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1
Judy Hal
Kristallide piibel

2
Pilvi Kula
Valmistume kooliks.
Töövihik, 1. osa

3
Heljo Mänd
Tee tarkuseteradega

4
Taluõue
tahvelraamat

Küllap on iga vähegi kogenum õpetaja olnud olukorras, kus õpilaste tähelepanu
köita ja neid asjalikult tööle ärgitada on
vaat et võimatu. Mida sel puhul ette võtta? Algaja õpetaja laiutab tõenäoliselt käsi,
vilunum teab, et töökindel retsept on korraldada võistlus.
Jõgevamaa õpetaja Merle Ojamets
on koostanud kogumiku ülesandeid, mis
on mõeldud elavdama eesti keele tunde 4.‒6. klassis ja ‒ nagu pealkirigi selgesti
vihjab ‒ kulub iga ülesande täitmiseks õige
vähe väärtuslikku tunniaega. Kõiki ülesandeid saab lahendada aja peale ja võistlusena.
Mõistagi pole õppekirjanduse põhieesmärk luua klassis meelelahutuslikku võistlusatmosfääri, tähtis on sedakaudu süvendada aineteadmisi. Nii käsitleb enamik
töölehti traditsioonilisi 2. kooliastme ainekavasse kuuluvaid õigekirja- ja grammatikaaspekte. Näiteks on kogumikus teemad
erandliku kaashäälikuühendi õigekirja ja
sõnaliikide, tähestiku ja võõrsõnatundmise, algustäheortograaﬁa ja tuletusliidete, tegusõna aja- ja pöördevormide kohta.
Niisuguseid ülesandeid saab kasutada ka
teema kordamiseks või kiireks teadmiste
kontrolliks.
Teine kogumikus kasutatud tüüp ülesandeid eeldab õpilaselt head fantaasiat ja
nutikust. Traditsioonilisemad niisugused

keskenduvad tähtedest või silpidest sõnade moodustamisele, täheruutudest nõutu
leidmisele või vanasõnade korrastamisele.
Loetelude koostamise ülesanded nõuavad
ühtaegu kiiret taipu ja tähelepanu ‒ varjatult on haaratud algustäheortograaﬁa teema. Loetledes esemeid, õppeaineid, linnu,
automarke jms, tuleb õpilasel kirjutades
otsustada, kas valida sõna algusse suur või
väike algustäht. Ehkki otsesõnu pole töökäsus tähelepanu pööratud ei algustähe
ortograaﬁale ega kirjavahemärgistusele,
tuleb ülesannet sooritades vastavaid teadmisi rakendada.

MIS MULLE MEELDIB
5
Jane Hissey
Vana Karu

6
Tiit Kuningas
Sinine. Sinine ajaloos,
kultuurides ja looduses

7
Carla Bardi, Ikuei Arakane
Sushi samm-sammult

8
James Maclaine, Alex Frith,
Marco Palmieri
Kes? Miks? Millal?
Tahan kõike teada

9
Jheni Osman
Maailma
suured imed

10
Rachel Williams,
Lucy Letherland
Seikluste atlas

Tänavu suvel Postimehes ilmunud pikas
intervjuus rõhutab Justin Petrone mitut
puhku eestlaste hirmsat töökust; just nimelt hirmsat, sest ennastsalgav töörügamine tekitab vastandlikke tundeid: ühest
küljest oleme oma töökuse üle uhked, teisest küljest tekitab see frustratsiooni. Ta
võrdleb eestlasi sportlastega, „kes jooksevad palju, nii et kõik lihased valutavad, aga
pärast on neil hea tunne, sest nägid nii kõvasti vaeva”. (http://kultuur.postimees.ee/
3220613/kirjanik-justin-petrone-solmiseestiga-rahu)
See intervjuu tõi meelde ühe ammuse avastuse eesti vanasõnade kohta: kõige
rikkalikum, peaaegu ammendamatu vanasõnavaru on seotud töö ja vaevaga, haigused ja õnnetused on niisamuti uhkelt esindatud. Seevastu rõõmu, õnne ja hea tuju
väljendust annab tikutulega otsida. Põgusal ülevaatusel hakkab kõige positiivsemana silma „Ela rõõmsast, sured õnsast”
(EV 538:1). Seegi vanasõna on õigupoolest
mure ja muretsemise tüübist, ütluses endas on aimata kristlikku hõngu.
Eestlase stereotüübi valguses mõjub Sulev Olli lasteluule kogu „Mis mulle meeldib” nagu värske tuuleõhk. Lasteluule on
muidugi juba loomu poolest positiivne ja
suuremat nurinat, hädaldamist ning ilmavalu sealt ei leia, aga Sulev Olli seekordsed
värsid on hoopiski teist laadi positiivsed
kui harilikult lasteluules tavaks. Linnulaulu ja rõõmsat kevadeootust Heljo Männi
või teraseid krutskeid Ellen Niidu stiilis
sellest raamatust ei leia.
Oma tavatu otsekohesusega äratab
uudishimu juba raamatu pealkiri ‒ ja
tõepoolest, läbi kogu raamatu loetletakse, mis kõik siin elus ja meie ümber
võib olla meeldiv. Hea ülevaatliku loetelu on Lasteka lehel kirja pannud Marko
Tiidelepp (http://www.lastekas.ee/index.
php?go=jutt&w=107&news_id=3873).
Paistab, et Sulev Olli luuletused on tallegi ülimalt positiivset mõju avaldanud, sest
kirjatüki toon on rõõmus ja helge, jäädes
samal ajal asjalikuks.
Asjalik toon valitseb ka arvustatavas
raamatus. Autor on võtnud endale päris

