
Haridusprogrammi „Ettevõtlik kool“ üle-eestiline edulugude konkurss 2017

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. Vormi on võimalik täita ka elektrooniliselt SIIN

MAAKOND Pärnumaa
ÕPPEASUTUS Nimi: Koonga Kool

Koduleht: koongakool.edu.ee
EDULOO ESITAJA Nimi: Margit Ojaots

Amet: Koonga Kooli õpetaja
E-post: mojaotsl@gmail.com

EDULOO EESTVEDAJA(d) Nimi: Meeli Luige
Amet: Koonga Kooli huvijuht
E-post: koongahuvijuht@gmail.com

KLASS/VANUSERÜHM 8. klass
TEGEVUSE ALGUS- JA 
LÕPPKUUPÄEV

01.10.2016 – 25.05.2017

EDULOO PEALKIRI Koolimuuseumi taasavamine ja kevadpidu Mihkli kihelkonna 
mustrites 

TEGEVUSE EESMÄRGID JA 
SEOS ÕPPETÖÖGA

Kuna ühe õpilase vanaema oli jutustanud palju lugusid Mihkli 
kihelkonnast , siis õpilastel tekkis mõte taasavada Koonga Kooli 
muuseum, tutvustada Mihkli kihelkonna laule ja kombeid, saada 
ürituse korraldamise kogemus ja jagada seda kõike kaasõpilaste ja 
kogukonnaga. Tegemist oli 8. klassi õpilaste loovtööga ja ük meie 
üritustest EV100 raames.

TEGEVUSE 
LÜHIKOKKUVÕTE
 max 1000 tähemärki koos 
tühikutega
 

Kuna tegemist on 8. klassi õpilaste loovtööga, siis oktoobris jagasime 
teemad: muuseumi korrastamine, muuseumi taasavamine ja Mihkli 
kihelkonna teemaline kevadpidu. Et kooli muuseum oli kunagi , siis 
oli palju eksponaate juba olemas ja tuli need lihtsalt 
puhastada/parandada ja riiulitele seada. Lisaks leidsime klassidest 
veel põnevaid eksponaate, mida muusemi väljapanekule lisada. 
Põhiline peokorraldus algas jaanuaris. Kevadpeo jaoks otsisime 
rahvariiete raamatust Mihkli kihelkonna rahvariiete motiive ja 
seelikutriibu värve, et neid kasutada ruumi kaunistamisel ja laule, 
luuletusi ja mõistatusi, et neid peol esitada. Lisaks uurisime 
kihelkonna ajalugu. Kevadpeol esinesid Koonga Kooli ja lasteaia 
lapsed. Muuseumi avamine toimus kohe pärast kevadpidu. Kõnega 
esines asevallavanem ja meelelahutust pakkus kohalik naistantsurühm 
Kabujalakesed. Pakuti ka tikuvõileibu. 

http://www.koongavald.ee/junnumaa/62017.pdf
KOOSTÖÖPARTNERID 1. Eesti keele ja kirjanduse õpetaja, õpilaste juhendaja

2. Huvijuht, õpilaste juhendaja
3. Koonga Vallavalitsus, riiulite paigaldus
4. Koonga Kool, ruumid ja riiulid

https://goo.gl/forms/DDDfQZxv0c00HOxz2
http://www.koongavald.ee/junnumaa/62017.pdf
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5. Rahvatantsurühm Kabujalakesed, kihelkonna tantsude esitajad
6. KoKo selts

TEGEVUSES OSALENUD 
ÕPILASTE ROLLID 

Üks õpilane vastutas muuseumi korrastamise eest, kaks õpilast 
muuseumi avamise eest ja kaks õpilast Mihkli kihelkonnateemalise 
peo korraldamise eest. 

TEGEVUSE TULEMUSED 
JA MÕJU

Saavutasime püstitatud eesmärgid. Kooli muuseum sai korda ja 
õpilased said loovtööd arvestatud. Samuti on meil nüüd kirja pandud 
muuseumi ajalugu ja uuritud täpsemalt Mihkli kihelkonna mustreid ja 
värve, et neid tulevikus kasutada. Õpilased leidsid palju erinevaid 
Mihkli kihelkonna laulumänge ja tantse. Lastel oli heameel selle üle, 
et osale publikule oli see uudne ja vanematele inimestele tore 
meeldetuletus kihelkonnast.

SOOVITUSED 
Kindlasti soovitame kõikidel teistel samuti küsida vanematelt lugusid 
endistest aegadest ja otsida vanu asju muuseumisse. 

Viited illustreerivale 
materjalile 

https://goo.gl/photos/2Z9cAzCFb7igbZW27
https://goo.gl/photos/6EWhdpNkWeE6CsfL6

https://drive.google.com/file/d/0B4OSgEM7uRWDcUctUWNNMUN
3Mzg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B4OSgEM7uRWDMU5FcWNzQlZE
bWs/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B4OSgEM7uRWDQUNXR21IbG8tV0
U/view?usp=sharing

 

Mina, EDULOO ESITAJA NIMI, 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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