Pärnumaa matemaatikute õppelaage toimus 18.-19. oktoobril Sindi Gümnaasiumis. Õpilased kutsuti
laagrisse 2019. aasta kevadel toimunud piirkondliku matemaatikaolümpiaadi tulemuste põhjal. Koolist oli
laagrisse kutsutud Johannes Ergezinger, Oskar Martsoo, Rasmus Ulp, Jakob Ergezinger.

Selleaastane laagrit läbiv teema oli “Meie valime suuna ja Sina valid kiiruse”. Laager, mis toimus
juba kuuendat korda, oli pühendatud maakonna reaalainete huviliste noorte teadmiste täiendamiseks
ning sama huvidega noorte kokkusaamiseks.
Laager toimus kahel päeval:
Esimesel päeval toimus 30 laagrilise kogunemine (koolidest olid esindatud Sindi Gümnaasium, PärnuJaagupi Põhikool, Kilingi- Nõmme Gümnaasium, Tori Põhikool, Uulu Põhikool, Lõpe kool, Vändra
Gümnaasium, Tootsi Lasteaed- Põhikool, Paikuse Põhikool), sissejuhatuseks laagri avamine ja Sindi
Gümnaasiumi tutvustav ringkäik. Õpilased kogunesid gruppidesse ning suundusid töötubadesse “Kiirus”,
mida viis läbi Erkki Tempel ja “Loogikapõhised lauamängud”, mida viis läbi Kerdi Mihhailova. “Kiiruse”
töötoas saadi teoreetilisi teadmisi kiiruse mõistest ning viidi läbi praktilisi ülesandeid. “Loogikapõhistes
lauamängudes” tutvusid õpilased nii erinevate kaardimängudega, üheinimese nuputamismängudega ning
üks-ühele mängudega ja õpiti selgeks/praktiseeriti ruumitaju ja mälu arendavaid mänge nagu Swish, Hiina
kabe, The strategy game, Pentago, Vortex jne. Peale töötube liiguti rühmatööde juurde, kus tuli suvaliste
asjade hunnikutest rühma peale kokku ehitada töötav katapult ning demonstreerida selle töökindlust. Saginat
oli palju ning lõpuks oli igal rühmal olemas erineva disainiga töötav katapult- lihtsalt suurepärane! Esimene
päev lõppes lõbusa mängudeõhtuga ning peale paaritunnist mängimist suunduti ööseks klassiruumidesse
puhkama.
Teine päev algas virgutava hommikuvõimlemisega – kogu Sindile, alates väliujulast ja lõpetades
laululavaga, joosti orienteerudes tiir peale. Jõuti arusaamisele, et Sindis on ikka palju ilusaid ja huvitavaid
kohti, millega tutvuda ja mida uurida. Päev jätkus töötubadega “Huvitav keemia”, mida viis läbi Hele Nööri,
ja “Maastikuarhitektuur”, mida viisid läbi Maaülikooli tudengid. “Huvitavas keemias” räägiti erinevatest
ainetevahelistest reaktsioonidest ning praktiliselt viidi läbi laavalambi konstrueerimine- eri värvi kaunid
mullid vallutasid keemia klassiruumi. “Maastikuarhitektuuri” töötoas tutvustasid tudengid
maastikuarhitektuuri ja seda eriala. Kõik õpilased joonistasid oma unistuste maastiku pealtvaates ja
voolimismassiga tehti sellest 3D plaan-käidi ka õuest oma plaanile sobivaid täiendusi korjamas.
Laager lõppes traditsioonilise õpilaste ja korraldajate tänamisega. Ükski osavõtja ei pidanud laagrist tühjade
kätega lahkuma – bingomasina keerutamisel saadi lototronist omale number, millele vastava koti omanikuks
õnnelik osaleja sai. Kotte aitasid täita TÜ Teaduskool, Kalev, Maanteamet, AS Kuma, The Body Shop, AS
Viking Line, Kilingi-Nõmme Gümnaasium ja Sindi Gümnaasium.
Aitäh Pärnumaa matemaatikaõpetajate aineühenduse aktiivi liikmetele huvitava, lõbusa ja hariva laagri
korraldamise eest. Tänan Sindi Gümnaasiumi osavõtjaid Armin Kulli, Leana Kaske, Laura Lelebinat ning
Kert Mathias Kapakut. Suurimad tänusõnad ka asendamatule abilisele Kaur Kasemaale, kes aitas õhtust
koosviibimist planeerida ja läbi viia.
Oli üks suurepärane nädalavahetus – kahju, et nii ruttu lõppes.
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