
                  

 

Comenius seminar Hispaanias, Jerez de la Fronteras 

04.05 – 09.05.2013 

 

 

 
Seminaril osalesid: Marilyn Palla, Liina Viilukas, Pille Kull 

 

Saabusime Hispaaniasse, Madriidi laupäeva õhtul. Pühapäeval lendasime Madriidist edasi Jerez 

de la Fronterasse.  

 

Esmaspäeval 06.05 hommikul kohtusime linnavalitsuses Jerez de la Frontera linnapeaga. Seejärel 

suundusime lasteaeda, kus toimus esimene seminar ja hiljem tutvusime kooliga.  

 

 
lasteaia taseme rühmaruum 

 

 

 

 

 



                  

 
Lapsed vabategevuses 

 

 
kolme aastaste laste õueala, muru ja liiva ei olnud kooliterritooriumil mitte kusagil 



                  

Lõunaks olid õpetajad meie jaoks valmistanud buffee traditsiooniliste Hispaania roogadega. 

 

 
traditsiooniline Hispaania ja Andaluusia toit 

 

 
koolipersonali poolt valmistatud paella 



                  

Seejärel jätkus seiminar kuni pärastlõunani. Õhtupoolikul kohtusime õhtusöögiks 

mereannirestoranis Chulian. Peale õhtusööki külastasime “Hobuste ja flamenco festivali” 

avapidustusi, kus saime osa fantastilisest flamenco etendusest. 

 

 
koos partneritega “Hobuste ja flamenco festivalil” 

 

Teisipäev 07.05 algas hommikuse ekskursiooniga Jerez de la Frontera linna keskuses. 

Külastasime ajaloolist linnamüüri Wall of the Alcazar ja müüritorni observatooriumit Camera 

Obscura.  

 

Seejärel suundusime Andaluusia hobustekooli Andalusian School of Equestrian Art. Andaluusia 

hobustekoolis aretatakse ja treenitakse hobuseid, kes õpivad kindlat stiili liikumist ja hiljem 

esinevad suurepärastel vaatemängulistel hobuseetendustel, mis toimuvad kord nädalas 

aastaringselt. 

 

Rohkem infot: http://www.youtube.com/watch?v=6bLY32mi018 

 

http://www/


                  

 
Jerez de la Frontera ajalooline linnamüür 

 

 
Andaluusia hobustekool 



                  

Lõunasöögiks sõidutati meid linnast välja veinistandusse Vineyard “San Cayetano”. Vanasse 

veinitootmishoonesse oli rajatud maalähedane restoran, kus pakuti kodust toitu autentsetest 

savinõudest.  

 

 
lõunasöögil veiniistanduses 

 

Kolmapäeval 8.05 kohtusime partneritega viimaseks seminariks taaskord Hispaania partnerite 

koolis. Hiljem esinesid meile lapsevanemad ja lapsed flamenco etteastetega. Hispaanlased olid 

meile korraldanud ka väga meeleoluka flamenco workshopi.  

 

 

Samal päeval toimus ka koostöös lapsevanematega kooli territooriumil minifestival lastele. 

Lapsevanemad olid ettevalmistanud lastele erinevad temaatilised letid ja nii said lapsed osa 

täiskasvanute pidustustest. 

 

Hiljem jagati tänuavaldused ja kingitused ning jäeti hüvasti koolimaja ja lastega.  



                  

 
minifestival lastele 

 

 
koos partneritega Hispaania koolis 



                  

Pealelõunat kogunesime  "Gonzalez Byass"  veinitehasesse, mis on Jerez de la Frontera  au ja 

uhkus ning maailmakuulus oma sherri Tio Pepe tootmise poolest. 

 

 

 



                  

 

jalutuskäik veinitehases 

 

 

 

 
 



                  

Meie Hispaania kontaktseminari lõpetas “Hobuste ja flamenco festivali” külastus, kus saime veel 

viimast korda nautida Hispaania sööke ja rakendada oma värskelt õpitud flamenco tantsuoskust. 

 

 
Hobuste ja flamenco festival 

 

 

 


