Põlva Jakobi Kooli 1. õppeaasta lõpuaktuse kõne, 4. juunil 2020 (Põlva Maarja Kirikus)

Hea Jakobi Kooli kogukond,
palju õnne kooli esimesel sünnipäeval! Toon õnnitlusi ja tervitusi ka Peetri Koolilt ning meie ühiselt kooli
pidajalt.
Kätte on jõudnud päev, mida enam kui aasta tagasi, koos õpetajatega Jakobi Kooli luues, oskasime vaid loota.
„Täna on Jakobi Kooli 1. õppeaasta lõpetamine ja 1. sünnipäev.“ – juba võimalus seda lauset välja öelda ja selle
kõla kuulda on võiduks ja tasuks, selles on midagi imelist ja suurt. Jakobi Kooli 1. õppeaasta on olnud õppimise
ja õpetamise aasta meile kõigile – nii õpilastele, õpeajatele ja vanematele.
Kallid õpilased, on lõppemas teie esimene õppeaasta Jakobi Kooli õpilastena. 1. septembril ütlesin teile: „Olge
julged, pealehakkajad ning õppige hoolsasti“. Olete olnud tublid ja hoolsad õppima – teie õpetajatel ja meil
kõigil on põhjust teie üle uhked olla ja rõõmustada! Loodan, et olete seda ka ise. Esimeste asjadega on elus
nõnda, et need kipuvad hästi meelde jääma ja mõjutama seda, mis neile järgneb teise, kolmanda või neljandana.
Selle aasta jooksul on teist saanud ühtne koolipere. Lisaks teadmisele, olete ka üksteist tundma õppinud ning
leidnud oma koolikaaslaste seast häid sõpru. Järgmisel õppeaastal on teile uusi koolivendi ja –õdesid. Pidage
ikka meeles, Jakobi Kool on teie kool ja siit saadud teadmised teie kalleim vara.
Head vanemad, te usaldasite oma lapse haridustee meie hoolde. Teie kui meie kooli esimeste perede usaldus oli
see, mis äratas Jakobi Kooli elule. Selle eest oleme teile sügavalt tänulikud. Kool on kasvamas ja vastuvõetud
saavad uued ning suuremad klassid, kuid Teie jääte alati neiks, kes oma usaldusega andsid meie koolile hinge ja
mõtte. 1. septembril peetud kõnes ütlesin ma teile: „Olge alati julged küsima ja oma mõtteid välja ütlema.“ Te
olete seda teinud ja tänu sellele meie kool saanud paremaks õppimise ja õpetamise kohaks. Soovi, et me ka
edaspidi kasvaksime vastastikkuse mõistmises ja hooles.
Head kolleegid, õpetajad ja kooli töötajad, ma rõõmustan teie üle kogu südamest ja olen Teile väga tänulik –
meil on üksteisega vedanud! Alustav kool vajab häid ja kogenud õpetajaid. Oleme õpetajate loodud kool –
kanname seda vaimsust uutesse õppeaastatesse esimese aasta siiruse, hoole ja innuga. Seiske oma kooli ja
õpilaste eest alati julgelt ja sirgeselgselt, sest Teie esindate Jakobi Kooli oma isiku ja tegudega. Õpetaja töö
peamine eesmärk on üllas: teha head ja leevendada kannatusi. Olete Jakobi Kooli edenemiseks teinud tegelikke
tulemusi toonud tööd – olen teie üle väga uhke.
Head õpilased, õpetajad ja vanemad, õppeaasta kestel olen meie kooli tegemisi ja arenemist jälgides ikka ja
jälle tabanud end mõttelt: „Ta on tõesti olemas ja töötab!“. Nõnda uskumatu tundub see meie ühise teekonna
algus. Lõpetuseks soovin meile kõigel sama, mida ka 1. septembri kõnes: hämmastugem Jakobi Koolist ja
nähkem selles igapäevast imet, olge selle eest tänulikud – selliselt pole meie koolis midagi iseenesest
mõistetavat ja argist. Mis on kallilt tulnud, seda on tarvis ka kallina hoida. Ees on oma kooli tavade ja tunnetuse
kujundamine, kooli kasvatamine ja ühtseks kogukonnaks kasvamine.
Soovin teile rõõmsat ja meeldejäävat suve ning toredaid taaskohtumisi!

