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Mi nul e meel di ks,  kui  koolis ol eks  vai kne nagu t eatris,  raa mat ukogus,  muuseumi s  või  kodus.  

Ol en rääki nud palj ude oma  kooli  õpilastega  j a t einud j ärel duse,  et  ena mi kul e neist  meel di ks 

täpselt  sa muti  käi a koolis,  kus  kõi k l apsed t ahavad õppi da ega t ul e ot sima  koht a,  kus  saab 

o ma l oll usi näi dat a.  

Hilj uti  rääkis  mull e üks  esi mese kl assi  õpilane,  et  ta on koolist  t äiesti  väsi nud,  ehkki  t al  on 

mõl e mal  veerandil  ol nud t unnist usel  ai nult  viied.  Kui  küsisi n selle põhj ust,  sel etas  t a:  „ Ma  ei 

kannat a suurt  ki sa j a lärmi  vahet undi de aj al.  Mul le ei  meel di  ka see,  kui  palj ud õpilased t undi 

segavad.  Õpet aj a peab mõnda l ast  i ga päev i gas  tunnis  mit u kor da keel a ma j a need l apsed ei 

saa i kka veel  aru,  et  t unnis  peab kuul a ma j a vai kselt  ol e ma.  See ol eks  neile endile ka pare m.  

Nad kuul eksi d siis  t äpselt,  mi da õpet aj a räägi b ja oskaksi d pare mi ni  õppida.  Kui das  nende 

e mad ei ole õpetanud neile, mi s moodi koolis peab ole ma? 

Mull e meel di b õppi da,  aga ma  ei  j aksa koolis käi a.  Vahet undi de aj al on niisugusei d 

karj uvai d l apsi  veel  palju r ohke m,  sest  nei d on vist  i gas  kl assis.  Korrapidaj aõpetaja käi b j a 

keel ab kogu aeg, aga nad al ustavad i kka ja jälle uuesti. “ 

Mi nul e endal egi  meel di ks,  kui  kõi k t unni d ol eksi d l äbi nisti  õppi mi seks  j a ka kõi k õpil ased, 

kes  kooli  t ul evad,  ol eksid korrali kult  kasvatat ud.  Siis ei  pea õpet aja pi devalt  i ga t unni  aj al 

meel de t ul eta ma,  kui das t unnis  peab käit uma j a õppi mi seks  j ääb palj u r ohke m aega.  Tunni 

sega mi ne tekitab keskendu mi shäirei d kõi ki del e õpilastele.  



Mull e näi b,  et  mõni  poiss  või  t üdruk ar vab veel  viiendas  kl assis,  et  t a ei  õpi  endal e,  vai d 

hoopis  kellelegi  t eisele.  Ta  ei  õpi  o ma  ül esandeid ära,  ei  kuul a t unnis  õpet ajat,  vai d mõtl eb 

ai nult sellele, kui das t unnis ni ng vahet unnis teisi segada ja l ollusi teha.  

Lär makas  vahet und ri kub mei e kõr vakuul mi st,  karjuvad õpilased ri kuvad karj umi sega o ma 

hääl epael u ja sellega koos näiteks il usat laul uhäält. 

Mõnel  l apsel  ei  ol egi  vane mai d kodus.  Nad t ööt avad kusagil  kaugel  või  hoopis  t eises  rii gis 

ja neil  ei  ol egi  aega l apsi kasvatada.  Päris pi si kesed l apsed kol avad õht ul  pi medas  õues  ri ngi 

ja l är mavad seal.  Hea,  et  ei  ol e vii masel  aj al  kuulda ol nud,  et  kellegagi  mi ngisugust  õnnet ust 

juht unud ol eks.  Või b-olla seet õtt u,  et  vane mat el  pol e aega o ma  l apsi  kasvatada,  ei  oska l apsed 

arvat a,  milleks  nad ül dse koolis käi ma peavad,  kuigi  õpet ajad sellest  koolis  peaaegu i ga päev 

räägi vad.  

Need l apsed,  kes  i se on rahumeelsed,  viisakad,  tahavad hästi  õppi da j a viibi da vai kuses, 

ri kuvad sellise kannat use ni ng vast umeelsusega oma  t ervist,  neil  t eki b pi nge,  stress  j a peaval u. 

Nad ei kurda seda kellelegi. Pi devat pi nget ei ole kerge tal uda.  

Mi na ar van,  et  või b-olla või ks  koolis nei d l apsi, kes  oskavad t unnis  j a vahet unnis  hästi 

käit uda,  kui dagi  pre meerida,  kas  või  mõnest  t unnist  või  kooli päevast  varem ära l uba mi sega. 

Sa mal  aj al  saaks  hal vasti käit ujatega lisat ööd t eha.  Siis t eki ks  neil  ees mär k hästi  käit uda,  sest 

koolist tahaksi d nad j u hästi ruttu ära saada.  

Või b-olla peaks  l astevane mai d õpet a ma l apsi  kasvata ma j a l astest  pare mini  j agu saa ma.  

Rii k või ks  t õsta t ööt aj ate pal ku Eestis,  et  i ni mesed ei  peaks  muj alt  t ööd ot si ma j a nad saaksi d 

o ma pere j uures olla. 

  

 


