METSKÜLA KOOLI LEHT
Erasmus+ laager
Pivarootsi, mai 2016
Erakordne õppeaasta lõpetus!

Maikuu viimasel nädalal 23.-27.05 toimus Erasmus+ projekti raames Pivarootsis rahvusvaheline
lastelaager, osalisteks kõik meie kooli 14 õpilast ning lisaks 5 last Kreekast, 7 Türgist, 5
Hispaaniast, 4 Soomest. Kokku oli laagris lapsi 35 ja nende õpetajaid 12. Laager kestis viis päeva,
mille jooksul saime üksteist tundma, mängisime, õppisime, orienteerusime koos. Tegevusi oli väga
palju, läbiviijateks kõigi riikide õpetajad, aga ka meie kooli vanemate klasside õpilased. Eriti palju
saime testida oma inglise keele oskust, tuli ju üksteisega vestelda inglise keeles ning kõik
tegevused toimusid samuti inglise keeles. Päeva lõpus, peale õhtusööki, pani iga laps oma muljed
kirja. Lapsed on erinevad, muljed on erinevad, seetõttu on ka kirjatööd erinevad. Ajalehest saategi
lugeda laste meenutusi laagripäevadest. Lood on nii vahvad, et otsustasime avaldada kõik muljed
midagi muutmata, kärpimata (ainult kirjavead parandasime). Nii valmiski koolilehe eriväljaanne.
Head lugemist!!!
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Karl-Robin, I kl
1. päev
Mulle meeldis esimese päeva kohta see, et matkamängul läks
hästi. Ja veel meeldis mulle, et olid vabad ajad. Ja see, et sai
ujuda. Ja mulle meeldis, et matkamängul me saime palju punkte.
Matkamäng on selline mäng, et seal on üheksa erinevat mängu.
Mulle meeldis kõige rohkem mäng, kus pidi palli hästi viskama.

2. päev Pivarootsis
Me käisime Lihulas kultuurimajas ja mõisas. Ja lasteaias.
Täna me veel tantsisime ka. Ja siis oli üks vaheaeg. Peale
vaheaega oli söögiaeg. Kõige raskem tants oli soomlaste
tants. Ja kõige lihtsam tants oli meie tehtud tants. Kõige
rohkem meeldis mulle Türgi tants.
3. päev
Täna me käisime Haapsalus. Ja siis me pidime vaatama
telefonist ühte kaarti ja me käisime erinevates kohtades. Näiteks Haapsalu linnuses ja ka
mänguväljakul. Ja kui kaardi lugemisest lahti saime, siis me läksime orienteeruma ja ma tegin selle
raja R4 väga hästi läbi, polnud mulle üldse raske. Ja kui me sõitsime tagasi orienteerumast, siis me
nägime kaht rebasekutsikat.
4. päev
Tänane päev hakkas nii, et me tegime hommikuvõimlemist. Peale
võimlemist me läksime sööma ja söögiks olid krõbinad koos
jogurtiga. Peale sööki läksime tundidesse ja tundides me olime
Soome õpetajatega. Mängisime ja see oli selline mäng, et me
istusime ringis ja pidime tegema tsuku-tsuku. Siis pidi midagi tee
peal ette tulema, näiteks lehm või lennuk ja meie pidime tegema
sellist häält nagu hüüti. Peale tunde me läksime Metskülla, kus
näitasime välismaalastele enda kooli. Kui olime näidanud kooli
ära, siis me läksime õue ja mängisime ja kui me läksime tagasi
bussi, sõitsime Keemu. Me olime natukene seal ja siis läksime tagasi Pivarootsi.

5. päev
Tänane päev algas hommikuvõimlemisega. Peale võimlemist me läksime tundi, tunnis mängisime
mänge ja oli kümme erinevat mängu. Esimene mäng oli selline, et pidi minema rivvi, üks inimene
pidi minema teiste ette ja näitama ühte paberit, mille peal olid riigilipud ja siis pidi rivi minema
õigesse järjekorda.
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Tormi, I kl
1. päev laagris
Mulle meeldis ujuda ja korjata korke, kui silmad olid kinni.
Enne söömist mängisime libahundimängu. Meeldis tänane päev.
2. päev laagris
Hommikul tegime hommikuvõimlemist. Siis oli vaba aeg. Siis
oli aeg Lihulasse minekuks. Lihulas meile anti pildid ja me
pildistasime neid samu kohti, mis pildil. Käisime muuseumis. Mulle meeldisid
vanad rahvariided.
3. päev laagris
Hommikul olid tunnid. Mina ehitasin maja oma tunnis. Siis läksime
Haapsallu. Haapsalus mängisime sellist mängu, et me laadisime ühe äpi alla ja
selle abil otsisime punkte ja vastasime küsimustele. Meie leidsime kõik
punktid üles. Orienteerumisel Nõval tegin R4 rada. Minu aeg oli 24 minutit.
Leidsin kõik punktid üles. Libisesin 3. punktis mäest alla. Oli kerge ja põnev.
4. päev laagris
Hommikul mina, Eva-Maria ja veel mõned lapsed õppisime pallimängu ära.
Minule meeldis kõige rohkem õhtu. Õhtul me ronisime ronimisseinal. Ja ma
õppisin uue triki ära.
5. päev laagris
Hommikuses töötoas mängisime ühe mängu. Üks laps oli
ringi keskel.

Jakob, II kl
1. päev
Oli väga lahe. Eriti see, et sain üle pika aja ujuma minna
merre ja sain korvpalli mängida. Aga kõige ägedam oli meeskonnatöö ja pidime tegema ülesandeid.
Kõige raskem oli see ülesanne, kui pidime linaga palli õhku viskama ja samal ajal lina ümber pöörama.
Terve päev oli lahe. Ning kõige rohkem meeldis soo ületamine.
2. päeva hommikul kui ärkasin, läksin sööma. Siis tegime tuulelohe. Aleksandros tegi nii, et lõikas
sama pikad puulauad ja sidus need kokku. Siis pani plastkile peale ja sidus nööri peale paberid. Sellest
sai lohele saba. Siis kirjutasime enda nimed lohe peale. Kuna tuult ei olnud, me ei saanud lohet
lennutada. Peale seda läksime Lihulasse orienteeruma. Seal tegime pilte ja panime slaidide peale. Õhtul
tuli tantsutund, mis kestis kaks tundi. Tantsisime teiste maade tantse. Kõik olid ägedad. Siis tuli söök.
3. päev
Oli tore päev. Hommikul me võimlesime, siis sõime. Siis läks buss Haapsallu. Tegime seal mängu
nimega Loquiz. Siis sõitsime Nõvale orienteeruma. Siis tulime tagasi ja jalutasime tõrvikutega.
4. päeva hommikul võimlesin Martaga ning ühel lapsel Yildizel oli
sünnipäev. Siis tulid sessioonid. Me mängisime sellist mängu nagu
Hemsball. Mina võitsin sellise silma, mis kaitseb kurjuse eest. Siis
läksime Salevere Salumäele matkarajale. Siin pidime pildistama kive
sellise äpiga nagu Pennie. Peale seda läksime Metskülla.
Tutvustasime meie kooli ja kui jõudsime sööklasse, oli Ene natuke
midagi näksida lauale pannud. Siis oli aeg minna Keemu ja peale
seda tulime tagasi. Siis oli söök. Ronisime ka ronimisseinal. Mina
natuke kartsin, kuna ronimiskivid seinal olid väikesed.
