
Ilu ja headust otsima, et ise muutuda 

See oli Räpina Ühisgümnaasiumi ühe grupi õpilaste ja nende vanemate 

juhtmõte ühepäevasel suhtlemist õppivas õppelaagris, mis toimus 22. mail 

2015. aastal Võrumaal Urvaste vallas asuvas Nõiariigis. 

 

Kaunis vaade avanes Nõiariigi hoonetele ja nende lähedal asuvale tiigile. 

 

 

Ühepäevasest õppelaagrist 

võttis osa 17 inimest. Kaks jäid 

tervise rikke pärast tulemata. 

 

Nõiariigis pakutud programm 

oli nelja tunnine ja kätkes 

endas mitmesuguseid 

vaheldusrikkaid tegevusi. 



Vastuvõtt algas hea tuju süstimisega. Iga 

laps sai käele hea tuju templi. 

 

Sellele järgnes Uhtjärve Ürgoru tutvustus. 

Saime teada, et Nõiariigi maa-ala suurus on 

42 ha.  

 

Alustuseks tutvustati õpilastele väga 

arusaadavas keeles maa-alal asuvaid 

skulptuure. 

Nii said lapsed näha hõberemmelgast tehtud 

käimlat, mida võis ka vajadusel kasutada. 

 

Lapsi tervitas Haisukaru, kes oli oma nime saanud sellest, et ta asus 

kanalisatsiooni toru otsas. Elu on elu. 

Skulptuuride näol tehti selgeks isegi see, mis on naiselik ja mis mehelik 

mõtlemine. 

Kenasti oli korraldatud tegevuste vaheldumine, sest tegemist oli ikkagi 

noorema kooliea lastega, kelle eakohane püsimatus on teada. 

  



Enne matkarajale asumist toimus kõikide osavõtjate vahel luuaviske võistlus. 

Kõik lapsed said luuaviske võistluse eest kullakarva medali. 

 

Mõni laps nägi esimest korda ehk luudagi, sest luua aseaine hari on ju ammu 

meie kalli luua välja tõrjunud.  

Imetlemist pakkusid erilised puuliigid ning nende saamislood. Nii nägime 

andaluusia vahtrat ja soolatamme. Viimast kasvab meil looduslikult seni teada- 

olevatel andmetel 60. Tammel on imetillukesed tõrud. 

 

Palju oli nõiakujusid ja igal oma funktsioon täita. 

Ühe nõia ümber käies võis enda jaoks soovida SÕPRUST-ÕNNE-ARMASTUST-

TERVIST. 

  



   

 

Ohvrikivi juures olid lapsed agarad annetajad ja salasoovide soovijad. 

Meie tutvumisrajale jäi palju nõiamaju, igal oma lugu. 

Intiimsemaks paigaks oli pulmamaja, kuhu teistest erinevalt oli sissepääs ja 

magamine kaheinimese voodis ainult noorpaarile. 



Kuulsime ka nõidade Udunõid, Uhti ja Augusti lugusid.  

Palju elevust tekitas matkaraja 

alguses olev tunnelitaoline koobas, 

mis tuli igal matkajal läbida. Raja 

läbimine polnud ainult kõndimine, mis 

tavaliselt muutub lastele ruttu 

igavaks.  

 

Selle matkaraja läbimisel polnud aega 

igavleda, sest siin oli vaja kogu aeg 

tegutseda-läbida takistustena koobas, 

ronida üle takistuste, hoida tasakaalu 

võrgul, kasutada mäkke tõusul ja sealt 

alla laskudes köit jne. 

 

 

 

 

Tähelepanu ja huvi äratamiseks olid 

matkarajal ka mõned üllatused. Köiel 

rippuv ahv köitis kõigi tähelepanu ja 

andis edasiminekuks hoogu juurde. 

  



Kui juba piisavalt väsimust tunti, tuli matkarajal ette ilus üllatus.  

   

Suurte maakividega ümbritsetud lõkke juures ootas iga last pika pajuvitsa 

ümber keeratud saiataigen. Iga matkaja pidi ise endale maitsva saiakese valmis 

küpsetama. Saime teada ka retsepti, millistest koostisainetest  saiataigen oli 

valmistatud. 

Meeldiv puhkehetk saiakese ja nõiajoogi seltsis möödus imekiirelt. Nõiajoogiks 

oli magus soe tee.  



 

Turnimise, mängimise, kiikumise, julguse proovilepanekuks ja üldse enda 

füüsiliseks treenimiseks oli Nõiariigis palju atraktsioone. Need tõmbasid lapsi 

nagu magnet. 

Ka täiskasvanud ei saanud kiusatusele vastu panna. Ja see ongi hea! 

 

  



43 ha suuruse järve ühel osal saime tunda seda emotsiooni, mis tähendab sõita 

kanuudega vaiksel Uhtjärvel imeilusa kevadilmaga. 

Pärast matka ja kanuusõitu ootas kõiki väike lõõgastushetk, kus lapsed koos 

oma vanematega tegid valmis pika laua taga ühispiltide seeria, igaüks oma 

soovi ja maitse järgi. Paberid, liimid, käärid, rasvaktiidid ja muu vajaminev oli 

korraldajatelt. 

 

  



Iga laagripäevast osavõtja tegi endale toreda päeva mälestuseks savist 

näpunuku. 

 

Savist näpunukule pandi karvkattega ümbritsetud traadist käed. Kleepsudest 

said silmad. Lokitud lõngast sai igaühe nõid endale ilusa soengu pähe. Mälestus 

ilusast päevast missugune! 

Laagripäev lõppes piknikuga. Ettevalmistused selleks algasid juba hommikul 

Räpina Konsumi kaupluses, kus vanemad koos lastega valisid grillimiseks 

vajaminevaid toiduaineid. Ühiselt kanti need kohaletoimetamiseks bussi ja sealt 

ka Nõiariigis piknikupaika. 

Päev oli meeldivalt väsitav, kuid kõik osavõtjad kinnitasid nagu üks mees, et 

päev oli imetore ja sooviti juba järgmisi koostegemisi. 

Projekti ettevalmistajad ja läbiviijad Eva Leppik (RÜG sotsiaalpedagoog) ja Valve 

Peebu (RÜG eripedagoog) 

22. mail 2015. 


