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Kõik koolilood on omavahel natukene sarnased ja natukene 
erinevad. Mina läksin kooli 1954. aastal. Praeguse lastepõlvkonna 
jaoks on see juba tõeline vana aeg. Palju oli siis teistmoodi kui 
praegu. Tol ajal polnud veel kompuutreid ega televiisoreid ega isegi 

mitte pastapliiatseid.
   Oma auto oli ainult mõnel üksikul perel. Eesti polnud 
iseseisev riik, vaid kuulus Nõukogude Liidu koosseisu. 
Õppisime palju Venemaa ajalugu ja lugesime õpikujutte 
õnnelikust elust Nõukogudemaal. Eesti Vabariigist ei 
tohtinud rääkida, jõulusid ei tohtinud pidada, sini-must-
valge värvikombinatsioon oli keelatud. See-eest õppisime 
kangelaspioneeride elulugusid, et kunagi nendesarnaseks 
saada.
   Ja ometi oli see kõik vaid pealispind. Tegelik koolielu 
veeres ikka omasoodu: oma väikeste igapäevasündmustega, 
oma murede ja rõõmudega, oma tülide ja leppimistega. 
Ja tegelik elu väljaspool kooli samamoodi. Nende 
kokkusobitamine polnudki nii raske, nagu nüüd tagantjärele 
paista võib. Ideoloogilistest õpikutekstidest hoolimata 
ei saanud meist nõukogude patrioote. Oma osa oli selles 

ka koolil, sest peale kohustuslike õppetundide toimus veel nii 
palju muud, millest märkamatult õppisime samamoodi kui 
kooliraamatutest.
   Imelik, tagasivaates ei juhtunud kooliaastatel kunagi midagi 
erilist, aga ometi hakkasime tasapisi maailmast paremini aru 
saama, muutusime vähehaaval targemaks.
  Just samamoodi nagu kõik lapsed kõikides koolides kõikidel aegadel.



A. JOHANSON «REHEPEKS MÕISAS».
ÕLI 1953



         MIDA lastele 
vanal ajal KOOLIST räägiti

Kooli mindi vanal ajal seitsmeaastaselt. Väikse-
mate laste elu oli rahulik, neid lasti niisama olla, 
neid koolijuttudega ei tüüdatud. Aga vaevalt oli laps  
seitsmeaastaseks saanud, kui täiskasvanud hakkasid 
talle koolijutte rääkima.

«Nüüd sa oled juba suur, nüüd sa lähed varsti kooli,» 
ütlesid täiskasvanud lapsele. «Koolis on tore käia,» kin-
nitasid täiskasvanud ühest suust. «Sa võid kanda kooli-
vormi ja koolimütsi. Sulle ostetakse portfell ja pinal. 
Sa saad oma tindipoti ja sulepea ja kaks isa kirjutus-
laua sahtlit oma kooliasjade jaoks.» «Koolis käimine teeb  
targaks,» ütles isa. «Kõik lapsed käivad koolis, kõigile  
lastele meeldib koolis käia,» teadis ema. Ainult koolipoisist 
vend muigas ega öelnud midagi.

Kui kooli, siis kooli, ju pidi nii olema, mis seal ikka aru-
tada. Koolilapsed olid suured ja kes ei oleks tahtnud suureks 
saada. Tegelikult polnud sul kooliminemise vastu midagi.

Aga ühel laupäeval tuli Merivälja-tädi külla ja ütles emale: 
«Vaene laps, varsti hakkab tal kooliorjus peale.» «Eks ta ole,» 
ohkas ema ega vaielnudki vastu. Sina oleksid pidanud olema 
õues, olid tulnud vaid kõrvaltoast hüppenööri võtma. Läksid 
hoovi peale tagasi ja hüppasid natuke aega, siis ei viitsinud 
rohkem. Süda valutas millegipärast. Polnudki nagu enam eri-
list tahtmist kooli minna. Mõtlesid: ei tea, kas koolis ka hüppe- 
nööriga hüpata lubatakse? Ja miks küll suured räägivad alati  
lastega ühtemoodi ja omavahel teistmoodi?

Üks oli siiski selge: kooliminekule vastu punnida pol-
nud mõtet. Kui täiskasvanud laste suhtes kord juba midagi 
otsustanud olid, siis nad selle ka täide viisid. Kooliorjusest 
polnud igatahes pääsu.

