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1. klassid: Mesilased

1 klassi ainetepäev oli mesilaste teemal. 
Päeva alustasime laulu "Mesilase Mumm" 
kuulamisega. Saime tuttavaks "Karupere 
Mesilaga". Vaatasime multifilmi "Meemeistrite 
linn". Pärast seda saime maitsta mett. Lõpuks 
meisterdasime lõbusa mesilase.

Tutvusime Bee Boti tõõpõhimõtetega ja 
tegelesime Bee Boti programmeerimisega. 
Ainetepäeva lõpus tantsisime Ram Rami 
tantsu.

Õpetajad Silvia Valdmann, Riina Antson, Reet Suss, Kaie Kikkas, Evi Tarro

1. klassid mesilastest multifilmi vaatamas

Bee Botidega tutvumas



2. klassid: Avastusõpe

Koolilaps õpib kõikjal ja erinevates 
olukordades. Iseasi, kas laps 
enesele teadvustab, et olles 
aktiivtegevustes, toimub sama
aegselt aktiivne õppeprotsess.

Meie koolis juba traditsiooniks 
kujunenud ainetepäev lõi 
võimaluse, kus laps õppis läbi 
iseenda prisma – vaadeldes, 
arutledes, katsetades, eks
permineteerides, hüpoteesi püs
titates ning meeskonnaliikmena 
üksteist tugides.

2. klassi ainetepäev keskendus 
just nimelt eelpool loetletule. Erinevates töötubades pandi proovile grupidünaamika, loodi 
seoseid ning pandi kõik oma oskused proovile Mõõtmise töötoas sai selgeks täiesti uus mõiste 
– HÜPOTEES. Ja oi kui põnev see oli. Kas minu rusika ümbermõõt on võrdne jalapikkusega? 
Vastuse peate küll ise avastama, aga meie 2. klassi õpilased teavad.

Vee töötoas kinnistus lõplik teadmine, et mitte miski pole iseenesest mõistetav. Selleks, 
etsaaksime puhast vett juua, on veetilga teekond päris mitmekesine. Läbi arvutamise said 
tragid koolijütsid teada, kui palju võib ühel perel päevas vett kuluda. Boonusena peaks nüüd 
isegi tulpdiagramm tuttav tunduma.

Pakendi töötoas kasvas teadmine, miks on taaskasutus oluline. Uue oskusena omandati info 
lugemist pakendilt. Kas teie teate, mis vahe on „kõlblik kuni“ ja parim enne“. Meie lapsed 
teavad!

Õpetajad Valve Konksi, Marju Kõva, Marika Kaur, Triinu Uibo, Marju Sarapuu, Helen 
Atspool, Veera Olesk, Marian Kikas, Liia Toomas, Ivi Laatsit, Heli Hillep

Õpilased õpetaja juhendamisel võid valmistamas

Tegevused töötubades



Õpetajad Ülle Rumvolt, Eve Jurask, Maia Mikk, Ene Moppel, Sander Breidaks, Angela 
Viks, Merili Põder, Sirje Künnapuu, Janyka Vellak

3. klassides toimus 1. trimestri lõpus, ainetepäeval, õpilaste ühistegevus aktiivõppena.“Kirrev 
peni” on oma nime saanud nii, et heledate ja tumedate purustatud küpsiste sekka on hakitud 
erinevate maitsetega marmelaadi sisaldavad šokolaadikommide tükid. Seda segu saab 
ühendada ehtsa sulaks kuumutatud võiga. Juba ainuüksi lõhnad äratasid üles kõik meie 
meeled ja nii mõnelgi oli kiusatus kommi hakkimise nuga või segamise lusikat limpsida. Kogu
segust sai mõnusa taksikoera keret meenutava pika isuäratava toru voolida, aga see pidi 
külmkapis paar tundi tahenema. 

Möbiuse lehe tegemise juures avastasime, et 
lepatriinu teekond mööda pabeririba 
alguspunktist lõpppunkti pikeneb kaks 
korda, kui enne võru kokkuliimimist 
pabeririba otsa 180 kraadi käänata. Ja mitte 
ainult: lepatriinu saab ikka mitumitu korda 
pikema teekonna, kui veelkord seda üks kord 
pööratud riba pooleks lõigata. Kui palju 
pikema  eks avastage ise! 

Üks tõeline avastus ootas meid veel: olime 
ette valmistanud elektrimootori töölehed, aga 
tehnoloogia klassis saime hoopis linnumaja teha. Seda klassi ei olnud meie õpilastest veel 
keegi seestpoolt näinud, aga erinevaid vingeid tööhääli olime sealt mööda käies kuulnud küll. 
Nüüd oli avastamist küllaga: saime ise puurpingil puurida, haamriga naela lüüa ja kuuma 
liimipüstoliga linnumaja detaile liimida. Päris enda tehtud linnumaja, mõtelge! Ja päeva nael  

“Kirju koer”  no 
see viis keele alla 
ja nii mõnigi 
proovis juba 
samal õhtul oma 
avastust, et 
lihtsate vahendi
tega ja igaühele 
jõukohaselt saab 
naljaka nimega 
magustoidu 
valmis, ka perega 
jagada. Kui hea 
see maitses  eks 
avastage ise!

