VASTSE-KUUSTE KOOL OSALEB RAHVUSVAHELISES PROJEKTIS
Vastse-Kuuste kool võtab käesoleval õppeaastal osa rahvusvahelisest Nordplus Juniori projektist
„Feel better-learn better“ mille teemaks on tervislikud eluviisid.
Esimesest kohtumisest Rootsis Motala linnas võtsid osa 9. klassi õpilased Kevin Siim, Markus
Laan, Kaja Sasi, 7. klassist Mattias Erik Liba ja Täheli Hestia Sinivee, 6. klassist Piibe Pree ning
õpetajad Siiri Hommik ja Jelena Fayzüllova.
Õpilaste muljed
9-14 oktoober oli 6 õpilasel võimalus võtta osa projektist Norplus Junior, mis kujutab endast
baltiriikide ja põhjamaade koolide omavahelist koostööd. Suur au oli esindada oma kooli ühena
kuuest õpilasena Rootsis, Motalas.
Kõigepealt tuli valmis teha aga lühifilm meie koolist teemaga „Feel better- learn better“. Selle
valmistamiseks oli vaja kõikide koostööd kuid õpetaja Siiri juhtimisel sai film kiirelt valmis.
Reisi teisel päeval tegime tutvust Fria Intermilia Skolan kooliga ja sealsete lahkete inimestega.
Järgnevatel päevadel oli meil aga juba tihedam ajakava. Käisime mängimas kunstmuruga
jalgpalliplatsil, õppisime bugit tantsima ja käisime batuudikeskuses. Viimasel õhtul toimus meil
aga meeleolurohke tänuõhtusöök, kus tänati nii eestvedajaid ja õpetajaid, kui ka projektis osalenud
õpilasi.
Rootsi külastus lõppes aga kurva hüvastijätuga Rootsi sõpradega. Siis tuli aga alustada pikka,
16 tunni pikkust tagasisõitu, see oli raske ja väsitav, kuid saime hakkama.
Kaja Sasi, 9. klass
Rootsi reis oli super mõnus kogemus. Soovitan kõigile inimestele, kellele selline võimalus
pakutakse. Võtke vastu te ei kahetse seda! Rootsist leidsime me endale sõpru, kellega ma suhtlen
veel siiani. Meil oli võimalus olla nende tundides. Nende tunnid on lihtsalt ülilahedad. Nende
õpetajad olid muhedad ja lõbusad. Nad tegid palju nalju ja olid seltskondlikud. Minul ja mu
klassivennal Markusel oli võimalus külastada ka Automuuseumi, kus nägime, millised autod
vanasti välja nägid ning ka juba uuemaid masinaid. Meile tehti väike ringreis Motalas. Motala ja
Rootsi loodus on imeilusad, just nagu Eestis.

Sellelt reisilt saime palju uusi kogemusi. Näiteks, ole julge. Mine ja räägi inimestega juttu, ära
karda, nad ei hammusta. Teiseks, inimene harjub kõigega. Sind pannakse täiesti võõrasse peresse.
Alguses sa kardad, aga lõpus sa ei taha enam nende juurest lahkuda.
Ma loodan, et selliseid reise tuleb veel, sest need on ülilahedad. Ja kindlasti ma lähen tagasi
Motalasse, seal on mu teine perekond.
Kevin Siim, 9. klass
Rootsi reis meeldis mulle väga. Tülikas oli ainult sõit Rootsi, kuid kohapeal oli tegevust palju.
Saabumispäeva õhtul saime rongijaamas kokku kasuperedega ja meid jaotati peredesse laiali. Kui
jõudsime ‘’koju’’ siis istusime kõik maha ja tutvusime kasuperega ning praktiseerisime inglise
keelt. Koolis sain ma kokku teiste reisikaaslastega ning igaüks rääkis oma esimesest õhtust
kasuperes. Käisime Araabia tunnis, kus õppisime oma nime araabia keeles kirjutama, tikkisime,
maalisime, küpsetasime muffineid ja küpsiseid, tegime katseid ja palju muud. Eelviimasel õhtul
toimus Soome majas viimane suurem kokkusaamine kõikide teiste programmi osalistega, üritusel
serveeriti meie küpsetatud hõrgutisi ja vaadati erinevate koolide eelnevalt valmis tehtud lühifilme
teemal ‘’Feel better, learn better’’.
See reis andis mulle lennukogemuse, lähedased sõbrad nii kasuperest kui ka koolist ja üleüldiselt
hea tunde.
Hoian uute sõpradega ühendust ja läheksin iga kell tagasi kui vaid saaksin.
Markus Laan, 9. klass

