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Pärnu Kuninga Tänava Põhikool on mulle andnud tugeva aluse edaspidiseks eluks. Võlgnen pal-

jud oma teadmised nii õpetajatele kui ka klassikaaslastele, kellega olen esimesest klassist saati 

vahvaid mänge mänginud. Kõige paremini on mul meelde jäänud kaheksandast klassist saati iga 

vahetunni ajal pinksi harrastamine. Seda sellepärast, et seal sai alati nalja ja vahetevahel ka valu 

tunda. Loodetavasti suudab PKTP säilitada oma staatuse parima põhikooli näol Pärnus. 

 

Ago Hugo Altjõe, 9.c 

Need üheksa aastat, mille lõppu ma nii väga ootasin, ongi 

läbi saamas. Lõpusirgel seistes ei tahakski viimast sammu 

astuda. Selle pika, aga kohati väga kiiresti läinud aja jooksul 

olen kogenud õppimist ja õpetamist, aitamist ja abi saamist, 

toetamist ja toetust. Veetsin oma klassiga uskumatult palju 

toredaid aegu, kõige paremini jääb meile kõigile ilmselt 

meelde 6. klassis tehtud klassireis Jõulumäele. Aga peale 

selle kõige toreda nalja ja pulli oli ka raskemaid aegu, kõige 

raskem oli 8. klass, aga siis tuli end kokku võtta ja vajalik 

ära teha. Lõpureis oli lit!!! Ma soovin kõigile teistele oma 

klassikaaslastele veel palju arenemist ja kogemusi, seiklusi 

ning uusi sõpru! 

Katriin Kuusk, 9.s 

 

Üks osa koolist on nüüd lõpuks läbi. Selle üheksa aasta jooksul sai tehtud palju nalja ja vähe tööd. 

Selle üle olen uhke, et suutsin koos oma sõpradega igal koolipäeval teha midagi meeldejäävat. 

Mäletan, kuidas Steveni ja Timiga viskasime juustu koolis ja sain selle eest kiituse. 

Rasmus Luige, 9.c 

Jagame teiega 2022. a  9. klasside lõpetajate  

mälestusi ning mõtisklusi nende kooliaja kohta.  

Head lugemist!  
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Need üheksa aastat siin koolis on olnud toredad, õppimisrohked ja 

tegevusterohked. Arvan, et toredaim hetk oli kooliball, kus 

inimesed tantsisid, nautisid ja olid kõigiga koos. Soovin tänada 

oma koolikaaslasi ja õpetajaid nende kogemuste ja toredate aastate 

eest. 

Kirke Leen Kivi, 9.c 

 

 

 

Üheksa aastat on siin koolis väga kiiresti läinud. Mäletan, kuidas esimeses klassis vaatasin ühek-

sanda klassi õpilastele alt üles ja mõtlesin, kui suured nad on. Nüüd on aga vastupidi, kõik on nii 

väiksed ja mina olen hoopis see suur üheksanda klassi õpilane. Aeg läheb kiiresti! 

Veli Johan Veer, 9.c 

 

 

 

 

Ma mäletan seda nii hästi, kui esimeses klassis kirjutasime 

enda tuleviku-minale kirja, mida me endast ootame, kui 

üheksanda klassi lõpetame. See aeg tundus miljardite aastate 

kaugusel olevat, aga ometigi on see nüüd käes. 

Mälestused, kus sai palju naerda ja olukorrad, kus sai ka pi-

saraid valada, jäävad kõik seljataha. Jään oma imelist klassi 

väga igatsema ja ka seda peeglit. �  

 

Rebeka Rosenstein, 9.c 
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Mäletan esimest klassi, kui olin vaimustuses 9. klassi õpilas-

test. Mõtlesin, et wow, kui täiskasvanud ja lahedad ning as-

jalikud nad on. 

Nüüd olen ise jõudnud sellesse staatusesse meie koolis, 

väikesed silmitsevad mind suurte silmadega. Aga nüüd ma 

saan aru, ei ole me nii suured ja asjalikud midagi, ikka sa-

masugused kolajad ja tatikad kui varem. Ainult natuke tuli 

kasvu ja kohustusi juurde. 

