
 

  

                    

 

Haridusprogrammi ETTEVÕTLIK KOOL üle-eestiline edulugude konkurss 

„Õppimine on põnev!“ 2021 

 

MAAKOND Pärnumaa 

ÕPPEASUTUS Nimi: Jõõpre Kool 

Koduleht: www.jooprepk.ee 

Kas õppeasutus on Ettevõtliku Kooli võrgustiku liige)? JAH 

 

EDULOO ESITAJA Nimi: Ülle Haavasaar 

Amet: õppejuht 

E-post: ylle.haavasaar@jooprepk.ee 

EDULOO EESTVEDAJA(d) Nimi: Helle Kirsi 

Amet: eesti keele ja kirjanduse õpetaja 

E-post: helle.kirsi@jooprepk.ee 

EDULOO KATEGOORIA 

(vali 1) 

Ettevõtlik haridustegu 

 

 

KLASS/VANUSERÜHM   

3. kooliaste, 8. klass 

TEGEVUSE ALGUS- JA 

LÕPPKUUPÄEV 

Oktoober 2020-juuni 2021 

EDULOO PEALKIRI Lauamäng „Endla“ 

 

TEGEVUSE EESMÄRGID JA 

SEOS ÕPPETÖÖGA 

Lauamäng „Endla“ valmis vajadusest teatrialase info järele, kuna 

Jõõpre kooli õpilased on juba aastaid olnud aktiivsed ja edukad 

teatriviktoriinidel osalejad ning nõudlus materjali järele, kust õppida, 

oli suur. 

Lauamäng aitab mänguliselt arendada ja kinnistada teadmisi kõige 

kohta, mis puudutab meie koduteater Endlat, teatrimõisteid ja 

teatrikultuuri üldse ning paneb lapsed loovülesandeid loominguliselt 

lahendama. Lauamängu tegemine hõlmas mitmeid õppeaineid: 

ajalugu, kirjandus, kunst, tehnoloogiaõpetus- puidutöö, kodundus 

(kokandus), arvutiõpetus. Jõõpre kooli õpilasesindus on suvelaagris 

lauamängu juba mänginud ja selle põnevaks ning arendavaks kiitnud. 

Antud töö koostamisega arenesid nii õpilase kultuuri- ja 

väärtuspädevus,  sotsiaalne ja kodanikupädevus,  õpipädevus, 

suhtluspädevus, ettevõtlikkuspädevus kui ka digipädevus. 

Töö koostamisse oli kaasatud veel 4 õpetajat Jõõpre Koolist ning 1 

õpilane 8. klassist. 

Teatriteemalise lauamängu idee on igati innovaatiline, sest taolist 

mängu pole Endla teatrist koostatud. 



 

 

Loovtööna teenis lauamäng hindamiskomisjonilt maksimum punktid, 

lisaks veel 2 lisapunkti töö innovaatilisuse eest. 

 

TEGEVUSE 

LÜHIKOKKUVÕTE 

MEEDIASSE 

 max 1000 tähemärki koos 

tühikutega 

  

Lauamäng „Endla“ valmis vajadusest teatrialase info järele, kuna 

Jõõpre kooli õpilased on juba aastaid olnud aktiivsed ja edukad 

teatriviktoriinidel osalejad ning nõudlus materjali järele, kust õppida, 

oli suur. Kuna Andria Lubja on suur teatrihuviline, siis õpetaja pakutud 

lauamänguidee vaimustas teda väga. Kõigepealt töötas Andria läbi 

Endla teatri ajaloo, teatrimõisted ja koostas küsimused. Koos juhendaja 

Helle Kirsiga valiti välja sobivad küsimused. Et kõik oleks faktiliselt 

õige, palus juhendaja kindluse mõttes kõik Endla dramaturgidel Anne-

Ly Soval ja Ott Kiluskil üle kontrollida.  

Lauamängus on kasutatud nn Endla teatri värve: punane, valge, must ja 

hall. Andria kutsus värvitöödele appi klassiõe Delia Saarmani, kes oli 

lahkesti nõus abistama ja maalis mängualusele teatrilaeva.  

Mängukaartide kujundamisel oli jällegi vaja spetsialisti abi, kuna koolis 

puudub vajalik arvutiprogramm. Siin ulatas abikäe Endla teatri 

reklaamikujundaja Ilona Rääk, kes selle tööga aitas.  

