
 

  

                    

 

Haridusprogrammi „Ettevõtlik kool“ üle-eestiline edulugude konkurss „Õppimine 

on põnev!“ 

 

MAAKOND Pärnumaa 

ÕPPEASUTUS Nimi: Jõõpre Kool 

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

EDULOO ESITAJA Nimi: Ülle Haavasaar 

Amet: õppejuht 

E-post: ylle.haavasaar@jooprepk.ee 

EDULOO EESTVEDAJA(d) Nimi: Mati Sutt 

Amet: direktor 

E-post: kool@jooprepk.ee 

Nimi: Ivi Sutt 

Amet: kunsti-, käsitöö- ja kodunduseõpetaja 

E-post: ivi.sutt@jooprepk.ee 

Nimi: Reeli Jantson 

Amet: ühiskonnaõpetuse õpetaja, karjääriõpetuse ringi juhendaja 

E-post: reeli.jantson@jooprepk.ee 

KLASS/VANUSERÜHM 7.-8. klass 

TEGEVUSE ALGUS- JA 

LÕPPKUUPÄEV 

01.10. 2019 - 12.06.2020 

EDULOO PEALKIRI Jõõpre Kool 255 (1. etapp) 

TEGEVUSE EESMÄRGID JA 

SEOS ÕPPETÖÖGE 

Kuna Riikliku Arhiivi andmetel on 1766. aastal  Jõõpres esimest korda 

mainitud kooli olemasolu, siis 2020/ 21. õppeaastal tähistab Jõõpre 

Kool 255. sünnipäeva. 8. klassi noortel tuli idee hakata selleks 

tähtpäevaks varakult valmistuma ning siduda oma loovtöö läheneva 

kooli sünnipäevaga. Eesmärgiks kooliruumide ja selle ümbruse 

kaunimaks muutmine lähenevaks tähtpäevaks ning oma panuse 

andmine sellesse. Tegevuse võib jagada nelja ossa: 

1.Tüdrukud otsustasid muuta kaunimaks kodundusklassi. Nad uurisid 

ajaloolisi bordüüre, nende valmistamise tehnikaid ja kasutusalasid. 

Praktilise tööna valmis koolisümboli, öökulliga,  bordüür 

https://www.jooprepk.ee/
mailto:kool@jooprepk.ee
mailto:ivi.sutt@jooprepk.ee


 
 

 

 

kodundusklassi seintele- juhendajaks õpetaja Ivi Sutt. 

2. Noormehed otsustasid uurida kooli ajalugu ning selle põhjal 

koostada infostendi vana koolihoone juurde. Eesmärgiks oli turistidele 

lühiinfo jagamine Jõõpre Kooli ajaloost, juhendajaks kooli direktor 

Mati Sutt. 

3. Kuna vana koolihoone ümbrus vajas seoses läheneva tähtpäevaga 

korrastamist, siis liitus 8. klassiga ka EÕM Jõõpre rühm, kuhu lisaks 8. 

klassi õpilastele kuulusid veel 8 õpilast 7. klassist ning mõned 

vilistlased ja õpilased muudest klassidest. Juuni alguses alustas 

malevarühm korrastama ja uuendama kooliparki. Kooli koduleheküljel 

kutsus kooli direktor vanemaid, õpetajaid, vilistlasi ja teisi 

kogukonnaliikmeid appi pargi kujundamisele. Toodi palju erinevaid 

püsikuid- lilli, taimi, põõsaid, mis leidsid kasutust uuenenud 

koolipargis, juhendajateks direktor Mati Sutt ja õpetaja Reeli Jantson 

4. Praeguse koolihoone ümbruse korrastamine ning kaunimaks 

muutmine, kergliiklustee äärde pinkide paigaldus-juhendajateks 

õpetaja Reeli Jantson ja kooli direktor Mati Sutt. 

Kogu tegevus oli seotud järgmiste õppeainetega: 

1. ajalugu- Jõõpre kooli ajaloo uurimine, ajalooliste bordüüride 

uurimine 

2. loodusõpetus/ bioloogia- tutvumine koolipargi puude, põõsaste, 

lillede, taimestikuga 

3. kunst- infostendi kujundamine, bordüüriteostamine 

4. tehnoloogiaõpetus- 3- osalise infostendi aluse ehitamine ja 

ülespanek 

5. karjääriõpetus- võimalus praktiseerida erinevaid töid ja tegevusi 

6. matemaatika- arvutuste tegemine 

Innovaatiline on meie eduloos see, et varem ei ole Jõõpres ajalooliste 

objektide või hoonete juurde infostende ülespandud. 

 

TEGEVUSE 

LÜHIKOKKUVÕTE 

MEEDIASSE 

 max 1000 tähemärki koos 

tühikutega 

  

1. Artikkel Audru osavalla ajalehte Kodused Hääled 

EÕM rühma tööst, autor Reeli Jantson, ilmub juunis 2020 

2. Jõõpre Kool facebook: @jooprekool 

Postitus: 26.05.2020 kell 14:24 

https://www.facebook.com/jooprekool/posts/1129885944045490 

Lühikokkuvõte: Jõõpre Kool 255 (1. etapp) 

Kuna Riikliku Arhiivi andmetel on 1766. aastal  Jõõpres esimest 

korda mainitud kooli olemasolu, siis 2020/ 21. õppeaastal tähistab 

https://www.facebook.com/jooprekool/posts/1129885944045490


 
 

 

 

Jõõpre Kool 255. sünnipäeva. 

