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Ainetepäev meie koolis

Meie koolis on traditsiooniks saanud, et 
esimese trimestri viimane päev erineb teistest 
tavalistest koolipäevadest. Reedel, 26. 
novembril toimus meie koolis ainetepäev, kus 
tegeldi põhjalikumalt ühe ainevaldkonnaga. 
Tunniplaanijärgset õppetööd ei toimunud. 1.4. 
klassidel toimusid tegevused 1.3. õppetunni 
ajal ning 5.9.klassini 1.4. õppetunni ajal. 
Selleks, et ainetepäev õnnestuks, olid suure 
töö ära teinud kõik aineõpetajad.

4.c klass 

1. klassid: Mesilased

Kõikidel esimestel klassidel oli ühesugune 
päevakava, kuid tegevuste järjekord erines. 
Kokkuvõttes aga tehti samu asju ja tegevusi. 
Lapsed vaatasid oma klassis põnevat 
multifilmi „Meemeistrite linn“, mängisid toredat 
laulumängu „Kes aias?“, meisterdasid 
mesilasi ning arvutiklassis tegeleti robotiga 
BeeBot. BeeBot on armas mesimumm 
põrandarobot, mis arendab laste matemaati

list ja eneseväljendusoskust, samuti põhjus
tagajärg seost, seadme juhtimist ja 
programmeerimist.

Lastele meeldis väga mesilaste 
meisterdamine, valmisid väga huvitavad ja 
eripalgelised mesilased. Tundus, et see oli 
ainetepäeva enim lastele meeldinud tegevus. 
BeeBotiga mängisid lapsed samuti suure

Õpetajad Valve Konksi, Liia Toomas, Marika Kaur, Triinu Uibo, Marju Sarapuu, Heli Hillep, Evi Tarro



2. klassid: Avastusõpe

huviga, kuigi BeeBoti programmeerimine ette 
antud ülesandeks polnud kõigile lastele lihtne 
tegevus. Meeskonnatööna ja õpetajate abiga 
saadi aga ülesannetega hakkama.

Ainetepäeva jäävad meenutama värvikad 
fotod, mis panevad naeratama ja mõtlema, kui 
tore oli I trimestri viimane päev.

pooleliitrilises purgis seni, kuni see muutus 
võiks. Seejärel panime omatehtud või 
kaussidesse ja maitsestasime soola ja tilli 
ning suhkru ja kaneeliga. Maitses väga hästi, 
kausid said tühjaks. Jõudsime järeldusele, et 
võid saab ise teha: soolast või magusat.

Edasi järgnes avastusõpe klassides. 
Kõigepealt tegelesime info leidmisega 
toidupakendilt. Saime teada kumb märgistus 
keelab MÜÜA ja SÜÜA, kas "Parim enne" või 
"Kõlblik kuni". Arvutasime ja koostasime 
tulpdiagrammi veetarbimise kohta kodus. 
Seejärel hakkasime mõõtma. Kasutasime 
vanaaegseid ja kaasaegseid mõõtmisvõtted. 
Avastasime, kuidas käepäraste vahenditega 
sõbra pikkus teada saada. Tõestasime, et 
inimese süld on sama pikk kui inimese pikkus. 
Imestust valmistas, et inimese jalalaba pikkus 
on sama, mis tema rusika ümbermõõt.

Esimesed klassid meisterdasid mesilasi ja mängisid 

Bee‐Bo ga

2. klassid kokanduse klassis võid meisterdamas

Õpetajad Ülle Rumvolt, Eve Jurask, Maia Mikk, Ene Moppel, Ragna Meeliste

2. klassides toimus 1. trimestri lõpus, 
ainetepäeval, õpilaste ühistegevus aktiiv
õppena. Kodundusklassis tegime õp Ragna 
Meeliste ja klassijuhatajate juhendamisel ise 
vahukoorest võid. Loksutasime vahukoort 



3. klassid: Avastusõpe
Õpetajad Pilvi Saarma, Aigi Laine, Maiu Vislapuu, Hele Laht, Angela Viks, Sander Breidaks, Sigrid Kivilo

Ainetepäeva raames korraldasime 3. 
klassidele tegevused, kus õpilased ise said 
katsetada, uurida ja järeldusi teha.