Meie klass on ikka paras puuviljakompott, mille iga kom-

ponent eraldi on unikaalne ja täiuslik, kuigi kui kõik kokku 

segada, tuleb selline безобразие (segadus), millest aru saa 

keegi. Aga see ei tähenda, et me ei ole hea kooslus, meie 

klassiga oli alati tore vaatamata lahkhelidele ja erinevustele. 

 

Jackline Kändma, 9.s 

 

Ma mäletan, kui olin veel algklassides ja natukene eputasin oma käekellaga teiste ees. Ühel klassi-

vennal viskas see üle ja ta viskas selle vetsupotti, kui oli kehalise tund. Pärast seda olin pahane ta 

peale, aga klaarisime olukorra ära.  

Sellest hoolimata olid algklassid lõbusad ja põhikool ka täitsa okei. Lõbus oli ka see, kui oli “Too 

kõik peale koolikoti” päev ja ma tõin puldika, millega lasin klassivennal sõita korra. Selle ajaga 

suutis ta paar tüdrukut pritsida mudaga täis. Küll oli lõbus päev! 

Yippee-ki-yay, I'm out of here! 

 

Kristjan Kivi, 9.s 

 

Üheksa aasta jooksul on meil olnud palju põnevaid klassireise. Vii-

mastest klassidest mäletan reisi Rummu karjääri juurde ja matka 

Jaansoni rajal. Õpetaja Katriniga käisime tihti klassireisidel metsas. 

Ka tavalistel koolipäevadel on meil väga lõbus olnud. Esimesena 

tulevad meelde igapäevased pinksimängud ja algklassides peetud 

klassiõhtud. 

Siim Saarse, 9.c 
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Lahkudes Kuninga koolist jään eriti mäletama 

mõnda toredat inimest, kes siin koolis on. Esiteks 

meie algklasside klassijuhataja Katrinit, kes tegi 

meie tunnid alati lõbusaks ning temaga käisime 

paljudel põnevatel klassireisidel. Meie kooli 

söögitädid on tõesti toredad. Olid ühed vähestest, 

kes terele vastasid ka tervitusega. Lisaks tahaksin 

tänada ka Liina Õmblust, kes alati appi tuli, kui 

mul kooliasjad käest läksid, aitäh! 

 

Loreli Arukase, 9.c 

 

 

Olen õppinud siin koolis kaheksa toredat aastat. Ma olen õnne-

lik, et mind just sellesse klassi pandi, kus ma käin, sest mul on 

olnud koos klassikaaslastega imeline aeg siin koolis. Minu klass 

on abivalmis ja lõbus, meil on hea huumorisoon ning alati saab 

nalja.  

Kõige meeldejäävamad seiklused on kindlasti klassireis Jõulu-

mäele, lõpureis Saaremaale ning muud ekskursioonid. Ka alg-

klassi aeg oli omamoodi huvitav. Juhtus palju erinevaid olu-

kordi, millest siin rääkima ei hakkaks.  

Eks me kõik oleme oodanud kooli lõppu, kuid nüüd olles siia 

välja jõudnud, ei tahaks üldse Kuninga koolist minema minna. 

Kui välja jätta stress ja pinge, siis on olnud meeldejääv kooliaeg, 

mida ma kunagi ei unusta. 

Berit Rünkjanen, 9.s 

 

Üheksa siin õpitud aasta jooksul on juhtunud palju huvitavad sündmusi. Enim on mulle meelde 

jäänud huvitavad klassireisid ja pinksimängud. 

Erki Roosme,  9.c 
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Põhikool ongi lõpusirgel, olen saanud juurde palju sõpru, mälestusi 

ning ka tarkust. Parim mälestus on, kui mina, Steven ja Rasmus käi-

sime Jõulumäel klassireisil ja kutsusime sinna enda head sõbrad 

Priidu ja Teedu, kes tulid autodega meile järele ning läksime Võiste 

vahele põiki laskma ja hiljem tulime tagasi Jõulumäele. 