PUUST PINAL. 
SUUREMAS LAHTRIS ON 

SULEPEA JA PLIIATSID, 
VÄIKSEMAS 

KUSTUTUSKUMM  
JA SULED.

PORTFELL  
JA SUSSIKOTT. 

TINDIPOTT.

SULEPEA.

VANA AJA PLIIATSID. 
VANAL AJAL OLI MÜÜGIL PEAMISELT 
TUMEDAT VÄRVI PLIIATSEID.



Kuidas LAPSI vanal ajal 
  KOOLI PANDI

Vanal ajal polnud laste koolipanemi- 
sega muret, sest mingeid koolikatseid 
ei olnud. Seitsmeaastane laps tuli liht-
salt kevadel koolinimekirja üles anda 
ja esimesel septembril õigel ajal kohale 
saata. Lugeda polnud tarvis osata ja 
arvutada ka mitte – seda õpiti koolis. 
Mõni laps oskas küll juba ammu enne 
kooliminekut lugeda, mõni teine ajas 
aga veel tähedki segamini.

Enne koolinimekirja panekut arutasid ema ja isa, kas 
panna laps rajoonikooli või mujale kooli. Rajoonikool oli 
ligemal, aga vahel meeldis mõni muu kool vanematele roh-
kem – näiteks, kui rajoonikool oli eesti-vene segakool ja too 

muu kool oli Eesti ajal olnud hea kuul-
susega tütarlastekool, mis sest, et nüüd 
õppisid seal poisid-tüdrukud läbisegi.

«Hea kool küll, aga kole kaugel, 
kuidas ta üksi sinna läheb,» muretses 
ema. «Küll harjub,» teadis vend, kes 
käis kesklinnas endises poistekoolis. 
«Hommikuti võime ju koos minna. 
Segakooli mina oma last ei pane,» oli 
ka isa kindel.

EESTIAEGSE 
TÜTARLASTE ALGKOOLI 
II KLASS 1929.  
EESTI AJAL OLID KA  
POISTE-TÜDRUKUTE  
SEGAKOOLID, KUID 
KLASSID OLID POISTELE 
JA TÜDRUKUTELE SIISKI 
ERALDI.
ALGKOOLIS KÄIDI 
KUUS AASTAT.

ÕPETAJATE INSTITUUDI 
HARJUTUSKOOLI 

II KLASS 1947. A. 
OLI PRAEGUSES MÕTTES  

ELIITKOOL – SINNA  
VÕETI VASTU KATSETEGA,  

PIDI OSKAMA LUGEDA  
JA ARVUTADA. 

EESTI AJAL OLI SEE 
ÕPETAJATE SEMINARI  

ALGKOOL.

II TÜTARLASTE  
GÜMNAASIUMI  
(RAHVAS KUTSUS 
«RATSAGÜMNAASIUMIKS» 
NENDE TUTIGA 
KOOLIMÜTSI TÕTTU, 
PRAEGUNE INGLISE 
KOLLEDŽ) JUURES 
TÖÖTAV KAHEAASTANE 
TÄIENDUSKOOL – 
KODUMAJANDUSKOOL. 
1935.



Sellega oli asi otsustatud. Ise ei osanud midagi arvata ja 
ega keegi küsinudki. Hiljem, kui selgus, et onutütar Malle 
pidi ka samasse kooli minema, oli küll hea meel, et nüüd 
saab temaga iga päev koos olla. Kooliminek tundus seetõttu 
kohe palju huvitavam. Ja pikk koolitee oli igatahes põnevam 
kui naabertänaval koolis käimine.

Pikka kooliteed tuli enne kooliminekut ema-isaga harju-
tada. Et siit üle sõidutee ja sealt üle trammitee ning tingimata 
vaadata mõlemale poole. Enne vasakule ja siis paremale. 
Kui kummaltki poolt autosid ei tulnud, võis kiiresti üle tee 
minna. Kõige rohkem oli kooliteel kõnniteed, aga kõnnitee 
oli lihtne, seal polnudki midagi harjutada. Üle sõidutee olid 
varemgi üksinda läinud, kui raudteejaamas jäätist ostmas 
käisid. Kooliteel tuli minna kohe mitu korda järjest ja üle 
mitme tänava ja mitu korda tuli pöörata ka. Raudteejaamast 
tuli mööda minna ja pikast tiigist ja Kastani puiesteest ja 
kahe torniga kirikust. Arvasid juba, 
et koolitee ei lõpegi ära, 
aga viimaks jäi isa ühe 
kolmekordse suurte 
akendega kivimaja ette 
seisma. «See ongi sinu 
koolimaja,» ütles isa. 
«Seda teed tuleb sul nüüd 
üksteist aastat käia.»

