
EUROOPA NÄDALA KOKKUVÕTE 

Luunja Keskkooli õpilased otsustasid osa võtta Euroscola konkursist. Arutelude ja ajurünnakute 

tulemusena otsustati koolis korraldada 6.-10.05 Euroopa nädal. Õpilased moodustasid 

töörühmad, et korraldada tegevusi koolis kõikidele õpilastele. Töörühmad olid järgmised: 

 

 Euroopa Liitu tutvustav video, 

esitlus ja stend; 

 Euroopa mängud; 

 Joonistuskonkurss „Mina 

Euroopas“; 

 Euroopa teemaline viktoriin; 

 Eesti-Vene piiriülene koostöö; 

 Meedia. 

 

Esmaspäeval, 6. mail toimus Euroopa nädala avamine koos teemakohaste plakatite ja 

dekoratsioonidega. Esimesel korrusel oli üleval stend põnevate faktidega Euroopa Liidu kohta, 

telerist jooksid erinevate riikide lippude pildid koos sealse maa tervitusega ning 9. klassi 

õpilaste koostatud Euroopa Liitu tutvustav video. 

https://drive.google.com/file/d/1EA43SfgIJJ6JA_lqVZlaDuDu8SLR-H5H/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/12qSuR2uIkphAkO_iV97X8BcSri5Tg03f/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1EA43SfgIJJ6JA_lqVZlaDuDu8SLR-H5H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12qSuR2uIkphAkO_iV97X8BcSri5Tg03f/view?usp=sharing


 

Lisaks korraldati õpilastele Euroopa riikide lipumäng, kus tuli riigid ja lipud omavahel kokku 

viia. Mängust said osa võtta ja oma teadmised proovile panna viienda kuni üheksanda klassi 

õpilased. 

Teisipäeval, 7. mail avati Luunja Keskkooli pikas koridoris esimese kuni neljanda klassi 

õpilaste joonistuskonkursi „Mina Euroopas“ näitus. Vahvate joonistustega olid õpilased 

näidanud, missugused on Euroopa riigid nende silmade läbi nähtuna ja kuhu on nad reisinud. 

 

  



Sellel päeval toimus suurematele õpilastele Euroopa-teemaline viktoriin, kust võtsid aktiivselt 

osa viienda kuni üheteistkümnenda klassi õpilased. Viktoriini koostamisel võeti aluseks 

infostendidel ja videos olev materjal. 

  

Kolmapäeval, 8. mail külastasid meie kooli Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 

esindajad. Sellega seoses toimus kümnendale ja üheteistkümnendale klassile inglisekeelne 

loeng, kus õpilased said aimu piiriülesest koostööst ning pärast loengut oli kuulajatel võimalus 

küsimusi esitada ja saada vastuseid. Külalised korraldasid õpilastele meeleoluka viktoriini, kus 

tublimad said põnevaid meeneid auhinnaks. Täname Eesti-Vene programmi sekretariaati 

huvitava ja hariva kohtumise eest. 

https://www.estoniarussia.eu/europe-day-at-luunja-secondary-school  

 

 

Neljapäeval, 9. mail ehk Euroopa päeval, toimus nii väikestele kui ka suurtele õpilastele teine 

vahva Euroopa mäng. Seekord panid õpilased oma teadmised proovile kahekümne kaheksa 

erineva riigi vaatamisväärsuste tundmises. Nimelt pidid nad ära arvama pildi põhjal, missuguse 

riigi vaatamisväärsusega on tegu. 

https://www.estoniarussia.eu/europe-day-at-luunja-secondary-school


 

 

Reede, 10. mai oli kokkuvõtete ja autasustamise päev, kus mängudes, viktoriinis ja 

joonistuskonkursil osalenud parimad õpilased said endale vahvad Euroopa sümboolikaga 

meeneid. Täname Euroopa Parlamendi Büroo Eestis põnevate auhindade eest. 

 

Terve nädal oli täis aktiivseid tegevusi. Koolipere sai juurde teadmisi Euroopa Liidu, valimiste 

ning riikide kohta. Õpilased olid aktiivsed osalejad ja loodame, et tuleb veel projekte, kus saab 

kaasata nii väikseid kui ka suuri ning neile uusi teadmisi jagada. Projektist said erinevate 

tegevustega osa võtta kõikide klasside õpilased. 



Korraldustoimkonna arvates oli nädal edukas ja tegevuste rohke. Korraldajad said lisaks 

teadmistele ka ürituse organiseerimise kogemuse. Meeskonnatöös osales 24 õpilast 9.-11. 

klassist. Õpilased olid väga motiveeritud ja abistasid üksteist ürituste ettevalmistamisel ja 

läbiviimisel. Kokkuvõte Euroopa nädala korraldamisest: 

https://padlet.com/andr3alaats/ec3j30xhrxcm 

Luunja Keskkooli õpilaste korraldatud Euroopa nädalat kajastati erinevates meediakanalites 

ning nädala tegemistest valmis ka video. 

https://luunja.edu.ee/2019/05/07/euroopa-nadal-luunja-keskkoolis/ 

https://luunja.edu.ee/2019/05/13/euroopa-nadal-toi-koolilaste-argipaevadesse-vaheldust/ 

https://www.facebook.com/luunjakeskkool/ 

https://drive.google.com/file/d/1NTbsEuQvgqSYdyYoD1R4U0--

KRWbKkEf/view?usp=sharing 
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