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Andres Sõber soovitas lastel kõike
proovida

Eile andsid Rakvere põhikoolis projekti “Tagasi kooli”  raames

õpilastele tundi külalisõpetajad, kes rääkisid erinevate teemadega

seoses oma kogemustest ja elust.

 

Üleriigiline algatus tõi Rakvere põhikooli kokku üheksa külalisõpetajat,

nende hulgas Rakvere Tarva treeneri Andres Sõbra, kes andis

sporditeemalise tunni V klass ile.

Sõbra tunnis mänguplaane ei uuritud ning ühtki korvpalli tunnis ka ei

olnud, küll aga arutati spordi olulisust, räägit i Rakvere Tarvast ning

võrreldi tänapäevast koolielu Andres Sõbra aegsega.

Andres Sõber soovitas kuulajatel proovida kõike – nii sporti kui näiteks

käsitööd. Muusikast rääkimata. Sest vaid nii saab teada, mis tegelikult

meeldib.

Ei tohi karta eksida

Kui kuulajad küsis id, kes on Andres Sõbra lemmikkorvpallurid, nimetas

treener mitu nime: Silver Kallas, kelle puhul tõi Sõber välja mehe jaksu

ärgata hommikul kell 6 kodus Tallinnas, sealt Rakverre tööle sõita, pärast
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tööd trennis käia ning õhtul jälle pealinna naasta; Raido Villers, kes

samuti päevatöö kõrval leiab aega korvpallitreeninguks; Renato Lindmets;

kanadalane Richard Anderson.

Välismängijate puhul peatus Sõber hetkeks ka keeleküsimustel. Andres

Sõbra sõnul räägib ta oma meeskonnaga üldiselt s iiski emakeeles, isegi

välismängijatega. “Kui te olete Eestis , s iis  on selge, et s iin räägime eesti

keeles,” põhjendas ta ning täpsustas, et ei kujuta ette, kuidas ta oma

kesises inglise keeles peaks poolajal märkusi võõras keeles ütlema.

Keelebarjäär ei sega Sõbra sõnul aga korvpalli mängimist ning

arusaamatus võib tekkida ka kahe eesti keelt emakeelena kõneleva inimese

vahel. “Olen 36 aastat abielus olnud ja senini ei saa t ihti aru, mida mu

naine räägib,” viskas Sõber veel ühe nalja.

Õpilastele soovis teenekas treener elus pealehakkamist.

“Soovin ausust ja s irget selga. Ja nagu korvpallis  on vahel möödavisatud

pallgi hea, ei tohi karta ka elus eks ida,” sõnas Sõber ning arvas, et liigselt

eks imust kartes ning uusi asju peljates võib paljustki ilma jääda.

Tuli välja seegi, et korvpallurite puhul ei hinda treener mitte niivõrd nende

oskust õigel hetkel korvi tabada, kuivõrd muid, inimlikke omadusi. “Et

mängija mängib jube hästi korvpalli – see on normaalne. Hindan hoopis

inimlikke omadusi, näiteks oskust teis i motiveerida,” kõneles Sõber.

Tunni lõppedes tuli Andres Sõbral jagada veel korvpalliklubi Rakvere

Tarvas noortele fännidele hulganisti autogramme. Põhikooli V kass i

õpilased olid treeneri külaskäiguga rahul ning avaldasid lootust, et

järgmisel korral saavad näha mõnd Tarva korvpallurit ennast.

Kümme kükki

Andres Sõber pidas algatust “Tagasi kooli” tänuväärseks ning lisas, et ehk

aitab see õpetajatelgi tavapärasest rütmist välja tulla ning koolitunde

elavdada. “Näiteks enne matemaatikatundi võiks ju teha kümme kükki

kogu klass iga – õpikutunnid on vajalikud, aga väike treening samuti – kõik

tüdrukud ju tahavad lõpuks saada emaks ning poistest saavad isad,

vastupidavust on vaja!” arvas Sõber, kes ka möödunud aastal tundi

andmas käis. Tookord küll Rakvere reaalgümnaasiumis.

Lääne-Virumaal viis id külalisõpetajad läbi klass itunde “Tagasi kooli” ürituse

raames kokku kahekümne neljas koolis .

 

Projekt

• “Tagasi kooli” on vabariigi pres idendi ja s ihtasutuse Noored Kooli

algatus, mille eesmärk on tugevdada Eesti koolide ja ülejäänud ühiskonna

koostööd.

• “Tagasi kooli” üritust on korraldatud alates 2007. aastast.
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