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NAISTE HÄÄL
Viimastel kuudel on palju räägitud naistest.
Nende suurtest töödest ja tegemistest, mis
jäänud tagaplaanile. Nende vaiksest alistumisest ja kannatustest, mis nüüd päevavalgele tulnud. Naised on esinenud inspireerivate kõnedega, kõnetades eelkõige teisi
naisi, aga mis peamine – noori tütarlapsi,
kes saavad loodetavasti kasvada hoopis teises ühiskonnas, kus pole klaaslage ega palgalõhet ning kus tõesti eksisteerib võrdsus.
Mitte ainult sõnades, vaid ka tegelikus elus.
Haridus ja õppekirjandus on valdkonnad, kus naiste hääl on kõlanud küll. On ju
valdav osa pedagooge naised ja ka autorite
hulgas kaldub arvuline kaalukauss naiste
poole. Kirjastuse poolt vaadatuna ei oma
autori sugupool küll mingit rolli. Tingimused ja võimalused on kõigile ühesugused.
Ka sellesse Koolibri Uudiste numbrisse on
pikema artikliga kokku sattunud mitu tähelepanuväärset naist, õpetajat, tegutsejat, jagajat.
Alli Lunter on pikaaegse kogemusega
eesti keele õpetaja Viljandist. Tema õpetajatee algas 45 aastat tagasi ja sellest oli
põnev lugeda käesoleva aasta 12. jaanuari
Õpetajate Lehest. Alli Lunter on olnud algusest peale ehk 20 aastat riigieksamitööde hindaja. Sellest hindamatust kogemusepagasist on välja kasvanud mitu õppematerjali: „Kirjandiõpetus“, kirjanduskonspektid põhikoolile ja gümnaasiumile, õpilaste
ja õpetajate suur lemmik „Gümnaasiumi

eesti õigekeele vihik“, riigieksami töövihik
„Lugemisest kirjutamiseni“ ning nüüd kõige värskem abimaterjal „Sõna loob“. Viimane tutvustab 36 kirjandusžanri lühikese selgituse ning näidetega eesti kirjanikelt
ja Viljandi kooliõpilastelt. Alli Lunter teab
tänu kogemusele täpselt, mida õpetaja ja
õpilane vajavad, ning oskab neile seda sobival moel pakkuda, mis muudabki tema

õppematerjalid kasutajate hulgas nii populaarseks. Alli Lunter on naine, kellel on oma
arvamus ka mitmete hariduselu valupunktide kohta ja ta ei ole kartnud neid avaldada.
Reet Bobõlskit tutvustab artiklis pikemalt tema pikaaegne toimetaja ja kaasautor Margit Ross. Reeda töövõime ja mitmekülgsus – õpetab ta ju peale eesti keele
Rakvere gümnasistidele ka majandust –

