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Kolmapäeval Rakvere põhikoolis toimunud kogupereüritus
Lumeteadus pakkus osalejatele tubastes tingimustes pea sama
palju lumerõõmu kui päriselt väljas laiuv hõbevalge vaip.
“Korraldasime Lumet eaduse nii häst i, et planeerisime isegi lume,” üt les
Rakvere põhikooli direkt or Lea Pilme rõõmsalt . “Muret sesime, et mismoodi
me sellise õht u t eeme, kui lund maas ei ole. A ga sel juhul olekski see
olnud liht salt nõidumise ja kujut lemise koht .”
Nagu t ellit ult sadas lumi maha juba möödunud nädala lõpus ning lapsed
ja nende vanemad said Lumet eadusel nii õues kui t oas lumerõõme
naut ida.
Külalist el oli võimalus t oimet ada mit mes t ööt oas, läbivaks t eemaks
loomulikult lumi. Nii sai igaüks endale päris oma lumememm Olafi
meist erdada, t eha kuuski, lumehelbeid ja palle või hoopiski erinevat e
pillide abil lumemuusikat luua.
Palju põnevust pakkus t eadust eat ri Tipp ja Pauk t ööt uba, kus vaadeldi
hologrammi, t eht i säraküünlaid ja jäät unud veeaurust mulle ning
lahendat i loogikaülesannet , millega t eadust eat ri liikme ja Rakvere
reaalgümnaasiumi abit uriendi Margo S alli sõnul ast uvad silmit si ka
maailma parimad loogikud.

Nimelt ant akse samasugune ülesanne lahendada loogika
maailmameist rivõist lust el, küll veidi raskendat ud kujul.
Uudist amisrõõmu jät kus ka 3Dprint eri juurde. Ei ole kindel, kas
lumet eadlasi võlus enam print er, mis näit eks ruumilisi lumehelbeid
valmist as, või hoopis suur korv piparkookidega, mida lapsed omamoodi
3Dpliiat si ehk glasuurit uubi abil kaunist ada (ja loomulikult kohe nahka
pist a) said.
Kogu õht u seisis hoovis suur lumesahk, mis valmist as erit i palju rõõmu
just poisiklut t idele, kellel lubat i isegi rooli t aha ist uda. Rakvere põhikooli
t eise klassi õpilase S iimu väit el oligi sahk ürit use kõige ägedam asi. Ja
mõist agi ka korralik lumesõda, mis koolihoovis maha peet i.
Lumet eadlased ei pidanud t ühja kõhuga lahkuma – söödava lume t oas
pakut i mait svat jäät ist , vahukomme ja muidugi suussulavat
lumepallisuppi.
Rakvere põhikooli huvijuht Evelin Rikma üt les, et t eadusõht u eesmärk oli
anda võimalus peredele enne jõule koos akt iivselt aega veet a, ilma et nad
selle eest raha maksma peaksid. Tema sõnul nägi Lumet eadus välja
t äpselt selline, nagu korraldajad loot sid või loot a julgesid. Ehk paremgi.
Ürit use organiseerisid Rakvere põhikool ja Rakvere reaalgümnaasium.
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