
Loovtööde valikud Rõuge Põhikoolis 2019/20. õa 
 
Juhendaja Õpil

aste 
arv 

Teema Eesmärgid Lõiming, läbiv 
teema 

Teoreetiline osa Praktiline osa Töö teostajad 

Annika 
Kevvai 
 
 

2  
 
 
 
 
 
  
 

Koolimaja 
kaunistamine 
 

Kaunistada 
koolimaja 
jõuludeks, 
Vabariigi 
aastapäevaks ja 
kevadeks 

    Emakeel,   
tööõpetus, 
loodusõpetus,   
Keskkond ja säästev 
areng 
(taaskasutuskunst) 
Kultuuriline 
identiteet - 
tähtpäevad 

   Kooli kaunistamine 
jõuludeks, Vabariigi 
aastapäevaks, 
kevadeks 

  
 

Terje Raju 1- 2 „Teeme teatrit 2. 
klassiga“ 

Lavastada näidend 
jaesitada see. Luua 
dekoratsioonid, viia 
läbi 
reklaamikampaania
, leida 
esinemiskohad, 
sõlmida 
kokkulepped. 
 

Lõiming eesti keele, 
tööõpetuse - ja 
kunstiga, 
inimeseõpetuse ja 
matemaatikaga 
 

  Draamakasvatus 
koolis 
 

Leida näidend 
Otsida osatäitjad 
Viia läbi proovid 
Valmistada 
dekoratsioonid ja 
kostüümid 
Valmistad ette 
ürituste reklaam, 
leppida kokku 
esinemiskohad 
Esitada näidend 
 

  

Maie 
Oppar 
Anneli 

Max  
2- 3 

Rõuge Põhikooli 
algklasside 
lugemismängude 

 Algklassiõpilaste 
lugemisoskuse 
arendamine 

Eesti keel, 
kunstiõpetus, kõik 
läbivad teemad 

Lugemisoskuse areng 
lapseeas, huvi 
tekitamine lugemise 

Ürituse 
planeerimine, 
ettevalimistus ja 

  



Nagel päeva läbiviimine   vastu 
 

läbiviimine 
Tegevusjaamades 
erinevate 
lugemistegevuste 
korraldamine 
 

Inge 
Mälzer 

3 - 4 Minifirma 
 

   Suurendada 
õpilaste 
teadlikumaid 
valikuid ja 
motivatsiooni 
ettevõtlike 
algatuste 
elluviimisel.  
Õppida tegevuse 
kaudu. 
Omandada 
äritegevuse 
põhialused.  
Arendada 
omaalgatusvõimet 
Lahendada erineva 
raskusega 
probleeme 
 

Lõimib kindlasti 
matemaatikat, 
emakeelt, võõrkeeli, 
kunstiõpetust, 
käsitööd ja 
kodundust, 
tööõpetust, füüsikat, 
keemiat, peaaegu 
kõiki õppeaineid 
olenevalt firma 
tegevusalast. 
Õpilased õpivad 
kindlasti aja 
planeerimist, 
tegevuse 
organiseerimist, 
saavad elus vajalikke 
juhtimis- ja 
suhtlemiskogemusi 
 
Elukestev õpe ja 
karjääriplaneerimine  
Keskkond ja 
ühiskonna 

Minifirma loomine 
(toote või teenuse 
valimine, juhtkonna ja 
nime valimine, 
kapitalivajaduse 
määramine, 
asutamisdokumentide 
koostamine, 
registreerimine 
JAEestis, aktsiate 
müük) 
Minifirma tegutsemine 
(äriplaani kirjutamine, 
tööülesanded, tootmine 
või teenuste ostmine, 
turundus ja müük, 
aruandlus, liikmete 
motiveerimine, 
konfliktide 
lahendamine, sotsiaalne 
vastutus) 
Tegevuse lõpetamine 
(tootmise ja müümise 
lõpetamine, 

Moodustatakse 
minfirma 
teoreetilisel baasil, 
mis toodab 
toodangut või pakub 
teenust. Läbitakse 
kogu teoreetiline 
protsess praktiliselt 
algusest lõpuni.  
 

   



jätkusuutlik areng  
Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus 
Kultuuriline 
identiteet 
Teabekeskkond 
Tehnoloogia ja 
innovatsioon 
Tervis ja ohutus 
Väärtused ja kõlblus 
 
 

finantsaruandlus ja 
lõpparuanne) 
 

Maiu 
Pajumets 

1- 2 Inglise keeles 
sõnavõistluse 
(spelling 
competition)„Busy 
Bee“ korraldamine. 
  

arendada inglise 
keele oskust, 
inglise keelsete 
sõnade hääldust ja 
kirjutamist ning 
tähestikku 
 

Muusika, 
kunstiõpetus, 
ajalugu, geograafia, 
võõrkeeled, 
ühiskonnaõpetus, 
arvutiõpetus 
 

 Sõnade otsimine, 
ürituse materjalide 
valmistamine ja 
võistluse läbiviimine.  
 