5. päev
Ärkasin, siis võimlesin koos kreeklastega. Tegime sellist mängu, kus pidi õhupalli paari vahele panema
ja liikuma ringi. Siis tulid sessioonid. Meie tiim oli Soome õpetajatega.

4

Metsküla kooli leht

Mai 2016

Mirell, II kl
1. päev Pivarootsis
Mulle meeldis kõige rohkem see, kui me käisime kõikide
õpetajate juures ülesandeid täitmas. See oli ka päeva
viimane asi. Mulle meeldis kõige rohkem see õpetaja, kes
tegi meile discgolfi viset. Me pidime seal viskama ketast
ühte kasti. Kõige raskem oli kaardimäng. See oli ka kõige
esimene. Mulle meeldis ka vaba aeg. Mul oli natuke raske.
Sest kõik rääkisid inglise keeles. Ja ma olin oma tiimis
ainuke eestlane.
2. päev Pivarootsis
Mulle meeldis kõige rohkem tänane mäng Lihulas. Seal me
pidime kaardil märgitud majades käima. Näiteks käisime
muuseumis, kultuurimajas ja muusikakoolis. Meie tiimis olin
mina, Tõnis, kaks tüdrukut Türgist. Üks tüdruk oli Katrina. Ja
teine oli Zehra. Meie tiim oli finišisse jõudnud eelviimasena.
Pidime tegema pilte enestest, kus oleme selles majas. Meile
anti ka pilte. Pidime otsima oma töö käigus neid asju, mis
piltidel leidus. Lihulast.
3. päev Pivarootsis
Mulle meeldisid tänased orienteerumised. Meil oli 2 orienteerumist.
Üks käis nii, et telefonidesse sisestasime koodid. Ja meile anti kaart.
Pidime liikuma kaardi järgi. Kui olime sihtpunkti jõudnud, oli meil
seal küsimus: mida peaks su taldrik kõige rohkem sisaldama. Õige
vastus oli: puu- ja köögivilju. Järgmisena liikusime ka teised punktid
läbi. Ja siis läksime Nõvale orienteeruma. Mina tegin rada R4. seal oli
viis punkti. Minu aeg oli 21:33. Pärast orienteerumist tulime tagasi.
4. päev Pivarootsis
Mulle meeldis, kui käisime bussiga Saleveres, Metskülas ja
Keemul. Saleveres jagati meid rühmadesse. Meile anti lipik,
kus oli kirjas, mida pidime otsima. Meie saime puulehed. Siis
läksime Metskülla. Seal näitasime välismaalastele oma kooli.
Siis läksime Keemule. Kiikusime külakiigega ja käisime
tornis. Hommikul õpetas Aleksandros mind tuulelohet tegema.
Mariaga mängisime mänge. Üks käis nii: pidi ühte asja
kujutama (kehakeeles). Siis oli teine mäng. Meile anti lipikud
ja pidime seda mängu mängima, mis oli seal kirjutatud. Veel
tegime lipumängu ja roomamismängu.
5. päev Pivarootsis
Mulle meeldis Penijõel käia. Seal me vaatasime filmi. Veel mulle
meeldis käia matkarajal ja tornis. Mulle meeldis ka pärast
sessiooni mängida mängu: paindumismäng. See paindumismäng
käis nii: meile anti üks leht. Seal olid harjutused. Üks oli selline:
kolm olid käpuli, kaks tükki olid ka käpuli teiste peal. Ja kolmas
oli püsti kahe inimese peal. Käed laiali. Hommikuvõimlemine oli
ka tore. Õhtul on grilliõhtu ja lõpetamine. Hommikusöögiks olid
võileivad. Lõunaks oli kartul ja kaste. Õhtul oli plov.
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Simo, II kl
Esmaspäev
Mulle meeldis discgolf. Ma ei saanud millestki aru. Tulin
siia. Pille näitas, kus mu tuba on, siis oli kogunemine. Oli
selline mäng, kus igaüks ütles oma nime. Peale seda läksime
türgi mänge õppima. Siis oli vaba aeg. Lõpuks jaotati meid
rühmadeks. Kõigepealt läksin Hispaania õpetaja juurde. Ta
õpetas meile sellist mängu, kus pidid viskama puittaldriku
enda ette ja selle peale hüppama. Üks türgi mäng oli selline, et moodustatakse kolm rida ja äärmised
read viskavad keskmisi palliga ja nad loomulikult hüppasid eest ära. Täna oli tore ja ma loodan, et
teised päevad on sama toredad.
Teisipäev
Täna käisime Lihulas orienteerumas. Minu meeskonnas olid
Alvar Eestist, Mert Türgist, Simo Eestist ja üks Hispaania
tüdruk. Meil oli leidmata ainult üks pilt. Orienteerumine käis
nii, et sa pidid kaardi peal erinevatesse kohtadesse minema.
Need kohad olid Lihula mõis, lasteaed, Lihula vallamaja,
raamatukogu, muusikakool ja kultuurimaja. Tee peal olid
kohad, mille pidid pildi järgi üles leidma, siis tegid sellest
kohast iPadiga pildi. Siis läksime koju. Lõpuks oli tantsimine
Olid Eesti tantsud, Soome tants, Hispaania tants ja Türgi tants. Kõige raskem oli Hispaania tants ja
kõige kergem Türgi tants.
3. päev
Täna käisime orienteerumas. Mina
tegin rada number 3. Mul läks
orienteerumas päris kaua aega. Seal
oli väga ilus loodus. Seal olid ojad
ja käänulised teed. Enne seda
käisime
Haapsalus
telefoniga
orienteerumas. Mul läks valesti üks
küsimus. Küsimus oli selline: kui
kümme kassi püüavad kümme hiirt
10 minutiga, siis mitu minutit kulub
viiel kassil 5 hiire püüdmiseks.
Õige vastus oli 10 minutit.
4. päev
Hommikul olime me Soome
õpetajate juures ja õppisime nende
mänge. Üks mäng oli selline, et öeldi mingi värvi või materjali nimi, mida pidi puudutama. Täna
käisime ringreisil. Kõigepealt läksime Saleverre. Tehti meeskonnad. Siis võeti loosi, kes mida otsib.
Seal pidime me kive otsima. Pärast läksime koolimajja, kus tutvustasime seda. Pärast kiikusime
Keemus. Pärast tegid teised nööritrikke.
5. päev
Hommikul olime me Kreeka õpetajate juures, kus õpetati meile,
kuidas teha tuulelohet. Kreeklased õpetasid meile veel ühe
mängu, kuidas teha selgeks teiste nimesid. See käis nii, et sa
võtad lõngakera ja ütled kellegi nime ja siis viskad talle
lõngakera ja lõpuks pidid selle lahti harutama. Pärast läksime
Penijõele. Sealt läksime Suitsu vaatetorni.
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Alvar, IV kl
Pivarootsi 1. päev
Mulle meeldis seiklusmäng. Kõige toredam osa oli niiöelda
discgolf. Me saime kokku väga palju korve. Mulle meeldis
ka kulbiga palli viskamine korvi. Mina avasin skoori.
Kokku saime kümme punkti. Mulle meeldis ka ülesanne,
kus 4 inimest tõmbasid nööridest, mille keskel oli pall ja me
pidime seda palli ühest korvist teise viima. Kokku saime
seal 12 punkti. See oli väga hea. Minu tiimis olid peale minu
üks kreeklane, üks soomlane ja üks hispaanlane. Mulle meeldis see mäng, sest me saime esimese
koha.
