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8. oktoobri varahommikul asusid Tallinna lennujaamast Pravetsi poole teele 5 õpilast ja 3 õpetajat. Ilm 

Tallinnas oli nigel ja vihmane ning kõikides pulbitses ootusärevus – ehk Bulgaarias näeb päikest ja saab 

sooja. 

 

Nii juhtuski. Seal oli soojem ja päikegi piilus. Saabudes ootas meid juba Bulgaaria õpetaja Stefka, kes 

juhatas meid bussi. Sõit Sofiast Pravetsi võis alata. Sõit kestis umbes tund aega ning vaated olid 

miljoniväärilised – sõna otseses mõttes mäed 360 kraadi vaates. Nimelt asus Pravetsi linn mägede 

keskel. Läbi pikkade tunnelite me ka sinna kohale lõpuks jõudsime.  

Koolis tervitasid meid õpilased ja õpetajad, kes projektiga seotud olid. Kõik projektis osalenud õpilased 

Eestist, Itaaliast ja Sloveeniast ööbisid peredes ja said eheda võimaluse õppida tundma sealset kultuuri 

ja inimesi. Kui meie õpilased olid peredega kaasa läinud, juhatati ka õpetajad hotelli. Esimesel õhtul 

konkreetseid tegevusi ei toimunud, üksnes kohaneti ja harjuti uue olukorra ja keskkonnaga. 

Järgmisel hommikul kohtusime kooli aulas. Ukse peal tervitasid meid rahvariietes õpilased, kes 

pakkusid traditsioonilist saia meega. Aulas saime tuttavaks, kontrolliti kõikide kohalolu. Mõned 

õpilased, kes olid ka Sloveenia laagris, said kogeda taaskohtumisrõõmu. Õhinat ja jutuvadinat jätkus. 

 



 

Bulgaaria laager erines Sloveenia omast sellepoolest, et tegevused olid õpilaskesksed ehk õpilane 

juhendas õpilast. Õpetajad seevastu istusid koosoleku laua taga ja planeerisid eelseisvaid tegevusi.  

Esimesel päeval oli õpilastel võimalus osaleda koolitundides. Meie kooli õpilasi hämmastas see, et 

Bulgaaria õpilastel polnud garderoobi – kõik õpilased võtsid üleriided tundi kaasa. Samuti joonistus 

välja tundides Bulgaaria õpilaste avatus ja esinemisjulgus.  

Peale koolitunde ja megasuurt lõunasööki oli plaanis golfimängu õppimine.  

Kogu grupp (4 riiki) jagunes kaheks grupiks. 

Esimesed suundusid golfiväljakule, teised 

jalutuskäigule järve äärde. Nii mõnegi 

õpilase jaoks oli golfi mängimine 

esmakordne. Treener jagas põhjalikud 

instruktsioonid ning seejärel sai iga mängija 

ämbritäie palle ning harjutamine võis alata. 

Jalutuskäik mööda tehisjärve äärt oli kaunis 

ja rahustav. Õpilased jutustasid ja nautisid 

vaateid.  

 

 

10. oktoobri hommikul peale 

tubaseid tegevusi (video logo or 

what?) ootas meid buss, mis viis 

meid veel kõrgemale 

mägedesse. Eesmärgiks piknik 

looduses ja võimalus ronida 

kõrgele Borovetsi kindluse 

varemete juurde, mis asus 848 

m merepinnast. Ülesminek oli 

raske – mööda väikest ja kivist 

rada, kuid vaade, mis avanes, 

oli kõike seda väärt 

mitmekordselt. Selleks ajaks, 

kui mägironijad - õpilased ja 



õpetajad kindluse juurest alla tagasi jõudsid, oli burgeriliha 

juba grillil ning tehti ettevalmistusi lõunasöögiks. Enne 

lõunasööki mängiti palli, suheldi ja nauditi päikesepaistelist 

ilma. Peale mõnusat piknikku suundusid õpilased kodudesse 

puhkama. 
  

