meile igaveseks meelde 
jäävad. Kaupo on küll nimekirjas esimene, kuid tunnis viimane – kui ta 
sinna üldse jõuab. Rasmus on meie suurim tantsulõvi. Ülima truuduse 
poolest on teada Karl-Robert ja Kaimar – oma bemmidele muidugi. 
Kes tahab saada miljonäriks – kõik tahame, aga Martinit ennustame 
endi seast esimeseks. Liisbet on üks meie parimaid koomikuid, kel-
le naljad koolipäeva alati lõbusamaks muudavad. Mareti pulmakutset 
ootame aga esimesena. Titevarvastele kutsub meid esimesena ilmselt 
Karlo, kellega samal päeval sündinud Lisanne on väga-väga tugev ning 
Sandra terava keelega. Janar on klassi tugevaimate seas, Kaidot peame 

klassijuhataja Mall Aso

tagasihoidlikuks ja Karl-Richardi huumorit huvitavaks. Merily-Lisette 
on meie mällu sööbinud oma ainulaadse naeru ning aevastamisega. 
Ingrid tõstab meie tuju oma rõõmsameelsusega ja Kristin enda armsa 
olekuga. Pole võimalik vestelda Ailega nii, et teemaks ei kerkiks söök. 
Moeguru Gretet ning korralikku Pillerid on lausa lust klassiõdedeks ni-
metada. Pilledest rääkides on meil neid lausa kaks – peale Pilleri on ka 
Pilleriin, kes oma töökusega meid kõiki kadedaks teeb. Sarkastiliseks 
ning teravmeelseks neiuks on kujunenud Carol ja klubihundiks Birgit. 

Kuid kõige-kõige meeldejäävamaks inimeseks on meie praegune 
klassijuhataja Mall Aso. Meie klassijuhatajad Eve Kaljula ning Mall Aso 
on meid matemaatikaõpetajatena ratsionaalselt toetanud, inimeseks 
saamisel õiget suunda näidanud ning igati aidanud. Selle tulemusena 
on gümnaasiumit lõpetamas terve klass täiskasvanud inimesi, kes on 
valmis astuma oma senise elu kõige suurema sammu – meil tuleb 
hakata ise oma elu kujundama.

Mis on Sinu lemmikainetund Ülenurme Gümnaasiumis?
1. Ajalugu (26,3%) ja bioloogia (26,3 %).
2. Matemaatika (21,1%).

Kes on läbi aegade olnud Sinu lemmikõpetaja Ülenurme Güm-
naasiumis?
1. Bioloogiaõpetaja Marina Kamenskaja ( 33,3%).
2. Ajalooõpetaja Peep Reimer (26,3%).
3. Saksa keele õpetaja Karin Peda (14,3%).

Kõige naljakam mälestus…
• Kuidas klassiõde 12. klassi ees komistas ja nagu pingviin põrandal 

edasi libises.
• Siis kui õpetaja Külli Loosile nalja tehakse.
• Kui klassiõde tuli 4. klassis kooli meeste ülikonnaga.
• Igavahetunnine vetsus käimine #IfyouknowwhatImean
• Tüdrukute söögilauajutud, millest võiks omamoodi raamatu kirju-

tada.
• Iga koolipäev.
• Mihkel ütles algkoolis kogu aeg, kui kellelegi liiga tehti, et „ära 

nutma hakka“. See oli omamoodi haavav, aga tagantjärgi mõeldes 
naljakas.

• Õpetajate päev.
• Suhteliselt iga saksa keele tund.
• Rasmus üritas Mihklit ära kägistada kehalise kasvatuse tunnis.
• Meie koos veedetud aeg on üldjuhul alati naljakas.
• Kui üks õpetaja kõndis vastu arvutiklassi klaasist ust.
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12.B KLASS

Oleme väike, kuid tahtejõudu täis klass. Meist ükski pole allaandja. 
Üheskoos oleme sammunud oma gümnaasiumitee lõppu, et püüelda 
oma unistuste poole ja jõuda valitud eesmärkideni. Meil igaühel on 
isiklikud kordumatud mälestused Ülenurme Gümnaasiumis – kellel 
rohkem, kellel vähem. Alljärgnevalt esimene meenutamist väärt mä-
lestus käidud kooliteest:

Mirell: „Mu eredaim mälestus on hetk, kui ma 10. klassis koolis läbi 
ukse jooksin.“ 

Ragnar: „Nii äkki ei meenu midagi.“
Jan Keron: „Mäletan esimest koolipäeva väga hästi. Olin aktusel 

teadustaja ja hääldasin kooli direktori nime valesti. Hiljem kuulsin, et 
kõigile tundus see naljakas. Kellele ei tunduks? Läksin peale seda va-
lehääldust „lavalt“ maha ja vallavanem ütles mulle: „Eh, mul on ka 
direktori nimi segamini läinud.“ Hiljem selgus, et mind peeti uueks 
õpetajaks Ülenurme Gümnaasiumis.“

