A. 1687 HARIDUSELU ALGUS KARULAS
A. 1964 HARIDUSELU ALGUS LÜLLEMÄE KOOLIMAJAS

KARULA KOOLIDE RADA 2014
SISSEJUHATUSEKS
8 kontrollpunkti (KP-d) võibolla juba ununenud endiste Karula koolide juures või nende lähikonnas
annavad väikese ülevaate Karula hariduselu kulgemisest ja kujunemisest.
Raja läbimisel võiks appi võtta ka rattad. Kas siis auto-, bussi-, mootor- või jalgrattad. Ratastel saab
teha üldorienteerumise KP piirkonda. Viimane lihv jääb jalgade kanda. Seega võiks raja nimi olla ka

Jalgsi ja ratastel Karula koole taasavastamas
RAJA ÜLDINFO
Raja linnulennuliseks pikkuseks on 33 km. Maad mööda liikudes võib ~50 km ära tulla.
KP-de piirkonda aitab jõuda Eesti põhikaardi alusel koostatud Karula valla üldkaart 1 : 200 000, KP-de
paremaks leidmiseks on iga KP kohta jupike detailsemat kaarti mõõtkavas 1 : 5 000 - 1 : 25 000
Mõõtkava mõiste õppisid ju kooli V – VI klassi geograafia tunnis selgeks?
Kaardijupi juures olevas lühiinfos kasutatakse järgmisi lühendeid:
O – orienteerumiskaart
R – rogini (kestvusorienteerumise) kaart
P – veidi kohendatud Eesti põhikaart
Tähele järgneb kaardijupi mõõtkava ja kõrgusjoonte vahe. Nt. R 1 : 25 000 H = 5m
Kui teooria on ununeda jõudnud, siis võid korduseks sirvida aabitsavoldikut – vaata
www.karula.edu.ee või www.jukupeedu.ee
Praktikat saad harjutada mõnel Juku-Peedu ABC-püsirajal, näiteks koolirajal – vaata
www.jukpeedu.ee/pysirajad
Iga KP kohta on rajameister koostanud kirjelduse või loo faktidest ja lugudest, mis talle ette on
jäänud ja arvutimällu talletatud.
RAJA LÄBIMISE AEG
Karula koolide rada 2014 on avatud 1. maist 31. juulini 2014
OSALEMISE KORD
Prindi omale Lüllemäe kooli kodulehelt www.karula.edu.ee või OK Juku-Peedu kodulehelt
www.jukupeedu.ee koolide raja kaart ja osavõtukaart
Igal kontrollpunktil on oma lugu. Lugudega saad tutvuda:
kooli või OK Juku-Peedu kodulehel (sealt saad ka rajale kaasa printida)
kui Sul on QR-lugejaga nutifon või tahvelarvuti, siis otse kontrollpunktis
Veidi raja kaarte, osavõtukaarte, raja lühikirjelduse voldikuid ja aabitsavoldikuid leiad Lüllemäe
koolist või koolimaja eest
Rajal tee KP-s oleva kompostriga kompostrimärge osavõtukaardi vastavasse lahtrisse
Kui osavõtukaart on maha ununenud või kompostriga midagi juhtunud, piisab KP tunnusnumbri
all oleva kahetähelises parooli üleskirjutamisest. Osavõtukaardi täidad siis hiljem
Lõpetamisel pane kompostrimärgetega osavõtukaart Lüllemäe Suusamaa parklas Juku-Peedu
välipostkasti (asub kohe Lüllemäe kooli ja Hariduse kivi vastas üle tee)
AUTASUD
Kõik raja läbinud Lüllemäe ja endiste Karula koolide vilistlased saavad priipääsme tänase
Lüllemäe koolimaja juubelipeole 6. septembril 2014.
Kõikidele raja läbinutele minimeene
Karula koolide raja läbimisel kohtud paratamatult Juku-Peedu püsiradade kontrollpunktidega. Nendel
radadel toimub parasjagu liikumismäng „Juku-Peedu orienteerumistrimm 2014“. Mängu juhistega
saad tutvuda Juku-Peedu kodulehel www.jukupeedu.ee
Ja nüüd rajale: KP 101 ALGUS – Hariduse kivi Lüllemäe kooli õuel

