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Krislin Pähkel Uhtna põhikoolist (vasakult), Tähte Tuuna Rakvere eragümnaasiumist ja Karl Hain Kruus Rakvere põhikoolist on päevakangelased.
Nemad viisid koju võidu.
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Veel mõni aasta tagasi oldi maakonnas arvamusel, et inglise keel – see on vanemate klasside õpilaste
pärusmaa. Nooremad tegelgu muude asjadega.
Kuni Rakvere eragümnaasiumi (REG) õpetajad seesugusele asjakorraldusele lõpu tegid ja otsustasid hakata oma kooli
võõrkeelenädalal korraldama ingliskeelsete luuletuste lugemise võistlust 3.–5. klassi õpilastele. Neljapäeval toimus säärane
e evõtmine juba kolmandat korda – ikka Rakvere eragümnaasiumis.
Kohale tulnud 15 kooli vapraid esinejaid tervitas kooli saalis mahe kitarrimuusika ja nii avar esinemisplats, et sellel võinuks
üles astuda mitu koori korraga. Ajapikku selgus, et ruumi oli tarvis ka, sest etlemine, see pole lihtsalt lugemine. Etlemine on
vehklemine, hüppamine ja lendlemine, samal ajal mõistagi ingliskeelset luuletust esitades.
Ürituse korraldaja, REG nooremate klasside võõrkeeleõpetaja Kristiina Väinsalu-Raik tegi otsa lahti, kandes e e vaimuka
luuletuse inglise keele pöörasusest, ja andis siis teatepulga üle.
Žüriisse oli Rakvere eragümnaasiumi õpetaja Maris Marko palunud Rakvere teatri turundusjuhi Laila Taluniku,
harrastusnäitleja ja näitetrupi KaRakTer juhi Ivo Leegi ning allakirjutanu. Aimata võis, et ees ootab keeruline töö, ja see
kartus osutus tõeks.

Need 3.–5. klassi õpilased, kes pikkade ja lühemate, keeruliste ja lihtsamate luuletustega mikrofoni juurde astusid ja väga
head e evalmistust näidates õpitu e e kandsid, paneksid oma e eastega punastama nii mõnegi ministri. Või nagu ütles
oma lõpusõnades Ivo Leek: “Nad ei saaks arugi, mida te räägite.” Selge kaunis inglise keel vulises katkemata ja paitas kõrvu
publikul, kes sellest kindlasti rõõmu tundis, žürii ülesande aga aina keerulisemaks tegi.
Kolme tunni möödudes, kui seljataga olid artistlikud e easted, lõunasöök ja interaktiivne mäng “Kahoot!”, mida pimedas
saalis kiljumise ja naeru saatel hasartselt mängiti, oli aeg kuulutada, kes seekordses pingelises konkurentsis sõelale jäid.
Üheksa auhinnalist kohta jagunesid Rakvere põhikooli, Kadrina keskkooli, Rakvere reaalgümnaasiumi, Uhtna põhikooli,
Rakvere eragümnaasiumi ja Tapa gümnaasiumi talendikate laste vahel. Esikohadiplomi tasku pistnud lastega õnnestus ka
veidi ju u ajada. Karl Hain Kruus Rakvere põhikoolist, kes tunnistati parimaks 3. klassi õpilaste seas, kandis oma luuletuse
“My Favourite Word” e e kui meister. Inglise keele õppimist alustas ta alles sel õppeaastal. “Mõnda sõna teadsin ikka juba
varem,” täpsustas Karl Hain. Inglise keelt peab ta igatahes üheks ilusaks keeleks.
4. klasside arvestuses säras kõige enam Uhtna põhikooli õpilane Krislin Pähkel, kes teatas, et tal on lootust hakata ka
saksa keelt õppima, ja see valmistas tütarlapsele ilmselgelt heameelt. Lõbus luuletus, mille ta võiduvääriliselt e e kandis,
kõneles isast, kes valmistab süüa ja kellel see sugugi hästi välja ei tule. Krislin märkis muretult, et tema isa teeb igatahes
väga head kartuliputru.
Vanimas vanuserühmas, 5. klassi õpilaste seas, tõusis kõrgeimale poodiumiastmele REG õpilane Tähte Tuuna, kes esitas
lustaka nüüdisaegse versiooni “Punamütsikesest”, kehastudes selle käigus rõõmsalt ja vabalt kord Punamütsikeseks, kord
vanaemaks, kord hundiks. Kipsis käsi monotüki e ekandmist ei seganud ja Tähte number teenis publikult marulise aplausi.
Pähe õppida oli olnud tarvis väga pikk pala ja Tähte tunnistas, et õppis seda igal võimalusel: küll bussis, küll autos, küll
voodis enne magamaminekut. Ja vaev tasus ära.
Mida lõpetuseks öelda? Inglise keel on lastel suus ja peas. Nad naudivad seda ja mõistavad seda: iga naljakas värss pälvis
publikult naerukihina. Mingit sügavamat ﬁlosooﬁat pole tarviski. Oli tore päev, mis rõõmustas osavõtnuid ja teenis kuhjaga
oma eesmärki.

