
 

 
 

 

 

 

 

 

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: Lõpe Kool 

Koduleht: lopekool.edu.ee 

EDULOO ESITAJA Nimi: Annika Pikkmets, Sirje Kaska 

Amet: õpetajad 

E-post: annika.pikkmets@gmail.com, sirjekaska@hot.ee  

EDULOO EESTVEDAJA(d) Nimi: Annika Pikkmets, Sirje Kaska, Merike Pikkmets 

Amet: õpetajad 

E-post: annika.pikkmets@gmail.com, sirjekaska@hot.ee, 

merike.pikkmets@gmail.com  

KLASS/VANUSERÜHM  1.-9.klass 

TEGEVUSE ALGUS- JA 

LÕPPKUUPÄEV 

2016/2017 õa 

 

EDULOO PEALKIRI Sitikatest sõnnikuni 

TEGEVUSE EESMÄRGID JA 

SEOS ÕPPETÖÖGA 

Üks läbivaid teemasid õppekavas on ettevõtlikkuse arendamine. On 

soov täiustada õpilaste õpioskusi ja seostada õpitut  praktilise eluga. 

Muuta koolielu atraktiivsemaks õpilaste jaoks. Täiustada loodus- ja 

teadushariduslike teadmisi. Võimaldada  õpilastele jõukohaseid 

kohustusi. Kohusetunde ja empaatiavõime arendamine ning silmaringi 

laiendamine. Uute kogemuste saamine. 

Kuna projekt on pidevalt laienenud, siis on selle käigus ka uued 

eesmärgid tekkinud. Järgneva etapina alustame koostööd OÜ  

K.Compos`ga, et hakata kasvatama taimi teaduslikel eesmärkidel 

klassiruumis paiknevates väikestes  toakasvuhoonetes sügisest 

kevadeni. Katsete tulemustest teavitame K.Compos koostööpartneritest 

teadlasi Eesti Taimekasvatuse Instituudis.  

Seoses sobivate elutingimustega on meie prussakad hästi paljunenud ja 

elukoht kitsaks jäänud. Õpilastel on soov neid tutvustada ja pakkuda 

huvilistele meie valla suurüritusel Mihkli laadal 

ning saadud tulu kasutada projekti arendamiseks. 

TEGEVUSE 

LÜHIKOKKUVÕTE 

 max 1000 tähemärki koos 

tühikutega 

  

Vihmausside kasvatamise mõte tuli sellest, et ühe õpilase vanaisa 

kasvatab sõnnikuusse ja loodusõpetuses rääkis meile, kui põnev see on. 

Lastel tekkis huvi sellega tegelema hakata. Nii see alguse sai. 

Lähemal uurimisel selgus, et  sisetingimustes sobivad kõige paremini 

spetsiaalsed sõnnikuussid, kes paljunevad väga kiiresti ja toituvad 

biolagunevatest jäätmetest. Alustuseks ostis õpetaja 1 kg sõnnikuusse. 

Praeguseks on populatsioon jõudsalt kasvanud. Nende eest 

hoolitsemine on lastele jõukohane, nad toidavad ja niisutavad nädalas 

korra oma lemmikuid. Seda oodatakse alati suure elevusega. Oleme 

saanud taimede kasvatamiseks juba oma komposti. 
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Teiseks valikuks olid madagaskari sisiprussakad just nende vahva 

sisina pärast. Alustasime kahe prussakaga, kes said nimeks Imbi ja 

Ärni. Peagi oli neil suur perekond.  

Prussakad sünnivad imeväikestena ja kasvavad kiiresti suureks. Vahva 

on jälgida putukate toimetusi ja kasvamist, eriti huvitav on kestumise 

periood. 

Kuna lemmikud on klassiruumis, siis lapsed alati suure õhinaga 

tutvustavad neid oma külalistele.  

Kajastus: http://lopekool.edu.ee/avaleht 

 

KOOSTÖÖPARTNERID  Klassijuhatajad, aineõpetajad, kes aitasid  esimesed lemmikud 

muretseda. 

Koolikokad, kes alati leiavad midagi maitsvat lemmikutele. 

K.Compos OÜ ja Aimar Roomets 

TEGEVUSES OSALENUD 

ÕPILASTE ROLLID  

Õpilastega koos valmistasime ette mitmekorruselised pesakastid, 

lapsed sorteerisid liigsest kompostist lemmikud oma uude „korterisse“. 

Prussakate puhul samuti õpilased valmistasid ette pesakasti, kus 

loomakesed saaksid ennast mõnusalt tunda. 

Järjepidevalt on õpilaste töö  toidu varumine, toitmine, puhastamine. 

Lisaks tutvustavad  külalistele. 

TEGEVUSE TULEMUSED 

JA MÕJU 

Kuna algklassid kasvatasid juba sõnnikuusse, siis soovisid ka vanemad 

klassid omale lemmikloomi, milleks said prussakad. Nüüdseks oleme 

kinkinud oma sõpruskoolidele ja mõned meie õpilased on ka endale 

koju uued sõbrad saanud. 

Kevadel kasvatasime tomateid ja kartuleid sõnnikuusside toodetud 

biohuumusega.  

Õpilased on saanud vahetult uusi teadmisi looduse ringkäigust, selle  

haprusest ning vajadusest seda hoida. 

 

SOOVITUSED  
 

Kuna mõlemad meie lemmikud on vähenõudlikud, kuid äärmiselt 

huvitavad jälgida, siis soovitame nende pidamist teistelegi. Vajavad 

vähe ruumi ja ressursse. 

Viited illustreerivale 

materjalile  

http://pica.ee/album/26999         http://pica.ee/album/27848  

  

Mina, Annika Pikkmets, 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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