Tim Martin Siling, 9.c 

 

 

 

 

Üheksa aastat siin koolis on lõppenud. On tore, et saab elus 

edasi liikuda, aga samas ka väga kurb, sest ei näe enam oma 

klaasiperet. On kogunenud ka palju mälestusi, näiteks kui 

klassiõde käis purskkaevus riietega ujumas, kõik klassiõhtud 

ja koosviibimised olid alati toredad ning sai palju nalja vi-

satud. Tean igat kooli käiku ja pragu, olen isegi pööningul 

käinud, kus oli luukere. Kuninga kooli koristajad ja koja-

mehed on kõik väga armsaks saanud ja jään neid kindlasti 

igatsema. Kindlasti ei saa ka unustada õpetaja Ege Juurikat, 

kes oli alati abivalmis ja tegi asjad hästi selgeks. Üheksas 

klass oli tore seepärast, et siis olime koolis kõige vanemad.  

Annabel Linnuste, 9.c 

 

 

Üheksa aasta jooksul on meie klassis ja koolis palju toimunud. Kõige 

meeldivam väljasõit, mida mäletan, oli meie klassiga ööbimine Jõekää-

rus. Seal tegime veesõda, ujusime ning mängisime jalgpalli. 

Algklassidest mäletan ainult seda, kuidas tervel klassil olid pillitunnid 

ning õpilased pandi gruppidesse erinevaid instrumente mängima.  

Roby Mikson, 9.c 
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Selle üheksa aasta jooksul olen tutvunud paljude erinevate ja huvitavate 

inimestega, kellega pole kunagi igav hakanud. Siin on saanud palju nalja 

ning loodud palju häid mälestusi. 

Mulle endale on südamelähedased koolidevahelised spordivõistlused, 

kust tihti tulime tagasi karikate ja medalitega. Minu isiklikud lemmikud 

olid pendelteatejooksud ja rahvastepallivõistlused. 

Meeldejäävad on kindlasti ka huumorirohked koolitunnid õpetaja Urma-

sega ning põhjuseta naerukrambid, mis tekkisid tundides, kus oleks 

hoopis pidanud väga vaikselt olema. Ei saa jätta mainimata ka klassi-

ekskursioone, mis mitte ainult ei olnud lõbusad, vaid lisaks päästsid 

meid koolitundidest. 

 

Hans-Henrik Põldaru, 9.s 

Üheksa aastat siin põhikoolis on lõppemas ning nende aastate jooksul on palju juhtunud. Kaks mi-

nu kõige lemmikumat sündmust olid klassiöö ja telkimine Jõekäärus. Klassiööl kummitati meid 

poole ööni ning keldris pandi nõidusi peale. Jõekäärus saime igasuguseid asju tehtud, näiteks 

käisime kanuudega sõitmas ning suutsime kõik viie minuti jooksul ümber käia nii, et olime ta-

gurpidi mudases vees. Õhtul ei saanud klassijuhataja meid magama, sest nalja sai seal liiga palju. 

Need kollitused, mudased kanuusõidud ning muud toredad sündmused jäävad heas mõttes kind-

lasti kauaks meelde. 

Eliise Rannula, 9.c 

 

Imelik on mõelda, et meie klass ei ole enam kunagi kõik koos 

ühes tunnis. Me aitasime alati üksteist ja olime kokkuhoidvad. 

Meil on olnud palju naljakaid hetki ja tegime klassireisid alati 

koos lõbusaks. Kindlasti jään neid kõiki igatsema ja loodan, et 

saame ikka vahepeal kokku.  

Mäletan, kui alustasime 1. septembril kooliga ja ma ootasin 

klassis oma pingis neid lapsi, kes minu klassi tulid Nii veider 

oli mõelda, et pean ülejäänud üheksa aastat nendega koos veet-

ma. 