äratab austust ja imetlust. Tänasel päeval
võib öelda, et kõige rohkem imetlust tekitab tema lõpmatu fantaasia enneolematute ametitega tegelaste väljamõtlemisel.
Kes on ikkagi see, kes värvib mustikad siniseks, maasikad punaseks ja kukeseened
kollaseks? Kes toob rõõmu ja kes tedretäpid? Sellistele keerulistele küsimustele
on nagu muuseas vastuse leidnud üks meie
tuntuim eesti keele õppekirjanduse autor.
Kristel Vilbaste nimi ei vaja pikemat
tutvustamist. Loodusenaine, kellel on looduse tähed selged ja kes soovib sama õpetada lastelegi. Kunagi sai Eesti Päevalehe
tagaküljel koos temaga aastaringi edenemist jälgitud ja autori sõnaseadmise oskust imetletud. Nüüd on sarnased lood kogutud juba teise kogumikku, mil seekord
nimeks „Sipelgahapu“. Detailirikkad ja
värvirõõmsad ja mis peamine – tõetruud
– pildid on raamatusse joonistanud vägev
kunstnik Anastasiia Kuusk.
Ja lõpetuseks keraamikud – Piret Ellamaa, Tiia Põldmets ja Anna-Maria Vaino.
Kolm tragi naist, kes on Tallinnas Nõmmel
loonud hubase keraamikaoaasi, kus huvilised lapsed ja täiskasvanud saviringides
imesid teevad. Lõpuks on mõned käepärased tööd ka raamatusse saanud ja igaüks
saab proovida, kas saab hakkama!
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Elame ajal, kus taimede ja loomade ilm
meist aina kaugemale jääb. Juba on õpetajaid, kes pole lapsepõlves üles kasvanud
kättpidi mullas ja linnuvile suus. Kuis saame siis loodustarkusi lastele õpetada? Ega
saagi. Kõige paremini õpib laps loodusest
endast ja õpib siis, kui saab seda kasutada.
Mu vanaisa Gustav Vilbaste kirjutas
1934. aastal oma raamatut „Meie kodumaa
taimi rahva käsitluses” sisse juhatades:
„Osa taimi tunnevad peaaegi kõik arenenud külainimesed, osa kohta on teadmisi vaid üksikuil, nn „tarkadel”. /-/ Üldse
tunneb arenenud külainimene keskmiselt
100–150 taime, harva mõni taimedest
rohkem huvitatud isik vahest paarsada või
natuke üle selle. /-/ Peamiselt on taim olnud vahendiks teatud toimetusel või praktilisel kasutamisel igapäevases elus ning
sagedasti kajastub niisugune käsitlus ka
nimes. Taimi, mis oleksid seotud muinasjuttudega või usundiliste motiividega, on
meil eestlastel väga vähe.”

Milliseid taimi kasutame igapäevases
elus või milliste loomadega suhtleme? Kuidas siis õpetada lastele looduse algtõdesid?
Kord kakskümmend aastat tagasi, kui
mu esimene tütar Maarja oli teadmishimu
täis väike tüdrukutirts, võtsin ette eksperimendi. Et õpetan talle iga päev 5 taime
selgeks. Nii me siis käisime Otepää lähistel
niitudel taimemääraja näpus ja õppisime
järjest: angervaks, angerpist... Kolmandal
päeval katkes minu kannatus. Lapse ind oli
juba enne lakanud.
Hakkasin siis tasapisi kirjutama tavalisematest taimedest ja loomadest lugusid oma lastele, need lühikesed lood said
avaldatud Tähekeses. Nüüd on neist ilmunud Koolibri kirjastuselt kaks raamatut:
2014. aastal „Metsa rüpes” ja nüüd „Sipelgahapu”. Eelkõige on need lood meie kõige
tavalisematest taimedest ja loomadest. Nii
nagu neid lastele meeldejäävalt õpetada.
Väiksematele saab neist tekste ette lugeda
ja suuremad ise lugeda, mitmed lood
on leidnud juba koha ka koolilugemikes.
Aga „Sipelgahapu”! Mis teile sellega seostub? Mäletate lapsepõlvest väikest
hirmu kuklaste ees, aga ka seda, kuidas
maikuus sipelgapessa pistetud kooritud
pajuoks pärast lõhnas ja kui põnev oli see
hapu maitse? Ja kas teadsite, et metsas minestanud last saab kiiresti turgutada,
kui talle panna nina alla sipelgapesas hoitud taskurätt?
Raamatu tagakaanel
tuleb alati lühidalt ära
öelda, millest raamat
kirjutab. „Sipelgahapu” lugemakutse
on selline:

„Vanal ajal arvati, et kooliküps on see
laps, kes on kasvanud lillade õitega taime – põdrakanepi pikkuseks. Tänapäeval
peab kooliminev laps aga kindlasti lugeda
oskama.
Selle raamatu abiga saab laps kergesti
lugema õppida. Aga ta saab ka teada, kuidas loomad räägivad ja mida metsas suhu
pista. Kuidas ära tunda karvaseid ja sulelisi, rohelisi ja õielisi. Kuidas tuld teha ja
kust joogivett ammutada.
See on raamat, mis õpetab lapsi lugema looduse tähti.”
KRISTEL VILBASTE,
loodusenaine
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