Piia: „Meid on klassis vähe ja meie suurepärane klassijuhataja Too-
mas Laan on meile õpetanud vaid kõike head ja sealjuures igas hetkes 
ja olukorras positiivseks jäämist ning kokkuhoidvust.“ 

Karl-Clemet: „Külli Loosi klassis Eesti lippu üles pannes eksisime 
värvidega: sini-must-valge asemel valge-must-sinine.“ 

Oskar: „Meie klassijuhataja on väga abivalmis, läks 9. klassis isik-
likult oma õpilastele järgi, kui nad helistasid ja avaldasid muret, et ei 
jõua õigeks ajaks eksamile. Nimed jäägu saladuseks.“ 

Moonika: „Kümnendasse tulles nägin väga palju õpilasi ja avastasin, 
kui suur meie klass oli. Kuna ise olin väiksema õpilaste arvuga koo-
list tulnud, siis vajas see veidi harjumist. Kohe alguses tutvusin uute 
klassikaaslastega ja leidsin kiirelt uued sõbrad. Kadri, Gerda ja Gerliga 
olen praeguseks juba peaaegu 3 aastat iga päev suhelnud. Tunnen, et 
leidsin sõbrad eluks ajaks.“ 

Egert: „Meil on väga tore ja ühtehoidev klass. Meenub, et 9. klas-
sis ütles kunagine klassivend keemiaõpetajale: „Kas kassiliiva tahate 
osta?“ ja sellest ajast hakkas õpetaja teda kutsuma kassiliiva Hendriks. 
Ülenurme Gümnaasiumist võtan kaasa vaid häid ja toredaid mälestusi.“ 

Britt-Marleen (Vaikib kõnekalt): ?
Mihkel: „Mulle väga meeldis, kuidas klassiga koos ekskursioonidel 

ja reisimas käisime, aga viimastel aastatel jäi seda üha vähemaks ning 
klass polnud enam ühtne.“ 

Mirell Hintser
Ragnar Jõesaar
Jan Keron Kalm
Piia Krela
Karl-Clemet Krier
Oskar Lehepuu
Moonika Pungar
Egert Pärsikivi
Britt-Marleen Rannula
Mihkel Reiljan
Gerda Saul
Daria Strelovskaya
Liisi Subbotšev
Kadri Talmeister

Vladislav Tomassov
Gerli Tumm
Deivi Tuusis

klassijuhataja Toomas Laan

Gerda: „Mul ei unune minu esimene keemia „viis“, mille ma 8. klas-
sis lihtsustamise eest sain, hiljem tuli neid teisigi.“ 

Darja: „Meie kallis klassijuhataja Toomas on kõige parem. Alati on 
toeks olnud ja koos minuga muretsenud.“

Liisi: „Meie klassis on väga erinevad inimesed, aga me oleme hak-
kama saanud, vaatamata kontrastidele. Meenub meie 10. klassi jõulu-
pidu, kus püüdsime koos kava teha, et kõik saaksid sellest osa. Minu 
meelest oli see väga vinge kava. Me hoidsime ühte ja seda on siiani 
hea meenutada.“

Kadri: „Kõige huvitavam mälestus Ülenurme Gümnaasiumis on 
seotud liftiga. Juba gümnaasiumi alguses oli plaan kooli liftiga sõit-
ma minna. See „unistus“ täituski, 18. aprill 2017, kui tutipäeval mina, 
Gerda, Gerli ja Moonika otsustasime meie kooli majandusjuhatajalt 
Evi Tapolt küsida luba. Ta oli lahkesti nõus ja lubas meil sõitma min-
na. Meie emotsioonid olid laes, lõpuks ometi saime kooli liftiga sõita. 
Nüüd võime rahulikult ja rahulolevalt kooliga hüvasti jätta.“ 

Vladislav: „Meil on hästi tore ja kokkuhoidev klass. Kui midagi tehti, 
siis ei mindud kohe kitule. Klassijuhataja on samuti tore ja abivalmis, 
alati kaitses meid.“ 

Gerli: „Kui ma 1. septembril 2014 kooli uksest sisse astusin, ei tead-
nud, mis juhtuma hakkab. Kõik oli nii uus ja ma ei teadnud peale Moo-
nika mitte kedagi. Moonikaga olime ka suhtlema hakanud alles suve 
lõpus, et koos uude kooli astudes toredam oleks. Peagi sain selgeks, 
et tegu on väga toredate inimestega, kellega need kolm aastat läksid 
kui linnutiivul.“ 

Deivi: „Kiidaks Ülenurme Gümnaasiumi kokkasid, kes tegid meele-
tult maitsvaid kodutoite, nende pärast tasus tunnitöö kiirelt ära teha, et 
järjekorras ootama ei peaks.“

Need olidki hetked ja mõtted, mis õpilastele esimesena meenusid. 
Loomulikult mõistame, et keskharidus on alles baasharidus, vunda-
mendile võib igaüks oma maja ehitada. Loodan, et igaüks leiab midagi, 
mis õnnestaks ja lubaks elu korda läinuks pidada. Täname kõiki kooli-
töötajaid toetuse eest! 

Mõtted jäädvustas Gerli Tumm.


