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 „Prillid popiks“ 
Kunda Ühisgümnaasium Projektijuhid: Rudolf Botsko ja Dmitri Fjodorov   

01.02-04.03.2016 toimus Kunda Ühisgümnaasiumis silmatervisele pühendatud 
projekt "Prillid popiks", mille autorid ja elluviijad on 11 klassi õpilased Rudolf 
Botsko ning Dmitri Fjodorov.  
Projekti eesmärgid : 
Julgustada lapsi kandma prille ja teadvustada neid nägemisprobleemidega 
kaasnevatest riskidest. 
Teadvustada silmatervisega seotud olulisi fakte. Projektiga üritatakse 
kaardistada nägemisprobleemide esinemist Kunda Ühisgümnaasiumis 
(anketeerimine ja ankeedi analüüs, tervishoiutöötajate kaasabil teostatud 
nägemiskontroll silmatabeli alusel). 
Veebruarikuus oli teostatud nägemiskontroll silmatabeli alusel 315 õpilasele (98% 
koolis õppivatest lastest). Kontrolli käigus täideti küsimustik (anonüümselt), 
eesmärgiga välja selgitada ja kaardistada hetkeolukord ja kaasuvaid trendid, mis 
puudutavad prillikandmist ja silmade tervist.  
KÜSIMUSTIK Lp. vastaja, me oleme 11. klassi õpilased Dmitri Fjodorov ja Rudolf Botško. Meie uurimistöö teema on silmad, prillid ja nägemishäired. Selle küsimustikuga saame informatsiooni meie kooli õpilaste nägemise kohta, et  rakendada seda uurimustöös diagrammidena, tabelitena jms. Küsimustik on anonüümne. 

• Kas Sul on esinenud nägemishäireid? 
Jah Ei 
Kui jah, siis millised? ……………………………………………………… 

• Kas sa kannad prille? 
Jah Ei 

• Kas sul on päikeseprillid? 
Jah Ei 

• Kas sa alati kannad päikeseprille, kui päike on väljas? 
Jah Ei 

• Kas need prillid, mis Sul praegu on meeldivad sulle? 
Jah Ei 
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• Kas sa häbened prillikandmist? 
Jah Ei 

• Kas prillikandmise tõttu on keegi sind norinud? 
Jah Ei 

• Kas Sa oleksid tahtnud läätsesid prillide asemel? 
Jah Ei 

• Kas sinu perekonnas keegi kannab prille? 
Jah Ei 

• Kas tead mõnda silmaharjutust mis on silmatervisele kasulikud? 
Jah Ei 

 
Silmakontrolli käigus selgus, et 62 õpilasel juba on prillid välja kirjutatud (prille 
kannab nendest regulaarselt 70% lastest), lisaks vajab 51 last lisakontrolli 
optometristide juures (nende tulemused jäid normist allapoole). Kõikidele lastele, 
kelle tulemused jäid normist allapoole oli saadetud teade vanematele järgneva 
sisuga:  
Lugupeetud lapsevanem 
Kunda Ühisgümnaasiumis toimub projekt “Prillid popiks”, mille eesmärgiks on  
julgustada lapsi kandma prille ja teadvustada neid nägemisprobleemidega 
kaasnevatest riskidest. Projekti raames viidi läbi koolitervishoiutöötaja kaasabil 
nägemiskontroll silmatabeli alusel.  
Kuna nägemiskontroll silmatabeli järgi on väheinformatiivne, ja tihti annab 
valepositiivseid tulemusi, soovitame pöörduda täpsemateks uuringuteks 
optometristi juurde. 
Teie lapse nägemiskontrolli tulemused: Dmitri Fjodorov  v0,7, p0,9(näide)   
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29.02-04.03.2016 
Söökla 
Nädala jooksul pakuti sööklas iga päev menüüs ühte erinevat toiduainet, mis on 
silmade tervisele oluline. Laudadel olid infotabelid koos piltidega toiduainetest, 
mis sisaldavad mineraale ja vitamiine, mis on olulised silmatervisele. Välja oli 
toodud ka päevane vajalik annus. 
29.02 Esmaspäev,  C-vitamiin 
01.03 Teisipäev, lutetiin ja zeaksantiin 
02.03 Kolmapäev, E-vitamiin 
03.03 Neljapäev, oomega -3  
04.03 Reede, seleen 
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Üritused 
01.03  
Üritused algasid alates 09.00. 
Esimese klassi õpilastele oli jagatud projekti logodega särgid (32 tükki). Projekti 
logo oli väljamõeldud spetsiaalselt projekti jaoks. Pildil: julge heatujuline poiss 
prillidega, jänes porgandiga ja mustikas. Projekti läbiviijad õpetasid algklasside 
õpilastele kasulikke silmaharjutusi. Iga õpilane õppis ühe fakti, mis puudutab 
nägemise või silmaanatoomiat. Tuju tõstmiseks tehti lastele näomaalinguid. 
Mälestuseks tehti videoklipp.  