2. päev
Hommikul tuli kõigepealt hommikuvõimlemine. See oli väga
lahe, aga ma ei saanud eriti hästi pihta, sest ma olin väga
unine. Peale seda tuli hommikusöök. See oli väga hea puder.
Peale seda me tegime Picassot järgi. See oli väga vahva. Me
tegime ka 3D maja okstest. See koosnes ühest kolmnurgast,
kahest ruudust ning viiest ristkülikust. Me läksime ka
Lihulasse. Seal me pidime orienteeruma. Minu tiimis oli üks
hispaanlane, üks eestlane ja üks türklane. Minu arust läks meil
hästi. Siis tuli meil tantsutund. Me tantsisime kõikide riikide
tantse. Pärast seda saime ägedaid kingitusi. Kui kõik oli lõpuks
3. päev
läbi, siis valutasid mu jalad korralikult.
Seekord tegime Soome hommikuvõimlemist. Siis tegime
QR-koodidega mängu. Mina olin paaris Simoga. Mulle
meeldis ülesanne nr 17. Seal juhendas Hellat. Seal sai väga
häid asju maitsta. Meil pandi silmad kinni ja me pidime ära
arvama, mida me sööme. Peale seda läksime Haapsallu. Seal
orienteerusime ühe telefoniäpiga Loquiz. See oli väga lahe.
Minu tiimis olid Samuel, Silver ja Joosep. Pärast seda
läksime Nõvale orienteeruma. Mina tegin rada R3. Minu
aeg oli 25 minutit ja 11 sekundit. Minu arust oli see mu
kõige kiirem orienteerumine. See päev oli väga lahe.
4. päev
Seekord tegime Hispaania hommikuvõimlemist. See oli väga raske, sest
see oli kiire. Täna tegime Soome õpetajatega töötuba. Me tegime seal
väga palju ja lahedaid mänge, näiteks oli selline mäng, kus pidi leidma
ja puudutama mingit värvi või materjali. Me pidime ka loodusest tähti
leidama. See oli väga vahva. Siis läksime Metskülla ja tutvustasime
enda kooli. Seejärel läksime Keemu. Seal läksin alguses kohe
külakiigele, siis vaatetorni. Ja siis sõitsime kõik tagasi Pivarootsi.
See päev oli väga tore.
5. päev
Täna oli Kreeka hommikuvõimlemine. See oli suhteliselt raske. Siis tuli meil töötuba kreeklastega. Me tegime mitu mängu. Näiteks oli meil vett täis õhupall.
Me pidime oma grupiga seda püüdma. Meil kukkus see mitu
korda maha, aga õnneks ei läinud katki. Siis läksime Penijõele.
Seal vaatasime filmi. Ja seejärel läksime vaatetorni vaatama.
See oli 21 m kõrge. See päev oli väga tore ja naljakas.
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Eva-Maria, IV kl
1. päev
Esimesel päeval oli kõik väga vinge. Esimene asi kohale
jõudes oli selline: mängisime mänge, kus me õppisime
teiste nimesid. Siis tuli söök ja me läksime peale seda
jälle mängima. Siis tehti tiimid. Mina olin päris suures
tiimis. Me pidime tegema lause „Play outdoors” nii, et
selle tähed olid asjadest või inimestest. Näiteks tegime
kividega S-tähe ja tegime sellest pilti. Lõpuks panime
piltidest lause kokku. Peale seda me läksime merre ujuma. Väga soe vesi oli. Seejärel oli õhtusöök ja
siis hakkas taas mäng. See koosnes erinevatest punktidest. Minu lemmikpunktis tuli visata kulbiga
pall ämbrisse. See oli päris raske. Peale seda oli poolteist tundi vaba aega. Siis oli õhtuoode. Öörahu
algab kell 23.00. Esimene päev oli väga vahva.
2. päev
Hommikusöögiks oli puder moosiga ja võileivad. Enne seda oli ka
hommikuvõimlemine. Siis hakkas meil vaba aeg. Peale seda algas
meil QR-koodi mäng. Me pidime leidma õige numbriga koodi
(laagri territooriumilt), selle sisse skaneerima ja saime teada enda
ülesande. Mina olin paaris Mirelliga. Minu lemmikülesandes tuli
maitsta asju silmad kinni seotult. Seal saime maksimumpunktid.
Lõunasöögiks olid makaronid ketšupiga. Siis läks buss Lihulasse
ja me mängisime orienteerumise moodi mängu. Mina olin meeskonna kapten. Lihula mängus meeldis
mulle kõige rohkem see, et meile anti 28 pilti ja me pidime need kohad ise üles otsima ja nendest pilti
tegema. Tagasi tulles oli meil vaba aeg, seejärel õhtusöök (ühepajatoit). Siis oli meil tantsutund, kus
me tantsisime iga riigi tantse. Tantsides oli kõige raskem Türgi tants. Mulle meeldis väga see päev!
3. päev Pivarootsis
Kolmanda päeva hommikul oli meil võimlemine. Seekord tegid seda Soome õpetajad. Alguses
tegime harjutusi ja siis mängisime viirusemängu. See käis nii, et oli 2 viirust, kes püüdsid teisi ja oli
ka arst, keda puudutades said sa terveks. Arsti juurde viisid sind kiirabid. See oli väga lõbus mäng.
Peale hommikusööki oli meil Türgi õpetajatega koos üks pallimäng. Mängu nimi oli „Hemsball”. See
pallimäng käis nii, et kaks mängijat seisid üksteise vastas. Nende vahel maas oli ruut, mille peal oli
rõngas. Mängijad pidid kordamööda viskama sinna ringi sisse palli ja vastane pidi selle siis kinni
püüdma, kui see oli põrgatanud juba ringi sisse. Kui viskasid ringist välja või ei püüdnud, sai vastane
punkti. Alguses proovisime, siis oli turniir. Mina sain seal kolmanda koha. Sain heleroosa lapi ja
kõik said maitsta ka türgi maiustust. Siis läksime Haapsallu ja mängisime seal orienteerumise sarnast
mängu. Olin tiimis koos Lauraga. Meil oli telefonis äpp nimega „Loquiz”. See toimis nii, et kui
läksid õigesse kohta, ütles see sulle küsimuse ja vastusevariandid. Küsimused olid inglise keeles.
Näiteks oli üks küsimus: mis on „Swan lake” autori perekonnanimi. Meie vastasime õigesti. Vastus
oli „Tchaikovsky”. Peale seda mängu läksime Nõvale orienteeruma. Mina tegin rada R3. Minu aeg
oli 21 minutit ja 9 sekundit. Tagasitulles laulsime me bussis laule. Äge oli!
4. päev laagris
Hommikul oli esimene asi võimlemine. Seekord tegi seda
Hispaania õpetaja Marta. Hommikusöögiks olid krõbinad
jogurtiga. Siis algasid sessioonid. Meie olime Kreeka
õpetajatega. Nendega me mängisime erinevaid mänge. Minu
lemmikmängus tuli ringis istuda. Siis saadeti ringi peale üks
karp ja igaüks pidi selle karbi avama ja mängima, et ta võtab
sealt midagi välja. Teised pidid nuputama, mille sa sealt välja
võtsid. See oli väga lõbus mäng.