Kaartide kujundamiseks ja väljatrükkimiseks vajaminev raha saadi 

emadepäeva tortide veebioksjonilt. Ka siin soovis klassiõde appi tulla 

ning Andria ja Delia valmistasid ja kaunistasid tordid õpetaja Helle 

Kirsi juhendamisel. Enampakkumisel müüdi ära 5 torti ja teeniti 70 

eurot.  

Lauamäng koosneb ühest reeglikaardist, 88 küsimus- ja 12 

loovülesandekaardist ning käsitööna valminud mängualusest, 

nuppudest ning täringutest. Mängukarbid valmisid puutöötunnis.  

Õpilane valmistas kaks mängukomplekti, millest üks jääb kooli 

õppevahendiks ja teise soovis ta kinkida 23. oktoobril Endla teatri 110. 

sünnipäevaks, et mängust saaksid osa ka teised teatrihuvilised.  Kuna 

lauamäng on ainulaadne, siis soovisid nii Pärnu Postimees kui Eesti 

Televisioon seda üleandmist kindlasti ka kajastada.  

 

KOOSTÖÖPARTNERID  Koolivälised koostööpartnerid: 

1.Endla teatri  dramaturgid Anne-Ly Sova ja Ott Kilusk- koostatud 

küsimuste- vastuste  üle kontrollimine 

2. Endla teatri reklaamikujundaja Ilona Rääk- koostöö arvutiprogrammi 

mängukaartide kujundamisel 

Koolisisesed koostööpartnerid: 

1. Delia Saarmann- abi lauamängu kujundamisel, tortide 

valmistamisel ja kaunistamisel 

2. Kunstiõpetaja Ivi Sutt- abi lauamängu kujundamisel 

3. Huvijuht Liis Künnapas- abi oksjoni läbiviimisel 

4. Tehnoloogiaõpetuse õpetaja Tõnis Türk- abi  

mänguelementide loomisel 

5. Kooli direktor Mati Sutt- koostöö materjalide hankimisel 

6. 6 õpilasesinduse liiget- lauamängu katsetamine Jõõpre Kooli 

ÕE suvelaagris 



 

 

TEGEVUSES OSALENUD 

ÕPILASTE ROLLID  

Kuna Andria Lubja on suur teatrihuviline, siis õpetaja pakutud 

lauamänguidee vaimustas teda väga. Kõigepealt töötas Andria läbi 

Endla teatri ajaloo, teatrimõisted ja koostas küsimused. Koos juhendaja 

Helle Kirsiga valiti välja sobivad küsimused. Andria kutsus 

kujundamistöödele appi klassiõe Delia Saarmani, kes oli lahkesti nõus 

abistama ja maalis mängualusele teatrilaeva. 

Andria ja Delia valmistasid ja kaunistasid tordid õpetaja Helle Kirsi 

juhendamisel. Enampakkumisel müüdi ära 5 torti ja teeniti 70 eurot.  

Mängukarbid valmistasid õpilased tehnoloogiaõpetuse puutöötunnis.  

 

TEGEVUSE TULEMUSED 

JA MÕJU 

Loovtöö eesmärk koostada lauamäng „Endla“ sai täidetud. Õpilane 

valmistas kaks mängukomplekti, millest üks jääb kooli õppevahendiks 

ja teise soovis ta kinkida 23. oktoobril Endla teatri 110. sünnipäevaks, 

et mängust saaksid osa ka teised teatrihuvilised. 

Lauamäng abistab nii Jõõpre Kooli õpilasi kui ka teatrihuvilisi Pärnu 

teater Endla ajaloo tundmaõppimisel. 

 

 

SOOVITUSED  

 

1.Teha tihedat koostööd organisatsiooniga, mille ajaloost lauamäng 

valmib. 

2. Ajaloo uurimisse kaasata suurem hulk õpilasi 

3. Julgelt korraldada oksjone vajaminevate rahaliste vahendite 

hankimiseks 

Viited illustreerivale 

materjalile  

Pildigalerii lauamängust, oksjoni tortide valmistamisest, valminud 

tortidest ning loovtöö kaitsmisest Jõõpre Kooli koduleheküljel: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xMMnJ3wmnIOCijz8j4vu

CuDRqlB4hfZH 

 

 

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  Edulugu loetakse saadetuks, kui saate 

vastavasisulise vastuskirja. 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xMMnJ3wmnIOCijz8j4vuCuDRqlB4hfZH
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xMMnJ3wmnIOCijz8j4vuCuDRqlB4hfZH
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