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Haridusprogrammi „Ettevõtlik kool“ üle-eestiline edulugude konkurss „Õppimine on põnev!“  

MAAKOND Pärnu 

ÕPPEASUTUS Nimi: Jõõpre Kool 

Koduleht: https://www.jooprepk.ee/ 

EDULOO ESITAJA Nimi: Ülle Haavasaar 

Amet: õppejuht, karjäärikoordinaator 

E-post:ylle62@hot.ee 

EDULOO EESTVEDAJA(d) Nimi: Mati Sutt 

Amet: kooli direktor, tehnoloogiaõpetuse õpetaja 

E-post:kool@jooprepk.ee 

Nimi: Marika Vahter 

Amet: kehalise kasvatuse õpetaja 

E-post:marika.vahter@jooprepk.eee 

KLASS/VANUSERÜHM  8. klass, 11-15. aastased 

TEGEVUSE ALGUS- JA 

LÕPPKUUPÄEV 

10. oktoober 2017- 25. aprill 2018 

EDULOO PEALKIRI Ronimisrada 

TEGEVUSE EESMÄRGID JA 

SEOS ÕPPETÖÖGA 

Jõõpre Koolil on olemas sise- ja välijõusaal. Õpilaste eesmärgiks oli 

rajada kooli õuele juba olemasoleva välijõusaali juurde ronimisrada, 

mis on mõeldud eelkõige noorematele õpilastele vabaaja veetmiseks 

pikapäevarühma õuetegevuste ajal, Jõõpre lasteaed Jõmmu vanema 

rühma õpilastele ning ka tegutsemiseks pärast tunde ja  

koolivaheaegadel. Jõõpre Kool on Tervistedendav Kool ning seetõttu 

on noorte teostatud töö igati koolile vajalik liikumisharjumuste 

kujundamisel. Ronimisraja idee pakkusid välja 8. klassi noormehed 

Romet Ubakivi, Ranel Tomson ja Kevin Möldre seoses vajadusega teha 

8. klassis loovtöö ning kuna tehnoloogiaõpetus on nende poiste lemmik 

õppeaine ja sportimine üks nende meelistegevusi, siis oli mõte kõigile 

osapooltele (ka juhendajatele) igati vastuvõetav. 

Poisid tutvusid koos töö praktilise osa juhendaja Mati Sutt'iga 

erinevate ronimisradadega Pärnumaal ja Pärnus, kuid meie kooli hoovi 

valminud ronimisraja kavand koostati ise lähtuvalt kooli võimalustest 

materjali hankimisel ja sobivusest juba olemasoleva välijõusaali 
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juurde. 

TEGEVUSE 

LÜHIKOKKUVÕTE 

MEEDIASSE 

 max 1000 tähemärki koos 

tühikutega 

  

Pärnu Postimees 9. mai 2018 (paberkandjal) artikkel „Uus ronimisrada 

tõmbab Jõõpre lapsi magnetina”, autor S. Paluoja, foto M. Ollino 

https://dea.digar.ee/cgi-

bin/dea?a=d&d=parnupostimees20180509.2.3.9 

 

 

KOOSTÖÖPARTNERID  1. OÜ Ertom, kooli vilistlane Ervin Tomson 

2. Tehnoloogiaõpetuse õpetja- lõimitud tegevuse väljatöötaja, õpilaste 

juhendaja 

3. Kehalise kasvatuse õpetaja- teooriaosa juhendaja, soovitused 

praktilisest kasutusest 

4. Matemaatika õpetaja- teoreetiline osa (mõõtmised, arvutused jms) 

 

TEGEVUSES OSALENUD 

ÕPILASTE ROLLID  

Ronimisraja idee tuli kolmelt 8. klassi õpilaselt, kes eelmisel kevadel 

sattusid vaimustusse koolivendade rajatud Välijõusaalist ning selle 

aktiivsest kasutusest kohe pärast valmimist (Valmis samuti 

loovtööna). 

Rollid:  

● info otsing Internetist 

● erinevate tervise- ja seiklusradade külastamine Pärnus ja 

lähikonnas 

● kavandi joonestamine 

● materjali ostmisel osalemine (koostöös juhendajaga) 

● maapinna ettevalmistus, aukude kaevamine 

● postide paigaldus, valamistööd kooli vilistlase juhendamisel ja 

ronimiseks vajalike detailide sobitamine ja paigaldus 

 

TEGEVUSE TULEMUSED JA 

MÕJU 

Püstitatud eesmärk täideti- õpilastele lisandus veel üks võimalus 

vahetundides ja pärast koolitööd vabaaja sisustamiseks. Vähenes 

algklassi õpilaste nutiseadmetele kulunud aeg pärast kooli. 

Ronimisrajale tõid lapsevanemad oma Jõõpre lasteaias Jõmmu käivaid 

lapsi. Tagasiside oli positiivne nii õpilastelt, lasteaia töötajatelt kui ka 

vanematelt. Kasutusaktiivsus oli üllatavalt suur- oodati lausa järjekorras 

ning näidati üles vahvat visadust raja edukaks läbimiseks. 

 

SOOVITUSED  

Ronimisrada sobib igale koolile, eriti looduslikult kaunis kohas asuvale 

koolile. Selline rada ei ole koolile kulukas- vaja on vaid raha materjali 

hankimiseks ning asjalikke juhendajaid õpetajate ning vilistlastest 
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 spetsialistide hulgast, kes on nõus kooli heaks panustama. 

Põhiliseks probleemiks olid ilmastikuolud- töö praktilist osa sai 

alustada alles pärast maapinna täielikku sulamist, mis sel aastal oli 

tavapärasest hilisem. Ajaplaneerimine ei õnnestunud- tekkis probleeme 

loovtöö plaanist kinnipidamisel ka teooria osas. 

Viited illustreerivale 

materjalile  

https://drive.google.com/drive/folders/1ghyQEVu_5QDUjZsXAWW

msoEyGSwHwbTV- töö autorid loovtöö kaitsmisel 

https://drive.google.com/drive/folders/1ghyQEVu_5QDUjZsXAWW

msoEyGSwHwbTV- valminud töö kooliõuel-vaade 1 

https://drive.google.com/drive/folders/1ghyQEVu_5QDUjZsXAWW

msoEyGSwHwbTV- valminud töö kooliõuel- vaade 2 

https://drive.google.com/drive/folders/1H-

ZLLSFoLh4QM8eXv4j0ks4zifWuotvT 

NB! Kui lingid ei avane, siis https://www.jooprepk.ee/ Pildid  

III trimester 2017/ 18-8. kl. Loovtööd ja kaitsmine- Fotod 1, 15, 16 

Loovtööde praktiline kasutus (3 fotot) 

Mina, Ülle Haavasaar, nõustun antud eduloo ja kaasa saadetud lisamaterjali avaldamisega 

„Ettevõtliku kooli“ koduleheküljel www.evkool.ee ja teistes kommunikatsioonikanalites. 

Täidetud vorm saata meiliaadressile ettevotlikkool@gmail.com  . Kirja pealkirjaks lisada MAAKOND: 

ÕPPEASUTUSE NIMI. Edulugu loetakse saadetuks, kui saate vastavasisulise vastuskirja. 
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