3. klassid: Avastusõpe

Ülemisel fotol meisterdatakse "Kirju koera" ning alumisel miskit huvitavat puidust



4.klassid: Terves kehas terve vaim
Õpetajad Pilvi Saarma, Aigi Laine, Hele Laht, Kristi Kuus, Merje Meemann, Kaidur Kukk, 
Mario Oha, Liivia Horn, Maiu Vislapuu

Neljandate klasside ainetepäeva teemaks oli „Terves kehas terve vaim!“. 

Päev algas testiga, kus lapsed said kontrollida oma hetketeadmisi toiduainetes sisalduva 
suhkrukoguse kohta. Nii mõnigi toiduaine üllatas lapsi rohke suhkrukogusega. 

Seejärel kuulasime loengut tervislikust toitumisest, mida esitles videosilla vahendusel õpetaja 
Joana. Lapsed tuletasid meelde, et toiduained koosnevad toitainetest ja toitained sisaldavad 
süsivesikuid, vitamiine, valke ja rasvu. 

Järgnes töölehe täitmine, kus õpilased pidid leidma kuulatud loengu põhjal toiduained, mis 
sisaldavad rasvu, valke ja süsivesikuid. 

Lõpuks voolisid lapsed taldrikureeglit järgides plastiliinist tervisliku lõunasöögi. 

Päeva lõpetasime sportlike meeskonnamängudega spordihallis.

Vaata ka videosid: 
1  https://youtu.be/bkYzjOUPj1I
2  https://youtu.be/KYZ3vUd3f8Y

Sööme tervislikult ja teeme sporti, siis on terves kehas terve vaim!



Õpetajad Eva Aader, Kaja Kunz, Marju Purge, Hille Juss, Svetlana Yavnashan, Kersti 
Kukk, Tiia Allas, Maarika Eit, Tiia Raag

5. Klassid: Võõrkeeled

Nii nagu varasematelgi aastatel korraldasid võõrkeelte õpetajad tegevused 5. klassidele. 
Põhjuseks see, et kohe varsti tuleb õpilastel  kinnitada oma 2. võõrkeele õppimise valik 
järgmiseks aastaks. Esimeseks tunniks oli kõigil 5. klasside temporühmadel inglise keel.

Traditsiooniliselt vaatasime koos Tallinnfilmis 1983.a. valminud ajaloohõngulist  Heino Parsi 
poolt vändatud filmi “Meemeistrite linn” koos ingliskeelsete subtiitritega. Pärast filmi vaatamist 
mängisime filmi põhjal koostatud  Kahoot’i ning lõpuks kinnistasime oma teadmisi veel 
töölehega “Did you know…?”, kus tuli ilmsiks veel nii mõnigi päris uus teadmine mesilaste elu 
kohta.

Teiseks tunniks kogunesid 5. klasside õpilased 
võimlasse. Siin rääkisid õpetajad võõrkeelte 
õppimise kasulikkusest ning näitasid mitut 
põnevat videoklippi.  Kolmanda ja neljanda tunni 
ajal toimus kõiki kaasahaarav ja põnev üritus  
Stationen.  Stationen, eesti keeles jaamad, on 
samuti vene ja saksa keele tutvustamiseks ja 
armastatud inglise keele harjutamiseks. Võimlas 
ja uhiuuel keldrikorruse tegelusalal oli “ üles 
pandud” 18 jaama, mida 35liikmelised 
võistkonnad kahe järgmise tunni jooksul 
külastasid. Võistkondi oli kokku 15.  Igas jaamas 
tuli lahendada ülesanne. Sellise võistlusmängu 
puhul on väga oluline meeskonnatöö oskus. 
Enamiku võistkondade puhul koostöö sujus ja tundus, et õpilased nautisid nuputamist. 
Põnevust lisas ka see, et tuli liikuda võimla ja keldrikorruse vahel, kõik jaamad tuli läbi käia. 
Panuse eest ürituse õnnestumiseks sai iga õpilane pisikese Haribo kommipakikese. Kolm 
esimeseks tulnud võistkonda said kaasa Saksa lipukese.

Põnev ja kaasahaarav Stationen

Põnev ja kaasahaarav Stationen kooli aulas ja tegelusalal



6. klassid: Loovuse arendamine emakeeles 
ja muusikas
Õpetajad Raili Leesalu, Jane Reiljan, Ene Kattai, Helena Linnamäe, Erja Arop, Yulia 
Demchenko, Antonina Huzel, Galina Koppel, Ülle Tamm

Laulumängude tund

6. klassi muusikaõpikus on õppekava järgi aeg tutvuda laulumängudega. Mängud vajavad 
häälestust ühistegevuseks ja liikumisruumi, seetõttu sobib see tund just ainete päeva.

