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Comenius-projekti külalised Eesti võlusid nautimas
Nädal enne vaheaega, 14.–19. oktoobrini olid Comenius- Õhtul toimus Väätsa mõisas rahvusõhtu koos majutajate 

projekti „Energiaalasest haridusest Euroopas“ raames Väätsa peredega. Rahvatantsurühm Ilodus haaras külalised eesti 
põhikoolis külas kreeklased, prantslased, sakslased ja itaal- tantse tantsima, kooli näiterühm esitas playbox´i partnermaade 
lased.  Prantsuse ja Itaalia meeskonnad jõudsid Eestisse juba 13. lauludest.
oktoobril, Saksa ja Kreeka meeskonnad 14. oktoobril. Esmas- Mina majutasin kreeka tüdrukut. Meil oli väga lõbus. 
päeval, 14. oktoobril külastasime itaallaste ja prantslastega Enamiku ajast tahtsid kreeklased koos olla, me andsime neile 
Järvamaa Kutsehariduskeskust. Teisipäeval käisime välisküla- selle võimaluse. Neile olevat reis meeldinud, väitis minu 
listega Väätsal ringi, koolis toimus aktus, partnerkoolide tüdruk. Kahju oli, kui nad ära läksid.
esitlused, ringkäik Väätsal, töötoad ja õhtul oli võimalus veeta Üldiselt oli see nädal väga tore! Jäin rahule ja usun, et ma 
aega noortekeskuses. pole ainus. Väliskülalised lahkusid laupäeval, 19.  oktoobril.

Kolmapäeval ja neljapäeval sõitsime külalistega maakon- Laura-Liisa Valdur
nast välja. Meil oli tore päev Ida-Virumaal külastades Kohtla 

Kaevandusmuuseumi ja Narva kindlust, kus sõime vene 

restoranis Petški-Lavotški, ning Tallinnas, kus külastasime 

Energia Avastuskeskust Vabaduse väljakul, tegime tuuri 

vanalinnas ja Kadrioru lossi juures.

Reedel sõitsid külalised Paide Turbatööstusesse Prelvex, 

kus neile näidati turbast toodetavat küttematerjali ning aia-

mulda. Eestimaa ajalooga tutvuti Vallitornis ja vanalinnas. 

KOMMENTAAR
Täname kõiki majutajaid lapsi ja nende vanemaid:
Marleen Viitmann, Sander Šaibel, Johannes Martin Saar, 

Sten Toompere, Andra Talvend, Eva Martjak, Heleri Suurkivi, 
Laura Teder, Johanna Karmen Kroon, Alexandra Kõll, Jürgen 
Ilves, Victoria Kondas, Laura-Liisa Valdur, Liili Filippov, 
David Ocean Kaljurand ja Anu Annus.

Järgmiseks kohtumiseks Sitsiilias valmistavad lapsed ette 
ja viivad läbi küsitluse energia tarbimisest majapidamistes ning 
teevad esitluse oma riigi maavaradest.

Anneli Tumanski

Saksamaa õpetaja Yvonne ja Itaalia 
õpetaja Rocco oma õpilasega Energia 
Avastuskeskuses eksponaate uudista-
mas.

Külalisõpetajad elektriautoga proovisõitu tegemas.

Projektis osalevate riikide õpetajad Narva kindluse juures.
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TOIMETUS: Anneli Mand ja 8. klassi pilased Mary-Ly Soomuste, Liili Filippov, Laura-Liisa Valdur, Aveli Nilbe

 Kontakt: kool@vaatsa.ee  Kooli koduleht: www.vaatsa.ee/kool
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Loodusteemaline 
näitus koolis

Teise veerandi esimesel nädalal said 

Väätsa kooli õpilased mõisasaalis kü-

lastada põnevat loodusnäitust. Keskkon-

naameti poolt koostatud näitus oli 

ühtlasi õppevahendite kogu, mille ees-

märk on teha koostööd keskkonnaha-

riduse arendamisel noorte- ja lasteasu-

tustega. Nii kooliõpetajate kui keskkon-

naharidusega tegelejate huvi on eden-

dada õpilaste praktilist loodustundmist 

ja keskkonnaalast teadlikkust ning ku-

jundada loodushoidlikke väärtushin-

nanguid. 

Kõige huvitavam on teadmisi han-

kida mängude abil. Väätsa põhikooli 

kindlasti edaspidi kasutada oma igapäe- Keskkonnaameti keskkonnahariduse õpetaja Helle Suurkivi tundis rõõmu, et 

vatöös tundides,“ lisas õpetaja. Kool spetsialisti Piret Eensood. näituse materjale võib õpetaja ka pal-

tänab näituse Väätsale jõudmise eest jundada. „Näitusel olnud materjale saan 

Koolinädal
4.–8. novembrini toimus kauaooda- Iga klass tõmbas endale loosiga riigi, esitas näitering ja meile tantsisid 

tud koolinädal, mida korraldas  õpilas- mille lipuvärvide järgi pidid nad nelja- kuuenda klassi tüdrukud.

esindus. Kõik viis päeva olid täis tege- päeval riietuma ja ka selle riigi laulude Pärast kavade vaatamist läksid koh-

vusi ja erinevaid stiile. Nädala vältel järgi playboxi tegema. Veel toimus tunikud parimaid klasse välja selgitama. 

toimus klassidevaheline võistlus, mille lipumäng, kus hinnati õpilaste teadmisi Kohtunike punktid lisati iga klassi nä-

käigus selgitati välja algklasside ja vane- riikide lippude tundmises. Reedel pidi dala jooksul kogutud punktidele, mille 

ma astme parimad klassid. kooli tulema omamoodi koolikotiga, põhjal selguski parim algklass ja parim 

Esmaspäeval oli stiiliks Michael milleks olid nii ämbrid, kilekotid, kohv- vanema astme klass. Vanemas astmes 

Jackson ja Lady Gaga, enamasti olid rid, korvid ja veel igasugused huvitavad võitis 8. klass, algklasside arvestuses 4. 

tüdrukud Gagad ja poisid Jacksonid, aga asjad. Koolinädala viimasel päeva õhtul klass.

oli ka vastupidi. Teisipäeval möödus toimus mõisasaalis „Pall“, kus klassid Koolinädalat toetasid Veskisilla OÜ, 

Disneylandis, toimus Disney võidu- esitasid oma playboxid, millele järgnes Paide Pizzakiosk ja Laserzone OÜ. 

jooks. Kolmapäeval oli koolis väga palju disko. Playboxide vahele esitas väikseid Täname kõiki, kes osalesid, toetasid, ja 

sportlasi, korraldati rahvastepallivõist- klippe külalistrupp Täitsa Lamp, kelle eriti suured tänud korraldajatele.

lus ja viktoriin olümpiamängude kohta. seas oli meie kooli vilistlasi. Oma kava Mari-Ly Soomuste

Õpetajad Disneylandist. 4. klassi playboxi etteaste.

Õpilased näitust külastamas.