 
 
Videot saab vaadata: 
https://www.youtube.com/watch?v=e8xA5w7mYs0 
Enne ürituste algust vanematele oli saadetud kiri järgmise sisuga: 
Lugupeetud lapsevanem 
29.02-04.03.2016 toimub Kunda Ühisgümnaasiumis silmatervisele pühendatud 
terviseprojekt „Prillid popiks”. Ühena mitmetest tegevustest toimub projekti 
raames näomaalingute tegemine ja video filmimine läbiviidud tegevustest.  
Sellega seoses soovime Teid teavitada ja saada kinnitust, et olete nõus, et Teie 
lapsele tehakse (lapse soovi korral) näomaaling ja ta osaleb projekti videos. 
Olen nõus/ ei ole nõus 
Allkiri 
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02.03 
Grafiti tegemine "Prillid Popiks" autoriks Kaljo Olesk 
Ka grafiti kannab prillide ja silmade teemat. Seinamaalingul on kujutatud 
sürrealismi ja optilisi illusioone armastanud kunstnik Salvador Dali, uhkete 
päikseprillidega daam ja kotkas, kelle nägemine on inimese omast 3-4 korda 
teravam.  

 
 
03.03 
Kell 10.00-15.00 MaiMai Optika esindaja (stilist) prilli kollektsiooniga. Oli võimalus 
tutvuda ja proovida erinevaid prilliraame. 
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Päeva jooksul loositi 3 MaiMai optika salongi kinkekaarti. Samuti jagati flaiereid, 
mis andsid 15% soodustust prillide ostmisel. 
Kell 11.00  kuni 14.00 Silmaarst Inger Noor pidas loenguid silmatervisest. 
Parema arusaamise jaoks jagati loengud 3 osaks: 1 kuni 4 klassi õpilased, 4 kuni 8 
klassi õpilased, 8 kuni 12 klass. 
Loengud olid üles ehitatud arvestades laste vanust.  

 
Optometrist Kirsika Piiskop rääkis prillide ajaloost. Kaasas olid huvitavad 
eksemplarid, oli võimalus tutvuda silmaanatoomiaga (maketid, mänguasjad, 
mulaažid).  

 
Lastele mõeldud refraktomeetri abil näidati, et silmanägemise kontroll lihtne ja 
valutu.  
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Samal päeval oli Kunda Ühisgümnaasiumis stiilipäev, mille teemaks olid nägemis- ja 
päikeseprillid. 

 
 
Kohal olid „Viruma Teataja” reporter Kristel Kaljuvee ja fotograf Meelis Meilbaum. 
Üritust tutvustava artikli leiad siit:  
http://virumaateataja.postimees.ee/3615875/prillide-kandmine-ei-ole-enam-
habiasi 
 
 Projekt ,,Prillid popiks’’ osutus Kunda Ühisgümnaasiumi õpilaste ja õpetajate seas väga populaarseks. Osavõtt tervisenädalast oli väga suur. Lastelt ja õpetajatelt saadud tagasiside põhjal võib ürituse lugeda õnnestunuks. Kindlasti jätkub tore traditsioon tervisenädalate korraldamiseks ka edaspidi. Läbimõeldud ja mõtestatud tegevuste abil on võimalik lastele õpetada tervisega seonduvaid probleeme ära tundma ja neile lahendust leidma.   
 
 


