
 

  

                    

 

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: Ivi Sutt 

Amet: kunsti, käsitöö ja kodunduse õpeataja 

E-post: ivi.sutt@jooprepk.ee 

EDULOO KATEGOORIA 

(vali 1) 

Parim koostöötegu 

 

 

KLASS/VANUSERÜHM  3. kooliaste, 8. klass 

 

TEGEVUSE ALGUS- JA 

LÕPPKUUPÄEV 

Oktoober 2020- juuni 2021 

EDULOO PEALKIRI  

Seinamaaling 

TEGEVUSE EESMÄRGID JA 

SEOS ÕPPETÖÖGA 

Kuna 1766.aastal on Jõõpres esimest korda mainitud kooli olemasolu, 

siis käesoleval aastal tähistab Jõõpre Kool oma 255.sünnipäeva. Juba 

eelmisel õppeaastal alustasime valmistumist selleks tähtpäevaks. 

Õpilaste loovtööde raames kujundati kooli õppeköögi seinad, korrastati 

vana koolihoone ümbrust, valmis tahvel kooli ajaloo ülevaatega. 

Jõõpre Kooli moodustavad põhikool, Lavassaare Lasteaed, Jõõpre 

Lasteaed ja Aruvälja Lasteaed- seetõttu otsustati käesoleval õppeaastal 

teha kooli sünnipäevaks jätkutööna seinamaaling Lavassaare Lasteaia 

territooriumil olevale kõrvalhoonele. 

Töö teostamise käigus täiustusid järgmised õpilaste üldpädevused: 

kultuuri- ja väärtuspädevus,  sotsiaalne ja kodanikupädevus, 

enesemääratluspädevus, õpipädevus, suhtluspädevus ja 

ettevõtlikkuspädevus. Töö võimaldas lõimingut kunsti, ajaloo ja 

informaatika vahel. Töö teostasid 4 tüdrukut 8. klassist loovtööna. Töö 

juhendajaks oli kunstiõpetaja Ivi Sutt. Mõtte teha Jõõpre Kooli 

Lavassaaare Lasteaia kõrvalhoone seinale maal, andis Jõõpre Kooli 

direktor Mati Sutt, kuna ta on ka lasteaedade direktor ja hoolitseb 

lasteaedade territooriumide ning hoonete korrasoleku eest. Töö 

teostamise ajal olid tüdrukud väga iseseisvad ning vajasid pisut 



 

 

juhendaja abi enne töö alustamist. Juhendaja jäi väga rahule neidude 

initsiatiivi ja leidlikkusega. Loovtööna pälvis Seinamaaling 

hindamiskomisjonilt maksimumpunktid ning 2 lisapunkti 

innovaatilisuse ja põhjaliku teostuse eest. Huvi seinamaalingu vastu on 

suur. 

 

TEGEVUSE 

LÜHIKOKKUVÕTE 

MEEDIASSE 

 max 1000 tähemärki koos 

tühikutega 

  

SEINAMAALING Lavassare Lasteaia kõrvalhoone seinal 

Töö teostasid Bia-Lotta Toomast, Florence Loore Ritso, Delia Saarman 

ja Angela Palu. Töö juhendajaks oli kunstiõpetaja Ivi Sutt. Mõtte teha 

seinamaaling andis Jõõpre Kooli direktor Mati Sutt. Ta on ka 

lasteaedade direktor ja hoolitseb lasteaedade korrasoleku eest. 

Kunstihuvilistele tüdrukutele meeldis see mõte väga ja nad haarasid 

härjal sarvist....Tüdrukud on kõik kunstiringi õpilased ning väga 

andekad ja töökad. Algselt oli see pind  kole, pragudega krohvitud sein, 

suurusega 2x 10 meetrit. Nüüd kaunistab seina tõeliselt suur ja võimas 

maal, mida pole pildilt võimalik hoomata- seda peaks kindlasti 

tegelikkuses nägema.  

Maali kavandades tuli arvestada mitmete asjaoludega: sobivust kohaga, 

et tulemus   meeldiks lasteaialastele, et endalgi oleks huvitav ja põnev, 

et maaling ei oleks liiga lihtne. 

Innustust saadi ka tutvudes seinamaalingutega üle Eesti (see oli üks osa 

teooriast loovtöös). Nelja õpilase kavanditest pandi kokku ühine, mida 

ka töö käigus muudeti.  Töö esitas suuri väljakutseid- oli vaja 

koostööoskust, töö maht oli suur- esimest korda maaliti seinale, aja 

planeerimine seoses ilmastiku ja koroonaga. Õpilased töötasid 

uskumatult palju iseseisvalt, õpetajal oli vaja vaid veidi selgitada töö 

teostamise järjekorda, mõningaid nippe, kuidas tööd lihtsustada. Kuna 

loovtöö on seotud maalimise, kompositsiooni ja värvusõpetusega, said 

autorid ainealaselt (kunst) kindlasti juurde palju teadmisi ja praktilise 

töö kogemusi, kuidas teha suurt seinamaalingut. Tulemus on 

innovaatiline- see on lähikonnas suurim ja kauneim seinamaaling. 

Autorid on ise väga uhked oma töö tulemuse üle. 
 

KOOSTÖÖPARTNERID  1. MTÜ Audru Lastelaagrid- sponsorraha 210 eurot 

2. Caparoli Profikeskus Pärnus, Marko Luhaoja- värvid 

soodushinnaga 

3. Mati Sutt- kooli direktor- värvide transport 

4. Romet Luuk- informaatika õpetaja, abi teoreetilise osa 

vormistamisel 

TEGEVUSES OSALENUD 

ÕPILASTE ROLLID  

Õpilaste poolt teostatud eeltööd: 

1.Seina puhastamine veega 

2.Seina kruntimine kontsentraadiga 

3.Kavandite tegemine 

Õpilaste poolt teostatud praktiline töö: 



 

 

1. Vee, maa ja taeva piiri värvimine põhivärvidega (Muresko 

värvid) 

2. Suuremate detailide joonistamine värve segades- pilved, puud, 

päike, põõsad 

3. Väiksemate detailide joonistamine-loomad, linnud, taimed jms 

TEGEVUSE TULEMUSED 

JA MÕJU 

Valmis lähikonnas suurim ja pilkupüüdvaim seinamaaling. 

Maaling oli kingituseks kevadel Lavassaare Lasteaia lõpetanud 

koolieelikutele. 

 

SOOVITUSED  

 

1. Katsetada kodukohas võimalusel seinamaalinguid, et muuta 

ümbritsev elukeskkond pilkupüüdvamaks 

2. Olla julge sponsorite ja toetajate leidmisel 

3. Valida loovtöö teema ja valdkond nii, et see oleks seotud sinu 

ande ja hobiga 

4. Olla julge oma ideede teostamisel 

Viited illustreerivale 

materjalile  

Fotod töö teostamisest, loovtöö kaitsmisest, loovtööde 

hindamiskomisjoni tööst seinamaalingu vaatlemisel Jõõpre Kooli 

koduleheküljel: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1aZbRWGtUwZ0gVvqNP_

nq-QtTa3Gm-R_3 

 

Artikkel Audru osavalla ajalehes: 

https://parnu.ee/OV/AudruOV/Audru_ajaleht/Audru-ajaleht--2021-

05.pdf 
 

 

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. 
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