 Ürituse 
tutvustamine, 
reklaammaterjalide 
valmistamine ja 
võistluse läbiviimine 
 

  

Ive 
Ruusamäe 

 2 - 
3  

Muusikalised 
lauamängud 
(Must notsu, 
doomino, 
täringumängud) 

ˇMuusika õppimine 
läbi mängu, 
loovuse 
arendamine, 
teadmiste 
kinnistamine 

Muusika, eesti keel, 
infotehnoloogia, 
kästöö, kunst 

Muusikalise materjali 
(õppekava) 

Valmib 2-3 laua- või 
kaardimängu 
erinevale 
kooliastmele ja 
erineva raskusega 

  

Liina 
Kaabel  

1- 2 Luulekogu „Meie 
luuleraamat“ 
luulekogu 
koostamine 

 Innustada õpilasi 
luuletusi kirjutama 
ja omaloomingut 
teistele tutvustama 

 Eesti keel, 
kirjandus, IT 
 

Tööprotsessi 
kirjeldamine ja selle 
kirjalik vormistamine 
 

Luuletuse 
kirjutamine, 
kogumiku 
koostamine, 

  



 
Anda praktilisi 
oskusi 
ilukirjandusteose 
kujundamise ja 
toimetamise osas 

 illustreerimine 

Inga 
Ermel  

1 Uurimistööd 
teemadel : 
 
Erinevate 
põlvkondade elu ja 
olu  võrdlus 
 
Minu isa ja ema 
kooliväline aeg 7. ja 
8.klassis- võrdlus 
praeguse ajaga. 
 
Minu vanaisa ja 
vanaema kooliväline 
aeg 7. ja 8.klassis ja 
võrdlus praeguse 
ajaga. 
 
Poiste (tüdrukute) 
vaba aeg 7.ja 8. 
klassis nüüd ja 30 
aastat tagasi (minu 
isa(ema) ja tema 
klassikaaslaste 

ajaloohuvi 
süvendamine, 
uurimistöö 
koostamise oskuste 
arendamine ning 
põlvkondade 
vahelise sideme ja 
järjepidevuse 
hoidmine 
 

õppeained: kõik 
sotsiaalained, 
arvutiõpetus, 
kirjandus. 
 
läbivad teemad: 
elukestev õpe ja 
karjääri 
planeerimine, 
tehnoloogia ja 
innovatsioon, 
väärtused ja kõlblus, 
teabekeskkond, 
kultuuriline 
identiteet. 
 

Uurimistöö koostamine 
 

Esitlus   



näitel) 
 
Minu vanavanemate 
elust nõukogude 
korra ajal 
 
Suguvõsa ajalugu 
 

 2- 3 Õpilasürituse 
„Ajaloopäev/õhtu“ 
korraldamine 2020.a. 
veebruaris 

õpilase 
eneseteostuse 
toetamine, oma 
võimete 
proovilepanek ja 
toimunu  käigus 
meeskonnatöö ja 
eneseanalüüsi 
oskuse arendamine. 
 

õppeained: kõik 
sotsiaalained, 
kunstiõpetus, 
arvutiõpetus, 
muusikaõpetus, 
kirjandus käsitöö 
jne. 
läbivad teemad: 
elukestev õpe ja 
karjääri 
planeerimine, 
kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus, 
tehnoloogia ja 
innovatsioon, 
väärtused ja kõlblus, 
tervis ja ohutus, 
kultuuriline 
identiteet, 
teabekeskkond . 
 

Ürituse ettevalmistav 
etapp:  esialgse kava 
koostamine, ülesannete 
jagamine,  
 sihtgrupi 
informeerimine, 
vajaminevad 
dekoratsioonid, 
publikatsioonid ja 
tehnika.  
Ürituse toimumise 
kirjeldus: kus tuuakse 
välja kõige olulisemad 
ja eredamad momendid.  
Analüüsi osa, kus 
tuuakse välja ürituse 
korraldusliku poole 
plussid ja miinused 
ning soovitused. Samuti 
on võimalik analüüsida 
koostööd.  
Teoreetilise osa 

Ürituse läbiviimine 
ja jäädvustamine. 

 



lisadeks võivad olla: 
ürituse kuulutus ja 
kava, eelarve, fotod, 
filmid üritusest jmt. 
Lisad võivad olla 
salvestatud erinevatele 
helikandjatele. 
 
 

Heli 
Kelder 

1- 2 1.- 3. kl õpilastele 
kaheetapiline 
spordisari „Ole 
osav“  

Täiendada õpilaste 
liikumisharrastust 

Inimeseõpetus, 
loodusõpetus 

Võistluste, tegevuste 
otsimine, läbiarutamine 

Ietapp novembris 
II etapp talvel 

Lisett Samm  
Eliise Perli 

Merike 
Helekivi 

2 Mängud 
liikumisvahetundide
ks 

Toetada õpilaste 
loomingulise 
algatusvõime 
kujunemist 

Eesti keel, 
matemaatika, 
inimeseõpetus, 
kehaline kasvatus 
läbivad teemad: 
tervis ja ohutus ning 
keskkond ja 
jätkusuutlik areng 
 

Liikumisvahetundide 
planeerimine, vajalike 
vahendite valmistamine 

Liikumisvahetundide 
läbiviimine 

 

Maarja 
Kallas 

1- 2 Ürituse korraldamine 
(rahavastepalliturniir
, matka 
korraldamine, 
klassiõhtu 
läbiviimine, 
talveball, kooli 

õpilase 
eneseteostuse 
toetamine, oma 
võimete 
proovilepanek ja 
toimunu  käigus 
meeskonnatöö ja 

sport, ajalugu, 
loodus, 
muusika, kunst 

Ajaloo uurimine 
kasutades erinevaid 
infoallikaid (internet, 
raamatud, arhiiv, 
intervjuu).  
Tööprotsessi 
kirjeldamine ja selle 

Ürituse /matka/peo/ 
sündmuse 
läbiviimine. 

 



spordipäev) 
Turismiettevõte 
toimimine Kaugu 
Veski OÜ näitel 
 

eneseanalüüsi 
oskuse arendamine. 
 

vormistamine vastavalt 
nõuetele 
 

 
 
 


