KG mereaasta projekti
„2. klassi õpilased näoga mere poole“
tutvustus

Rannikul elavate rahvaste jaoks on meri ajast aega olnud ellujäämise ja elukvaliteedi tagaja. Tänu tema mitmekülgsele praktilisele kasutusväärtusele on merel tänapäevalgi suur majanduslik, aga kindlasti ka kultuuriline roll.
Meie kaasajal seostatakse merd eelkõige suve, puhkuse, päikese ja vaba aja veetmise võimalustega. Rannapuhkus ise on aga tegelikult ainult paarisaja aasta vanune traditsioon. Käimasoleva aasta eesmärk on lisaks sellele
näidata, et meri on ka meie, saarlaste, elustiil – ajalugu, töö, toit, kultuur, haridus, traditsioonid, uskumused jpm.

Kuressaare Gümnaasiumi õpetaja Virge Lemberi mõttest alguse saanud
idee on kasvanud kui vaikne tuuleiil tormiliseks plaaniks, mis 2016.
merekultuuriaasta raames annab põhjuse pöörata end näoga mere
poole ja küsida, kas oleme lihtsalt mereäärne rahvas või mererahvas.
Koostöös KG töötajate ja Saaremaa Merispordi Seltsi liikmetega on
merekultuuriaasta raames eesmärk väärtustada Eesti mereharrastust ja
osutada tähelepanu merega seotud traditsioonidele. Ühendades kõik
KG 2. klassi õpilased ja Saaremaa Merispordi Seltsi treenerid, koondab
käesolev ettevõtmine enda alla purjetamise algõpetuse, milles on
mereohutuse, purjetamise põhiteadmiste, tehniliste oskuste ja paadi
seadistamise, purjetamise väljaku, merel liiklemise ning ilma tundmise
õpetuse.
2. klassi õpilastele on ette nähtud 3 kehalise kasvatuse tundi ja purjetamise algõpetus on kehalise kasvatuse tunni üks osa, mille maht on 16
tundi. KG 2. klassi õpilaste näoga mere poole olemise rikkuse annavad
edasi merekultuuriaasta neli septembrikuus toimuvat temaatilist lainet
(neli korda Kuressaare jahisadamas toimuvat õpet), mis jätkub 2017. a
maikuus nelja lainega, mis kutsub 2. klassi õpilased Saaremaa Merispordi Seltsi purjetreeningutesse – mere peale aktiivselt puhkama ja vaba
aega sisustama.
Purjetamist õpetavad ja suunavad Saaremaa Merispordi Seltsi treenerid
Kristiina Klaos, Mati Kolk ja Viktor Umb. Lisaks treeneritele on jahisadamas treenereid abistamas klassi- ja kehalise kasvatuse õpetajad.

Selleks, et kõik sujuks kui jooksev taglastus purjejahis, tuleb
õpilastel meeles pidada järgmist:

Purjetaja meelespea
Jahisadam on tore, mõnus ja turvaline koht, kui igaüks jätab
meelde põhireeglid ning võtab purjetamistundi kaasa järgmised asjad:
1) mugavad spordiriided ja -jalanõud (tuulejope),
2) peakatte (tüdrukutel juuksed kinni).

Jahisadamas:
1) olen viisakas ja teretan kõiki, sest jahisadamas on kõik üks
suur pere,
2) ei lärma ega häiri oma olemisega teisi sadama territooriumil,
3) ei roni võõrastele kaatritele ega purjekatele,
4) ei uju ega lükka teisi vette,
5) ei viska kive ja muid esemeid vette,
6) ei näri nätsu ega söö muid toiduaineid, sest need võivad
kurku minna, kui ootamatult vette kukud.

Jahisadamast lahkudes:
1) panen kõik asjad nii nagu need olid enne minu tulekut
2) kontrollin üle ja võtan kaasa kõik enda isiklikud asjad

Purjetamistunni ajakava septembris:
2.a esmaspäeviti, 2.b kolmapäeviti, 2.c teisipäeviti,
2.d neljapäeviti
10:40 – lõunasöök koolimajas
10:55 – lähen koos õpetajaga bussi peale, mis viib mind
Kuressaare jahisadamasse
11:05 – Purjetamistund
12:45 – koju minek või koos õpetajaga kooli jalutamine

Kontakt ja info:
Kristiina Klaos, 5516047, kristiina@saaremaamerispodiselts.ee
Juhan Kolk, 5234062, juhan.kolk@oesel.edu.ee
Näoga mere poole!
Juhan Kolk, KG purjetamisõpetuse kuraator

