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Kooli 100. aastapäev „Sajandijagu
head haridust“ ning vilistlaste
kokkutulek toimub 15. oktoobril
2022. aastal.
Häid uudiseid! Järve Kool tähistab
oma 100. aastapäeva 15. oktoobril
2022. a. Haara kalendri järele ning
märgi see kuupäev enda jaoks ära.
Meie oleme ettevalmistustega juba
alustanud.
Sinulgi on võimalus juubelipeo kordaminekusse panustada. Kool ootab heade inimeste
annetusi. Vabalt valitud summa võib üle kanda MTÜ Meie Järve arvelduskontole
EE252200221055800306, lisa kindlasti juurde ka märksõna „juubelitoetus“.
Seekordse kontsert-lavastuse tahame osaliselt üles ehitada vilistlaste (Kohtla-Järve 1.
keskkooli, Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi ja Kohtla-Järve Järve Kooli –pole oluline,
kaua oled meiega koos olnud), õpetajate ning praeguste õpilaste meenutustele. Leia
oma mälusopist üles kõige põnevamad, naljakamad seigad ning jaga neid meiega (ära
pabista, me ei ütle, et see Sina olid 😊). Abiks võivad olla need küsimused:





Kuidas lahendasid olukorra, kui kontrolltöö ajal pea pulki täis oli ning õiged
vastused tulla ei tahtnud?
Kes oli see õpetaja, keda alles pärast kooliaega hindama hakkasid?
Kus sai koolis tempe tehtud? Ja milliseid?
Milline oli Sinu esimene/viimane koolipäev? Kuidas end tundsid?

57. lennu vilistlane Katri Krall-Tammik meenutab: Näiteks inglise keele tunnist mäletan
seda, et teadsime alati, kelle kord vastata on. Nimelt oli õpetaja enda märkmikusse meie

nimede taha väikesed täpid teinud. Kuna õpetajal olid laua peal olevad asjad lausa
joonlaua täpsusega paigas, siis nõudis ka märkmiku avamine keskmisest suuremat
pingutust. Meil oli „õpilasvalve” väljas nii koridoris kui ka ukse peal. Kui märkmikusse oli
ära piilutud, tuli asjad täpselt oma kohale tagasi panna. Kord aga libastusime mõne
millimeetriga. Õpetaja märkas kohe, et midagi on valesti. Seda oli näost näha. Ning
loomulikult ei küsinud ta varem märgitud õpilast, vaid kedagi teist. Pärast vahelejäämist
kadusid nimede tagant ka punktikesed...
Oma mälestused pane teele meiliaadressil huvijuht@jarve.edu.ee
Lubame, et peole eelnev juubeliaasta tuleb põnev ning täis erinevaid sündmusi. Kui Sul
on endal ideid, kuidas seda veel meeldejäävamaks muuta, siis jaga neid meiega.
Toimuvaga saad end kursis hoida kooli kodulehel, Facebooki lehel ning Instagramis.
Teie Järve Kool

