
Haridus- ja Teadusministeeriumi koolidevaheline haridusliku lõimumise projekt 

RIDALA PÕHIKOOLI JA HAAPSALU NIKOLAI KOOLI ÜHISLAAGER 
TUKSI SPORDIBAASIS  

Projekti raames viidi läbi järgmised tegevused:    

• Ühislaager Tuksi spordibaasis. 
• Haapsalu Nikolai Kooli õpilaste ja Ridala Põhikooli õpilaste ühised tegevused 

Ridala Põhikoolis ja Puise - Kiideva matkarajal. 
• Ridala Põhikooli ja Haapsalu Nikolai Kooli õpilaste ühine Linnamäng 

Haapsalus. 

Projekti eesmärk: 

• Haapsalu Nikolai Kooli õpilastele võimalus arendada oma eesti kõnekeelt ning 
suhelda omaealiste eesti keelt kõnelevate õpilastega, õppides tundma eesti 
kultuuri. 

• Läbi huvi- ja sporditegevuse saada üle keelebarjäärist. 
• Algatada Ridala Põhikooli ja Haapsalu Nikolai Kooli vaheline koostöö. 
• Jätkata sõprussidemeid ka pärast projekti lõppemist. 

Haridus- ja Teadusministeeriumi toetus - 5 854,00 € 

Tegevused projekti raames: 

 

I  ÜHISLAAGER TUKSI SPORDIBAASIS, 06.-07. september 2016 
06. septembri hommikul sõitsid Ridala Põhikooli 2.-9. klassi õpilased ja Haapsalu 
Nikolai Kooli 7. – 9. klassi õpilased Tuksi spordilaagrisse, et koos sportida, 
orienteeruda, teha isetegevust ( kõik klassid panid kokku, õppisid selgeks ja esitasid 
end tutvustava isetegevuskava, kasutades mõlemat keelt)  jne. 
Osalejaid oli 140. Esimest päeva täitsid mitmesugused sportlikud tegevused: 
pallimängud ja teatevõistlused ning meeskonnatöö.  

 



 
Algamas on teatevõistlus. 
 
Õhtut sisustasid klasside etteasted ja tõrvikutega matk ööpimeduses.  
 

 
Kohe-kohe algab tõrvikutega matk  
 
Teisel päeval oli fotojaht, orienteerumismäng ning tantsiti tänavatantsu tantsukooli 
treeneri Kertu Luige õpetusi järgides. Laagritegevustes ei selgitatud välja parimaid, 
võitsid kõik osalejad, arenes meeskonnatöö oskus ja saadi julgust suhtlemisel 
emakeelest erinevas keeles, vene või eesti keeles. Osavõtu ja pingutuse eest said kõik 
midagi kosutavat. 

 

 
 



 

 
    Tänavatantsu tantsimas 
 

 
  Võistkonnad on valmis 
 
Laagripäevad möödusid kiiresti ning tegusalt. Ka õpetajatel oli tegemist piisavalt: 
igaühel oli võimalus eesti ja vene noortega töötubades suhtlemiseks, etteastete 
valmistamisel julgustamiseks-juhendamiseks, oma ainetunni läbiviimiseks looduses 
(õuesõpe) jne. Vene ja eesti noored suhtlesid mõlemas keeles ning leiti ka endale 
sõpru teise kooli õpilaste seast. 
 



II  Haapsalu Nikolai Kooli õpilaste ja Ridala Põhikooli õpilaste ühised tegevused       
Ridala Põhikoolis ja Puise-Kiideva matkarajal 

Neljapäeval, 08. septembril olid Haapsalu Nikolai Kooli õpilased ja õpetajad Ridala 
Põhikoolis, kus üheskoos tegutseti neljas töötoas: tantsimine, maalimine, mälumäng ja 
tahvelarvutid. 

  
Tahvelarvutite töötuba 
 
 

                   
Tantsimise töötuba 



 

 
      Maalimise töötuba 
 

 
  Mälumäng 
 
Pärast lõunasööki viisid bussid õpilased ja õpetajad Puise-Kiideva matkarajale, kus 
õpilastel oli ülesanne korjata matkarajalt kolm erinevat eset. Kiidevas tehti nendest 
esemetest luuletused ja näitemängud, mis ka kaaslastele ette kanti. Elevust oli palju. 