Emma Väljaäär, 9.s 
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Mul on oma klassiga väga palju armsaid mälestusi, kuid kõige 

eredamalt meenub mulle meie viienda klassi esimene reis. See oli 

sügisel ning me käisime Tallinnas. Kõik oli väga lõbus ning esma-

kordselt lubati meile ka omaenda vaba aega kaubanduskeskuses. 

Naljakaks tegi aga olukorra see, et see vaba aeg oli 30 minutit Järve 

Keskuses ning selle ajaga jõudsime me ära käia ainult toidupoes. �  

Sellele vaatamata oli väga lõbus ning see naljakas seik jääb mulle alati-

seks meelde. 

 

Annabel Riismaa, 9.c 

 

 

Minu tore mälestus klassiga on seotud Jõekääru väljasõiduga, saime 

nautida üksteise seltskonda ja koos toredasti aega veeta. Kõige enam 

jäi mulle meelde kanuumatk ja selle juures jäi eriti meelde see, kui-

das ühtede klassikaaslaste kanuu ümber käis ja selle tagasi õigetpidi 

saamine oli paras väljakutse. 

See oli minu kõige lemmikum ja meeldejäävaim klassireis. 

 

Matthias Kuusk, 9.c 

 

 

 

Kõige meeldejäävaim hetk põhikoolist oli klassireis Rummu karjääri.   

Parim osa sellest reisist olid Tarmo tehtud pannkoogid. Lisaks sai tehtud 

palju nalja koolisööklas ning oldud jalgpalliplatsil Rasmuse ja Timiga. 

See kool jääb mulle kindlasti terveks eluks meelde kui kihvti koolina. 

Suur tänu mu toredale klassile ja ägedatele õpetajatele. 

Steven Valtšuk, 9.c 
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Mäletan esimest klassi suhteliselt halvasti. Esimene mälestus, mis kohe 

meelde tuleb, on see, kui ma esimeses klassis hinde “4” pärast nutma 

hakkasin ja emale helistasin. Teine asi, mis meelde tuleb, on see, kuidas 

ma oma sõbranna toolilt alla lükkasin inglise keele tunni ajal. Ma täpselt 

ei mäleta miks, aga õpetaja oli pahane pärast.   

Kindlasti jään igatsema paljusid õpetajaid, kuna olen nendega koos ol-

nud peaaegu üheksa aastat. Eriti jään igatsema õpetaja Ly Suursilda. 

 

Kerike Krantsman, 9.s 

 

 

 

 

 

Mulle tuleb meelde, kuidas väiksena mööda koolimaja klassikaaslasi taga 

ajasin. Istusime vahetundides üsna vähe oma telefonides, sest meil polnud 

seal väga midagi teha. Mu lemmiktund oli kehaline kasvatus, kus ma 

tahtsin alati rahvastepalli mängida. 

Väga tore mälestus on õpetaja Leost ja maletundidest, mida ta andis. 

 

Rasmus Prangli, 9.s 

 

 

Need üheksa aastat on olnud ikka väga huvitavad. Olen siin koolis käinud üle poole oma elust. 

Siin koolis on meil klassiga väga palju nalja saanud. 

Mulle meenub, kuidas mina ja mõned klassivennad otsustasime, et kuna keemiaklassi uks on kin-

ni, tuleb ronida sisse läbi akna. Kuigi me olime väga korralikud, sai õpe-

taja pahaseks ning saatis meid direktori juurde. Saladuskatte all võin öel-

da, et mõned pääsesid ka karistusest, kuna nad peitsid õpetaja eest. Hiljem 

me kõik naersime selle üle, sest see oli nii absurdne sündmus ja arvata-

vasti naljakaim märkus, mis me kõik olime saanud. 

Andri Libert, 9.s 
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Üheksa aasta jooksul on meil klassis palju naljakaid seikasid juhtu-

nud. Kõige meeldejäävam on aga see aeg, kui me algklassides igal 

vahetunnil “Charlie-Charlie” mängu mängisime. Ma mäletan ikka 

veel, kui hirmunud kõik olid, kui pliiatsid laualt maha kukkusid. 

