
RAE HUVIALAKOOLI ÕPPELAAGER MADSAL MEELESPEA 
 
Transport: 
14.06.2017 kell 09.40 stardivad bussid Peetri kooli eest ja 10.00 Jüri spordihoone eest   
17.06.2016 kell 15.00 stardivad bussid Madsalt Jürisse ja Peetrisse  
Ööbimine 
Ööbimine toimub Madsa spordibaasi kämpingutes, voodilinad on vaja kaasa võtta! 
Riietus ja jalanõud  
Riideid tuleb kaasa võtta piisavalt nii sporditegevuse kui ka vaba aja jaoks. Sportlikud 
tegevused toimuvad üks kuni kaks korda päevas.  Aluspesu võiks olla iga päeva jaoks üks 
puhas eksemplar, parem oleks kui veelgi enam. Lisaks spordiriietele peaksid olema eraldi 
kaasas riided ka vabaks ajaks.  Kaasa peaks võtma kindlasti mitu paari lühikesi pükse ja mitu 
spordi- ja vaba aja särki. Palume kaasa võtta ka mõned soojemad ja ka vihmakindlad riided.  
Jalanõud  
Kaasa oleks vaja panna välisjalanõud (võimaluse korral 2 paari), ühed vabaaja jalanõud ja nn 
„plätud“.  
Ujumisriided  
Kaasa võtta ujumisriided. Ujumine toimub matkapäeval Kääriku järves 
Müts  
Kindlasti peab õppelaagris kaasas olema kerge müts või peakate. Kuuma ilma korral tuleb 
seda kasutada, et ei saaks päikesepistet. 
Hügieen ja meditsiin  
Kaasas peab olema: seep, šampoon, hambahari, hambapasta, käterätik, saunalina + muud 
vajalikud hügieenitarbed.  Laagris on meedik, kuid alati võib lapsega kaasa panna mõne 
plaastri vms. Kindlasti tuleb kaasa anda rohud, mida laps regulaarselt tarvitab (nt astma, 
allergia jms korral).  Hügieenikotis võiks koha leida ka sääsetõrjevahend.  
Elektroonilised mängud, arvutid  
Meil on õppelaager. Mida vähem elektroonikat kaasa võetakse, seda parem. Arvutid jäägu 
koju ja ka kõik muu sarnane.  
Muu  
Suurem osa laagri päevasest osast on organiseeritud tegevus. Siiski võib kaasa võtta laagrisse 

raamatu, lauamängu või midagi muud, mille abil on võimalik meelt lahutada vaikse tunni 

ajal, lõunal või õhtul enne magamaminekut. 

Kontakt: õppejuht Mikk Sarik. Tel. 5061027, mikk.sarik@jyri.edu.ee 

 
 

 

 

 

Laagri päevakava: 



08.00 äratus 

08.15 rivistus ja hommikuvõimlemine  

09.00 hommikusöök 

10.00 tubade kontroll 

10.30  hommikune tegevus 

13.30  lõunasöök 

14.30-15.30 vaikne tund 

15.30 lõunane tegevus 

19.00  õhtusöök 

20.00 õhtune programm (sportlikud mängud; taidlusüritus; viktoriin)  

23.00 öörahu 

Laagri teemapäevad: 

14.06  spordimängud 

15.06  muusika ja male töötoad 

16.06  matkapäev ja kuntsi töötuba 

17.06 maastikumäng  


