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Uus aasta on alanud ja on sobiv
aeg heita pilk möödunud pool-
aastale. 

Vaatamata keerulisele kevadele olime
kõik suve hakuks juba professionaal-
sed kiirreageerijad ja isemoodi kooli-
aasta lõppes isemoodi aktustega.
Eelmist kooliaastat lõpetavad
pidulikud aktused möödusid käepigis-
tuste ja kallistusteta. Isemoodi oli juba
seegi, et ühe traditsioonilise aktuse
asemel tuli läbi viia kaks.

Tunnistuste ja kiituskirjade üle-
andmise rõõm jäi seekord klassi-
juhatajate õlule. Tunnistusedki olid
pisut isevärki, ilma hoolsuse ja käitu-
mise hinnanguteta. Kuid koos tunnis-
tustega sai igaüks kaasa midagi
esmapilgul silmale märkamatut, aga
sellest hoolimata väga  olulist:  oskuse
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teha iseseisvamalt tööd, leida õppimi-
sel tuge ka siis, kui õpetajat  pole  käe-
pärast, julguse vajadusel helistada või
kirjutada klassikaaslasele ja õpetajale
ning teadmised, kuidas kasutada
käepärast digitehnoloogiat meelelahu-
tuse kõrval ka töövahendina.

Sügisel alustati uut kooliaastat
ettevaatlikkusega. Keegi ei soovinud
distantsõppele minna. Kevad oli meid
kõiki õpetanud, et koos on lihtsam ja
lõbusam nii õppida kui õpetada. Kuid
plaan B ja C pidid alati valmis olema,
et juhul kui…

Kohe kooliaasta alguses lükati hoog
sisse nii õppetööle kui ka huvi-
tegevusele, sest nähtamatu koroona-
koll varitses kusagil kindlasti. Võtsime
ühiselt eesmärgiks viibida võimalikult
palju värskes õhus ja ka kõik üritused

võimalusel siseruumidest õue viia.
Nii algas ka kooli avaaktus vabas
õhus.

1. septembril algas 2020/2021.
õppeaasta aktuse ja kellahelinaga
kooliõuel. Nüüd läks edasi nii,
nagu laulsid seekord meile
tervituseks 1. klassi lapsed: “Õpi-
õpi-õpi ja õpi-õpi, laps, õppides sa
muutud targemaks, õpi-õpi-õpi ja
õpi-õpi, laps, sellest läheb maailm
paremaks!”

Ja nii see algaski! Nagu igal aastal,
valiti taas õpilasesindust, alustati
huvitegevusega ja tehti plaane
eesolevaks õppeaastaks ning
kooliüritusteks.

Huvijuht Mauno Reinmann

Foto: kooli pildiarhiiv
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30. septembril toimusid spordi-
nädala peasündmusena kooli-
olümpiamängud.

   Septembri keskel loositi osaleja-
riigid. Loosi tahtel jagunesid sada-
kond 5.-9. kl õpilast nelja välja-
mõeldud nimedega riikidesse.
Valhalla Kuningriik, Allyklandia,
Maximaa ja Iuglandia osalesid
olümpiaharidusnädala raames
spordiviktoriinis, valmistasid kõne-
kad plakatid (sportlaste kummali-
sed rituaalid, sportronimine, uus
teivashüppe rekord, põnevad
faktid spordiajaloost, samuti mas-
kotid ja riigilipud. Projektis kirjel-
datud tegevuste elluviimise eest
seisid head õpetajatest riikide
presidendid (Julius Liiv, Evelin
Alliksaar, Kristel Källo ja Mauno
Reimann) ja üheksanda klasside
õpilastest ministrid.
 Olümpiamängude spordipidu, mis
algas trummipõrina saatel läbi ale-
viku kulgenud võistlejate paraadi-
ga, juhtis kooli kehalise kasvatuse
õpetaja Andres Elmik. Teekonnal
toetasid võistlejaid kõlavalt 2.
klassi õpilased. Avatseremoonia
järgis päris olümpiamängude tava-
sid:    avakõne   pidas    ja   mängud   