Heti Laanemets, 9.c 

 

 

 

 

Ma olen siin koolis käinud juba üheksa pikka aastat, kuid see pole 

olnud ainult vaeva ja raskusi täis, palju rohkem on olnud naeru ja 

lõbu. Ma ei saa öelda midagi halba oma klassikaaslaste kohta. 

Nad on toetanud mind ja olnud mulle sõbraks. Mulle meenub üks 

talvine päev, kui ma lükkasin ühe klassikaaslase lumme pikali ja 

selle eest lükkas teine mind ka lumme, aga ta lükkas mind nii 

tugevalt, et mul läks koolikott üle pea ja ma lendasin uperkuuti 

lumme ja mul võttis veits aega, et püsti tõusta. Sel ajal see polnud 

eriti naljakas, aga tagasi vaadates see oli ikka päris naljakas. 

Madis Märten Reining, 9.s 

 

 

Tänan kõiki klassikaaslasi, kes on mind nende aastate jooksul aidanud, ning õpetajaid, kes on alati 

toeks olnud. Kõige rohkem on meeles, kuidas alg-

klassides alati vahetunnis õue jooksime, et mängida 

“Tukikat”. Neid mälestusi on palju ja kõik ei tulegi 

kohe meelde, kuid jään kõiki meie ühiseid seiklusi 

igatsema ja loodan, et meie teed ristuvad veel. 

 

Liise Väliste, 9.c 
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Ma mäletan, kuidas õpetaja Elje köögis oli kõige parem teha kiir-

nuudleid ja apelsine süüa. Pole peale söömise seal klassis vist 

muud teinudki. Sain viimase aastaga kaks head sõbrannat enda 

kõrvale. Mäletan igat hetke nendega, kui me olime sööklas või kui 

jalutasime mööda klassi ringi ja rääkisime üksteisega.  

 

Amelia Vaino, 9.c 

 

 

 

 

 

Parim osa Kuninga koolis käimise juures oli minu jaoks minu 

klass. Tulin siia kooli viiendas klassis, siis kui kõik alles hak-

kasid põhikooliga harjuma. Nende viie aasta jooksul on meie 

vahel palju tülisid olnud, aga need hetked, mis minu jaoks kõi-

ge rohkem loevad, on need ühtehoidvad ja hoolivad hetked. 

Minu lemmikosa siin koolis käimise juures oligi see hetk 

üheksandas klassis, kui märkasin, et oleme hakanud suureks 

saama ja vanu konflikte unustama. Koolist lahkudes jään ma 

alati 9.c klassi mäletama kui gruppi tarku, sihikindlaid, tore-

daid ja abivalmeid inimesi. Ma loodan, et kõiki meie klassis 

saadab edu ja nad leiavad elus selle, mida nad soovivad. 

Miira Vara, 9.c 

 

Kuninga koolis olen käinud üle poole oma elust. Siit lahkudes jään kindlasti igatsema oma fantas-

tilisi klassikaaslasi ja õpetajaid. Sellest koolist jääb mulle alati positiivne ja lõbus mälestus. Minu 

lemmikmälestus on võibolla õpetaja Helle Õige juures matemaatikavõistlusteks harjutamine. 

 

Uku Kütt, 9.s 
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Meie klassil on palju mälestusi klassireisidest, kuid üks lem-

mikuid oli, kui klassiga Naissaarele sõitsime. See kohutav, 

aga meeldejääv loksumist täis paadisõit sinna ja tagasi jääb 

alatiseks meelde. Mäletan, kuidas  külma ilmaga mööda 

Naissaart kondasime ning seal süüa tegime.  

See oli üks mälestus mitmetest, mis meil nende aastatega 

klassiga tekkis. Jään igatsema neid mälestusi ja inimesi, kel-

lega need tekkisid. 

 

Angelica Kadaru, 9.c 

 

 

 

 

See kool on mulle andnud üheksa aastat mälestusi ja palju uusi sõpru. Olen näinud tervet enda  

klassiperet kasvamas sellisteks, nagu nad praegu on. Meie klass hoiab kokku ja toetab üksteist. 

