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Pilootprojekt „Koolimesi 2015/2016“

Koolimesi on pilootprojekt, mille eesmärk on panna lapsed sööma rohkem mett ning
harjutada neid tervislikult toituma. Pilootprojekti raames tõstetakse laste teadmisi mee- ja
mesindussaaduste ning mesilaste elu kohta.
Pilootprojekt viiakse läbi MTÜ Miikaeli Ühendusele kuuluvas Püha Miikaeli Koolis, mis on
uus ja kompaktne kool. 2015/2016 õppeaastal õpib koolis orienteeruvalt 100 õpilast.
2014/2015 õppeaastal on 2.P klassi õpilased saanud teadmisi meest ja mesindussaadustest
ning mesilasvahast ja selle käitlemise põhimõtetest. Õpilastel on olnud võimalus maitsta
meesegusid, kärjemett ja õppida valmistama mesilasvahast küünlaid. Tagasiside õpilastelt on
olnud positiivne, õpilased on näidanud üles suurt huvi mesinduse vastu ja osalemistahet
erinevates mesindusega seonduvates õpitubades.
Pilootprojekti raames on planeeritud järgmised tegevused:
1. Jagatakse mett Püha Miikaeli Koolis käivatele 1.–3. klassi õpilastele - üks kord päevas
teelusikatäis, kogu õppeaasta vältel. Soovitavalt koolipäeva teises pooles, kui õpilaste
energiavajadus on suurem.
2. Püha Miikaeli kooli õpilased läbivad õppeaasta jooksul õppeprogrammi „Mesi – looduse
ime ja tervise hoidja“. Õppeprogrammi raames saavad õpilased teadmisi mesinduse ajaloost
(sh mesindus Eestis); meest ja mesindussaadustest (õietolm, suir, propolis, mesilasmürk,
vaha) ning nende tootmisest; mesilaste elust ja tegevusest ning kohast looduses.
2.1 Õppeaasta jooksul toimub õpilaste väljasõit mesilasse, kus tutvutakse mesilaste elu ja
tegevusega tarus, erinevate tarutüüpidega ja mesinduses kasutatavate töövahenditega.
Võimalusel mesilaste vaatlemine vaatlustarus. Programmi läbinud õpilased oskavad enam
väärtustada mesindust, mett ja mesindussaadusi ja mõistavad, kuidas toimib mesilaspere ning
kooslus mesilane, keskkond ja inimene.
2.2 Õppeaasta jooksul pannakse koostöös mesindusorganisatsioonidega ning mesinike ja
mesindushuvilistega kooli ruumides nädalaks ajaks õpilastele tutvumiseks üles näitus
„Mesindus Eestis” (fotod, raamatud, inventar, mesindussaadused jne).
2.3. Õppeaasta jooksul osalevad õpilased õpikoja töös, mille raames toimub mee, kärjemee,
meesegude, õietolmu ja suira maitsmine. Tutvumine meetoitudega ja tervisliku toitumise
põhimõtetega. Kohapeal valmistatakse lihtsamaid meetoite.
2.4. Õppeaasta jooksul osalevad õpilased õpikoja töös, mille raames toimub tutvumine
mesindussaadusega nagu vaha ja õpilased õpivad valmistama vahaküünlaid.
2.5. Õppeaasta lõppedes toimub õpilastele mesindusalane viktoriin, mis võtab kokku aasta
jooksul omandatud teadmised ja oskused.
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Pilootprojekti „Koolimesi 2015/2016“ eelarve
1. Mee vajadus ja maksumus õppeaastaks.
Püha Miikaeli Koolis õpib 2015/16 õppeaastal orienteeruvalt 100 õpilast (1. – 3. klass).
Õppeaasta koolipäevade arv on 170 päeva (vaheajad väljaarvatud); ühe teelusika mee kaal 10
g; õppeaasta mee vajadus õpilase kohta ca` 2,0 kg (kaasa arvatud lisalusikatäis suuremat
kasvu lapsele); 100 õpilase kohta 200 kg aastas; keskmine mee jaemüügihind 14 eurot/kg.
Orienteeruv õppeaasta mee maksumus kokku: 2800.- eurot
2. Püsiekspositsioon „Mesindus Eestis”
Näituseks vajalike asjade rentimine, ostmine, transport. Foto- ja trükimaterjali paljundamine.
Orienteeruv maksumus kokku: 500.- eurot.
3. Väljasõit Harju- ja Raplamaa mesilatesse
Transpordi (neljakümnekohaline reisibuss) rent väljasõitudeks. Transpordi kilomeetri
orienteeruv hind koos käibemaksuga 1,8 eurot. Kavas on õpilastega teha 3 väljasõitu Harju- ja
Raplamaa mesilatesse.
Orienteeruv transpordi maksumus kokku: 1500.- eurot.
4. Õpikoda „Mee ja meesaaduste maitsed ja meetoidud ning tervislik toitumine“
Lektori kasutamine (orienteeruv tunnihind 20 eurot) 6 tundi; mee- ja meesaaduste, toiduainete
orienteeruv maksumus 300.- eurot.
Orienteeruv maksumus kokku: 420.- eurot.
5. Vahaküünalde valmistamise õpikoda
Vaha, kärjepõhjade ning küünalde valmistamiseks muude vajalike tarvikute orienteeruv
maksumus 500.- eurot.
Orienteeruv maksumus kokku: 500.- eurot.

6. Mesindusalase viktoriini võitjate auhinnad
Mesindusalase viktoriini võitjate 1. – 3. koha auhinnad. Kokku 18 auhinda, maksumusega 200
eurot.
Orienteeruv maksumus kokku: 200.- eurot.
Eelarve punktid 1. – 6. kokku: 5920.- eurot
Eelnevale lisandub lapsevanemate ja õpetajate vabatahtlik töö projekti tegevuste elluviimsel.

Pilootprojekti „Koolimesi 2015/2016“ ajakava
September – mai
Mee jagamine õpilastele kogu õppeaasta jooksul.
Oktoober
Näitus „Mesindus Eestis“.
November
Õpikoda „Mee ja meesaaduste maitsed ja meetoidud ning tervislik toitumine“.
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Detsember 2015
Vahaküünalde valmistamise õpikoda.
Mai 2016
Väljasõit Harju- ja Raplamaa mesilatesse.
Mesindusalane viktoriin.
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Tiina Veismann
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