
 

  

                    

 

Haridusprogrammi ETTEVÕTLIK KOOL üle-eestiline edulugude konkurss 

„Õppimine on põnev!“  

Käesoleval aastal on osalema oodatud ka kõik noored ja lapsevanemad, kellel mõni 

põnev lugu rääkida!  

Kategooriad: Parim koostöötegu; Noorte algatus; Ettevõtlik haridustegu 

Lahtrites olevad sinised kommentaarid on abimaterjaliks, mis aitavad kõik olulise kirja panna, kommentaarid 

kustutage. Kui on soovi, võib ankeedile kohe lisada ka video      . 

MAAKOND Pärnumaa 
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EDULOO KATEGOORIA 

(vali 1) 

Noorte algatus 

 

 

KLASS/VANUSERÜHM  6. klass 

EDULOO PEALKIRI  

„Mälestuskivid Vändras ja Vändra lähiümbruses“ 

KIRJELDA EDULOO 

TEGEVUST, KES OLI 

KAASATUD, MIKS TE SEDA 

TEGEMA HAKKASITE JMS 

Ettevõtmise sisuks oli ühine töö kodukoha mälestuskivide 

puhastamisel, nende kohta uute teadmiste kogumine ning korrastatud 

mälestiste tutvustamine esmalt klassikaaslastele ja võimalusel teistele 

huvilistele. 
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Kooli projektinädalal said õpilased ise valida oma klassi projekti 

teema. Eelmise õppeaasta lõpus oli klass üheskoos puhastanud üht 

vändralaste jaoks olulist mälestuskivi. Sel korral pakkus Andra 

Sherilyn välja, et puhastataks mälestuskive, aga neid võiks olla 

rohkem kui üks. Projekti pealkirjaks sai „Mälestuskivid Vändras ja 

Vändra lähiümbruses“.  

 

Projekt on õppetööga tihedalt seotud. Tegevus toimus kooli 

projektinädala ajal, aga ettevalmistuste ja planeerimisega alustati 17. 

mail. Projekti käigus sai kasutada kõigis õppeainetes juba omandatud 

teadmisi ja koguda uusi kaugema ja lähema ajaloo kohta. Näiteks 

saadi projektivälise teadmisena aimu sellest, kuhu kiriku kellamehed 

vanasti märkmeid tegid. 

 

 17.05. Projekti teema valimine. 

 17.05. Kirjavahetus esimese võimaliku koostööpartneriga - Põhja-

Pärnumaa Vallavalitsuse keskkonnaspetsialistiga. 

 21.05. Koostööprojekti registreerimine koolis. 

 21.05. Mälestusmärkide loendi saamine Põhja- Pärnumaa 

Raamatukogult. 

 21.05. Vändra Kultuurimajalt sisendiks infolehe "Vaatamisväärsused 

Vändras" saamine. 

 24.05. Viie puhastatava mälestusmärgi valimine: 

 - Koidula mälestuskivi, 

 - J. V. Jannseni sünnikivi,  

 - Jannseni laulupeo kivi – pargis 

 - Vabadussõja ausammas – aiapostid ja kivi alumine osa 

 - Suur Memento kivi hiies – Rahvas ei unusta 

 27.05. Koostööpartnerina lisandub Vändra Naisselts, puhastatavate 

objektide nimistusse lisandub kuues mälestuskivi Lilli Suburgile. 

 02.06. Klassis esineb valla keskkonnaspetsialist, kes toob õpilastele 

töövahendid ja selgitab nende kasutamist. 

 03.06. Muuseumipäev "Asja mitu elu".  

 04.06. Tutvumine mälestuskividega, töövahendite valik, objekti 

esmane pildistamine, esimesed puhastustööd. 

 07.06. Puhastustööd jätkuvad. 

 08.06. Puhastustööd jätkuvad (vajadusel). Puhastatud objekti 

pildistamine. Kultuuriuuringud ja materjali kogumine Vändra 

raamatukogus. 

 09.06. Kokkuvõtte koostamine fotomaterjali ja raamatukogust 

kogutud  teabe põhjal. Esitlus Teamsi keskkonnas: 6. a klassi 

töörühm, Failid, kaust "Mälestuskivide projekti kokkuvõtted". 

 10.06. kell 10.00 - 12.00 tutvumine kuue 6.a klassi poolt puhastatud 

mälestuskiviga. Iga kivi juures esitab töörühm suulise tutvustuse. 

 Vanemad, pereliikmed ja koostööpartnerid on oodatud kultuurilisest 

ringkäigust osa saama. Ringkäik algab J.V.Jannseni sünnikohta 

tähistava mälestuskivi juurest.  

Ringkäigu alguses tutvustab Andra Sherilyn enda ettevalmistatud 

Navicup keskkonna äppi “Mälestuskivid Vändras”. 

 

Projektitöö arendas koostöö- ja meeskonnatöö oskust, vastutuse 

võtmise ja jagamise oskust, probleemide lahendamise oskust, kõige 

rohkem aga suhtlemise ja aja planeerimise oskust.  