Igast reisist on toredaid, naljakaid mälestusi. Ka igasuguseid rumalusi oleme korda saatnud, kuid 

mõne aasta pärast naerame nende üle. Mul on kahju, et meie klass nüüd laiali läheb, kuid oleme 

kasvanud suureks ja jääme üksteise mälestustesse igavesti alles! 

Margareth Proos, 9.c 

 

 

Üheksa aasta jooksul on koolielu olnud väga aktiivne. Nende aastate 

käigus on tekkinud palju erinevaid mälestusi. Esimesena tuleb meelde 

mulle, kui mina ja mu klassivend Hans võrdlesime, kummal meist on 

parem käekiri. Tegime asja põnevamaks nii, et võitja saab kahelt  

klassiõelt põsemusi. Ma kaotasin, nagu arvata oli, ja muutusin kur-

vaks. Hans aga loobus võidust ning päev lõppes minu jaoks õnne-

likult. 

Tambet Song, 9.s 
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Olen siin toredas koolis käinud viiendast klassist alates. Emotsioonid sellest on jäänud positiivsed, 

sest klassikaaslased on toredad ja saab palju nalja. Jah, see on kurb, et meie teekond siin koolis 

saab otsa, kuid mõne klassikaaslasega saab kohtuda ka järgmises koolis. 

On olnud tore käia koos väljasõitudel ja koos olla. Meie klassijuhataja Aili Vunk on aidanud palju 

probleeme lahendada ja on olnud kogu klassile toeks. Mu parim otsus siin koolis oli see, et ma  

valisin saksa keele.  

Hüvasti klassikaaslastele ja head elu, millalgi kohtume kindlasti taas! 

Aron Lootus, 9.s 

 

Kätte on jõudnud 9. klassi lõpp. Äärmiselt kurb on see, et ei näe siin olevaid toredaid õpetajaid, 

kes on alati kuulanud meie muresid ja meid õpetanud. Kõige rohkem hakkan puudust tundma oma 

klassist, kes on alati vingerpussi tegijad. Kindlasti hakkan ka igatsema aegu, kus olime väikesed 

ning mängisime õues letsu. Jään tõesti teid igatsema ja loodan, et varsti kohtume ja meenutame 

koos neid vanu aegu.  

Helena Raik, 9.s 

 

Need üheksa aastat on möödunud väga kiiresti. Selle aja jooksul on 

mulle kõige meeldejäävamad hetked olnud klassiöö, kus kuulsime 

õudusjutte meie koolist, Jõekääru külastamine, kuhu jäime ööseks 

telkima, ning kooliball. Samuti on mulle varasemast ajast meelde 

jäänud algklassis tehtud toredad matkad ja ekskursioonid.  

Tahaksin tänada kõiki oma klassikaaslasi ja õpetajaid selle toreda 

koosveedetud aja eest. 

 

Eneli Pähkel, 9.c 
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Pärnu Kuninga Tänava Põhikool on arendanud minu mõtlemis- 

ja suhtlemisoskust, mis tulevad edasises elus kindlasti kasuks. 

Tänu sellele koolile on mul lihtne edasi õppima minna, sest see 

on aidanud mul õpilasvõistlustel edukalt osaleda ja selle käigus 

gümnaasiumidele silma jääda. Kõige paremini on mul meelde 

jäänud pinksi mängimine, sest ei möödunud ühtegi vahetundi 

ilma selleta. 

Aaron Unt, 9.c 

 

 

 

Üheksa aasta jooksul olen Kuninga koolist saanud väga palju häid mälestusi. Kõige meelde-

jäävamad neist on olnud klassiöö, klassireis Naissaarele ja ööbimine Jõekääru kämpingus. Mäletan, 

kui käisin esimeses klassis ja üheksandikud lasid mulle enda tutipeol veepüssiga vett näkku, nüüd 

on see kord minu käes. Tänusõnad kõigile minu klassikaaslastele ja õpetajatele, kes muutsid koolis 

käimise talutavaks. 