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Lõpuks näitas üks neist meile, kuidas teha tuulelohet. Siis oli
lõunasöök, milleks oli kalasupp. Siis läksime me Salevere
Salumäele matkama. Meist tehti tiimid, minu tiimis olid
Tormi, Sila ja Tugha. Sila ja Tugha olid türklased. Meie
ülesanne oli pildistada lilli, mida me rajal näeme. Saime
umbes 20+ lille. Siis läksime Metskülla meie enda kooli ja
näitasime neile enda klasse. Seejärel läksime Keemu sadamasse. Seal käisime tornis ja kiikusime külakiigega. Tagasi
tulles oli õhtusöök. Seejärel hakkas ronimine. Me ronisime
ronimisseinal, mis oli umbes 10 m pikk või isegi rohkem
See oli ka natuke hirmus, sest lõpus oli sein kaldu. Sind pandi eraldi ronimisnööri külge, mis oli
spetsiaalselt ronimise jaoks mõeldud. See oli päris raske, kuid ma ronisin lõppu välja. Siis ma sain
alla laskuda, aeglaselt, kuid see oli päris lahe. Pärast olid käed natukene krampis, kuid see läks varsti
üle. Siis oli õhtusnäkk. Ja hakkaski laagri eelviimane päev otsa saama. Väga lahe päev oli!
5. päev Pivarootsis hakkas võimlemisega. Seekord tegid seda
Kreeka õpetajad. Kõigepealt võimlesime ja siis hakkas mäng.
Mäng käis nii, et meist tehti paarid. Mina olin paaris
Johannesega. Ülesandeks oli see, et iga paar peab õhupalli
üksteise vahele panema ja niimoodi kõndima. See oli päris
keerukas. Mina sõin hommikusöögiks sprotisaia. Siis olid
sessioonid. Mina olin Hispaania õpetajatega. Nendega me
pidime 12 pika oksa ja 12 lühikese oksaga tegema mingi asja,
mis koosneb kujunditest. Meie tegime purjepaadi. Siis saime me
9 väikest pulka, et teha pilt, mille sees oleks võimalikult palju
kolmnurki. Meie saime 16 kolmnurka. Siis läksime tuppa ja
joonistasime Picasso moodi pilte. Picasso on Hispaania kunstnik, kes kasutas oma töödes kujundeid.
Siis tuli lõunasöök, milleks oli kartul ja kaste. Seejärel läksime Penijõele looduskeskusesse. Seal
vaatasime ringi ja läksime seejärel Suitsu torni juurde väikesele matkale. Tagasi tulles oli õhtusöök ja
laagri lõpetamine lähenes. See oli ülitore laager ja ma sain isegi paar uut sõpra!

Johannes, IV kl
1. päev
Täna meeldis mulle kõige rohkem mäng, mille korraldajaks
oli Heli. See mäng oli selline, kus meid jagati meeskondadesse ja me käisime punktist punkti. Meie esimene punkt oli
see, kus anti kaks puuketast ja me pidime võimalikult palju
seda rada läbima astudes kettalt kettale. Teine punkt oli
selline, et meil oli taldrik, mille küljes olid nöörid ja seal
keskel oli tennisepall ja meil oli kaks korvi ja me viisime
palli korvist korvi. Järgmine punkt oli memoriin, kus olid kaartide peal rahvariided. Pärast oli meil
punkt, kus tuli ehitada sild pakust pakuni kolme puupalgiga. Järgmine oli ülesanne, kus oli vaja
pliiatseid tõsta kiiresti. Me jõudsime väga kiiresti. See oli minu lemmikpunkt. Discgolf, kus tuli
lendavat taldrikut visata korvidesse. Siis tuli punkt, kus oli lina, mille keskel oli pall ja kui pall õhku
visata, tuli lina ümber keerata. Siis tuli eelviimane punkt. Kus oli ühel inimesel ämber ja teine viskas
kulbiga palli ämbrisse. Siis tuli lõpuks viimane punkt, kus minul pandi silmad kinni ja mind juhendati
ja ma pidin korke korjama. Kokkuvõttes on olnud hea laager. Arvatavasti tuleb veel põnevaid asju.
2. päev
Laager on jätkunud hästi. Täna algas päev hommikuvõimlemisega, siis oli hommikusöök. Meid oli
eelnevalt jaotatud gruppidesse. Mina olin grupis nr 3. Meil oli täna QR-koodi otsimine. Me olime
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paarides, mina olin Joosepiga. Meil oli palju ülesandeid. Minu
lemmik oli see, kus me palli viskasime. Pidme viskama silmad
lahti, silmad kinni ja ühe silmaga. Silmad kinni viskasin neli
punkti viiest, ühe silmaga ja kahe silmaga viskasin kümme
kümnest. See oli lõbus. Päeval läksime Lihulat avastama. Mina ja
teised suured eestlased olid meeskonna kaptenid. Minu meeskond
alustas lasteaia juurest ja läksime Lihula Gümnaasiumisse. Seal me
läksime direktori ehk Janar Sõbra juurde. Naljakas asi, et Lihula
koolis käib 105 poissi ja 105 tüdrukut. Mulle meeldis see päev ja
homme tuleb äge päev, sest me läheme orienteeruma.
3. päev
Hommik algas võimlemise ja mänguga. Siis oli hommikusöök. Järgmisena läksime gruppidesse ja
minu grupp Türgi õpetaja juurde, kellega me mängisime türgi pallimängu. Mängu nimi oli Hemsball
ja see käis nii, et üks viskas põrkepalli rõngasse ja teine pidi püüdma. Siis oli meil ujumine.
Pärastlõunal läksime Haapsallu, kus me käisime ringi kaardiga, mis oli telefonirakenduses Loquiz.
Pärast seda läksime poodi ja siis läksime bussiga Nõvale
orienteeruma. Kuna ma olin väsinud, võtsin raja R3. Ma
tahtsin joosta, kuid ma olin väsinud, ei suutnud. Ma leidsin
kõik punktid üles ja ei eksinud ära. Tänane päev oli väga
väsitav, kuid lõbus.
4. päev
Tänane päev ei olnud nagu teised päevad. Nimelt me
tantsisime. Siis tuli hommikusöök ja siis tuli nagu iga päev
gruppides tegevused. Minu grupp oli Kreeka õpetaja juures,
kus me mängisime. See mäng käis niimoodi, et kõigil olid
kaardid ja seal oli midagi kirjas. Näiteks oli minu kaardil
kirjas, et tuleb mäng, kus anti veepall ning pidi seda teisele
andma selja taga. Siis oli lõunasöök ja pärast seda läksime
Saleverre. Saleveres meid jagati meeskondadesse ja anti
ülesanne. Mina olin meeskonnas koos Silveri ja kahe
soomlasega ning meie ülesanne oli pildistada erinevaid lilli.
Pärast seda läksime Metskülla enda kooli ja tutvustasime
võõramaalastele kooli. Siis läksime bussiga Keemu ja
kiikusime külakiigel. Pärast seda sõitsime tagasi Pivarootsi ja
sõime. Siis tuli päeva lahedaim osa, mis oli ronimisseinal
ronimine. Meile pandi julgestusnöör ja läksime. Tänane päev
on olnud väga lahe. Homme saab laager läbi, nii et loodan homme head päeva.
5. päev
Laagri viimane päev algas hommikuvõimlemisega ja siis
oli hommikusöök. Pärast oli nagu ikka gruppides töö.
