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KOLMAPÄEVAST PÜHAPÄEVANI 

K  15.04.. Toimub e-õpe 

 13.–19. aprill 3.–5. kl matemaatika-

võistluse "Kaval-Ants" III voor 

  13.–17.apr kl 11.00 TÜ videoloengute 

nädal 

 14.apr–4.mai 7.–8. kl loodusvõistlus 

"Loogiline loodusteadus" 

N  16.04 16.–18. aprill 1.–3. kl matemaatika-

võistluse "Jänku-Juta" III voor 

 16.apr–8.mai kl 14.30 Vint.ee 

gomoku kevadsari koolinoortele 

E  20.04 Kevadvaheaja algus 

P  26.04 Kevadvaheaja lõpp 

 

TÄNU TEGIJAILE! 

Mari Ausmees ja Varsakabi – lõbusa laulu-

video loomise eest, mis purustas mitmed 

Facebooki koolilehe selle aasta rekordid. 

Inge Vahter, Cathrin Benita Poopuu –  õpi-

laste suurepärase juhendamise eest 2020. 

aasta õpilaste teadustööde riiklikuks 

konkursiks. 

 

ÕNNITLEME! 

Kristin Poopuu (7.B) – I preemia õpilaste 

teadustööde riiklikul konkursil põhikooli 

astmes. 

Merit Matt (9.B) – II preemia õpilaste teadus-

tööde riiklikul konkursil põhikooli astmes. 

Lisete Vahu ja Liisa Viljaste (8.A) – 

III  preemia õpilaste teadustööde riiklikul 

konkursil põhikooli astmes. 

 

VAHEAJAST ja ÕPPETÖÖST 

Õppetöö ja vaheajaga on tekkinud mitmed küsi-

mused. Alljärgnevas on kokkuvõte hetketead-

miste põhjal. Kui riigis olukord muutub, anname 

teada. 

Aga hetkel: 

• Vaheaeg on 20.– 26. aprillini kõigile klassidele. 

• 12. klassi õppetöö on üldiselt lõppenud vahe-

ajaks, kuid vajadusel võib tegutseda veel 

30.  aprillini. 30. aprilli kuupäevaga on ka nende 

kursuse- ja kooliastmehinded välja pandud, ka 

inglise keel. Mais õpivad 12. klassid eesti keelt ja 

matemaatikat (tõenäolised riigieksamid). 

• Üleminekueksameid ja 9. klassi lõpueksameid 

ei toimu. 

• 1.–11. klass jätkavad tunniplaaniliselt esialgu 

2. juunini (ka 9. klassid). 

• Eriolukorra kursuse- ja trimestrihinnetes võib 

kasutada hindeid A ja MA. 

 

• Uurimistööde ja loovtööde tähtajad on hetkel 

muutmata. 

 

 Marek Schapel, õppealajuhataja 

 

VÄHEKE VÄÄRTUSTE 

VÄÄRTUSTAMISEST 

Tundub, et seni on Eesti koolis peetud kõige olu-

lisemaks teadmiste edastamist, mitte isiksuse 

kasvatamist. Eriti valus on seda kogeda üha 

kasvavate HEV-õpilastega maailmas. Praegused 

õppekavad küll räägivad pädevustest, kujun-

davast hindamisest, väärtuspõhisest ja väljundi-

põhisest õpetamisest, aga vanad uskumused on 

rasked muutuma. Seega peavad teadmiste kõrval 

tähtsaks muutuma ka oskused ja hoiakud.  

Ent kui oskustega osatakse veel midagi peale 

hakata, siis hoiakute mõistmisel ja käsitlemisel 

valitseb praegu suur ebakindlus ja segadus. 

Kuidas teha nii, et haridusdokumentides kirjas 

olev ka tegelikult ellu jõuaks? Mil määral 

tänane Eesti kool teostab pädevuspõhist õpet? 

Kas vajame teistsugust koolide tulemuslikkuse 

hindamise mudelit? Kuidas tuleks õpetajaid 

koolitada, et nad suudaksid toetada õpilaste 

pädevuste kujunemist, mitte ei piirduks vaid 

teadmiste edastamise ja kontrollimisega? Milli-

seid õppemeetodeid tuleks koolis kasutada, et 

toetada väärtuskasvatust ja pädevuste kuju-

nemist? Mismoodi aitaks õpilaste enesehinda-

mine ja individuaalne tagasisidestamine suu-

rendada õpilaste õpihimu ja koolirõõmu? Kas 

selleks kõigeks oligi vaja maailmale tänast 

koroonakriisi? 

Mädanemine algavat peast. Väärtushoiakutel 

põhineva juhtimise puhul on organisatsiooni 

tegelikuks juhiks ühiselt vastu võetud väärtus-

hinnangud. See viibki: 

- välishindamiselt sisehindamisele, 

- tsentraliseerimiselt detsentraliseerimisele,  

https://www.syg.edu.ee/uus/syg/
https://www.teaduskool.ut.ee/et/ainevoistlused/kaval-ants
https://www.teaduskool.ut.ee/et/ainevoistlused/kaval-ants
https://www.teaduskool.ut.ee/et/videoloeng
https://www.teaduskool.ut.ee/et/videoloeng
https://www.teaduskool.ut.ee/et/ainevoistlused/loogiline-loodusteadus
https://www.teaduskool.ut.ee/et/ainevoistlused/janku-juta
https://www.teaduskool.ut.ee/et/ainevoistlused/janku-juta
https://www.vint.ee/?module_action=Tournaments-tournament-series-details&id=15
https://www.vint.ee/?module_action=Tournaments-tournament-series-details&id=15
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- umbusaldamiselt usaldamisele, 

- pean-tegevustelt tahan-tegevustele, 

- oma tõe kuulutamiselt teiste tõdede kuula-

misele, 

- kogumiselt jagamisele. 

