
 

  

                    

 

Haridusprogrammi „Ettevõtlik kool“ üle-eestiline edulugude konkurss 

„Õppimine on põnev!“ Palun täitke tabeli lahtrid võimalikult konkreetselt! Sõna „tegevus“ 

võtab kokku erinevad võimalikud eduloo vormid – tund, projekt jms. Lahtrites olevad punased 

kommentaarid aitavad kõik olulise kirja panna. Punasega kirjutatud tekst asendage sobiva infoga ja punane 

kustutage. Palun kirjutada nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik ☺  

 

MAAKOND Pärnumaa 
ÕPPEASUTUS Nimi: Pärnu Ülejõe Põhikool 

Koduleht: http://www.ylejoe.parnu.ee/ 
EDULOO ESITAJA Nimi: Talvi Kaja 

Amet: Arendusjuht 
E-post: talvi@ylejoe.parnu.ee 

EDULOO EESTVEDAJA(d) Nimi: Laine Lusik, Ave Ermus, Agnes Tambet 
Amet: vene keele õpetaja, saksa keele õpetaja, soome keele õpetaja 
E-post: 

KLASS/VANUSERÜHM  5. ja 7. klassid 
TEGEVUSE ALGUS- JA 
LÕPPKUUPÄEV 

18.-22. märts 

EDULOO PEALKIRI B-võõrkeelte nädal 
TEGEVUSE EESMÄRGID JA 
SEOS ÕPPETÖÖGA 

 Tutvustada Ülejõe Põhikoolis õpitavaid B-võõrkeeli ja aidata 5. 
klasside õpilastel langetada otsus, millist B-võõrkeelt hakata õppima 
6. klassis. Tutvustajateks on 7. klassid, kes näitavad juba oma B-
võõrkeele oskust ja kinnistavad õpitut või saavad lisaks uusi teadmisi. 
Et õpilased mõistaksid, mida neile annab võõrkeele oskus, missugused 
maailmad avanevad. 

● saksa keelt tutvustas 16 ülesandejaama (16 liidumaad) 
läbimise võistlusmäng “Deutschlandreise”. 
Jaamakorraldajateks olid 7. kl õpilased. Oli vaja ära tunda 
saksa leiutisi, automarke, muinasjutte, vaadata videosid, 
lahendada puslet. Kõik osalejad said maiustada Haribo 
kommidega ja parimad võistkonnad auhinnatud Saksa 
Suursaatkonnast saadetud meenetega. 

● soome keelt tutvustas elav soomlane Soome Seltsist; Soome 
Instituudist õppekomplekt “Soome keel selgeks 6 minutiga”. 
Seitsmendikud jagasid omi mõtteid, miks nad soome keelt 
kunagi õppima hakkasid; lisaks Sibeliuse muusikat ja Fazeri 
komme 

● vene keelt tutvustas kõigepealt venekeelne laul seitsmendike 
esituses, 7. klasside õpilased tutvustasid vene keele tähestikku, 
õpiti ära eesti ja vene keeles olevad sarnased sõnad, räägiti 
Venemaa ajaloost ning õpilased mängisid kahooti kuuldud info 
põhjal 

● toimus lõiming eesti keelega, kirjandusega, geograafiaga, 
ajalooga, muusikaga, kunstiõpetusega, informaatikaga, 
matemaatikaga 



 
 

 

 

TEGEVUSE 
LÜHIKOKKUVÕTE 
MEEDIASSE 
 max 1000 tähemärki koos 
tühikutega 
  

Tule ja puuduta Saksamaad mängides “Deutschlandreiset”. 
Maitse ja omanda soome keel 6 minutiga.  Laula üks venekeelne laul 
ja joonista vene tähestikku. 

KOOSTÖÖPARTNERID  ● Tartu Katoliku Kooli saksa keele õpetaja  Maive Meister, 
mängu “Deutschlandreise” autor 

● Pärnu Linnavalitsus rahastas saksa keele mängu renti 
● Pärnu Soome Seltsi juhatuse liige pr Sirkka Linder 

● Soome Keele Instituut rahastus ja õppekomplektid “soome 
keele selgeks 6 minutiga” 

● muusikaõpetaja Anu Tilk õpetas selgeks venekeelsed laulud 

● vene keele õpetaja Aira Tammisto rääkis Venemaa ajaloost ja 
maailma keeltest 

TEGEVUSES OSALENUD 
ÕPILASTE ROLLID  

● soome keele näidistunnis said 5. klassi õpilased kohe katsetada 
uusi teadmisi õppekomplekti abiga, aktiivselt küsimusi esitada 
ja keeleõppe üle arutleda 

● saksa keele mängu igas ülesandejaamas vastutas 7. klassi 
õpilane ülesande vahendite korrasoleku ja ülesande täitmise 
eest. Samal ajal oli ta valmis vastama 5. klassi õpilaste 
küsimustele saksa keele ja keelevaliku kohta. 

● 7. klassid tutvustasid 5. klasside õpilastele vene keelt läbi 
muusika  

TEGEVUSE TULEMUSED 
JA MÕJU 

● Koolis toimunud saksa keele mängu järgselt oli õpilastel väga 
suur huvi osaleda Goethe Instituudi korraldatud 
võistlusmängus “Autobahn”, kus meie kooli viiendikud 24 
võistkonna seast I koha saavutasid. Seega olid koolimängus 
saadud teadmised kohe väga kasulikud. 

● õpilaste valikud õppeaastaks 2019/2020 b-võõrkeele osas: 
vene keel - 67 õpilast; saksa keel - 8 õpilast ja soome keel - 25 
õpilast 

 
SOOVITUSED  
 

● Soome keele tundi saab veel vaheldusrikkamaks arendada, 
kasutades rohke keelemänge, lastele sobivat muusikat ja 
videoklippe (nt. Soome looduse jm. kohta). 

● Mäng “Deutschlandreise” on väga sobiv just b-võõrkeele 
valiku tegemiseks, aga miks mitte ka juba saksa keelt 
õppivatele õpilastele, et tutvustada Saksamaad, keelt ja 
kultuuri. Igal koolil võiks selline õppemäng endal olemas olla. 

Viited illustreerivale 
materjalile  

● saksa keele üritus: 
https://photos.app.goo.gl/Ki9rgD2ozmNgN38T6 

● võõrkeeltenädala blogi: 
https://sites.google.com/ylejoe.parnu.ee/voorkeeltenadal2019 

 

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. 

 

 