Minu grupp oli Hispaania õpetajate juures. Seal me
ehitsime puuokstest asju. Me olime jagatud meeskondadesse. Mina, Mirell, Joosep ja Eva-Maria olime ühes
meeskonnas. Me ehitasime laeva ja pärast tegime võimalikult palju kolmnurki 9 puuoksast ja me saime 14 kolmnurka. Siis oli joonistamine. Me pidime joonistama kunstnik Picasso piltide järgi. Eriline oli Picasso piltide juures
see, et need on tehtud kujunditega. Pärast oli lõunasöök
ja siis me läksime Penijõele Matsalu Rahvuspargi
looduskeskusesse. Seal me vaatasime filmi ja siis läksime
Suitsu vaatetorni.
Laager oli väga tore ja me tutvusime välismaalastega ning õppisime neid tundma.
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Laura, IV kl
Päev 1 Pivarootsis, 23.05
Täna oli 1. päev Pivarootsi laagris. Esimene asi oli tutvumine.
Siis mängisime erinevaid mänge, nt QR-koode pidime lugema
ja ülesandeid täitma. QR-koodist jäi mulle kõige rohkem
meelde ülesanne, kus tuli leida samasugused hääled. Olid
topsid, kus sees olid erinevad asjad, aga igal topsil oli oma
paariline, mis tegi sama häält. Ülesanne oli leida samasugused
hääled! Siis sai ujuma. Ujuda oli väga lahe. Siis tuli seiklusmäng. Minu lemmikosa oli Soome õpetaja
Minna-Mari juures. Seal pidi kulbiga palli ämbrisse viskama. Meie saime esikoha. Seiklusmängus
moodustati tiimid. Minu tiimis olid Silver, Tormi, (mina), Nuno ja Sila Türgist. Mulle meeldis tänane
päev väga.
Päev 2 Pivarootsis, 24.05
Täna me kõigepealt võimlesime. Me tegime erinevaid
harjutusi. Näiteks mulle meeldis kõige rohkem selili
rattasõit. See käis nii, et läksid selili ja tegid jalgrattasõidu liigutusi. Järgmisena (tegemistest) me mängisime
koos Kreeka õpetaja Mariaga mänge. Näiteks mulle
meeldis kõige rohkem mäng, kus olid paaris ja sa pidid
liikuma naljakalt, aga kui Maria hüüdis „Switch the
pairs!“, pidid sa paare vahetama. Pärast seda tegime me
koos Kreeka õpetaja Alexandrosega tuulelohe. See oli
väga lõbus. Tegevustest järgmine oli Lihulas välismaalastele ekskursiooni tegemine. Jagati tiimideks. Mina olin ühe tiimi juht ja minu abiline oli Jakob
ning Heli ka. Rühmas oli veel kaks välismaalast Yasin Türgist ja Panagiotis Kreekast. Meie tiim
alustas raamatukogust. Raamatukogus rääkisime raamatukogupidajaga. Me käisime kokku 7 kohas:
raamatukogu, muuseum, kultuurimaja, lasteaed, muusikakool, Lihula gümnaasium ja vallamaja.
Enamasti olin mina see, kes tõlkis, aga vahel aitas mind Heli. Ja tiim sai 28 pilti, mille sa pidid üles
leidma Lihulast, pildistama (meil jäi ainult 4 puudu). Pärast seda oli järgmine tegevus tantsimine.
Kõigepealt tantsiti Eesti tantse, siis Soome tantse, järgmisena Hispaania, siis Kreeka ja lõpuks Türgi.
Kõik olid väga lahedad. Ja osalt saime ka kinke, näiteks soomlastelt soolaseid lagritsakomme,
Kreekast hariliku ja markeri. Ja Hispaaniast käepaelad. See päev oli tõsiselt lahe!
Päev 3 Pivarootsis, 25.05
Esimene oli nagu alati võimlemine ja hommikusöök.
Võimlemisel meeldis mulle kõige rohkem viirusemäng. Seal oli
2 viirust, kes pidid teisi püüdma. Kui sind kätte saadi, pidid
tegema: „Aaaa“ nii kaua, kui kiirabiauto sind viis arstini.
Kiirabiauto koosnes kahest inimesest, kes hoidsid teineteisel
käest kinni. Arst ravis su terveks nii, et surus su kätt. Siis tulid
sessioonid. Meie olime hispaanlastega. Me pidime tegema
okstest pilte. Näiteks tegema okstest maa peale maja. Meid
jagati 3 rühma. Minu rühmas olid: Silver, Nuno ja mina. Me
tegime maja. Pärast tegime kõik koos ühise pildi laevast (purje). Järgmisena joonistasime me
kriitidega Hispaania kuulsa kunstniku Picasso moodi ehk kujunditega pilte. Näiteks ruut, kolmnurk,
ring jne. Siis läksime me Haapsallu telefoniga orienteeruma. Telefoni kaudu me nägime, kus me
oleme ja kus on punkt. Kokku oli punkte 11. Meie leidsime kõik üles, aga vastasime 9 õigesti. Edasi
läksime me Nõvale päris orieneerumisele. Ma tegin R3. Seal oli 8 punkti. Tegin selle läbi 26 minuti
ja 2 sekundiga. See on mu rekordtulemus, kuigi mul ei läinud eriti hästi, aga muidu oli kõik tore!
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Päev 4 Pivarootsis, 26.05
Tänane päev algas nagu tavaliselt hommikuvõimlemise ja hommikusöögiga. Võimlemisel me mitte ei
võimelnud, vaid tantsisime Hispaania diskotantsu. Edasi
tulid sessioonid. Täna olime meie Türgiga. Türgiga me
mängisime ühte mängu võistluse peale. Seal oli kaks plaati
teineteisest 2 m kaugusel. Nende keskel oli rõngas. Üks
seisis ühe plaadi peal, teine teise plaadi peal. Sa pidid
põrkepalli viskama rõnga keskele nii, et teine seda kinni ei
püüaks. Pärast tuli ka võistlus. Ma ei saanud teada, mis koha
ma sain. Edasi läksime Saleverre. Seal me pidime kahe
välismaalasega otsima kas lehti, lilli, kujundeid või kive.
Meie pidime kive otsima. Minu tiimis olid Zehra, Yildiz,
Simo ja mina.
Pärast seda läksime kooli. Igaüks tutvustas samale tiimile meie
kooli. Kui järg oli söögitoas, sai seal näksi. Viimasena läksime
Keemu. Seal me olime tornis ja külakiigel. Külakiigel kukkus
üks tüdruk sinna alla, aga ta jäi terveks. Lõpuks tulime tagasi
laagrisse. Me saime lõpuks ronimisseinast üles ronida. Ma
ronisin päris üles välja. Õpetaja Astrid õpetas meile ka
nööritrikke. Mulle meeldis kõige rohkem selline trikk, kus
tundus nagu läheks nöör su käest läbi. Väga tore ja vahva päev
oli!
5. päev Pivarootsis
Täna oli viimane päev Pivarootsis. Hommik algas nagu tavaliselt.
Võimlemine ja hommikusöök. Võimlemisel me mängisime õhupallimängu.
See käis nii, et pandi paaridesse ja kahe paarilise vahele pandi õhupall ja me
pidime niimoodi liikuma väljaku ühte otsa. Tagasi tulid samamoodi, ainult
et selg pidi õhupalli hoidma. Järgmisena tulid sessioonid. Seekord olime
meie Soomega. Mulle meeldis kõige rohkem, kui pidime koos tegema
inimestest kujusid. Näiteks 3 on põlvili maas, kaks nende peal ja kõige peal
üks inimene. Siis me läksime Penijõele ja vaatasime filmi Matsalust. Siis
me läksime Suitsu vaatetorni ja rajale. Ma päris tippu ei läinud, sest ma
kardan kõrgust, aga muidu oli kõik lahe ja tore!