Tund algas rütmiharjutusega ja kassi ja hiire mänguga. Seejärel mängisime läbi „Need kosjad 
tulid Saarest“ ja „Rikka ja vaese mehe“ mängud. Teine neist laulumängudest on juba rollimäng. 
Sealt edasi oli improülesanne moodustada tuntud laulu põhjal pilt. Tõeliseks hitiks osutus 
„Põdra maja“. Seejärel mängisime kahes meeskonnas äraarvamise mängu, kus tuntud laule 
mitte ei lauldud, vaid esitati pantomiimina vaid tegevusi jäljendades.

Vaata ka videot: https://youtu.be/NuzfFd5qApg

„Kuldvillak“ ja keelealased nuputamisülesanded

Ainetepäeval mängisime kahte &quot;Kuldvillakut&quot;, mis aitasid meelde tuletada keele kui 
ka kirjanduse alaseid põhiteadmisi. Elevust lisas võistlusmoment ning mängureeglite järgimise 
kohustus.

Lisaks mängisime keelealaseid nuputamismänge, täites &quot;Reisikohvrit&quot; sõnadega 
ning otsisime lillede nimetusi, mis olid peitu pugenud seotud teksti sisse (lõhutud kõnetaktid).

Aastaajad luules ja muusikas

Kuna kirjandus ja muusika on väga tihedalt seotud, siis möödus ainetepäev muusikat kuulates 
ning eesti luuletajate luulet nautides. Samuti jõudsime ka saadud emotsioonid paberile 
joonistada.

Tutvusime Vivaldi 
„Aastaaegadega“ (kevad, suvi, sügis, 
talv) ja taustamuusika saatel lugesime 
eesti luuletajate O.Saare, L.Tungla, 
O.Arderi ja J.Sütiste luuletusi 
erinevatest aastaaegadest. Õpilastel oli 
ülesanne ka oma emotsioonid paberile 
panna.

Valmisid toredad tööd ja lapsed said 
neid kommenteerida ning vaadata.

Aastaajad luules ja muusikas



8. klassid: Võrumaa Kutsehariduskeskuses

7. klassid: Keskaegne elu linnuses

Õpetajad Kaire Jakobson, Valdo Kalling, Merit Kund, Kadri Paulus

Ainetepäeval käisid 7. klassid Vastseliina piiskopilinnuses. Linnusesse jõudes kogus giid kõik 
õpilased, kellel valged riided seljas, kokku ning andis neile ülesande. Ülesande lahendamine 
tagas kogu klassile muuseumisse sissepääsu. Meie ainetepäev sattus täpselt kadripäevale, 
sellega seoses ka selline jant.

Kui olime linnusesse sisse pääsenud, rääkis giid meile Vastseliina linnuse ajalugu, kes seal 
elasid ja miks sellest linnusest ainult varemed järel on. Külastasime ka palverändurite majja, 
kus räägiti palverännakust – miks mindi 
palverännakule ning kus palverändurid 
ööbisid. 

Hiljem läksime tagasi muuseumisse, aga 
seekord pööningule, kus oli meil võimalus 
kokku rullida üks meevahast küünal. Kõigil 
tulid ägedad küünlad. Pärast oli meil 
võimalus juua piparmündi teed ja süüa 
ingverist ja muudest tervislikest asjadest 
tehtud küpsiseid, mis maitsesid väga 
huvitavalt ja olid ka väga head. Kui olime kõik 
oma hea ja parema ära söönud, lubati veel 
käia linnuse varemeid uudistamas mida kõik 
läksid ka tegema.

Johannes Sten Plaado 
7.b klassi õpilane

Õpetajad Katre Rünk, Helle Ruusmaa, Reelika Reiljan, Liis Orro, Blanca Punt, Helin Kari

7. kl Vastseliina piiskopilinnuse parklas

Meie 8. klasside õpilased võtsid osa puutöö, kokanduse, plaatimise, mehhatroonika, metallitöö 
ja ITalastest töötubadest. Õpilaste sõnul oli huvitav, aga paljud said ka teada, et praktiseeritud 
eriala pole kohe kindlasti nende jaoks. Õpilased, kes plaatisid, said väga hea kogemuse ja jäid 
oma päevaga väga rahule. See, et tüdrukud ise päriselt oma kätega said seina plaaditud, andis 
palju innustust. Teadmine, et igasugune oskus võib kuidagi kasulik olla, aitab elus edasi.

IT töötoas seletati asjad väga huvitavalt lahti.
Kokandusetöötoas said õpilased praktiseerida fruktokunsti ja õppida lauakatmist.
Mehhatroonikud – koostati simulatsioon ja selle järgi tehti päris katse (juhtisid õhku torude 
kaudu, pandi tööle masinaid).
Puutöös said valmis imelised linnumajad.
Metalliosakonnas said poisid simulatsiooni abil keevitada.



9. klassid: Eksamisituatsiooni harjutamine
Õpetajad Aivar Halapuu, Inge Kärbla, Marika Pihus, Leili Sõmer

Võru Kreutzwaldi Kooli ainetepäeval tegid 9. klasside õpilased matemaatika proovieksamit. 
Proovieksam oli koostatud silmas pidades kevadist matemaatika lõpueksamit ja andis 
õpilastele võimaluse juba tutvuda eksami korraldusega, ajakuluga ning oma teadmiste 
tasemega.

9.kl proovieksam