JÕGEVA MAAKOND, 
TORMA VALD, 
KÕNNU ALGKOOL.  
1950.

MAAL OLID KÕIKIDES 
KLASSIDES POISID  
JA TÜDRUKUD SEGAMINI.
SAGELI OLID SAMAS 
KLASSIRUUMIS KOOS KA 
ERINEVA VANUSEGA  
LAPSED, EHK TEISISÕNU 
MITME KLASSI TUNNID 
TOIMUSID ÜHEAEGSELT 
SAMAS KLASSIRUUMIS.

KOOLIVORMI MAAL 
EI OLNUD – IGAÜKS 
KANDIS SEDA, MIS TAL 
SELGA PANNA OLI.

ÄÄRELINNA KOOLIMAJA.

KESKLINNA KOOLIMAJA,
PRANTSUSE LÜTSEUM.



Miks RAGULKAD vanasti  
koolis ÄRA KEELATI

Vanal ajal olid koolis üksvahe moes ragulkad. Ragulkad 
olid nii poistel kui tüdrukutel. Ragulkaga lasti teisele vastu 
selga või kukalt. Kes pihta sai, lasi vastu. Enamasti sihtisid 
alguses poisid tüdrukuid, aga vahel alustasid hoopis tüd-
rukud.

Kõige lihtsama ragulka sai tavalisest valgest pesukummist. 
Pesukummi oli ema õmbluskarbis tavaliselt terve suur rull. 
Rullist tuli lõigata paraja pikkusega kummijupp, sõlmida 
selle mõlemasse otsa aasad, pista nimetissõrm ja keskmine 
sõrm aasadest läbi ning ragulka oligi valmis. Pesukummist 
ragulka oli siiski natuke kohmakas. Kui kiskusid pesukummi 
või tripi seest peenikesed kummid välja, sai hoopis parema 
ragulka, aga peenikene kumm läks jälle kergemini katki.

«Need pole kellegi ragulkad, need on näpukummid,» 
põlastas Ingo tüdrukute ragulkasid. Tema ja mõned teised 
poisid tegid ragulkakummile veel traadist saba taha, et oleks 
parem käes hoida ja sihtida. Laskemoonaks olid ragulkadel 
pisikesed paberkonksud, neid hoidis igaüks alati taskus 
varuks. Konkse oli lihtne juurde teha, selleks tuli kitsas 
pabeririba kokku rullida ja pooleks murda. Mida tihedamalt 
rullisid, seda kõvem konks tuli. Tüdrukute konksud olid 
enamasti pehmed, poiste omad kõvemad. Kõvema konksuga 
oli valusam pihta saada. Vahel tegid poisid endale kodus ka 
traadist konkse. Traadist konksud olid koolis keelatud, sest 
nendega lastes võis teisele tõsiselt viga teha. Poisid siiski ei 
hoolinud alati keelust ja võtsid vahel ikkagi traadist konkse 
kooli kaasa.

Kord vahetunnis lasi Toivo Heikile traadist konksuga 
kogemata silmanurka. Silmanurk läks veriseks ja silm hak-
kas vett jooksma. Heiki viidi arsti juurde ja Toivo direktori 
juurde. Toivo isa kutsuti kooli, kõik ragulkad käsutati õpe-
taja lauale ja igasugune laskmine keelati koolis karmilt ära. 
Mõnda aega keeldu kuulati, siis tulid ragulkad pikkamööda 
jälle tagasi. Endist hoogu ei saavutanud ragulkamäng siiski 
enam kunagi.

TÕELINE RAGULKA (KADA). 
TRAADIST NÄPUKAS.

TÜDRUKUTE KONKS.
POISTE KONKS 
(RULLIMISEL NIISUTATI 
PABERIT SÜLJEGA).

TÜDRUKUTE LASKMISVIIS.

POISTE LASKMISVIIS.