Tegevusi oli kolm: vooluringi tegemine, 
soojuse hoidmine ja toit ning lihtsa 
elektrimootori ehitamine.

Vooluringi töötoas said õpilased tundma 
vooluringi tegemiseks vajalikke vahendeid. 
Nendeks olid vooluallikas, lüliti, lamp, juhtmed 
ja reostaat. Vooluahela kokkupanemiseks 
tutvusid õpilased füüsikaõpetaja Valdo poolt 
koostatud esitlusega, mis hõlbustas oluliselt 
nende tegevust. 

Samuti said õpilased proovida erinevaid 
materjale ning välja selgitada, mis nendest on 
elektrijuhid ja mis isolaatorid. Oma tulemused 
panid nad kirja loodusõpetuse töövihikus 

Loksutame vahukoore võiks

olevasse tabelisse. 

2. õpitoas meisterdasid lapsed grupis lihtsa 
elektrimootori ja said selle ka tööle. Õpilasi 
abistas tehnoloogiaõpetaja Sander. 

3. õpitoas uuriti, kes peab soojuse hoidmiseks 
sagedamini sööma, kas suurt või väikest 
kasvu imetaja. Uuriti, kas soe karvakasukas 
annab kehale soojust või hoiab keha soojas. 
Katse tulemusena said lapsed teada, et 
karvkate hoiab sooja ja suurtel loomadel on 
talvel soojem. Väiksemad imetajad peavad 
kehasoojuse hoidmiseks tihedamini sööma 
kui suured loomad.

Õpilaste arvamused: Minu jaoks oli tänane 
päev väga eriline. Mulle meeldis teha 
elektrimootorit ja vooluringi (teha ühte elektri 
asja). Sain teada, et väikestel loomadel on 
vaja tihedamini süüa.

Õpetaja arvamus: Lastele meeldib ise oma 
kätega proovida ja katsetada

Elektrimootori valmistamine

Jalalaba mõõtmine



Elek mootor ja vooluring

4. klassid: Terves kehas terve vaim
Õpetajad Riina Antson, Reet Suss, Kaie Kikkas, Kris  Kuus, Merje Meemann, Kaidur Kukk

4. klasside ainetepäeva teema oli  Terves 
kehas terve vaim. Õpilased vaatasid 
õppevideosid ja said teada, kui oluline koht 
on inimese elus tervislikul toitumisel. Pärast 
seda tutvuti tervisliku taldrikureegliga ja 
meisterdati plasteliini kasutades ja tervislikku 
taldikureeglit arvestades papptaldrikule praad. 
Valminud tervisliku praega  taldrikutest tehti 
klassi uhke näitus. Ainetepäeva lõpetuseks 
võisteldi kehalise kasvatuse õpetajate 
eestvedamisel sportlikes mängudes, sest 
terve olemise juures on väga oluline ka 
kehaline aktiivne liikumine. 

Tervislik toitumine

Terves kehas terve vaim. Teeme spor .



5. Klassid: Võõrkeeled
Õpetajad Eva Aader, Kers  kaluvee, Kaja Kunz, Jelena Kesselmann, Marju Purge, Hille Juss, Svetlana Yavnashan, Kers  Kukk, 

Tiia Allas, Maarika Eit, Ere Tumm

Nii nagu varasematelgi aastatel korraldasid 
võõrkeelte õpetajad tegevused 5. klassidele. 
Kaks esimest tundi tutvustasid saksa ja vene 
keele õpetajad viiendikele mainitud võõrkeeli 
ja rääkisid nende keelte õppimise vajadusest. 
Põhjuseks see, et kohe varsti tuleb õpilastel  
kinnitada oma 2. võõrkeele õppimise valik 
järgmiseks aastaks. 