Joosep, V kl
1. päev
Esimesel päeval tulime kohale ja meid jagati tubadesse. Siis
tehti meile ekskursioon. Seal räägiti meile, kus on vetsud ja
kus meri. Siis me sõime lõunat. Peale seda läksime tiimidesse
ja tehti üks mäng, kus pidi tähti tegema, näiteks kividest,
okstest. Peale seda jagati uutesse tiimidesse ja hakkasid
mängud, näiteks oli vaja kulbi sees olevat palli ämbrisse
visata. Kõik need mängud olid toredad, nt sinise ketta viskamine. Peale seda tuli õhtuoode ja siis kirjutame seda juttu. Vaba aega oli palju, ma sain käia ujumas.
Vahepeal ujuda oli tore. Ma rääkisin kõigi maade inimestega. Kõige keerulisemad on hispaanlaste
nimed.
2. päev
Teisel päeval hakkas hommik harjutustega. Näiteks tegime kaelaringe ja kükke. Seda õpetasid Türgi
õpetajad. Siis anti meile hommikusööki, selleks oli riisipuder ja võileivad. Siis tehti meile selline
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mäng, mis käis QR-koodidega. Meil olid tahvelarvutid. Siis võtsime lahti äpi, mis luges seda koodi.
Kui see oli skännitud, siis see ütles, mis on ülesanne. Näiteks oli küsimus: kes karudest vajab kõige
vähem und. Õige vastus oli „Kaisukaru“. Järgmise punkti sai
loosiga. Peale seda tuli lõuna. Pärast läksime Lihulasse. Seal
me tegime ekskursiooni oma grupiga. Käisime vallavolikogus,
lasteaias, gümnaasiumis, raamatukogus, muusikakoolis, muuseumis. Vahepeal toimus mäng. Lihulas oli tehtud pilte ja me
pidime ära arvama, mis koht see on. Tõestuseks pidi pildi
tegema. Neid pilte oli 23. Me küsisime vallavolikogust
küsimusi. Näiteks: milleks kasutati seda maja varem. Siis me
sõime õhtust. Peale seda õppisime tantse. Näiteks Türgi tantsu
ja Kreeka tantsu. Need olid lihtsad tantsud. Me õpetasime neile
ka meie tantse, näiteks „Kaks sammu sissepoole“. Raskeim oli türgi tants. Ägedaim oli see, et kõik
riigid andsid ägedaid kinke. Peale seda tuli õhtusnäk. Oli tore päev.
3. päev
Hommikul näitasid meile harjutusi soomlased. Nad näitasid harjutusi, näiteks käeringe ja venitamist.
Peale seda tuli hommikusöök, milleks oli 4viljapuder. Siis tuli meil mäng türklastega. See oli nende
traditsiooniline mäng. See käis nii: sa pidid rõnga sisse põrkepalli viskama. Ja teine pidi palli kinni
püüdma. Kui ei püüdnud, siis sai vastane punkti. See oli tore. Järgmisena läksime me bussiga
Haapsallu. Kõigepealt oli mäng, mida sai mängida telefoniäpiga Loquiz. See oli peaaegu
orienteerumine, aga igas punktis oli küsimus. Näiteks: mitu hammast on täiskasvanud inimesel? Õige
vastus oli 32. Peale seda läksime me orienteeruma Nõvale.
See rada oli raske, mille ma võtsin. Mu rada oli R2. Peale
seda oli meil õhtusöök. See oli tore päev.
4. päev
Päev algas hommikuharjutustega. Neid näitasid hispaanlased.
Nad õpetasid harjutusi muusika saatel, see oli tehtud tantsuks.
Seal olid jala venitamisega jooksmine. Siis tuli hommikusöök, selleks oli seekord müsli. Peale sööki tulid mängud
kreeklastega. Need käisid nii, et anti kaardid ja seal peal olid
mängud, näiteks nimemäng ja võlukarp. Võlukarp käis nii, et avasime karbi ja seal sees oli kujutletav
asi, näiteks: banaan. Nüüd pidi seda kujutama. Peale seda
tegime tuulelohe väikestest puujuppidest, nöörist ja kilest. Siis
sõime lõunat. Lõpuks läksime Saleverre. Seal me matkasime ja
tegime erinevatest teemadest fotosid. Mina tegin lehtedest. Siis
läksime Metsküla kooli. Ja tegime ekskursiooni. Ja lõpuks tuli
Keemu. Seal me käisime külakiigel. Kui me tagasi tulime, saime
mööda ronimisseina üles minna. Algul oli raske, aga pärast oli
kerge isegi mööda kaldseina. Ma õppisin ka nööriga trikke. See
oli ka tore päev.
5. päev
Hommikul tegid harjutusi kreeklased. Kõigepealt oli
jooksmine ja galopid. Peale seda hakkasid töötoad kujudega.
Kõigepealt pidi 12 väiksest oksast ja 12 suurest oksast tegema
oma valitud kujunditest mingi maja või muu asja. Peale seda
tuli lõuna. Siis tuli sõit bussiga looduskeskusesse. Seal me
tegime ja vaatasime filmi. Siis läksime veel Suitsu torni juurde
matkama. Siis tuli õhtusöök.
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Silver, V kl
1. päev
Me tegime Pivarootsis mitmeid erinevaid tegevusi.
Näiteks: maastikumäng, ujumine ja mitme mängu
kogumik, kus tuli teha kettaheidet, palliviset, mitu
risti, sillaehitamist ja palju muud. Palliviset tuli visata
mitut moodi nagu näiteks niimoodi: tuli visata palli koos linaga ja samal ajal lina ümber keerata ja
pall kinni püüda, palli tuli viia käte peal ämbrisse ja visata kulbiga palli ämbrisse. Ma mäletan mõne
lapse nime, kuid mitte väga palju. Kõige toredamad nimed on kreeklastel. Inglise keel on mul hea ja
saan hakkama.
2. päev
Hommikul tegime hommikuvõimlemist, mis oli raske, sest me ei
saanud öösel hästi magada. Võimlemist juhtis türklane. Siis tegime
grupiga mänge kreeklastega. Alguses oli nimede meeldetuletamine
ja siis mängisime mänge. Mängudeks olid näiteks naljakalt kõndimine, ussi moodi liikumine ja peegel ehk üks läks teiste ette, tegi
midagi ja teised tegid seda järele. Me tegime ka tuulelohet. Siis
külastasime Lihulat ja me pidime järgima kaarti ja rääkima punktides inimestega. Samal ajal otsisime pilte ja kohta, kus see pilt tehtud oli. Õhtul tantsisime erinevate riikide tantse. Lihulas giidi
mängimisega sain hakkama ja tõlkisin eesti keelest inglise keelde
hästi.
3. päev
Varahommikul käisime tõrvikutega öömatkal. Matk oli väga pikk.
Hommikul läksime oma grupiga Hispaania õpetajate juurde.
Alguses me ehitasime okstest võimalikult paljude kujunditega
pilte. Me ehitasime maja. Siis läksime tuppa vaatama filmi
Picassost. Me joonistasime Picasso moodi. Pilt tuli ilus. Pärast
lõunat sõitsime Haapsallu ja tegime väikese matkamängu. Siis
sõitsime Nõvale orienteeruma. Mul läks väga halvasti ja ma sain
viimasena metsast välja.