TRAADIST KONKSUD. 
KASUTATI ALUMIINIUM-  
JA VASKTRAATI.



Ingo oli väikest kasvu poiss. Ta oskas juba ammu enne 
koolitulekut lugeda ja oli lugenud läbi ka palju niisugu-
seid raamatuid, mis ei olnud lasteraamatud. Tunnis armas-
tas Ingo rääkida igasugustest asjadest, mida ta raamatutest 
teada oli saanud. Näiteks, miks Napoleon kaotas Waterloo 
lahingu ja mis on indiaani hõimude nimed. Õpetajad kuulasid 
vahel Ingo jutte huviga ja kiitsid teda, vahel aga käskisid 
tal lobisemise asemel ülesantud koolitükke vastata. Aabitsa 
ja lugemiku oli Ingo kohe sügisel läbi lugenud, hiljem ta 
neid enam avada ei viitsinud. Seepärast ei osanud ta ka alati 
vastata, mida õpetaja tahtis, ning ta hinded polnud kõige 
paremad. Matemaatikaga ei saanud Ingo hoopiski hakkama, 
see teda ei huvitanud. Kodused arvutusülesanded kirjutas 
Ingo tavaliselt enne tundi teiste pealt maha. 

Mõnikord puudus Ingo koolist, aga pärast vabandustõen-
dit ei toonud, ütles, et emal polnud aega kirjutada. Ühel 
päeval, kui Ingot juba teist päeva koolis polnud, läks õpetaja 
teda koju vaatama. Ta leidis Ingo diivaninurgas istumas ja 
Victor Hugo «Hüljatuid» lugemas. Ingo ütles õpetajale, et 
tal pole enne aega kooli tulla, kui raamat läbi saab. Ingo 
asemel tuli õhtupoolikul kooli hoopis Ingo isa. Ingo isa läks 
direktori kabinetti ja oli seal tükk aega. Järgmisel päeval oli 
Ingo ise ka koolis. 

Väiksest kasvust hoolimata oli Ingo nobe kaklema. Koolis 
tekkis tal sellepärast alatasa pahandusi. Kui Ingo rusikatega 
vehkles, tõusis tal juuksetukk peas püsti just nagu kukel. 
Teistel oli tegu, et end tema hoopide eest eemale hoida. Ingo 
päevik oli täis märkusi: «Ingo kakleb.» «Ingo lõi Andrest.» 
«Ingo jooksis vahetunnis.» Aga ega neist märkustest mingit 
kasu polnud, Ingo kakles, lõi ja jooksis endiselt edasi. 

Ühel päeval puudus Ingo jälle koolist. Kui ta järgmisel 
hommikul klassiruumi tuli, oli tal silma all verevalum ja 
huul lõhki. «Kaklesime oma tänava venkudega,» seletas Ingo 
teistele uhkelt. «Aga nad said!» Õpetajale ütles ta ainult: 
«Võõrad poisid tulid tänaval kallale.» «Miks nad alati just 
sinu kallale tulevad?» ohkas õpetaja.

FANTASTILINE PÕNEVIK  
AASTAST 1954.

POPULAARNE 
RAAMATUSARI
«SEIKLUSJUTTE MAALT 
JA MERELT» 
1956. JA 1957. AASTAST.

POPULAARNE 
JUTURAAMAT  
1957. AASTAST.

Miks INGO vanasti 
koolist PUUDUS

«KAPSAKS» LOETUD 
NOORSOORAAMAT. 

1954. AASTAST.



Vana aja koolipingid nägid kõik ühesugused välja: laud 
ja iste külje pealt ühendatud, lauaplaat natuke kaldu ja kahe 
klapiga. Siiski peeti mõnda pinki paremaks kui teist. Kas 
pink oli hea või halb, olenes pingi asukohast klassis.

Vanasti oli igas klassiruumis kolm pingirida: aknapoolne, 
keskmine ja uksepoolne. Igas reas oli kuus või seitse pinki. 
Igas pingis istus kaks last. Kõigi kolme rea esimestes pinki-
des istusid vanal ajal «paikad», ulakad poisid ja need, kelle 
silmad olid nõrgad. Nõrkade silmadega lapsi käskisid ette 
istuda emad, «paikad» istusid sinna ise ja ulakad poisid 
käsutas tagantpoolt oma silma alla klassijuhataja.