Kolmandaks tunniks oli kõigil 5. klasside 
temporühmadel inglise keel. Seekord 
otsustasime läbi viia mesilaste teemalise 
tunni. On ju teadatuntud tõsiasi, et koolil on 
juba teist aastat kaks mesilastaru ja mesilaste 
elu tundma õppimine justkui moraalne 
kohustus iga Võru Kreutzwaldi Kooli õpilase 
jaoks. 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.

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. Aulas ja võimlas oli 
“üles pandud” 18 jaama, mida 35liikmelised 
võistkonnad  pooleteise tunni jooksul 
külastasid. Võistkondi oli kokku 17.  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 aula ja võimla vahel, kõik 
jaamad tuli läbi käia. Panuse eest ürituse 
õnnestumiseks sai iga õpilane pisikese 
Haribo kommipakikese. Neli esimeseks 
tulnud võistkonda said kaasa Saksa 
lipukese.

Tutvume võõrkeeltega



6. klassid: Loovuse arendamine emakeeles ja 
muusikas
Õpetajad Raili Leesalu, Jane Reiljan, Ene Ka ai, Merle Kons, Helena Linnamäe, Erja Arop

Sel aastal oli välja pakutud, et oma 
õppeaineid lõimivad eesti keele ja kirjanduse 
ning muusikaõpetajad ning eesmärk on 
ergutada õpilaste loovust. Õpilased tegelesid 
loovusega neljas erinevas tunnis. 

Õpetajad Raili Leesalu ja Jane Reiljan 
vaatasid  üle 6. klassi muusikaõpiku, kus on 
laulumängud, milleks pahatihti ei jää kas 
tunnis aega või pole ruumi mängida. Just 
nüüd oli selleks parim võimalus, et arendada 
õpilaste loovust draama ja laulumängudes. 
Koos mängiti muusikaõpikus tutvustatud 
mänge „Meil kosjad tulid saarest“ ja „Rikka ja 
vaese mäng“. Neist esimene oli õpilastele 
võõram, teine aga lihtsam ja tuttavam. 
Kolmandaks mängude liigiks olid 
improvisatsioonid tuntud lastelaulude põhjal. 
Esimese ülesandena kehastasid iga klassi 
kõik õpilased mingit rolli laulust „Põdra maja“ 
ja tekitasid nii ühispildi. Teine impromäng oli 
kahe võistkonnana teineteisele esitada 
äraarvamiseks mõni tuntud laul. Selleks 
matkiti laulus toimuvaid sündmusi. Vajaduse 
korral võis öelda vihjeks ühe sõna.

Õpetajad ene Kattai ja Merle Kons tahtsid 
katsetada, kuidas õnnestub  regivärsi 
tegemine. Tunni alguses rääkis õpetaja Ene 
veidi regivärsist ja selle omapärast. 
Omapoolseid tähelepanekuid seletas ka 
muusikaõpetaja Merle. Õpilased hakkasid 
innuga tööle ning looming tuligi hästi välja. 
Lastel tekkis hasart ja lauluridu tekkis järjest 
juurde. Esitamine õnnestus ka, kuna kõik 
laulsid kaasa. Ühes klassis oli isegi 
vabatahtlik eeslaulja õpilaste hulgast.

Õpetaja Ülle Tamme eestvõtmisel mängiti 
“Kuldvillakut” ning teisi keelealaseid nuputa
misülesandeid, et värskendada vanu ja 
saada uusi teadmisi. Nii õpetaja kui ka 
õpilased jäid tunniga rahule. 