4. päev
Hommikuvõimlemist juhtis Hispaania õpetaja. Võimlemine oli väga
kerge. Me saime järgmisteks õpetajateks türklased. Türklastega tegime
sportmänge. Me tegime läbi mängu Hemsball ja mängu, kus oli kaks
võistkonda. Peale starti tuli joosta rätiku juurde ja kiirem sai tagasi tulla
rätikuga. Pärastlõunal külastasime Salevere Salumäge. Meid jagati
tiimidesse. Minu tiimis olid Johannes, Essi, Helena ja mina. Me saime
ülesande pildistada erinevaid lilli. Siis külastasime meie kooli. Samadele
tiimikaaslastele tutvustasime oma kooli. Hiljem käisime Keemul
linnutornis ja külakiigel. Pärast õhtusööki ronisime mööda ronimisseina.
See oli raske.
5. päev
Viimase päeva hommikuvõimelmist juhtisid kreeklased. Alguses oli joondus ja pärastpoole mängisime õhupalliga. Pärast hommikusööki toimus jälle gruppidesse jagunemine. Meie gruppi juhtisid
soomlased. Alguses jagunesime grupi sees kaheks ja me saime ülesande õuest leida kujundid, mis
meenutavad tähti ning moodustaksid lause „Mängi väljas!“. Me saime valmis ja hakkasime
inimpüramiidi ehitama ja mängisime mängu „Rong”. Selles mängus tuli teha järjest mööda ringi
hääli. Pärastlõunal külastasime Penijõe muuseumi ja vaatasime filmi „Matsalu aastaring”. Hiljem
rääkisime Viita puisniidust ja külastasime Suitsu matkarada ja vaatetorni.
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Samuel, V kl
1. päev
Mulle meeldis väga välismaalastega tuttavaks saamine. Samuti
meeldis ujumine, sest vesi oli soe. Kokku oli 22 välismaa last,
nendest paljude nimesid tean. Päeva lõpupoole toimus mäng.
Seal oli 8 punkti. Minu tiimis olin mina, Joosep, Jakob ja üks
hispaanlane. See mäng oli äge, sest seal pidi palju tiimitööd tegema. Punktid olid erinevad, aga kõige ägedam minu jaoks discgolf. Seal oli viis kasti, kuhu kõik
kordamööda lähemale viskasid, kuni ketta sai sisse visata. Me viskasime 15 punkti.
2. päev
Teine päev oli väga palav. Hommikul hispaanlased rääkisid meile Picassost ja tema maalidest.
Picasso on maailmakuulus kunstnik. Me tegime puuokstest mingi pildi ja filmisime seda. Pilt pidi
olema tehtud kolmnurkadest, ruutudest, ristkülikutest ja ringidest. Hiljem saime ise Picasso moodi
pildi joonistada. Me pidime tegema ka veel okstest võimalikult palju kolmnurki. Meie saime kokku
16. Peale lõunat sõitsime bussiga Lihulasse. Meid jagati gruppideks ning anti kaardid. Kaardil oli
teekond ja seitse punkti. Punktideks olid majad nagu muuseum, lasteaed, vallamaja, kultuurimaja,
raamatukogu ja muusikakool. Iga meeskord viidi eri punkti. Neid punkte oli vaja külastada ja
töötajatega pilt teha. Peale õhtusööki õppisime kõigi riikide tantse.
3. päev
Kolmas päev oli väga väsitav. Kõigepealt, Eesti grupis kasutasime QR-koodi. Need olid igal pool
laiali ja need tuli üles otsida. QR-koode skännisime iPadidega. Mulle meeldis punkt 17. Seal tuli
silmad kinni siduda ja erinevaid asju maitsta ning ära arvata. Mina arvasin kõik õigesti. Peale
lõunasööki sõitsime bussiga Haapsallu ja orienteerusime äpiga Loquiz. Sellega oli tehtud üks rada,
kus oli 7 punkti. Need olid kaardil, nende juurde pidi kõndima ja ülesande täitma. Minu võistkonnal
läks üks valesti. Selles ülesandes küsiti, kas friikartuleid võib süüa, kui sa tahad loobuda külmutatud
toidust. Orienteerumine toimus seekord Nõval. Kuna ma olin väsinud, valisin ainult 2,1 kilomeetrise
raja. Seda rada oli väga raske joosta, sest punktid olid enam-vähem teede ääres. Neljandasse punkti
joostes kuulsin puude raksumist ja märkasin mingit liikuvat asja. Sain aru, et need olid kaks kitse. Ma
sain raja ajaks 16 minutit ja 18 sekundit.
4. päev
Hommikul olime grupiga Soome õpetajate juures. Me mängisime erinevaid mänge. Üks mäng oli selline, kus õpetaja
ütles ühe värvi või materjali, mida pidi puutuma. Kes viimasena leidis, see langes välja. Kasutasime ka iPade. Nendega
pidime loodusest tähti leidma ja nendest lause kokku panema.
Meie lauseks oli „Be active“. Tähed leidsime kiiresti. Peale
lõunasööki sõitsime Salevere Salumäele matkale. Meist tehti
grupid ja iga grupp pidi midagi pildistama. Valida sai sellistest
asjadest nagu: lilled, kivid, puukoor, puulehed. Minu grupp sai
puukoore. Edasi sõitsime kooli. Seal tutvustasime gruppidele
kooli ja sõime. Koolist edasi sõitsime Keemule. Kõige rohkem meeldis mulle Keemul külakiik. Õhtul
ronisime seinal. Kuna oli pikk järjekord, pidin peaaegu 2 tundi ootama. Mängisime ka võrkpalli.
5. päev
Hommikul oli meie grupp Kreeka õpetajatega. Me mängisime mänge. Üks mäng oli selline, kus tehti
paarid ning need paarid pidid omamoodi kõndima. Iga kõnni tagant paarid vahetusid. Nad näitasid ka
seda, kuidas tuulelohet teha. See oli väga põnev. Lõpuks kirjutasime ka nimed tuulelohele. Peale
lõunasööki sõitsime Matsalu rahvusparki Penijõele. Penijõel me vaatasime filmi ja uurisime näitust.
Mulle meeldisid kõige rohkem lindude hääled. Penijõelt edasi sõitsime puisniitu vaatama. Sain teada,
et ühel ruutmeetril puisniidul võib olla kuni 74 erinevat taime. Viimaks sõitsime bussiga Suitsu torni.
Torn on 23 m kõrge. Mulle väga meeldis vaade tornist. Käisime kahe eri grupina ka matkarajal.
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1. päev
Algas esimene päev viiest siin Erasmus+ laagris. Oli palju
mänge. Näiteks: pallimängud, need olid ringis mängud, nendel
mängudel seisnes tavaliselt point selles, et teiste nimesid saaks
rohkem teada. Olid ka seiklusmängud. Üks oli selline, kus oli
mitu ülesannet. Pidi need kõik läbima. Läbima pidi neid
tiimides, milles oli neli-viis liiget. Alguses näidati meile üht
kiviaeda. See kiviaed polnud tavaline, see oli seal, sest ühel pool oli Pärnumaa, teisel poolel oli
Läänemaa. Arvan, et vabal ajal oli ka väga, väga lõbus. Vaba aega oli minu arust piisavalt. Teiste
keeli kuulates oli kõige raskem hispaania keel. Kõige kiiremini tundusid rääkivat türklased. Esimene
päev oli väga äge, loodan, et teised päevad on ka toredad.