Tagumistes pinkides istus kirju seltskond: seal oli nii 
häid kui halbu õpilasi, nii poisse kui tüdrukuid. Tagumiste 
pinkide asukaid ühendas see, et peale koolitöö oli neil tunnis 
sageli ka muid tegemisi käsil.

Keskmistes pinkides istusid keskmised õpilased.
Vanal ajal toimusid kõik tunnid samas klassiruumis. Et 

endale terveks aastaks hea pink saada, oli vaja esimesel sep-
tembril hästi vara kooli tulla. Esimese klassi lapsed arvasid 
alguses, et kõige paremad on esimesed pingid, sest sealt näeb 
hästi tahvlile ja kuuleb, mida õpetaja räägib. Peagi selgus 

VANA AJA KOOLIPINK. 
KÕIGE VANEMAT SORTI 
PINKIDEL LAUAKLAPPE  
POLNUDKI.
ENAMIK VANA AJA 
KOOLIPINKIDEST OLID  
PÄRIT «EESTI AJAST».
MAHAKIRJUTAMISEKS TULI 
RAAMAT SAHTLIST NATUKE 
VÄLJA LIBISTADA JA  
PÕLVEDEGA KINNI HOIDA.

Missuguses KOOLIPINGIS vanasti          KÕIGE PAREM istuda oli 

KÕRVAL OLEVAL PILDIL: 
VANA AJA LASTE EMAD 

KOOLIS.

UUEMAT SORTI 
VANA AJA KOOLIPINKIDEL 
OLID LAUAKLAPID SUUREMAD.
ASJU OLI PANNA JA VÕTTA TUNDUVALT PAREM, 
AGA RAAMATUSSE PIILUDA PEAAEGU VÕIMATU.



VANA AJA 
KOOLIPINGID OLID 
ÕLIVÄRVIGA VÄRVITUD.
TAVALISELT OLID NAD KAS 
PRUUNID VÕI ROHELISED.
KORD AASTAS, TAVALISELT KEVADEL PESTI LAUAD 
PESUPULBRIGA JA KRAABITI ŽILETTIDEGA PUHTAKS.
PAARI AASTA TAGANT AGA VÄRVITI UUESTI ÜLE.

PORTFELL

KESKMISE VANUSEGA VANA AJA KOOLIPINKIDEL 
OLI VÄIKE LAUAKLAPP. KUI SEDA PARAJALT KERGITADA, SAI SAHTLIS 
OLEVAT RAAMATUT VÕI VIHIKUT MAHAKIRJUTAMISEKS KASUTADA.

ÕNARUS SULEPEA JAOKS

TINDIPOTT

RUMAL KIRI 
LAUAPLAADIL

HINGEDEL LAUAKLAPP

Missuguses KOOLIPINGIS vanasti          KÕIGE PAREM istuda oli 

JALATUGI

aga, et õpetajagi näeb ja kuuleb kõige paremini just esimeses 
pingis istujaid ja keelab kohe, kui juttu ajad. Maha kirjutada 
kontrolltöö ajal esimeses pingis ka ei saanud. 

Tagapool läks asi vähehaaval paremaks. Neljandas pingis 
polnud juba väga vigagi. Kuulsid õpetaja seletusi ja said 
natuke ka muude asjadega tegeleda. Aga ikka jäi veel selja 
taha liiga palju neid, keda ei näinud. Alailma oli vaja end 
ümber pöörata, kui kostis mõni sosin või naeruturtsatus. 

Viimasest pingist oli hea ülevaade tervest klassist ja õpe-
taja jäi kõige kaugemale. Kui sättisid end teiste selja taha, 
siis klassi eest vaadates sind ei paistnudki. Tahvli peale kir-
jutatu viimasesse pinki ka kõige paremini ei paistnud, aga 
kui püsti tõusid, nägid ikka. Viimases pingis sai rahumeeli 
jutukat lugeda või järgmiseks tunniks õppida. Kui istusid 
aknapoolses reas, võisid aknast välja vaadata ja omi mõt-
teid mõtelda, sel ajal kui teised ees vastasid või õpetaja uut 
osa jutustas. Vahel juhtus, et unustasidki end pilvi 
vahtima ning klass su ümber ja kõik, mis seal 
toimus, läks natukeseks ajaks päriselt 
meelest.