NISSI KOOLI I KOOLIOLÜMPIA

Foto: kooli pildiarhiiv

kuulutas avatuks kooli direktor
Annely Ajaots, hümni saatel
heiskas olümpialipu külalisena
osalenud noorema põlvkonna Eesti
tippkergejõustiklane Keiso Pedriks
ja tule süütasid kooli aktiivsemad
sportlased Kurmet Kutti ja Karin
Rüüberg, sportlaste vande andis
õpilasesinduse juht Andrus Ehrpais
ja kohtunike eest rääkis huvijuht
Mauno Reinmann. Avamise lõpetas
hip-hop stiilis särtsakas tantsuette-
aste. Põhisündmuseks oli kooli
olümpiakomitee seekord mängude
kavva valinud mitte just tavapära-
sed spordialad. Olümpiamedalid
(147 tükki) ja eriauhinnad anti välja
pendelteatejooksus, hoota kolmik-
hüppes, turboodaviskes, vibulask-
mises, raevukalt kaasaelama kut-
sunud viimasemehejooksus ja köie-
veos, jalgrattakrossis, jalgpallis,
pallilahingus ja pushvõrkpallis.
Neli tundi kestnud sportimine lõp-
pes autasustamisega. Auhindu ja-
gus kõikide riikide esindajatele. Nii
mõnelgi noorsportlasel oli kaelas
rohkem kui üks medal. Üksikaladel
olümpiavõitjateks tulid noorema-
test Frida Mia Ragilo (3), Helery
Virroja, Kasper Verner, Marten
Lindepuu, Kardo  Kutti   ja vanema-

test    Emma   Tšernikova,   Hannela
Aasa, Sanna Elisabeth Ylönen,
Darel Grünberg, Orm Jakob
Kuusemets ja Andrus Ehrpais.
Võistkondlikel aladel võidutses
Vallhalla jalgpallis (parim värava-
lööja Maximaa mees Rene Vinkel) ja
pallilahingus, Iuglandia pushvõrk-
pallis, Allyklandia nooremate ja
Maximaa vanemate köieveos. Riiki-
de vahel peeti ka punktiarvestust.
Pingeline heitlus kestis viimase
alani, napi üldvõidu saavutas ja
lõputseremoonial olümpialipu lan-
getas riik nimega Maximaa. Spordi-
projekti lõpetas sõit Tartusse, kus
külastati Eesti Spordimuuseumi.
   Esimesed muljed olümpiamängu-
dest olid õpilastel väga positiivsed
ja ülevad, sooviti tungivalt juba
järgmisel aastal taas võistelda. Uue
staadioni valmimisega pakuti välja
korral-dada tänapäevased mängud,
kõlas ka antiikmängude mõte.
Elame, näeme!
 Tänusõnad kuuluvad kõikidele
osalejatele, kaasaarvatud õpetaja-
tele ja koolitöötajatele, samuti
Eesti Olümpiaakadeemia kooli-
olümpiamängude projektikonkursi
ja spordinädala eestvedajatele.
    Citius, altius, fortius!
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Andres Elmik
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Eesti Pandipakend
Fotod: Nissi kooli pildiarhiiv
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NISSI  KOOL 103
2. oktoobril sai kool 103 aastat vanaks.
Nagu meil kõigil, on ka koolil oma sünnipäev.
Juba harjumuspäraselt toimus seekordne
sünnipäeva tähistamine kooli õuel. Lauldi nii
sünnipäevalastele kui koolimajale. Nagu
traditsiooniks on saanud, kinkis iga klass, koos
parimate soovidega koolimajale raamatu.

Õppejuht Ethel Espenberg ja direktor Annely Ajaots klasside kingitud raamatutega Fotod: Nissi kooli pildiarhiiv

5. oktoobril oli õpetajate päev. Koolipere alustas päeva aktusega ning
vahvad laululapsed esitasid toredaid teemakohaseid laule. Kooliperet oli
tervitama tulnud Saue abivallavanem Andres Kaarmann ning kooli hoole-
kogu esinaine Lea Jants.

Saue valla tunnustuse õpihimu sütitava, põnevust tekitava ning tõhusa
metoodikaga rikastatud õpikeskkonna loomise eest pälvis klassiõpetaja ja
ajalooõpetaja Ingrid Parksepp. 35. tööjuubeli puhul õnnitlesime Terje
Randa ja Liivi Tammemäed.

