
 

 
 

 

 

 

 

Haridusprogrammi „Ettevõtlik kool“ üle-eestilise võrgustiku edulugude konkurss 2017 

Esmalt laadige fail endale alla! Palun täitke tabeli lahtrid võimalikult konkreetselt! Sõna „tegevus“ võtab 

kokku erinevad võimalikud eduloo vormid – tund, projekt jms. Lahtrite kõrval olevad kommentaarid aitavad 

kõik olulise kirja panna. Punasega kirjutatud tekst asendage sobiva infoga. 

MAAKOND Pärnu maakond 

ÕPPEASUTUS Nimi: JÕÕPRE KOOL 

Koduleht: http://www.jooprepk.ee/ 

EDULOO ESITAJA Nimi: Helle Kirsi 

Amet: eesti keele ja kirjanduse õpetaja 

E-post: hellekirsi@gmail.com 

EDULOO EESTVEDAJA(d) Nimi: Johhanna Elisabeth Jäärats; Lisett Sang ja õpetaja Helle Kirsi 

Amet: 9. klassi õpilased ja õpetaja 

E-post: johhannaj22rats@gmail.com; lisettsang29@gmail.com; 

hellekirsi@gmail.com  

KLASS/VANUSERÜHM  1.-9. klass 

TEGEVUSE ALGUS- JA 

LÕPPKUUPÄEV 

11. mai 2017 

EDULOO PEALKIRI Jõõpre kooli laulu- ja tantsupidu „Mina jään ka” 

TEGEVUSE EESMÄRGID JA 

SEOS ÕPPETÖÖGA 

Eesmärk: õppeaasta jooksul nii tundides kui huviringides õpitud 

laulude, tantsude, pillimängude, luuletuste ning juttude ettekandmine 

kooli kevadkontserdil Jõõpre rahvamajas. Kontsert oli mõeldud 

kõikidele huvilistele ning pühendatud emadele-vanaemadele ning eesti 

keelele ja kultuurile.  

Eesmärk: pakkuda õpilastele kontserdi korraldamise kogemust, 

vastutust ja eduelamust tehtu üle. 

Eesmärk: kasvatada õpilastes isamaatunnet ning koduarmastust;  

väärtustada eesti keelt ja kultuuri.  

TEGEVUSE 

LÜHIKOKKUVÕTE 

 max 1000 tähemärki koos 

Peo teema „Mina jään ka” valisid õpilased seoses 2017. aasta noorte 

laulu- ja tantsupeoga. 8. ja 9. klassi õpilased kaunistasid kunstiõpetaja 

juhendamisel rahvamaja ning panid üles temaatilise kunstinäituse, mis 

algklassiõpilased valmistasid kunstitundides. Peol esinesid 1.-2. kl, 3.-
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tühikutega 

  

4. kl ja 6.-9. kl rahvatantsurühmad, rahvamaja tantsutrupp, 

poisteansambel, neidudeansambel, mudilas- ja lastekoor, kitarristid, 

instrumentaalansambel ja etlejad nii omaloominguliste kui ka tuntud 

eesti autorite loominguga.  

KOOSTÖÖPARTNERID  Jõõpre rahvamaja juhataja – peo toimumise paik; Audru huvialakeskus 

– Jõõpre koolis õppivate õpilaste etteasted; FIE Rein Holtsmann – peo 

jäädvustaja; lapsevanem Ado Kirsi – helitehnik; õpetaja Helle Kirsi – 

peo üldkoordinaator; Mari-Liis Rehe – tantsutüdrukute juhendaja; 

õpetajad Grünet Trumsi, Anu Kurm, Tiina Janno – õpilaste 

juhendajad; kunstiõpetajad Ivi Sutt, Ülle Vares, Mati Sutt – õpilaste 

juhendajad. 

TEGEVUSES OSALENUD 

ÕPILASTE ROLLID  

9. klassi õpilased – peo korraldajad ja teadustajad. 

8. ja 9. klassi õpilased – saali korrastamine ja kaunistamine 

1.- 9. klassi õpilased - esinejad erinevates kollektiivides. Kooli 111 

õpilasest esines peol 84. 

Kunstinäitus – algklassiõpilased 

6., 7., 9. klassi õpilaste omalooming kontserdikavas 

TEGEVUSE TULEMUSED JA 

MÕJU 

Pidu õnnestus igati – õpilased said peo korraldamise ja esinemisega 

suurepäraselt hakkama. Tagasiside lastevanematelt ja publikult oli 

positiivne, õpilased olid rahul nii peo korraldamise kogemuse kui 

õnnestunud esinemiste üle. 

Kevadpidu on kogukonnas oodatud sündmus, sest pakub kõigile heal 

tasemel õpilaskontserti.  

 

SOOVITUSED  

 

Aastaid toimivas õpilaste-õpetajate-lastevanemate koostöös on 

valminud Jõõpre koolis igal aastal nii suurejooneline jõulupidu kui ka 

kevadpidu. Kes kahtlevad, et see on suur ettevõtmine, soovitame 

kindlasti proovida, sest korraldajatele on tasuks selle eest rõõmsad ja 

rahulolevad lapsed ning tänulikud lapsevanemad. See on sündmus, 

mis on alati oodatud. 

Viited illustreerivale 

materjalile  

Kevadpeo salvestus on manuses, fotod kevadpeost kooli 

koduleheküljel.  

 Mina, HELLE KIRSI, 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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