
Kiri klassijuhatajale

SIRGE SELG JA RÕÕMUS MEEL, ALGAB EESTI KEEL!
Kallis Anu Kušvid! Meil on sulle tänasel tähtsal päeval midagi erilist edastada.
Kui me kõik oma teekonda Tallinna Saksa Gümnaasiumis alustasime, siis teadsime juba
esimesel päeval, et meie klassijuhataja on kõige vingem õpetaja terve kooli peale. Võime
julgelt isegi öelda, et kogu Eesti peale! Sinu siiras ,,TEREEEE’’ äratas meid koolis
igapäevaselt ning süstis meisse energiat ja positiivsust ka kõige väsitavamatel päevadel.
Tundsime kümnendas klassis olles end justkui algklassilapsed, kuid seda kindlasti positiivses
mõttes. Lehti klassiruumis laiali loopides, laval kartulikottides vikatitega vehkides ja
semudega tantsides saime tänu sinule juurde esinemiskogemust, mis meile elus kindlasti
kasuks tuleb. Kõikidele esinemistele järgnes alati kogu kooliperelt positiivne tagasiside ja
direktorgi tõi meile korvi head ja paremat.
Sa oled imetlusväärselt intelligentne ning näitad enda tarkust välja ka ekskursioonidel
giididele vahele segades. Igas eesti keele ja kirjanduse tunnis saame tänu sinule teada
huvitavaid fakte maailma ja mitmete silmapaistvate persoonide kohta, mis meile eesti keele
eksamil kindlasti kasuks tulevad. JärgmiseL aastaL 12. klassi lõpukirjandit kirjutades
tuletame meelde sinu harjumuspäraseid noomitusi keelereeglite kohta.
Aga kõik ei puuduta alati õppetööd ning teame, et saame sulle alati enda muresid kurta ning
lemmikloomi näidata.
Ka suhteprobleemide korral pöördume alati esimesena sinu poole ning valime partnereid
ennetavalt selle järgi, kas nad oskavad peast ühte Shakespeare’i sonetti esitada.
Kurb on aga see, et vastiku koroona tõttu ei ole meil olnud eriti võimalust väljasõitudel
käia… NUUUUKS!!! Ka Tammsaare Kadrioru kodu külastamisest ei ole meil jäänud
visuaalseid mälestusi. Värisevate kätega pilte tehes jäädvustad alati kõige eredamad hetked.
Oleme väga uhked, et sattusime juhuse kaudu TSG kõige õpihimulisemasse klassi ning
lubame jätkata samas vaimus kuni võiduka lõpuni. Harivate tekstidega, mida Facebooki
gruppi postitad, suunad meid mõistma mitmete kohutavate sõdade ja perioodide tagamaid,
mis õpetavad meid tänulikkust tundma selle eest, kui väga meil tegelikult vedanud on.
Igatahes oleme meeletult tänulikud kõige eest, mida sa meile nende paari aasta jooksul
õpetanud oled.
Oleme õnnelikud, et just Sina meie klassijuhataja oled.
Püsi terve ja naudi kevadist päikest!
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