keerulise ülesande. Positiivsusepüüe võib
sõnaseadja ohtlikult pateetikasse ja manitsustesse juhtida, didaktilisus on teadagi lastekirjanduse eripärane tunnusjoon.
Hinnatud on aga autorid, kes suudavad
oma loomingusse õpetusiva taktitundeliselt poetada. Sulev Oll on sellega väga kenasti toime tulnud. Tühje sõnu ei tehta ja
liiale ei minda, heas tasakaalus on otseütlemine ja mäng keele kujundlikkuse ning
mitmetähenduslikkusega: Mulle meeldib
sõnades tuisata, / tõtt vahel öelda, siis luisata, / ette rääkida, mõnikord taga. / Palju
on peidus sõnade taga, / palju on peidus
sõnade sees. / Sõna peab pidama väärikas
mees. (lk 8).

Teistest pisut eraldi seisavad oma laadi
poolest mõistatamisülesanded. Tüüpilisi,
rahvaluulest teada-tuntud mõistatusi siit
ei leia, vastus sõltub üksnes õpilase fantaasiast ega ole ühelgi juhul ainuvõimalik. Mis
on valge ja külm, mis magus ja pruun, mis
paberist ja kaantega ‒ need on küsimused,
millele vastatakse tõenäoliselt enam-vähem
ühtviisi. Mis on aga plastist ja tekstiga, mis
värviline ja ümmargune, mis must ja kandiline? Niisugused ebatüüpilised mõistatamised pakuvad hoopiski avaramat vastusteskaalat ja lubavad lõbusat tegevust.
Mõistatamisülesandeid, aga ka hulka
teisi saab õpetaja soovi korral teha rühmatööna väikeste võistkondadega. Tulemusi
saab hinnata mitmel alusel, nii kiiruse kui
ka leidlikkuse järgi. Kindlasti peaks viimasel juhul olema hindajate seas õpilasi.
Merle Ojametsa ideed ärgitavad õpetajat ennastki väikese vaeva ja ajakuluga
konkreetsesse tundi sobivaid kiirülesandeid välja mõtlema, eeskujuainest leidub
kogumikus rohkesti. Samalaadseid küsimusi võivad toekama tööna välja mõelda ka
õpilased ja siis omavahel neid lahendada.
Olgu siinkohal tehtud väike katsetus: kes
on prillidega ja range? Vahest president?
MARGIT ROSS,
toimetaja
Üllatavalt mõjub iroonia, mida on siiski üsna parajal määral, ei peleta last, aga
köidab täiskasvanut: Silmapiiri poole sõidab / valge laev, täis unistust. / Edasi ma
sealt ei mõtle, / uni tuleb peale just. (lk 15).
Autor näib last ja tema maailma hästi
tundvat ning tekst on enamjaolt sooneutraalne. Siiski ei pääse enamiku tüdrukute
unistusest olla printsess või poiste soovist
saada julgeks ‒ aga hea südamega ja targaks! ‒ politseinikuks (lk 22 ja 23). Toreda
ja südamliku puändina mõjub raamatu lõpuluuletus: Meile meeldib isamaa…
Lasteraamat pole aga lasteraamat ilma
piltideta. Tervik kujuneb pildi ja teksti
kooskõlas ja -toimes. Selle raamatu on piltide kaudu tervikuks vorminud Ott Vallik,
kelle kunstnikukäekiri on Sulev Olli värssidega heas harmoonias. Laiemat huvi ja kasutust võiks raamatule tuua laulud: mõnelegi luuletusele haarava ja tänapäevase viisi
loonud Urmas Lattikas.
Rõõmsat lugemist, et töörügamine mõtestatum oleks! Loomulikult on igati soovitatav lugejal pärast raamatututvust koostada oma meeldivate asjade loend ‒ andku
see siis jaksu nigelamatel aegadel edasiviivat positiivsust leida.
MARGIT ROSS,
toimetaja