Kogu projekti idee sai alguse 8. klassi noormeeste mõttest püstitada 

vana koolihoone ette infostend kooli lühiajaloost. Noormehed 

uurisid kooli ajalugu, tegid sellest lühikokkuvõtte, mõtlesid 

kujunduse. Sellele lisandus 8. klassi tüdrukute mõte kaunistada 

kodundusklassi seinad bordüüriga. Tüdrukud uurisid ajaloolisi 

bordüüre ja kujundasid kodundusklassi bordüüriga. Kuna enamus 

8. klassi noori kuulus ka EÕM Jõõpre rühma, siis tuli mõte 

korrastada  vana koolihoone ümbrus- park ja lillepeenrad. Hiljem 

idee laienes uue koolihoone territooriumi korrastamisele ning 

lisandus kahe istepingi paigaldamine kooli kergliiklustee äärde. 

Territooriumi korrastustöid – välikorvpalliväljaku värvimine, 

sisehoovi rohimine, jalgradade puhastamine umbrohust ja prahist 

tegid õpilased ise, samuti paigaldasid ja värvisid pingid. Tore, et oli 

tehnilise teostuse juures täiskasvanud abilisi ning taimede 

annetajaid. Ka juhendajad Ivi Sutt, Mati Sutt ja Reeli Jantson 

tegid tänuväärset tööd. 

KOOSTÖÖPARTNERID Koolisisesed partnerid olid : 

1. Mati Sutt- ajaloo õpetaja, direktor (juhendaja) 

2. Ivi Sutt- kunsti-, käsitöö- ja kodunduseõpetaja (juhendaja) 

3. Reeli Jantson- ühiskonnaõpetuse õpetaja, karjääriõpetuse ringi 

juhendaja (juhendaja) 

4. Vilistlased Nora Karula ja Ako- Robi Maido- osalemine EÕM 

rühma tegevuses 

5. Vilistlane ja ettevõtja Ervin Tomson (Ertom OÜ)- abi infostendi 

karkassi paigaldusel 

6. Vilistlane ja ettevõtja Kristian Tammsaar (MTL Metall)- abi 

istepinkide karkasside keevitamisel 

7. Lapsevanem ja hoolekogu liige Viktor Iljin- abi infostendi karkassi 

keevitamisel 

8. Õpetajad Helle Kirsi ja Tõnis Türk -püsilillede annetus 

9. Kunagine koolitöötaja Maie Varblane- püsilillede annetus 

10. Ilse Paluteder- lapsevanem- püsikute annetus 

11. Andre Reklaam- infostendi materjali trükkimine 

 

TEGEVUSES OSALENUD 

ÕPILASTE ROLLID 

Kogu projekti idee sai alguse 8. klassi noormeeste mõttest püstitada 

vana koolihoone ette infostend kooli lühiajaloost. Noormehed uurisid 

kooli ajalugu, tegid sellest lühikokkuvõtte, mõtlesid kujunduse. Nad 

vormistasid materjali ka loovtööna. Sellele lisandus 8. klassi tüdrukute 

mõte kaunistada kodundusklassi seinad bordüüriga. Tüdrukud uurisid 



 
 

 

 

ajaloolisi bordüüre, kujundasid kodundusklassi bordüüriga ja 

vormistasid materjali ka loovtööks.Kuna enamus 8. klassi noori kuulus 

ka EÕM Jõõpre rühma, siis tuli mõte korrastada  vana koolihoone 

ümbrus- park ja lillepeenrad. Hiljem idee laienes uue koolihoone 

territooriumi korrastamisele ning lisandus kahe istepingi paigaldamine 

kooli kergliiklustee äärde. Territooriumi korrastustöid – 

välikorvpalliväljaku värvimine, sisehoovi rohimine, jalgradade 

puhastamine umbrohust ja prahist tegid õpilased ise, samuti paigaldasid 

ja värvisid pingid. Töö, et oli tehnilise teostuse juures täiskasvanud 

abilisi ning taimede annetajaid. 

 

TEGEVUSE TULEMUSED 

JA MÕJU 

1. Valmis infostend Jõõpre Kooli ajaloost 

2. Valmis bordüür kodundusklassi 

3. Korrastatud vana koolihoone ümbrus 

4. Korrastatud uue koolihoone ümbrus ja 2 istepinki 

Antud projekt jätkub 2. etapina 2021 suvel ning lõpeb sünnipäevapeo 

ja vilistlaste kokkutulekuga septembris 2021. Projektil on väga oluline    

kasutegur  koolile ning samuti ühtekuuluvustunde loomisele 

kogukonnas. 

 

SOOVITUSED 

 

Anda õpilastele võimalus oma ideede teostamiseks- ühest ideest võib 

kujuneda terve projekt, mis saab elluviidud ja on kasulik kogu 

kogukonnale. Oluline on täiskasvanute kaasamine ning professionaalne 

juhendamine. Koostöö on edu pant! 

 

 

  

 

Viited illustreerivale 

materjalile 

Kooli kodulehekülg: www.jooprepk.ee 

1. Pildid-2019/2020 III trimester- Loovtööde kaitsmine 

 https://drive.google.com/drive/folders/1WyHOea7qVMZRH-xU-

E80z54X0ks5DqS5 

2. Pildid- Suvi 2020 

https://drive.google.com/drive/folders/1xR6QK3qDWP-

ZLvYRZmYXwNuNyRT5EKUM 

 

 

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

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

http://www.jooprepk.ee/
https://drive.google.com/drive/folders/1WyHOea7qVMZRH-xU-E80z54X0ks5DqS5
https://drive.google.com/drive/folders/1WyHOea7qVMZRH-xU-E80z54X0ks5DqS5
https://drive.google.com/drive/folders/1xR6QK3qDWP-ZLvYRZmYXwNuNyRT5EKUM
https://drive.google.com/drive/folders/1xR6QK3qDWP-ZLvYRZmYXwNuNyRT5EKUM
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