
6.c klassi viimane matemaatika tund vanas koolimajas

Enne matemaatika tunni algust on 6.c klass väga ärevil, kõik õpilased jutustavad
ja liiguvad klassis ringi, sest õpetaja pole klassis. Siis siseneb klassi õpetaja ja
õpilased kiirustavad oma kohtadele.

Õpetaja alustab tundi ning seletab õpilasetele, kuna on viimane koolipäev enne
vaheaega,  siis  nad  mängivad  tunnis  kordamise  asemel  hoopis  matemaatilisi
mänge.  Õpilased  moodustavad  rühmad  ning  õpetaja  jaotab  neile  erinevaid
mänge.

Nii  õpilased kui  ka  õpetaja  on  lõbusas tujus,  õpetaja  liigub klassis  ringi  ning
abistab õpilasi, õpilased jutustavad ning klassis on kõikjal kuulda lobisemist ning
toolide kriuksumist. Igas rühmas on kuulda, kuidas õpilased omavahel vastuseid
arutavad ning on aru saada, et kõigil sujub koostöö hästi.

Ühel hetkel läheb õpetaja klassi taha ning avab akna, seal on õpetaja Külli, kes
tervitab õpetajat ja ka õpilasi.

Väljaspool klassi on kuulda tutipiduliste tekitatud lärmi, ühes meeskonnas tekib
väike vaidlus ning õpetaja palub neil veidi vaiksemalt olla. Üks õpilane lükkab
kogemata mängukaardikesed laualt maha ning hakkab neid üles korjama.

Kõik  rühmad  on  juba  selleks  ajaks  läbi  mängnud  vähemalt  kaks  mängu  ja
õpetaja palub kõigepealt ühel õpilasel nätsu ära visata ning siis kõigil mängud
kokku korjata. Pärast küsib ta õpilastelt, mida nad selles tunnis õppisid. Õpilased
pakuvad palju erinevaid vastuseid, näiteks koostöö, matemaatika, teisendamine
jne.  Lõpuks otsustab õpetaja  tunni  veidi  varem lõpetada ja  õpilased on väga



õnnelikud.

Intervjuu kahe 6.c klassi õpilasega:

· Kuidas kommenteeriksite möödunud tundi?

„Meie meelest möödus tund üsna rahulikult, lõbusalt, ebatavaliselt ja rõõmsalt.”

· Milline oli täna õpetaja tuju?

„Õpetaja oli ebatavaliselt heas tujus ja üsna rõõmus.”

· Kuidas teile tänane tund meeldis?

„Meile meeldis tänane tund, sest see oli huvitav ja me tavaliselt tundides ei 
mängi väga tihti ning see oli hea vaheldus tavalistele tundidele.”

· Millised on teie emotsioonid seoses koolimaja lammutamisega?

„Meie  emotsioonid  on väga  kurvad,  sest  oleme siin  koolimajas  õppinud  juba
peaaegu 3 aastat ja meil on siin väga palju häid mälestusi ning meie meelest on
TÜG-is käima hakata palju tüütum.”