2. päev
Alustasime teisipäeva. Alguses (hommikul) võimlesime. Tegime harjutusi. Türklaste järgi. Siis
järgnes söömine. Pärast söömist oli vaba aeg. Mängisime ka laagri aladel QR-koodidega
otsimismängu, kus pidi otsima numbri, mis õpetajad sulle andsid. Siis tuli selle numbri järgi skännida
kood. Kood andis ülesande. Mu lemmik oli palliviskamine. Seal pidi alguses viskama palli üksteisele
kümme korda. Siis üks silm kinni 10 korda ja lõpuks tuli pimesi üksteisele viis korda visata. Lõpuks
saime kokku püütud lahtiste silmadega 10/10, üks silm kinni 10/10 ja kahe peale kokku täiesti pimesi
saime 8/10. Käisime ka täna Lihulas orienteerumas. Oli 7 punkti. Minu arust oli kõige lõbusam punkt
Lihula Gümnaasiumis, sest seal oli korvpallitrenni õpetaja, kes tegi palju nalja. Kui tagasi jõudsime,
siis hakkasime sööma. Pärast sööki hakkasime tantsima. Tantsisime kõigi maade tantse (Türgi,
Hispaania, Kreeka, Soome, Eesti). Minu arust oli kõige lõbusam orienteerumine Lihulas.
3. päev
Hommikul (nagu ikka) pidime harjutusi tegema, siis söök, noh, nagu igal hommikul. Pärast
hommikusööki tuli sessioon. Seekord olime türklastega, kes õpetasid meile mängu nimega
HEMSBALL. Seal mängus pidid kaks inimest seisma üksteisest kahe meetri kaugusel, nende keskel
on plaat, mille peale oli asetatud ring. Sulle anti ka väike pall, mida tuli visata sinna keskele ringi
sisse nii, et pall teisele põrkaks. Läksime ka Haapsallu, kus pidi ühe äpiga otsimas Haapsalu peal
punkte. Selleks tuli kasutada telefonikaarti. Kaardil olid ära märgitud punktid, kui punktini jõudsid,
siis tuli telefoni küsimus, millele pidi vastama. Läksime pärast seda Nõvale orienteeruma. Sain aja 26
min ja 57 sekundit. Oli lahe käia orienteerumas, ootan väga, mida viimasel päeval tehakse.
4. päev
Hommikul oli sessioon, seal olime kreeklastega. Nad näitasid meile, kuidas teha tuulelohet - kahjuks
ma ei mäleta, kuidas see käis. Tegime ka mänge Mariaga, mu lemmik oli The Gaterpiller. Seal pidi
moodustama istudes rivi ja siis istudes pidi liikuma, kuni viimane oli üle joone. Lõunasöök oli järgmine. Siis käisime Saleveres matkamas, aga pidi ka ülesande
tegema! Pidi võtma tahvlis lahti äpi, mille nimi oli Pinnic.
Sellega pidi pilte tegema, kujunditest, lilledest, puukoorest,
kividest. Meie pidime tegema kujunditest. Pärast seda läksime
Metskülla. Seal näitasime välismaalastele oma kooli. Kui
tagasi jõudsime, siis saime süüa ja pärast sööki ronisime
seinal. Ma läksin teisena, ma jõudsin 2-3 minutiga üles. Homme on laagri viimane päev, nii et loodan, et tuleb tore päev.
5. päev
Nagu tavaliselt on meil hommikul hommikusessioon. Seekord
oli meil sessioon hispaanlastega. Nemad tegid meiega mängu, kus tuli 12 pikast tokist ja 12
lühikesest tokist teha mingi kujunditest koosnev asi. Meie tegime maja, millel oli neli ristkülikut ja
üks kolmnurk. Käisime ka Matsalu rahvuspargis, seal vaatasime näitust, kahekümneminutilist filmi ja
olime 10 minutit seal õues. Siis läksime jalutama Suitsu jõe juurde. Käisime ka tornis. Oli äge
viimane laagripäev.
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2. päev
Teine päev oli minu jaoks esimene päev, sest olin esimesel
päeval haige. Täna oli hommikusöögiks võileib ja riisipuder.
Enne hommikusööki oli hommikuvõimlemine. Siis oli 2
tundi sessioone. Meie olime Kreeka õpetajaga. Mängisime
erinevaid mänge ja tegime ühiselt tuulelohe. See käis
niimoodi, et võeti kolm pulka, kate ja tehti pulkadest tärn
ning pandi kile peale. Peale seda oli lõunasöök ja siis läksime
Lihulasse. Seal anti meile kaardid ja jagati meeskondadesse.
Pidime kaardi järgi erinevates asutustes käima. Teel nendesse
kohtadesse pidime tegema erinevatest kohtadest pilte, kuna meile
anti ka 28 fotot teele jäävatest asjadest. Kui Lihulast tagasi tulime,
oli õhtusöök. Peale seda oli tantsimine. Mulle meeldis Türgi tants
ja kõige raskem oli Hispaania tants.
3. päev
Kolmas päev algas hommikuvõimlemise ja söögiga. Peale seda
olid töötoad. Meil oli hispaanlastega. Seal me rääkisime kujunditest, ehitasime pulkadest asju, näiteks
loomi ja maju. Joonistasime ka Picasso pilte. Ning siis tuli lõunasöök. Pärast seda läksime Haapsallu.
Seal mängisime mängu „Loquiz“. Sellega pidi käima linnas ringi ja vastama erinevatele küsimustele,
mis ilmusid telefoniekraanile, kui me punkti lähedusse jõudsime. Mina, Hugo ja Johannes vastasime
11 küsimust kaheteistkümnest. Meil läks 3 vastust valesti, sest pidi kauem nuputama. Haapsalust
läksime Nõvale orienteeruma. Mina õpetasin hispaanlasi.
Nendega oli lõbus ja nad kuulasid mind. Õpetasin neid
kompassi kasutama. Kui Nõvalt tagasi jõudsime, oli kohe
õhtusöök. Ning siis läksime magama.
4. päev
Täna meil oli hommikuvõimlemine, hommikusöök ja siis
töötoad. Meil oli Türgi töötuba. Mängisime mängu Hemsball.
Seal pidi viskama palli vastu maasolevat plaati, mille peal oli
rõngas. Kui rõngast mööda visata, sai vastane punkti. Mängus
oli ka turniir, mille võitis Yildiz. Tuli lõunasöök ning peale seda bussisõit Saleverre. Saleveres oli
matk, kus pidime tegema erinevatest asjadest pilte. Meie tegime Mirelli ja võõrastega erinevatest
lehtedest pilte. Siis läksime me enda kooli ja näitasime võõrastele maja. Siis sõitsime Keemule ja
kiikusime. Siis tulime tagasi siia ja sõime õhtust. Peale seda oli seinaronimine, aga mina ei julgenud.
5. päev
Täna oli hommikuvõimlemine, mille tegid kreeklased, söök ja siis
töötoad. Meil oli Soome töötuba. Mängisime paari mängu ja
tegime inimpüramiidi. Mänguks oli näiteks mäng, kus olime ringis
ja üks meist oli keskel ajalehega. Öeldi üks nimi ja see, kelle nimi
öeldi, pidi teise inimese nime ütlema. Ajalehega laps pidi öeldud
nimega last lööma. Kui ei jõudnud, siis löödi sind ja sa läksid
keskele. Siis tuli lõunasöök. Peale seda tuli bussisõit Penijõele.
Seal vaatasime 20-minutilist filmi. Siis läksime Suitsule, vaatetorni
ja matkarajale. Mina torni ei läinud, sest kardan kõrgust. Siis tulime tagasi.
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