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Reedel 12. aprillil 2019 toimusid Türi Põhikooli viimased tunnid F. J. Wiedemanni
tänava koolimajas. Seitsmendate klasside õpilased said võimaluse külastada teiste
klasside  tundi.  Mina  otsustasin
külastada 5.b klassi tundi.

Viimasel  koolipäeval  enne  vaheajale
minekut on kõik õpilased rõõmsad, kuid
ka  veidi  kurvad.  Sel  päeval  jäetakse
hüvasti koolimajaga,  mis  läheb  peagi
lammutamisele.  Kõik  on ka veidi  elevil,
kuna 8. lennul on tutipidu. 
Mina  osalen  5.b  klassi  matemaatika
tunnis,  mida  annab  neile  õpetaja  Elve  Jaansalu.  Küsimusele,  mis  tunded  teil  on
teades, et on viimane koolipäev selles hoones, vastab õpilane Elise teatud nukrusega:
„Veidi  kurb  on  majaga  hüvasti jätta,  kuid  samas  olen  ka  rõõmus,  et  saame  uue
koolimaja.“  Vahetunnis  on  õpilased  väga  elavad,  osad  on  klassis  ja  vestlevad
omavahel, paljud istuvad telefonis ning mõned lähevad klassist välja. 
Tunni  alguses mööduvad klassist  tutipeolised ja  see muudab klassi  väga rahutuks.
Vesteldakse koolimaja algusaastatest, vanusest, tolle aja kirjutusvahenditest. Õpetaja
räägib väga põnevalt enda kogemustest ja lapsed kuulavad teda huviga. Hakatakse
kontrollima kodutöid ja samas jagatakse õpilastele õpetaja parandatud hindelisi töid.
Peagi  hakkavad  kõik  jutustama,  kuna  tuntakse  huvi,  kuidas  kellelgi  töö  läks.  Siis
tehakse edasi varem alustatud paaristööd, mis on õpilastele väga meelt mööda.
Kuna  tutipeoliseid  on  pidevalt  kuulda,  on  ka  lapsed  terve  tund  ärevuses,  et  äkki
tulevad nad ka meie tundi ja peagi täitubki klass reipas meeleolus üheksandikega, kes
pritsivad  veega  ja  puhuvad  pasunat.  Peaaegu  kõik  lapsed  ja  nende  vihikud  ning
õpikud on pärast tutipeoliste külastust vähemalt veidi märjad.
Veidi rahunenult teevad õpilased paaristöö kontrollimisega algust, vale vastuse korral
lahendatakse  ülesanne  terve  klassiga  koos.  Õige  vastuse  korral  olid  kõik  väga
õnnelikud ja uhked. Pärast kontrollimist pidid õpilased oma paarilist ja ka iseennast
hindama. 
Tunni  lõpus  vastas  õpetaja  minu  küsimusele,  mida  tema  seoses  koolimaja
lammutamise ja uue ehitamisega tunneb, järgmist: „Natukene on kurb, aga ootus on
suurem! Selles koolihoones oli küll tore, aga igatsust otseselt ei teki, kuna kolleegid ja
õpilased jäävad ikka minuga!“ 

Tutipeolised 5. b tunnis