Järgmisel hommikul oli kavas külastada Bulgaaria suurimat 

vabaõhumuuseumit „Etar“ ja Turnovo linnas asuvat Tsarevetsi kindlust. Etaris oli esmalt planeeritud 

giidiga ekskursioon ning seejärel töötoad õpilastele (keraamika, vile meisterdamine, paela punumine, 

nuku valmistamine jm). Etari muuseum on üks Bulgaaria suurimaid ja ainsana seal on säilinud vee jõul 

töötav pesumasin. Tsarevetsi kindlus on aga Bulgaaria üks külastatumaid vaatamisväärsusi. Peale 

kindluse uudistamist jäi ka pisut aega linnas jalutamiseks. Ilm oli suurepärane ja tuju kõigil hea. 

  

12. oktoobril olid projektis osalevad riigid valmistunud heategevuslaadaks.   

Müügilt kogutud raha annetati kohalikule lastekodule mänguplatsi katuse 

ehitamiseks. Müüdi igasugu isetehtud esemeid – ehted, järjehoidjad, 

potivalvurid, helkurid, magnetid, kõrvarõngad, kleepsud jpm. Päeva lõpuks 

suundusid kohalikud õpilased külastama lähedal asuvaid ettevõtteid, et 

ülejäänud heategevuslaada esemed maha müüa. Päeva sisse mahtus 

erinevaid tegevusi ning õhtul einestas kogu Erasmuse seltskond suures 

traditsioonilist toitu pakkuvas restoranis.  

 

 

 

Õhtusöök oli kolmekäiguline: eelroaks valik 

traditsioonilisi salateid, pearoaks kanafilee kartuli ja 

ubadega ning magustoiduks koogilõik. Kõht sai 

rohkem kui täis ja juttu jätkus kauemaks. 

 



Järgmisel hommikul said teoks viimased ettevalmistused 

rahvusõhtuks. Õpilased segasid kokku kama, meisterdasid 

kiluvõileivad ning tükeldasid juustuvaliku. Päev möödus kiirelt, 

õpilased tegelesid ja esitlesid oma videopäevikuid ning õhtune 

üritus algas oma maad tutvustava üritusega. Iga riigi ülesandeks 

oli esitada midagi oma riigi kohta. Meie õpilaste etteaste 

koosnes lühifilmist ja nt „Põdra maja“ laulust, mida hiljem 

õpetati ka teistele ja tantsiti/lauldi koos. Ühistants ja laul oli igal 

riigil varuks. Õpilased olid väga aktiivsed ja nautisid võimalust 

saada tundma teise maa traditsioone ja kultuuri. Üritusel anti 

üle ka lastekodule kogutud raha summas 4720 leevi.   See summa 

sisaldas heategevuslaatadel saadud raha, kui ka osalevate riikide 

koolides toimunud korjandustel kogutud raha. 

 Peale etteasteid suunduti keha kinnitama – iga riik oli ette 

valmistanud rahvusliku toidu laua. Kiluvõileivad, juust, kama ja 

Kalevi šokolaad ehtisid meie lauda. Taaskord osutus Eesti juust 

väga populaarseks ja taldrikud tühjenesid kiirelt. Oli õpilasi, kes 

Sloveenia laagrist mäletasid Eesti juustu head maitset. Toitu 

järele jäi väga vähe ja ürituse lõppedes suundusid kõik 

kodudesse leiba luusse laskma. 

 

 

 

 

14. oktoobril ehk viimasel päeval suundusime Sofiasse, kus kohalikud õpilased-giidid tegid ülevaatliku 

ekskursiooni. Peale seda jäi aega jalutamiseks ja kohvipausiks ning seejärel ootas meid lennujaam. 

Õpilased oli nädala jooksul sõbrunenud ja lahkuminek oli emotsionaalne – jätkus kallistusi kui ka 

pisaraid. Lubati üksteisega suhtlema jääda ja võimalusel üksteist külastada. Tuntav oli kurbus, kuid 

samas pulbitses kõigis ka väikestviisi koduigatsus. Tagasilend Tallinnasse möödus rahulikult ja 

mõtlikult. Õpilased olid seisukohal, et neil oli väga äge, rikastav ja arendav nädal ning ere mälestus 

kogu eluks. 

 