Seejärel andis direktor 9. klassile üle õiguse olla sellel päeval õpetajad.  See
on üks väga pikaaegsetest traditsioonidest, mida ootavad nii noored
õpetajad kui ka need õpilased, kes sel päeval pisut teistsugusemaid tunde
nautida saavad. Päeva jooksul korraldasid üheksandikud õpetajatele
mitmesuguseid võistlusi. Päeva lõpetas meeleolukas korvpallilahing õpilaste
ja õpetajate vahel. Põneva mängu võitsid seekord küll õpetajad. Kuid
9.klassi õpilased lubasid kevade saabudes veel korra õpetajatega
korvpallilahingus mõõtu võtta.

ÕPETAJATE PÄEV

Fotod: Nissi kooli pildiarhiiv
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Mauno Reinmann

Reelika Väli
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RAHVUSVAHEL INE  MUUSIKAPÄEV N ISSI  KOOLIS
7. oktoobril tähistasime
muusikapäeva. On juba tore-
daks traditsiooniks saanud, et
kutsume muusikapäeva tähista-
miseks külla muusikavaldkonna
inimesi ja mis oleks parem kui
kutsuda külla juulikuus 70.
juubelit tähistanud Olav Ehala. 

Toredal kontserdil esitas Olav
Ehala heliloomingu tuntud ja vä-
hemtuntud laule Hanna-Liina
Võsa. Vaieldamatult olid kõikide-
le õpilastele kõige tuttavamad
lood filmist „Nukitsamees“.

SÜGISVAHEAEG
Sügisvaheajale läksime 19. oktoobril ja teise õppe-
perioodiga alustasime hoogsalt 26. oktoobril. Nagu öel-
dakse: inimene harjub kõigega. Nii ka selle olukorraga,
mis riigis valitseb. Kui sügisel õppetööd alustasime, olid
kõik oma käitumises natuke ettevaatlikumad ja hoolika-
mad. Kuid nagu eespool öeldud, inimene harjub kõigega.
Mida rohkem päevi edasi, seda turvalisem tunne tekkis.
Siis toodi ühel hetkel kogu  koolipere  maa  peale  tagasi.

NISSI  KOOLI  ES IMENE KÕNNIKOOSOLEK

Koosolekutee viis läbi sügis-
värvides metsatuka ning tuli
mööda kergliiklusteed kooli
juurde tagasi. Kõnniring oli
pisut üle 4 kilomeetri ja jutu-
teemasid jagus igale kilo-
meetrile. Paika sai esmane
nägemus õpetajate etteastest
peagi saabuval Loovushoovu-
sel ning ühiselt lepiti kokku, et
kolmapäevastest kõnnikoos-
olekutest võikski kena tradit-
sioon saada.

Foto: Nissi kooli pildiarhiiv

Foto: Nissi kooli pildiarhiiv

Olime lohakaks muutunud ja 30. oktoobril olime e-õppe
päeval, sest koroonakoll alustas kollitamist. Õnneks piir-
dus see ainult ehmatusega ja 2. novembril jätkasime
tavaõppega. Kuid see-eest olime hoolikamad ja ette-
vaatlikumad. Turvalisuse huvides hakkasid ka väljaspool
kooli toimuvad üritused edasi lükkuma. Nii jäid ära
koolidevahelised rahvastepalli- ja kergejõustikuvõistlu-
sed. Kuid see andis tõuke algatada uusi tegevusi.

Oktoober oli Liikuma Kutsuva Kooli programmi
poolt nimetatud õpetaja vaimse heaolu kuuks, kus
võiks  rohkem  tähelepanu pöörata kosutavatele liikumist 

sisaldavatele hetkedele koolipäevas. Nissi kooli õppejuhi
Etheli algatusel toimus novembrikuu esimesel kolma-
päeval õpetajate esimene kõnnikoosolek.

Reelika Väli

Mauno Reinmann

Reelika Väli
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KEERUKAD AJAD ÕPETAVAD PAINDL IKKUST
Paha viirus kõnnib oma
radu ega hooli sellest, mida ini-
mesed plaanivad. Nii juhtuski,
et esimese õppeperioodi viima-
ne koolipäev möödus hoopis
kodus õppides ja planeeritud
kostüümipidu jäi pidamata. 2.
klass ja õpetaja Mariliis ei lask-
nud end sellest aga heidutada
ja järgmise õppeperioodi esi-
mesel päeval lehvisid koolimaja
koridorides kirevad kostüümid,
üks ägedam kui teine!

Foto: Nissi kooli pildiarhiiv

KOOLI  KÜLASTAS EHTNE PAPAGOI  KOOS P IRAADIGA!
4. klassil käis külas Papagoi Teater! 

