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Matemaatiline hüvastijätt koolimajaga

   12. aprillil, Türi Põhikooli õppehoone viimasel koolipäeval, käisin mina, Anders Mait Alberg 
jäädvustamas üht viimastest tundidest, nimelt käisin õpetaja Lea Alliku matemaatikatunnis.

 Matemaatikahuvilised

   Tunnis  oli  4.a  klass.  Vahetunnis  olid  õpilased usinas  jutuhoos ning  mõni  ka  telefonis.  Kui
vahetund  oli  lõppemas,  jooksis  üks  õpialane  klassi  ning  teatas  õpetajale,  et  oli  toimunud
intsident. Mina seda ei näinud, kuid jutu järgi läksid kaks õpilast omavahel kaklema. Tund algas
suure jutustamisega  vahetunnis  toimunust,  kuid  mõne hetke  pärast  oli  vaikus  ja  õpetaja  sai
hakata  seletama  tunnitööd.  Ülesannete  täitimne  sujus  õpilastel  üsnagi  usinasti.  Õpilased
töötasid väga erineva kiirusega. Oli kiiremaid, kes said hästi hakkama ja töötasid kiire tempoga,
kuid oli ka neid, kellel läks natuke abi vaja.  

   Samal  ajal,  kui  tehti ülesandeid,  kogunesid  selle  aasta  lõpetajad  maja  ette ning  hakkasid
tantsima "Kalli-kalli"  tantsu,  seda   läksid  klassi  kõik  õpilased  akna  äärde  vaatama.  Kõik  olid
lõbusas tujus ja kilkasid, paar last laulsid isegi kaasa.



 

Akna taga tantsitakse "Kalli-kalli" tantsu

   Kui tants läbil sai, asusid õpilased tagasi tunnitöö juurde. Äkki kostusid koridorist pasundused
ning karjumine. Hääled kadusid hetkeks ära ning siis avanes klassiuks ja sisse sadasid täiest kõrist
pasundavad "tutid". Nad kõndisid läbi klassi,  karjudes ning pritsides õpilasi veepüssidega. Kuna
sel aastal lõpetab nii mõnigi minu tuttav, pritsiti ka minu dressipluus läbimärjaks ning samuti
paberleht,  millele kirjutasin.  Õpilastele see arvatavasti väga meeldis,  kuna klassiruum oli  täis
lõbusaid  kilkeid   ning  laste  rõõmsaid  nägusid.  Peale  lõpetajate  külaskäiku  helises  kell  ning
õpilased jooksid klassist välja.

   Pärast tundi leidis õpetaja hetke, et vastata lahkelt mõnele minu küsimusele.

Kui  kaua  olete  Te  töötanud  õpetajana  ning  kas  terve  teie  õpetajakarjäär  on  olnu  Türi
Põhikoolis?

„Kakskümmend kaks aastat olen töötanud õpetajana. Olen töötanud Türi Gümnaasiumis, Türi 
Majandusgümnaasiumis ja Türi Põhikoolis.”

Kui kaua olete Te töötanud Türi Põhikoolis?

„Kaheksa aastat, nii kaua kui seda kooli on olnud.”

Millises koolis meeldis Teile kõige rohkem töötada?



„Türi Majandusgümnaasiumis.”

Milline oli Teie enda matemaatika õpetaja, kui koolis käisite? Kas ta oli Teile eeskujuks õpetaja
amete valimisel?

„Mul  on  olnud  väga  ägedad  matemaatikaõpetajad.  Igaüks  neist  on  olnud  mulle  eeskujuks:
rangusega, emotsionaalsusega. Võibolla natuke vähem õpetamisega, sest sellel ajal  õpiti teisiti.
Ma  arvan,  et  eeskujuks  nad  mulle  otseselt  olnud  ei  ole.  Olen  õpetaja  ametisse  sattunud
natukene juhuslikult.”

Kas olete olnud ainult matemaatikaõpetaja, või olete õpetanud ka teisi õppeaineid?

„Mina olen õpetanud ainult matemaatikat.”

Mis  tundeid  teid  valdavad  mõeldes  sellele,  et  koolimaja,  kus  olete  pikka  aega  töötanud
lammutatakse maha?

„Ootan põnevusega uusi väljakutseid.”

Sellega intervjuu lõppes, sest kõlas kell ja pidin järgmisesse tundi ruttama. Õpetaja Leale soovin 
toredat aega uues koolimajas ning palju matemaatikahuvilisi õpilasi.
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