Eesti keele õpetaja Helena Linnamäe ja 
muusikaõpetaja Erja Arop viisid läbi tunnid, 
mille läbivaks teemaks oli “Vanad laulud uues 
kuues”. Õpilastel oli võimalus teadatuntud 
laulude viisidele teha täiesti uued sõnad. 
Laulud loositi ning sõnade looming 
toimusväikestes rühmades. Valmisid laulud, 
mille kohta saab vaid öelda: “Su sõnad 
kõlavad tuttavalt!”

Arendame loovust



Teel kooli
6.b klassi regilaul

Ärkan üles hommikulla
Hakkan hambaid harjama
Riietun ruttu hoolega
värvilised dressid, sokid
teksapüksid ju kulunud
jooksen juukseid kammima
kammin juukseid harjaga
juuksed patsi hoolega
Söön putru lusikaga
Körti kaerahelvestega
Võileiba vorstiga
Kakaod magusat mõnusat
asjad panen valmissa
koolikotti kogukasse
kähku kilekotikesse
õpikud õige õhukesed
pliiatsid pea punased
hakkan voodit korrastama
asju ümber paigutama
tõstan tekikese voodile
padjakese paigale puhkama
mütsi, salli, kindad kätte
kõige peale palitu

panen pruunid botikud
uksesta välja kõndima
võtmetega ukse lukku
kooli poole tatsumaie
komistan ja koperdan
kivid kiiva kisuvad
tee on sinkavonkaline
krobeline käänuline
tuleb tuuli tuuline
külma käsi haarab kinni
eemal särab majakene
meie kallis koolikene
koolis võtan kindad käest
mütsi, salli varna veeretan
palitu riputan nagisse
tee on sirge, sile hea
pole enam krobeline
põrand sile tasane
liuglemist ei lõpeta
koolis on meil hea ja soe
ruumikesed palavad
tuul ei puhu silmamulku
kindast mütsist pole tolku

7. klassid: Keskaegne elu linnuses
Õpetajad Katre Rünk, Helle Ruusmaa, Reelika Reiljan, Kai Laanemaa, Maire Piiroja

Kui palju raudtraati kulus ühe soomusrüü 
valmistamiseks? 

Miks müüriti ilmsüüta kauneid neitsisid 
linnusesse? 

Kes olid palverändurid ja milline nägi välja 
nende teekond pühasse paika? Neile ja veel 
paljudele teistele küsimustele said 7. klassi 
õpilased vastuse külastades aintepäeva 
raames Vastseliina linnust. 

Meie teadmistehimulist salka võttis vastu 
sõbralik linnuserahvas, kes tutvustas 

omaaegse Liivimaa tugevaima piirilinnuse 
värvikat ajalugu, selle rajamisest kuni 
hävitamiseni välja. Linnuse müüride vahel 
jalutades said õpilased ette kujutada, et on 
vaprad rüütlid või kaunid aadlipreilid ning 
milline võis nende elu mitu sajandit tagasi 
välja näha. 

Vastseliina kants oli kuulus üle Euroopa, 
sest seal olla juhtunud üks ime. 1353. aastal 
ühel septembrikuu ööl kuuldi linnuse kabelist 
kaunist muusikat, küünlad olid iseenesest 
süttinud ning rist, mis oli altari kohalt lahti 
tulnud, hõljus õhus. Juhtunust anti teada ka 



paavstile, kes kuulutas Vastseliina pühaks 
paigaks, mille järel hakkasid sinna saabuma 
palverändurid nii lähedalt kui ka kaugelt, et 
saada lunastust enda pattudele. Linnuse 
kabelikohal seistes tajub selle pühadust 
tänaseni, seda kinnitab ka asjaolu, et muidu 
lõbusas tujus 7. c klassi õpilased õige 
vaikseks ja mõtlikuks muutusid. Siit oli hea 
edasi minna palverännumajja, kus õpilased 
said teada, milline võis üks palveränduri 
teekond keskajal välja näha, milliste 

ohtude ja ahvatlustega tuli silmitsi seista. 