Õnneks kõik plaanitud üritused ikka ära ei
jäänud ja KIKi projekti raames käis 9.
novembril 4. klassil külas Papagoi Teater. 

Räägiti lindudest ja papagoidest ning sellest,
kui oluline on hoolitseda oma lemmikute
eest, olgu need siis sulelised või karvased.
Tunni lõpus sai iga laps sulelist külalist ka
korraks oma käsivarrel hoida.

Foto: Nissi kooli pildiarhiiv

LOOVUSHOOVUS 2020
Novembri keskel tuli õpilasesindus kokku ja pidi raske
südamega tõdema, et isetegevuskavade konkurss
Loovushoovus tuleb kevadesse edasi lükata.

Õnneks  oskavad ka õpilased olla loovad. Kuna
konkursi teemaks valiti „Eurovisioon“, siis otsustati
korraldada 27. novembril sellekohane viktoriin, mille
tulemused liidetakse kevadel toimuva ürituse tule-
mustele.

LATERNAMATK
Nissi kool on Liikuma Kutsuva Kooli programmis osalev
kool. Liikuma Kutsuva Kooli novembrikuu üleskutse oli
seekord viia helkur jalutama või korraldada laterna-
matk.  Nii sai alguse sündmustejada, mille kohta saad
lugeda leheküljelt nr. 10.
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Reelika Väli

Reelika Väli

Mauno Reinmann
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KODANIKUPÄEV
18. novembril tähistasime peagi 
saabuvat kodanikupäeva. 
   

Möödunud kevadel saatsid meie 5. klassi (nüüd juba 6. klassi) õpilased
Malisse Prantsusmaa juhitaval operatsioonil osalevatele Eesti kaitseväelas-
tele kodumaalt häid soove ja tervitusi.
Saabuva kodanikupäeva puhul tuli meile külla lapsevanem ja teabe-
ohvitser Rain Järv, kes on olnud samuti Malis rahuvalvaja. Rain tutvustas
sõdurite tegevust kodust nii kaugel ning rääkis põnevaid seiku rahuvalva-
jate igapäevaelust. Lisaks anti koolile üle ka Eesti kaitseväe tänumedal.

PÄHKLID  SPORDIMUUSEUMIS
26. november. Peale sügisel toimunud
olümpiamänge loositi osalenud riikide
vahel eriauhind, selleks oli Tartus asuva
spordimuusemi külastus. Selle aasta
vähestest väljasõitudest said loosi tahtel
osa riik nimega Iuglandia ehk Pähklimaa ja
9. klassi õpilased, kes olid riikide esindajad.
Spordimuuseumis  said  õpilased  põneva
ülevaate Eesti spordiajaloo kohta. Kõige
meeleolukamaks osutusid aga muuseumis
olevad erinevad simulaatorid. Nii sai end
proovile panna ralliautot juhtides, ronides,
reaktsiooniseinal või hoopis proovida koos
spordikommentaator Tarmo Tiisleriga eri-
nevaid võistlusi kommenteerides.
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Fotod: Nissi kooli pildiarhiiv

Reelika Väli

Mauno Reinmann Foto: Nissi kooli pildiarhiiv
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30. novembril algas pühade ootus esimese advendi-
hommikuga. 
  

Esmaspäeva hommikul kogunes koolipere õdusaks het-
keks koolisaali. Koolijuht Annely Ajaots ja Nissi Maarja
kiriku õpetaja Lea Jants soovisid kõigile ilusat pühade-
ootust. Õpilasesinduse esimees Andrus Ehrpais jagas
seejärel igale klassile jõulurahu sümboliseeriva särava
inglikese. Alustati jõuludeks ettevalmistuste tegemist. See-
kord jagati koolimaja kaunistamine klasside vahel ära ja nii
sai kogu koolipere ühiselt ettevalmistusi teha.

Ka 7. detsembril alustati koolinädalat järgmise advendi-
hommikuga. Sellel hommikul tutvustas õpilasesindus
põnevaid fakte tuntud jõululaulude kohta.

Näiteks saime teada, et lugu „Let It Snow“ kirjutati hoopis ühel väga kuumal suvepäeval ja seal ei mainita kordagi
jõule! Kuna olukord riigis läks hullemaks, jäi see kahjuks sellel aastal viimaseks ühiseks advendihommikuks.
Hoolimata sellest, jätkasid õpilased kooli kaunistamist. Õpilasesinduse president hoolitses selle eest, et kooli
jõulupuu tuppa saaks toodud, ja 8. klass selle eest, et sellele ka ehted külge saaks.

