
 

Kallis õpetaja!Kallis õpetaja!Kallis õpetaja!Kallis õpetaja!    

Olgu Sul uuel õppeaastal midagi uut ja midagi vana, Olgu Sul uuel õppeaastal midagi uut ja midagi vana, Olgu Sul uuel õppeaastal midagi uut ja midagi vana, Olgu Sul uuel õppeaastal midagi uut ja midagi vana,     

midagi midagi midagi midagi kerget ja midagi proovilepanevat, kerget ja midagi proovilepanevat, kerget ja midagi proovilepanevat, kerget ja midagi proovilepanevat,     

midagi üllatavat ja midagi rahustavatmidagi üllatavat ja midagi rahustavatmidagi üllatavat ja midagi rahustavatmidagi üllatavat ja midagi rahustavat,,,,    

midagi rõõmsat ja midagi mõtlemapanevatmidagi rõõmsat ja midagi mõtlemapanevatmidagi rõõmsat ja midagi mõtlemapanevatmidagi rõõmsat ja midagi mõtlemapanevat....    

    

Edu Sulle Sinu ettevõtmistes!Edu Sulle Sinu ettevõtmistes!Edu Sulle Sinu ettevõtmistes!Edu Sulle Sinu ettevõtmistes!    

    

ÕÕÕÕpeta tarkust otsida lahendusipeta tarkust otsida lahendusipeta tarkust otsida lahendusipeta tarkust otsida lahendusi    

ÕÕÕÕpeta julgust seista sirge seljagapeta julgust seista sirge seljagapeta julgust seista sirge seljagapeta julgust seista sirge seljaga    

ÕÕÕÕpetapetapetapeta    usinust püüelda unistuste pooleusinust püüelda unistuste pooleusinust püüelda unistuste pooleusinust püüelda unistuste poole    

ÕpetaÕpetaÕpetaÕpeta    pealehakkamist, et avastadapealehakkamist, et avastadapealehakkamist, et avastadapealehakkamist, et avastada    

Õpeta järjepidevust, et midagi saavutadaÕpeta järjepidevust, et midagi saavutadaÕpeta järjepidevust, et midagi saavutadaÕpeta järjepidevust, et midagi saavutada    

Õpeta sihikindlust, et mitte alla andaÕpeta sihikindlust, et mitte alla andaÕpeta sihikindlust, et mitte alla andaÕpeta sihikindlust, et mitte alla anda    

ÕpetaÕpetaÕpetaÕpeta    positiivset suhtumist, et elus õnne märgatapositiivset suhtumist, et elus õnne märgatapositiivset suhtumist, et elus õnne märgatapositiivset suhtumist, et elus õnne märgata    

    

Ja ole ise ka seda Ja ole ise ka seda Ja ole ise ka seda Ja ole ise ka seda tehes õnnelik, tehes õnnelik, tehes õnnelik, tehes õnnelik,     

sest Sul on võimalus millekski erakordseks sest Sul on võimalus millekski erakordseks sest Sul on võimalus millekski erakordseks sest Sul on võimalus millekski erakordseks ––––        

puudutada nende laste ja noorte elu, mõjutada tulevikku.puudutada nende laste ja noorte elu, mõjutada tulevikku.puudutada nende laste ja noorte elu, mõjutada tulevikku.puudutada nende laste ja noorte elu, mõjutada tulevikku.    

    

Eesti Õpetajate Liidu juhatuse esimees Margit TimakovEesti Õpetajate Liidu juhatuse esimees Margit TimakovEesti Õpetajate Liidu juhatuse esimees Margit TimakovEesti Õpetajate Liidu juhatuse esimees Margit Timakov    


