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ÜKSKORD RIDALA KOOLIS
Kord olin ma õpetaja Ridala koolis...
Ühel päeval sest ametist enam ma ei hoolind.
Liiga palju oli tööd, miskiks muuks polnud aega,
ei soovinud näha enam nii palju vaeva.
Maha jäi minust klass, kes täna teie ees.
Mõnest sirgunud neiu, mõnest kena noormees.
Polnud nii vahvaid lapsi ma õpetanud varem.
Pole olnud mul klassi, kes neist olnuks parem.
Liilian mängis viiulit, r atsutamas käis,
oli usin ja tark ning hindeid sai häid.
Luges ilmekalt luuletusi väike Kätriin,
kord meid Haeskasse enda juurde külla ta viis.
Istus puu otsas Marko, kui pauk klassis käis.
Tema eal polnud süüdi, vaid algul nii näis.
Epul väiksena juba valmis oli plaan:
“Lähen Inglismaale ära, seal tordimeistriks saan!”
Tuli kooli kord Janno, kaasas pikk lehmakett.
„Tuletõrjeõppustel arvan ma et,
läheb seda meil tarvis, kui tossu täis maja,
ja evakueeruda klassil on vaja!“
Helenil kodus oli miniloomaaed
ja särada laval polnud tema jaoks vaev.
Sonja - Lottat Gerdast eemale ei saandsõpradena olid nemad hästi lõbus paar.

Tubli matemaatik oli Anna - Kristiina
numbritega jänni ta ei jäänud mitte iial.
Paigal püsida ei suutnud väikene Hertrudis –
see ei olnud meie klassis mitte mingi uudis.
Kärt ei teinud suur i sõnu, kõike oskas hästi,
meisterdas ja maalis kaunilt – täpselt nii, kuis kästi.
Esimesel koolipäeval sain ma kõne kurja:
„Lugemise oskus läheb Kättriinil küll nurja,
kui tal juba täna aabits kooli maha jäi.”
Lapsevanem lapse suhtes väga nõudlik näis.
Madis veenva etteaste tegi meil playbackil.
Tänu talle võitsimegi esikoha äkki?
Reena ja Anett me klassi hiljem tulid juur de.
Võtsime nad vastu oma sõpruskonda suurde.
Elu teinud selles klassis oma korrektuure
mitmed teist on leidnud mujal endal sõbrad uued.
Paljusid ma teie hulgast üldsegi ei tunne.
Kõigile ent soovin täna kogu hingest õnne!
Õnne eksamiteajaks, õnne uues koolis!
Et teil ikka keegi on, kes kuulab, mõistab hoolib!
Kaunis mälestus teist kõigist hingesoppi jääb,
kuigi ennast koolis enam töötamas ei näe.
Aitäh, et olite minu parim klass!
Teie esimene õpetaja Raidi Sannik
(Mai 2019)

Mida lõpetaja kalliks peab?

K
K

ärt Hansman : „Armastan rahulikku elu, mi"e linnamüra. Kõige südamelähedasem on merekohin,
tean seda päris väiksest peale.“

ristjan Tokko : „Mina pean tähtsaks seda, et inimesed armastavad oma kodu ja Ees.maad. Isegi kui
võistlustel käin, tahan ru"u koju tagasi. Hindan sõprust ja
oma peret, et ei peaks kõiki raskusi üksi kandma. Ka raha on
täh.s, sest see teeb rõõmsaks mu lähedased.“

J

anno Reppo : „Minu jaoks on täh.s olla õige eestlane.
See ei ole ainult see, et sündisin ja kasvasin Ees.s. Täh.s
on emakeelt õiges. rääkida. Kavatsen teha tulevikus pika reisi
ümber maailma, käia erinevates paikades ja näha teiste rahvaste kultuuri. Igal juhul tulen koju tagasi, ükskõik, kui kaua
see aega võtab.“

M

arko Mardi : „ Ma ei saa aru inimestest, kes kolivad kodumaalt ära seepärast, et kliima ei sobi ja
palk on väike. Mina arvan, et palk on üsnagi rahuldav, kui
viitsid tööd teha. Ka kliima on paras- on parasjagu kõike.

H

eleen Sandvik : „ Mina hindan ilusat loodust ja
oma põllult saadud toitu. Mulle on täh.s, et kõigile keh.vad ühesugused reeglid.

Ja mulle meeldivad laulupeod, kui laulukaare all hümni lauldes ihukarvad püs. tõusevad. Tähtsad on ka sõbrad, kes pakuvad rohket suhtlust. See on suur rõõm.“

E

pp Emili Saue : „ Pean elus tähtsaks hea hariduse
omandamist, peret ja sõpru. Samu. kodukohta, hoolimata sellest, kas see on mu linna- või maakodu.Olulised on
ka traditsioonid, nii peresisesed kui ka isamaalised.“

A

nna- Kris.ina Kokvel : „Ma pean kalliks puhast loodust, naudin lindude laulu, aitan haigeid loomi.
Kasutan vaba aega spor.miseks.

Aga kõige tähtsamad on mulle lähedased inimesed.“

K

ristjan Lebedev : „Mulle meeldib puhas loodus, ma
ei saa aru inimestest, kes prügi maha loobivad. Ma
ise seda ei tee.

Pean lugu metsast ja merest, mida on meil küllalt. Rõõmustan
Olen Ees.s piisavalt reisinud ja ilusaid paiku näinud ning oskoos kevadega.“
kan seda hinnata.“

L

S

oore Roos : „ Mulle meeldib, et minu maal on turvaonja Lo"a Veski : „ Minu jaoks on tähtsad pere, sõbline, ei ole tugevaid maavärinaid, ohtlikke vulkaane.
rad, turvalisus. Aga ma pean tähtsaks ka pisiasju,
Ka on vähe mürgiseid madusid ja putukaid.Armastan loomi,
neid, millele tavaliselt ei mõtlegi. Hea on minna oma
seepärast olen olnud aasta aega loomade varjupaigas vabakoju ja oma voodisse.
tahtlikuks.
Ka hindan ma häid suhteid lähedastega.“

Aitaksin kõiki, kellel on probleeme.“

K

K
G

ätriin Vichterpal : „ Ma olen suur Ees. patrioot.
Mulle meeldivad traditsioonid (olen oma teadliku
elu rahvatantsuga tegelenud) , kavatsen ka tulevikus ajateenistusest osa võ"a.
Täh.s on suhtlus ja koostööoskus.“

K

ä"riin Pärkson: „ Ma armastan sõpru, oma peret,
sugulasi. Minu sõbrad on loomad ka, nendega ma
palju tegelen.“

erda Riibak : „Pean kalliks oma vanemaid, kes mind
on kasvatanud. Kui lõpetan põhikooli, jäävad mulle
kalliks õpetajad.

evin Robert Kõrvemaa : „ Minu elus on väga tähtsal
kohal raha, kuna rahaga saab peaaegu kõike, mida Mulle on tähtsad ka koolikaaslased.“
hing ihkab. Pean lugu sõpradest ja perest. Mul on küll väga
palju tu"avaid, aga tõelisi sõpru on vähe, aga neile saan ka
ala. loota.“