Gloria Teearu, 9.c 

 

 

 

Olen õppinud Kuninga tänava põhikoolis kolm viimast aastat 

ning sellest ajast on mul vaid positiivsed mälestused ja soojad 

tunded. Olen õnnelik, et sain võimaluse olla osa sellest koo-

list ja megalahedast klassist.  

 

Kertu Akk, 9.s 
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Ma valetaksin, kui ma ütleksin, et need üheksa aastat on kiiresti 

läinud. Algus oli päris pikk ja veniv: pikad päevad koolis ja siis 

veel hinnete panemine. Algus oli ikka raske, aga viimased kaks 

aastat on järjest lõbusam ja parem olnud. Enam-vähem terve 

klass saab omavahel läbi, kõik on kokkuhoidvad ja kambavaim 

on õhus. Kui abi on vaja, siis kõik aitavad.  

Kõige parem abiline läbi aastate on ilmselt Madis. Koolitööde-

ga on ta alati aidanud ja temaga niisama juttu ajada, või vahe-

tunnis telefonis mängida on ka lõbus. Kindlasti peale üheksat 

aastat lähen ma rõõmsal meelel kooliuksest välja, pea täis tead-

misi ja oskusi. 

 

Rommi Semenov, 9s 

 

 

Olen oma klassiga juba üheksa aastat koos veetnud, 

enamikku õpilasi teadsin juba lasteaias. Eredaid mälestusi 

oleme loonud nii paljus, et ühte kindlat välja tuua ei os-

kagi. Nendest aastatest jään kõige rohkem igatsema vä-

gevaid klassiõhtuid, lõbusaid spordivõistlusi ning kindlasti 

ka klassikaaslasi. On veider mõelda, et järgmisel sep-

tembril me siin koolimajas enam koos kokku ei saa. 

Karolina Koikson, 9.c 

 

Mulle jääb Kuninga koolist meelde kõige paremini see, kui kokku-

hoidvaks ja kaitsvaks meie klass viimasel aastal muutus. Kõik hoidsid 

kõiki ja seisid üksteise eest. Varasematel aastatel on enamasti olnud 

tüdrukutee ja poiste grupid. Mulle väga meeldib, et nüüd oleme se-

gunenud ja üksteisega hakanud hästi läbi saama. Poisid on saanud suu-

reks ja meile järele jõudnud. 

Alisandra Maripuu, 9.c 
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Olen siin koolis õppinud üheksa aastat, neil aastatel on toimunud 

palju lõbusat. Kõige paremini on mul meelde jäänud klassireis Jõe-

kääru kämpingusse, kus tegime veesõda, grillisime ja kanuutasime. 

Kõik olid väga optimistlikud, et küll me võidame kanuusõidu. Kuid 

natukese aja pärast olid kõik kalda ääres ja tiimid olid sunnitud vet-

te minema, et paati otse lõpuni juhtida. Jään igatsema meie seiklusi 

täis klassireise ja väga meeldejäävat klassiööd. 

Claudia Allik, 9.c 

 

 

 

 

 

Olen siin koolis käinud juba üheksa aastat. Õppinud küll olen, aga ei mäleta midagi. Kui ma ei 

mäleta, mida ma õppisin, ei mäleta ka sündmusi. Kahjuks peab 

juba gümnaasiumi minema ning sõpradest eemalduma. Esimesed 

kaheksa aastat oli naljategemise aeg, üheksas aasta aga natukene 

tõsisem. Sai huligaansusi ka tehtud, need kõik lõppesid naeru või 

märkusega. 

Mäletan, kui olin ainuke julge, kes läks Koidula ujula taha lava-

le  ja tulin karjudes tagasi, ehmatades teisi. Ma toppisin esimesel 

päeval Tambetile lille näkku.  

Ma kunagi väga ei proovinud, aga kui oleksin seda teinud, oleks 

kõik naised mu järel käinud. 

 

Sten Strikholm, 9.s 


