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Indoneesias on koolivorm kohustuslik. Kui keskkoolieksamid tehtud
ja õppetöö läbi, pihustavad lapsed riided aerosoolvärviga üle.
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õpetajad koolivormi
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MARK (13):

¤
Maailma üks vanimaid seni
käigus olevaid koolivorme on
pärit Inglismaalt, kus Christ’s
Hospitali kooli õpilased
kannavad siniseid kuubesid ja
kollaseid sokke. Sellist vormi
on koolis kantud juba 500
aastat. Kollased sokid värviti
omal ajal sibula ja safraniga
ning need ained pidi peletama kirpe.

Nii ei saa keegi teise
riietuse kohta
halvasti öelda.

tüdr
ruudul ukute
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pihikse särk;
algklas elik
sidele
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logoga ooli
Koolivormi saab
kiiresti selga
panna!

¤
19. sajandi lõpus, kui Eesti oli
Venemaa Tsaaririigi osa,
kehtestati praeguses Gustav
Adolﬁ gümnaasiumis vesihall
koolivorm. Keskkooliõpilased
pidid seda kandma ka
väljaspool koolitunde.

teksap
algklas üksid
sidele

Koolivorm ei tähenda ühe
vitsaga löödud riietust
Kunagi tähendas koolivorm seda, et kõik lapsed pidi kandma täpselt ühesuguseid pluuse, seelikuid
või pükse. Tänapäeval on aga koolivormi puhul jäetud lastele palju valikuvõimalusi.
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koolis uurimas, miks on seal
koolivormi kasuks otsustatud ja
mida lapsed ise sellest arvavad.

Palju lõbusaid värve

Peetri koolis on koolivormi kantud
juba viis aastat ehk avamisest
saati. Kui mõnes koolis tähendab
vorm ainult ühist vesti või mütsi,
siis Peetris on kõigil lastel kogu
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Inglismaal Exeteris tulid paar
aastat tagasi poisid kooli
lühikestes seelikutes. Nimelt
oli ilm väga palav, aga neil ei
olnud lubatud kanda lühikesi
pükse. Nii lahendasid nad
olukorra omal moel.

Peetri koolis on küll algusest peale olnud koolivorm, kuid vormil on palju
osi ja nii jääb igale lapsele
valikuvõimalus.

LÕBUSAD RUUDUD

õne aastakümne
eest rõõmustasid
lapsed selle üle,
et koolis võis
hakata käima
just nende riietega, mis olid
kellelegi parajasti meeltmööda.
Viimastel aastatel on koolivormid aga jälle au sisse tõusnud.
Postimees Juunior käis Peetri

riietus ette antud. «See loob
ühtsust ja õpetajatel on ka kena
vaadata,» rääkis õpetaja Krista
Rohunurm. Ainult kehalise
kasvatuse tunnis ei ole vormi.
Lisaks ühisele riietusele on
koolis reegel, et õpilased ei tohiks
kanda suuri rippuvaid kõrvarõngaid või värvida küüsi väga
silmatorkava lakiga. Seega tuleb
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enamasti hoida üsna tagasihoidlikku joont. Samas on koolivormil
palju lõbusates toonides osi ning
igaüks saab valida vahvate
särkide, pusade või polode vahel.
Näiteks algklasside vormi juurde
käivaid polosärke on võimalik
tellida nii kollast, roosat kui sinist.
Tihtipeale otsustavad isegi poisid
roosa kasuks.

Algklassides käib tüdrukute
koolivormi juurde pihikseelik,
poistel on vormi osa ka teksapüksid. 5. klassist alates õpilastel enam vormipükse ei ole ning
nii poisid kui tüdrukud kannavad
omal valikul tumedaid pükse.
Tüdrukutel on võimalik osta ka
vormi juurde kuuluv teksaseelik.

Mugav valik

«Arvan, et koolivorm teeb elu
lihtsamaks – siis ei pea iga päev
mõtlema, mida selga panna.
Tuled igal hommikul kohale
lihtsalt koolivormiga. Nii ei saa
keegi teine su riietuse kohta ka
midagi halvasti öelda,» mõtiskles
Mark (13).
Lisellele (9) meeldib koolivorm, sest pihikseelik on mugav
ja seda on lihtne selga panna.

Ka Henri (9) arvates on koolivorm väga mõnus, kuigi koju
jõudes vahetab ta riided ära,
sest diivanil puhata on teistes
riietes veel parem.
Õpetajate sõnul on koolis ka
neid, kes ei taha koolivormi
kanda ning unustavad selle koju
või väidavad mitu päeva järjest,
et see on pesus. Sellisel juhul
antakse õpilasele laenuks vorm
kooli laost. Järgmisel päeval
tuleb see ilusti puhtana kooli
tagasi tuua.
Sandra (13) on mõelnud selle
peale, mida ta selga paneks, kui
saaks iga päev koolis käia vabalt
valitud riietega. «Kas ostaksin
igaks päevaks erinevad riided?
Kas meil oleksid siis kindlad
nõuded, mida tohib selga
panna?» arutles ta.

Tegelikult on lastel võimalus ka
ise vormi kohta sõna sekka
öelda. Näiteks oli koolis ühel
aastal vormi osa ka pusa. Selle
idee käis välja kooli õpilasomavalitsus. Kuigi õpetajad olid
esimese hooga asja suhtes veidi
kõhklevad, sai pusa ikkagi
vormile lisatud ning lapsed
kannavad seda hea meelega ka
vabal ajal.

Rullnokad ja lillelapsed

Kui korraga kogu koolivorm välja
osta, võib see maksta üle saja
euro, kuid siis on ka pikaks ajaks
kõik kooliriided olemas.
Lisaks igapäevasele koolivormile
on Peetris pidulik vorm, mida
kantakse näiteks siis, kui käiakse
koos klassiga teatris mõnd
etendust vaatamas. Selle vormi

juurde kuulub valge triiksärk,
poistel peab olema kaelas lips ja
tüdrukutel kaelaside.
Vahel tahaks aga elu lõbusamaks teha ning siis korraldatakse koolis stiilinädalaid. Sel
ajal vormi kandma ei pea ning
selga võib panna midagi lõbusat
või koguni pöörast. Sandra, kes
korraldab õpilasomavalitsuses
stiilipäevi, rääkis, et ühel päeval
on teemaks rullnokad, teisel
lillelapsed ja kolmandal tulevikuesemed.
Õpetajatel Peetri koolis vormi
ei ole. Need, kellel tahtmist on,
võivad tellida näiteks logoga
koolivesti. Sandra sõnul kannavad seda usinalt puutööõpetaja Timo ja kooli administraator
ning tüdruku meelest on see
väga tore.
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