Pärast ringkäiku said õpilased juua 
taimeteed ja süüa ingveriküpsist, mis andis 
jõudu mõttetööks, et edukalt sooritada ka 
linnuserahva koostatud viktoriin. Kõige 
rohkem õigeid vastuseid teadis 7. b klassi 
võistkond. Enne koduteele asumist sai 
igaüks valmistada mesilasvahast küünla, 
mille võis kas heade soovide saatel linnuse 
kabelikohale viia või endaga koju kaasa 
võtta, et advendiaja alguse puhul süüdata.

7. klassi õpilased Vastseliina piiskoplinnust külastamas

8. klassid: Reaal‐ ja loodusainete lõiming

8. Klasside ainetepäeval pöörati tähelepanu 
matemaatika tähtsusele füüsika ja keemia 
õppimisel. Keemiatunnis lahendati teistmoodi 
sudokusid. Sudokude lahendamine on huvitav 
ja väga arendav. Numbrilised variandid on 
tuttavad ning võiolla ka natuke igavad, aga 
keemilistes sudokudes asendatakse numbrid 
elementide tähistega.

Matemaatikas viidi läbi 7. klassi õpitulemusi 
mõõtva lähtetaseme test, mille eesmärk oli 
toetada õppetöö läbiviimist ja määrata 
kindlaks õppetöö individualiseerimist vajavad 
õpilased. Testi sooritamine õpilaste poolt aitab 
õpetajal kaardistada õpilaste teadmiste taset. 

Õpetajad Valdo Kalling, Liis Orro, Kaire Jakobson, Aivar Halapuu

Samas aitab 
testi soori
tamine õpi
lastel ja ka 
õpetajal teada 
saada, mil
lised aine
alased tee
mad vajavad 
õppeaasta algul  veelkordset kinnistamist, 
üle kordamist. Tagasiside antakse sõnaliselt 
kogu testi kohta.

Selleks, et teadus on huvitav, viidi läbi 
Rakett69 õpihuvilaagri jaoks koostatud üles



andeid. Neid lahendades said õpilased 
avastada, katsetada, enda teadmisi, oskusi ja 
võimeid proovile panna linnaplaneerijate ja 
raketi kujutise suurendamise ülesannetes.

Tuumafüüsika loengus pöörati tähelepanu 
CERN’i inseneride ja füüsikute tööle, kes 
uurivad aine koostises olevaid 
elementaarosakesi. Nende osakeste tund 

mine annab ülevaate põhilistest 
loodusseadustest, mis kehtivad meie 
Universumis. Teadlaste eesmärgiks on 
inimkonna teadmiste piiride laiendamine 
Universumi väikseimate ehituskivide osas. 
Organisatsiooni eesmärk on tagada Euroopa 
riikide koostöö tuumauuringute vallas ja 
selleks vajaliku tehnoloogia (sh 
infotehnoloogia) väljatöötamine.

Mõõdame õpitulemusi

Võru Kreutzwaldi Kooli ainetepäeval 
lahendasid 9. klasside õpilased matemaatika 
tasemetööd. Tasemetöö oli koostatud slmas 
pidades kevadist matemaatika lõpueksamit ja 
andis õpilastele võimaluse juba tutvuda 
eksami korraldusega, ajakuluga ning oma 
teadmiste tasemega. Samuti sai näidata oma 
oskusi matemaatilise keele kasutamisega ja 
töö korrektse vormistamisega. Tasemetööd 
kirjutas 75 lõpuklassi õpilast. Kiirematel 
õpilastel oli võimalus panna ennast proovile 
logistikuna. Lisaülesandes tuli planeerida ja 
sobitada bussiajad nii, et jõuaks nõutud 
sihtpunkti.

Õpetajad Leili Sõmer, Blanca Punt, Inge Kärbla, Merit Kund, Ene Liivamägi

9. klassid: Eksamisituatsiooni harjutamine

9. kl valmistub matemaa ka eksamiks