PÜHADE OOTUS

Fotod: Nissi kooli pildiarhiiv

Fotod: Nissi kooli pildiarhiiv

Reelika Väli
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Reedel, 11. detsembril oli 2020. aasta viimane kontaktõppe päev.  Seetõttu kohendas jõuluvana oma aja-
graafikut ning tuli koolilastele külla hoopis tavatul ajal. Et suurt ühist jõulupidu ei toimunud, siis käis jõulumees iga
klassi juures hoopis tunni ajal. Oh seda elevust, kui punases kuues tuttav kuju klassiuksest sisse astus! Jõuluvana
uuris, mida lapsed õpivad, mida huvitavat teada on saanud, viskas muhedat nalja ning jagas kommipakke.
Koolisööklas pakuti tavapärase koolilõuna juurde piparkooke ja imeliselt lõhnavat glögi. 

Aitäh, hea jõulumees, et andsid kõigile kodudesse kaasa rõõmsa meele ja jõulutunde!

10. detsembri õhtuks sai selgeks, et käesolev koolinädal jääb sel aastal viimaseks. Järgmise päeva hommikul vaatas
kooli juhtkond murelikult üksteisele otsa küsimusega, mis saab kooli jõuludest. Aga nagu selle koolilehe esimestes
ridades kirjas on, on meist kõigist saanud professionaalsed kiirreageerijad. Kõige murettegevam küsimus puudutas
jõuluvana. Kuidas on temaga lood? On ta teel, eneseisolatsioonis või veel hullem - karantiinis? Õnneks on jõuluvana
raudse tervisega vana ja temale juba mingid viirused külge ei hakka.

JÕULUVANA 24 TUNNIGA

JÕULUVANA ÜLLATUSVIS I IT

Fotod: Nissi kooli pildiarhiiv

Mauno Reinmann

Reelika Väli

VAATA KAVAATA KA  
VIDEOTVIDEOT  

JÕULUVANAJÕULUVANA  
KÜLASKÄIGUSTKÜLASKÄIGUST



L K  1 0

N R  1                              J A A N U A R                                2 0 2 1

Nissi kool on Liikuma Kutsuva Kooli programmis osalev
kool. Liikuma Kutsuva Kooli novembrikuu üleskutse oli
seekord viia helkur jalutama või korraldada laternamatk.  
Eesmärk oli viia õpilased loodusesse liikuma ja mis oleks
põnevam, kui seda teha pimedas. Nii alustaski 10. no-
vembril oma esimest laternamatka 1. klass. Koos jalutati
metsa taskulampidega. Oli pime ja ääretult põnev.
Õpilaste suureks üllatuseks oli see, et ühel hetkel hakkas
metsa vahel paistma lõkketule kuma. Keegi on veel pime-
das metsa tulnud. Lisaks klassijuhatajatele ja huvijuhile
aitasid matka korraldada Noored Kotkad ja Kodutütred,
kelle ülesandeks oli matkajatele ette valmistada  lõke ja
see õigel ajal süüdata, et selleks ajaks, kui matkajad
metsa jõuavad, oleks lõkketuli neid ootamas. Lisaks
soojendavale lõkketulele ootas ka igat klassi väike suu-
piste, mida lõkke kohal valmistada. 1. klassi õpilaste arva-
tes oli tegemist maailma parima koolipäevaga. 

LATERNAMATKAST VÄL IÕPPEKLASSIN I

Fotod: Nissi kooli pildiarhiiv

Peagi jõudis järg ka teiste klassideni. Laternamatkasid
korraldati kuni jõuluvaheajani ja kokku osales selles viis
klassi. Viimasel klassil oli võimalus ka oma klassi jõulu-
õhtu lõkke ääres veeta. Peale viinerite ja vahukommide
küpsetamist tehti ka muid põnevaid tegevusi. Kõige
populaarsemaks osutus pimedas metsas peitusemäng.
Lõkke ääres toimunud vestlusringis sai selgeks, et koolil
on vaja oma väliõppeklassi, kus saaks klassiõhtuid
korraldada, õppetööd teha või lihtsalt istumas käia.

