
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, karjäärikoordinaator 

E-post: ylle62@hot.ee 

EDULOO EESTVEDAJA(d) 

Nimi: Ivi Sutt 

Amet: kunsti-, käsitöö- ja kodunduseõpetaja 

E-post: ivi.sutt@jooprepk.ee 

KLASS/VANUSERÜHM 3. kooliaste, 8. kl. 

TEGEVUSE ALGUS- JA 

LÕPPKUUPÄEV 
1. november 2018- 1. mai 2019 

EDULOO PEALKIRI Jõõpre bussipeatuse uuendamine 

TEGEVUSE EESMÄRGID JA 

SEOS ÕPPETÖÖGA 

 

Jõõpre bussipeatus oli väga halvas seisus- seinte värv koorus, 

seinad oli kohati soditud, pingid vajasid parandamist. Kuna on 

laulu- ja tantsupeoaasta, siis noored tahtsid teha midagi 

teistsugust. Jõõpre bussipeatuse uuendamine oli seotud nelja 

8. klassi õpilase loovtööga Bussiliiklus ja bussipeatused 

Eestis. Jõõpre bussipeatuse uuendamine. Bussipeatuse 

uuendamine oli loovtöö praktiline osa. Loovtöös olid lõimitud 

kunst, ajalugu, informaatika, tehnoloogiaõpetus. Ajaloo ja 

informaatikaga on seotud loovtöö teooriaosa, kunsti- ning 

tehnoloogiaoskused on näha töö praktilises osas. Töö 

valmimiseks oli võimalus anda panus ka kogukonnal, sest 

Jõõpre kaupluses oli väljapandud korjanduskast, kuhu 

inimesed said soovikorral raha panna. Kokku laekus 163eurot. 

Bussipeatuse kujundamisel kasutati rahvusmustreid ja 

arhailisi märke. Rahvusmuster on pärit Mihkli kihelkonnast- 

noortele meeldis sinine toon, mida eesti rahvariietel kohtab 

harvemini. Rahvuslikud märgid, mida kasutati, pärinevad 

Mulgimaalt ja Kihnust. Õpilased kasutasid nii lihtmotiive, 

kontuurjoontega motiive kui ka kombineeritud motiive, mille 

leidmisel oli abiks juhendaja. 

 

TEGEVUSE 

LÜHIKOKKUVÕTE 

MEEDIASSE 

max 1000 tähemärki koos 

tühikutega 

Jõõpre bussipeatus sai uue särava kuue 
 
 Otsustasime klassiõdedega teha oma 8. klassi loovtööks 
midagi teistsugust, panime pead kokku ning hakkasime ideid 
mõtlema. Üks klassiõde pakkus välja, et võiksime 
bussipeatuse üle värvida.  Meisterdasime korjanduskasti, 



mille panime Jõõpre poodi, et ka kohalikud inimesed saaksid 
bussipeatuse heakorrale ja ilusamaks tegemisele kaasa aidata. 
Annetussumma oli piisav, et selle eest värve ja vajalikke 
materjale osta. Aprilli alguses alustasimegi värvimist. Üle 
kõigi nelja külje jookseb Mihkli kihelkonna muster ning selle 
taustaks on maastik ja erinevad märgid. Alguses olime veidi 
skeptilised selle suhtes, kuidas kõik välja hakkab nägema, aga 
tänu juhendaja Ivi Sutile, kes pakkus välja erinevaid 
lahendusi, meeldib meile lõpptulemus väga. Jõõpre kooli 8. 
klassi õpilased Pille-Riin Jaaniste, Kaileen Kasemaa, Karolin 
Mets ja Mia Pransmann tänavad koos juhendaja Ivi Suti ning 
kooliperega Jõõpre kaupluse töötajaid ja kõiki lahkeid 
annetajaid. 
 
Mia Pransmann Jõõpre kooli 8. klass 

 

Ülaltoodu on lühikokkuvõte artiklist, mis ilmus Audru 

osavalla ajalehes Kodused Hääled nr 5 (82), mais 2019 

https://parnu.ee/OV/AudruOV/Audru_ajaleht/Audru-ajaleht-

2019-05.pdf 

KOOSTÖÖPARTNERID 

Koolisisesed partnerid: 

 

1. Õpetaja Ivi Sutt- töö juhendaja 

2. Direktor Mati Sutt- abi värvide hankimisel ja 

tehnoloogiaõpetusealane konsultatsioon ja juhendamine 

3. 7. kl. õpilane Miron Karula- vabatahtlik abi loovtöö 

autoritele töö praktilises teostuses 

4. Informaatika õpetaja Sten Sang- abi teoreetilise osa 

vormistamisel, loovtöö esitlus 

5. Urmas Palmaru- matemaatika õpetaja, matemaatiliste 

teadmiste rakendamine praktikas. 

 

Koolivälised partnerid olid: 

1.Jõõpre kauplus – korjanduskarbi asukoht 

2. Kooli vilistlane Ervin Tomson- abi bussipeatuse pinkide 

parandamisel 

3. Kogukond- annetajad 

 

 

TEGEVUSES OSALENUD 

ÕPILASTE ROLLID 

8. klassi õpilased Pille-Riin Jaaniste, Kaileen Kasemaa, 

Karolin Mets ja Mia Pransmann värvisid koos bussipeatuse 

seinad ja pingid, kaunistasid värvitud seinad mustrite ja 

ornamentidega. Teoreetilises osas oli ülesanded ja info 

otsimine õpilaste vahel jagatud. Prügikasti ja selle aluse 

värvisid Mia Pransmann ja Kaileen Kasemaa. Juhendaja ja 



partnerite roll oli suurem värvide hankimisel ja ideede 

väljavalimisel. 

TEGEVUSE TULEMUSED 

JA MÕJU 

 

Tööle püstitatud eesmärgid said täidetud. Tänu loovtöö 

praktilisele osale on Jõõpre bussipeatus uuendatud ning selle 

väljanägemine oluliselt muutunud. Töö tulemus on nähtav 

kõikidele, kes ootavad bussi või sõidavad Jõõprest läbi- 

selline värviküllane ja pilkupüüdev kujundus ei saa kellelegi 

märkamata jääda. Möödasõitjad vahel isegi peatuvad hetkeks, 

et jäädvustada end uhke bussipeatuse taustal. 

 

SOOVITUSED 

 

Noored soovitavad sellist tegevust ka teistele eakaaslastele, 

kuna tulemus on rahuldustpakkuv. Kahjuks kõik ei oska 

noorte tööd väärtustada- ikka esineb aeg-ajalt prügi 

mahaviskamist või seinte sodimist. 

Viited illustreerivale 

materjalile 

 

Pildimaterjal töö teostamisest ja tulemusest : 

https://drive.google.com/drive/folders/1XLv7e597ib7Rq63Uu

J8Pn3tBEAlT7apG 

 

Mina, Ülle Haavasaar, 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. 