 
     Jõudsimegi Kiidevasse 

    Koos tulevad head mõtted 



     Õpilaste fantaasia 

III  Ridala Põhikooli ja Haapsalu Nikolai Kooli õpilaste ühine Linnamäng 

Haapsalus 

Reedel, 09. septembril sõitsid Ridala Põhikooli õpilased ja õpetajad bussiga 
Haapsallu,  kus toimus Nikolai Kooli poolt koostatud Linnamäng.  Nikolai Kooli 
korraldusmeeskond jagas õpilased võistkondadesse ning algaski orienteerumine 
linnas. Töökäsud viisid meie õpilased erinevatesse kohtadesse (nt Rajaleidjasse, 
Haapsalu linna huvikoolidesse, raamatukokku ) ja ka teistesse asutustesse. Igas neist 
tuli täita töökaske, hankida infot ning ka ise erinevaid ülesandeid täita.  

 

Töörühmad tööhoos 



 

 Rühmatöö käib täies hoos 

Päev lõppes Nikolai Kooli juures, kus ootas kõiki osalejaid lõunasöök ja kokkuvõte 
päevast. 

PROJEKTILE JÄRGNENUD TEGEVUSED 

ÕPILASED 

Pühapäeval, 18. septembril toimus Ridalas spordinädala TERVE EESTI EEST!  
raames orienteerumismäng, kuhu õpilased kutsusid ka sõpru. Sõpradeks olid  
Haapsalu Nikolai kooli õpilased.  

Üks osa õpilastest suhtleb ka täna ning kokku on lepitud ka tegevused 2017. aastaks.  

ÕPETAJAD 



Tänu lõimumisprojektile sai alguse ka õpetajatevaheline koostöö. 5. oktoobril tähistati 
koos õpetajatepäeva: Nikolai Kooli õpetajad olid Ridalas külas. Ridala õpilased olid 
ette valmistanud õpetajatepäeva kontserdi – tantsiti, lauldi ja loeti luuletusi. 

 

      Õpetajatepäeva kontsert Ridala koolis 

 

     Õpetajatepäeva kontsert Ridala koolis 

Kontserdi lõppedes toimus õpetajatele tutvumisring ning ka õpetajad jaotati kahte 
töögruppi. Mõlemad töögrupid osalesid kahes töötoas: kunst  ja tahvelarvutid. Kui 
töötoad olid läbitud, koguneti kohvilauda, kus maiustati ja õpiti selgeks kolm laulu: 
Haapsalu Nikolai kooli õpetajad õppisid selgeks kaks eestikeelset laulu ja Ridala kooli 
õpetajad ühe venekeelse laulu. Kohtumise lõppedes lepiti kokku ka järgmine 
kokkusaamine 2017.aastal – vastlapäeva tähistamine Haapsalu Nikolai Koolis. 



Haridus- ja Teadusministeeriumi koolidevaheline haridusliku lõimumise projekt 
RIDALA PÕHIKOOLI JA HAAPSALU NIKOLAI KOOLI ÜHISLAAGER TUKSI 
SPORDIBAASIS tulemusena on alguse saanud kahe kooli sõprussidemed.  
Sõprussidemed jätkuvad ka aastal 2017. 

Kahe kooli õpilaste sõprussidemete ja koostöö süvendamiseks on kindlasti vaja 
korraldada ka edaspidi koolidevahelisi kohtumisi, kus õpilastel on erinevaid 
ühistegemisi ( isetegevus, sport, matkamängud jne). Oleme arutanud ka võimaluse üle 
minna õpilastega Tallinna teatrisse ( vaadata kahte etendust – üht venekeelset etendust 
Vene Draamateatris ja üht eestikeelset etendust), et õpilastele anda võimalus 
tutvumiseks teise rahvuse kultuuriga. 

Haridus- ja Teadusministeeriumi koolidevaheline haridusliku lõimumise projekt 
RIDALA PÕHIKOOLI JA HAAPSALU NIKOLAI KOOLI ÜHISLAAGER TUKSI 
SPORDIBAASIS on kajastatud järgmistes allikates: 

1. Kohalikus ajalehes Lääne Elu, 1.10.2016.a. 
2. Ridala Põhikooli ajalehe KOOLI PEEGEL, 2016.a oktoobrikuu väljaandes. 
3. Ridala Põhikooli kodulehel http://www.ridala.edu.ee/ 

 

Milve Viigand                                                                                                                       
direktor ja projektijuht 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 


