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Isane amadiin Remi on uudishimulik tegelane. Vahib inimesele otse silma sisse ja mõtleb ilmselt, et mida
see kahejalgne küll elust arvata võib. Emaslind Dora (tagaplaanil) on tagasihoidlikum. |  FOTO: Meelis
Meilbaum

Rakvere põhikool on koolivaheajalgi sädinat ja vidinat täis. Ei,

õpetajad ei ole laste eemaloleku ajaks ise lapsemeelseks muutunud.

Koolipere rõõmuks on end kantseleisse sisse seadnud hoopis

teistlaadi tegelased: värviliste sulgedega pisikesed eksootilised

amadiinid Dora ja Remi, kes puuris ringi sahmerdavad ja uudistajate

uurivale pilgule samaga vastavad.
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Kooli huvijuht Evelin Rikma rääkis, et loomad-linnud koolis pole

nende kooliperele mingisugune haruldus: varem elasid loodusainete

klassis pikki aastaid raagritsikad, ka akvaariumikalad on koolis täitsa

olemas. Mõni asi siis neile lisada üks amadiinipaar.

Ka sulelised plaaniti esialgu klassiruumi viia, kuid kantselei, kus pisut

vaiksem, tundub neile vähemalt praegu rohkem sobivat. Kantseleiuks

on küll kogu aeg avatud, nii et lapsed saavad vabalt linnukesi

uudistamas käia.

Linnupuuri kõrval lauakesel on kauss veidrate “näksidega”. Aga tasub

olla terane ja neid mi e suhu pista: pisikesed hallikasvalged munad

on amadiiniproua omad ning lauale pandud vaatamiseks, mi e

söömiseks. Lastele on munad ka õppeeesmärgil tähtsad – nii saab

vaadelda eri linnuliikide mune.

Linnupuuri pole koolipere targu pannud pesakasti, sest amadiinipaar

on üsna hakkamas järglasi saama ning linnupoegadega poleks midagi

peale hakata. Kuid tiibade soputamiseks mõeldud liivakasti oskas

suline daam siiski mõned munad poetada. Päris munemata ka ei saa.

Inimeste elu jälgivad Austraalia juurtega eksootilised sebraamadiinid

huviga. Kui jutuvada liiga valjuks läheb, hakkavad ka linnud lärmama.

Vaikses toas on aga nemadki vaguramad. Huvitav tõik on see, et

laulab vaid isaslind Remi, emane Dora säutsub niisama.

Evelin Rikma sõnul on sulelised laste poolt hästi vastu võetud ja juba

on õpilased teinud e epanekuid, millised võiksid olla järgmised

koolis elutsevad linnud ja loomad. Lindude jälgimine mõjub lastele

rahustavalt ja eriti palju kasu on neist siis, kui näiteks mõni rahutu

õpilane kantseleisse aega maha võtma saadetakse.