 

 

 

Projekti käigus puhastasid õpilase 6 mälestuskivi, 2 neist koos 

piirdeaedadega. Uuriti puhastatavate mälestuskivide ajalugu, koostati 

objektide kohta slaidiesitlused. Lilli Suburgi tegevusest rääkis 

õpilastele  Vändra Naisseltsi juht Eha Tamm. Vanadel fotodel 

jäädvustatud Vabadussõja mälestussamba ajalugu tutvustas õpilastele 

Jüri Kallasmaa. Projektinädal lõppes kultuuriloolise rattaringiga, mille 

peatuspunktides tutvustasid töörühmad kaaslastele mälestuskivide 

ajalugu.  

Puhastatud objektidest valmis Navicup keskkonnas kaart 

mälestuskivide fotode ja lühitutvustustega. Kaart on avalikuks 

kasutamiseks veebilehel www.navicup.com    

 

Õpilased said ise valida oma klassi projekti teema, ise otsustada, 

millised mälestuskivid korrastada ja ise loosida töörühmad. 

Rühmaliikmed pidid tegema koostööd, ülesannete jaotust ja aja 

planeerimist korraldas rühm ise. Kõik töörühmad puhastasid 

mälestuskivi, kogusid selle kohta informatsiooni, koostasid 

kokkuvõtte  ja tutvustasid tehtud tööd kaaslastele ning külalistele. 

Oma kätega sai ära tehtud midagi sellist, millest on kasu kõigile 

kogukonna liikmetele. Õpilased ise hakkasid projekti tulemusena 

kodukandi mälestusmärke rohkem märkama ja väärtustama. Tore oli 

see, et toetajaid ja aitajaid tuli projekti käigus juurde. Projekti lõpuks 

said 6. a klassi õpilastest pärandvaderid ja sügisel võib loota, et tundi 

tuleb esinema ajaloolane. Ühiselt otsustati, et teematund võiks tulla 

metsavendlusest. Vändra Gümnaasiumi 6.a klassi projekt on 

väärtuslik, sest see on lugu õpilaste julgest algatusest ja idee 

arendamisest kõigile silmaga nähtava tulemuseni. 

 

 

TEGEVUSE 

LÜHIKOKKUVÕTE 

MEEDIASSE 

 max 1000 tähemärki koos 

tühikutega 

Vändra Gümnaasiumi 6.a klass valis kooliaasta lõpuprojektiks 

mälestuskivid, mis asuvad Vändras ja lähiümbruses. Kuus 

mälestuskivi jagasime ära nelja töörühma vahel. Projekti raames 

puhastasime valitud mälestised ja nende piirdeaiad ning uurisime, 

kelle auks mälestuskivid püstitati. Projekti võtsime kokku oma tööd 

tutvustava kultuuriloolise rattaringiga, kuhu tulid kokkuvõtteid 

kuulama “Valla Teataja” toimetaja, meie valla keskkonnaspetsialist ja 

lapsevanem. Täpsemalt rääkis Lilli Suburgi mälestuskivist 

Vändra Naisseltsi juht. Vabadussõjas langenute mälestussambast 

jutustas ja näitas pilte Jüri Kallasmaa. Projekti kuus mälestuskivi on 

nähtaval äpis Navicup. Meie klassi poolt algatatud talgud sobisid 

kokku Pärandvaderite liikumise ideega. Ka meist said 

pärandvaderid. Soovitame samasuguseid ettevõtmisi, sest korrastamist 

ootavaid mälestuskive on kõigis asulates. 

 

 

MIS TE SELLE 

TEGEVUSEGA 

SAAVUTASITE? 

Püstitatud õppeesmärgid saavutati, isegi rohkem, projekti kaart 

Navicup keskkonnas on avalik ja kõik saavad seda kasutada. Selleks 

tuleb minna veebilehele www.navicup.com    

Meid üllatas, et toetajaid ja meie tööst huvitatud inimesi tuli järjest 

juurde. Saime palju kiita. Meist said projekti lõpuks pärandvaderid, 

need on lapsed või noored, kes on huvitatud kultuuripärandi 

hoidmisest. Otseselt võttis projektist osa 20 õpilast ja 9 täiskasvanud 

toetajat. Kaudselt said sellest osa meie pereliikmed, hinnanguliselt 40 
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või enam inimest, kokku osales otse ja kaude ligikaudu 80 inimest. 

Projektinädalat kokkuvõtval kultuuriloolisel rattaringil oli kohal 

ajakirjanik Põhja-Pärnumaa valla ajalehest. Võib loota, et peale 

ajalehe ilmumist tuleb Vändra mälestuskividest huvitatud inimesi 

juurde ja nad kõik saavad kasutada meie äppi. 

 

 

Viited illustreerivale 

materjacalile (sh video) 

 

Jannseni sünnikivi link  

Jannsen laulupidude algataja link  

Koidula mälestuskivi link  

Suburgi mälestuskivi link  

Vabadussõjas langenute mälestusmärk link  

Rahvas ei unusta link  

Väike fotokokkuvõte puhastustalgutest link  

Projekti kaart Navicup keskkonnas on kättesaadav veebilehel  

www.navicup.com    

Otsida kaardilt Vändra, valida “Mälestuskivid Vändras”, valida “Ava 

kaart”  

Esimene talgutöö juunis 2020 

https://www.facebook.com/vandragymnaasium/posts/4172033689480

954 

 

 
 

Meie, Mia Saar ja direktor Marget Privits nõustume 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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