Nüüdseks on asjad nii kaugele jõudnud, et läbirääki-
mised Riigimetsa Majandamise Keskusega käivad.
Väliklassi rajamiseks vajalikud taotlused on tehtud ja suu-
sõnaline nõusolek on olemas. Ootame veel lepingu all-
kirjastamist ja siis võib ehitamisega alustada. Esialgu
sõlmitakse rendileping kümmnele aastale.

Mauno Reinmann
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Fotod: Nissi kooli pildiarhiiv

Suur tänu kõigile, kes üritusele kaasa aitasid. Eriti suured tänud Kardole ja Greteliisile, kes tublid lõkkemeistrid
olid ja Virvele, kes hoolitses selle eest, et igal klassil viinerid ja vahukommid metsas oleksid. Loodetavasti
toimuvad järgmised matkad juba päris oma lõkeplatsile.

Fotod: Nissi kooli pildiarhiiv
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Fotod: Nissi kooli pildiarhiiv

Eelmine aasta tõestas väga selgelt, et ütlus "ega tali taeva jää! " ei pea paika, sest korraliku suusalund ei tulnudki. See
aasta algas see-eest palju valgemates toonides ja esimesed suusatunnid on alanud. Loodetavasti jätkub lund sel
korral pikemaks ajaks, sest aasta lõpus täienesid kooli suusavarud kahekümne suusakomplekti võrra.

KOOS SUUSKADEGA SAABUS KA SUUSALUMI !

P I IRANGUTEAEGNE HUVITEGEVUS
Kuni koroonaviiruse tõttu seatud piiranguid ei ole leeven-
datud, koolis huvitegevust ei toimu. Erandiks on kerge-
jõustiku trennid, mis toimuvad õues. Nissi Noorte
Kotkaste ja Kodutütarde tegevus on viidud ka välitingi-
mustesse.

NISSI  NOORED KOTKAD JA KODUTÜTRED
Nissi Noorte Kotkaste ja Kodutütarde
tegevus   jätkub,   järgides   kehtestatud

Koostaja: M
auno Reinm

ann, toim
etaja: Evelin Alliksaar, kujundaja: Reelika Väli

Mauno Reinmann

Sellel aastal alustavate huviringide, nende toimumis-
aegade või muutuste kohta leiad infot jaanuari lõpul kooli
kodulehelt.
 

NB! Kuna piirangute tõttu jaanuaris huviharidus on
peatatud, siis ei esitata ka jaanuarikuu eest arvet!

de tegemisele. Kindlasti valmistame end ette ka, osale-
maks maakondlikel ja vabariiklikel oskusvõistlustel
(Luureretk, Rästik, Vabariiklik matkamäng, Mini-Erna ja
Ernake). Esimene lähiajal planeeritud vabariiklik võistlus
peaks toimuma 6. veebruaril Tehvandil, milleks on
Kaitseliidu meistrivõistlused suusatamises. Võistluse toi-
mumise või mittetoimumise kohta saab infot rühma-
pealiku käest.

Noorte Kotkaste ja Kodutütarde huviringiga saab liituda
aastaringselt. Selleks pole vaja muud teha kui pöörduda
ringijuhi poole. Noored Kotkad ja Kodutütred on
Kaitseliidu allorganisatsioon ja huviring on tasuta!
Lisainfo leiad kooli kodulehelt.

Mauno Reinmann
Nissi Noorte Kotkaste pealik

piiranguid. Sellel aastal on kõik planeeritud üritused esi-
algu veel toimumas. 100% kahjuks  kinnitada ei saa, sest
elame ju keerulisel ajal ja kõik oleneb kehtivatest piiran-
gutest. Kohe aasta alguses toimub järjekordne õppematk
"Matkamine piiratud vahenditega vol. 3". Veebruaris osa-
leme kindlasti Lehetu külas 24.02. toimuval paraadil ja
Nissi Vabadussamba juures toimuval pärgade asetamise
tseremoonial. Kevadesse on planeeritud ka järjekordne
Taktikalaager, Harju maleva kevadlaager ja noorema
vanuseastme matkaõppelaager. Kindlasti soovime osa-
leda Harju maleva suvelaagris ja meie enda tradit-
siooniline preemialaager on ka suvel toimumas. Tänu
väliklassi loomisele püüame pöörata suuremat tähele-
panu õuesõppele, järkude tõstmisele ja erialakatse märki-
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