Kõige mõjusam mõjutusvahend on RÄÄGI 

INIMESTEGA. Just seepärast püüangi seda 

teha – järgnevas on lühikatked koolilehes üllita-

tud lugudest – lootes, et tekib mõtteid, mis aita-

vad muutuda. 

Üks meie kooli peamõtteid on olnud, et 

KÜSIMINE ON ARENGU VÕTI. 

Mitu korda Sa möödunud nädalal esitasid 

endale/sõbrale/kolleegile/õpilasele mõjuva küsi-

muse? Peter Drucker on öelnud: ”Kui mineviku 

liider oskas vastata, siis tuleviku juht on pigem 

see, kes oskab küsida.” Aga juhid oleme me 

kõik, nii õpilased kui ka õpetajad. Igal meist on 

keegi, kellele oleme eeskujuks või kelle eest vas-

tutavad. Charley Jonesi mõte, et „igaüks, kes 

oma elus teisi ei juhi, ei ela tegelikult”, viitab 

kõigile inimestele. 

Kui nüüd hakkaks küsima?! Küsimine ju ometi 

väljendab huvi tundmist ja hoolimist, samas nii 

enda kui ka partneri suunamist ja mõtlema 

panemist... Eks meie kooli missioon SAPERE 

AUDE tähenda ju ka eelkõige julgust küsida. 

Tippõpetaja üks kõige põhilisemaid oskusi on 

oskus küsida õigeid küsimusi, tippõpilase on 

tippu viinud eelkõige oskus küsida õigeid küsi-

musi, tipplapsevanema põhiline kasvatus-

vahend on oskus küsida õigeid küsimusi nii 

eneselt, oma lapselt kui ka õpetajatelt...  

HAKKAME ÕIGE VEEL ROHKEM KÜSIMA - 

ISEENDALT JA TEISTELT! 

...olulisi küsimusi – et mis on elu mõte, kuhu 

edasi, mis on minu tänase päeva panus minu 

tulevikule, kuidas olla õnnelik, kui kõrgele 

peaks panema lati, ... 

 

Lugu Nick Oweni „Metafoori maagiast“ – lugu 

õpetajast, kes täitsa juhuslikult kuulis pealt 

kahe väikese poisi jutukatket. Üks küsis teiselt: 

„Kelleks sa suurena saada tahad? Mina hakkan 

ajukirurgiks.“ „Oo, ma ei teagi tegelikult! Ma 

pole selle peale kunagi mõelnud. Ma ei ole 

tegelikult eriti tark.“ Tuul puhus ülejäänud 

vestluse minema ning õpetaja jäi mõtlema, kust 

oli teine väike poiss enda kohta sellise piirava 

veendumuse hankinud. Ilmselt mõnelt õpetajalt 

või vanemalt. Ta on seitsmeaastane ja kui ta 

seda veendumust ei muuda või kui keegi teine 

tal seda muuta ei aita, mõjutab see kogu tema 

elu, piirab ta võimalusi, pidurdab arengut. 

Veendumused ei ole tõed. Need on teljed, mille 

baasil me oma käitumist kujundame. Me kõik 

käitume nii, nagu meie veendumused oleksid 

tõesed. Just seetõttu lähevad kõik meie veen-

dumused täide, sest veendumused, ükskõik kas 

edasiviivad või piiravad, on iseenesest täituvad 

ennustused. 

Ühelt ligi kümneaastataguselt väärtuskas-

vatuse konverentsilt on siiani meeles TÜ õppe-

jõu Olga Schihalejevi narratiivide töötuba ja 

tema materjalid. Praegune maailm ei ole kah-

juks lugude keskne – toimumas on hoopis vastu-

pidised protsessid: 

- Me eraldame pea südamest. Tulemuseks on 

mõistus, mis ei tea, kuidas tunda ja südamed, 

mis ei tea, kuidas mõelda. 

- Me eraldame faktid tunnetest. Tulemuseks on 

kuivad faktid, mis muudavad maailma kaugeks 

ja kõrvaliseks, ning harimatud emotsioonid, mis 

taandavad tõe sellele, kuidas hetkel tuntakse.  

- Me eraldame teooria praktikast. Tulemuseks 

on teooriad, mil on vähe pistmist eluga ning 

tegevus, mida ei valgusta mõistmine.  

- Me eraldame õpetamise õppimisest. Tulemu-

seks on õpetajad, kes räägivad, aga ei kuula 

ning õpilased, kes kuulavad, aga ei räägi. 

(Palmer, P. „The Courage to Teach“) 

 

Heade lugude üle mõeldes: 

- kujunevad väärtushinnangud ja hoiakud; 

- saab mõtestada maailma ja iseennast; 

- arenevad kommunikatiivsed oskused; 

- areneb fantaasia; 

- edeneb kriitiline mõtlemine; 

- kasvab maailma mitmekesisuse hoomamine; 

- toimub ettevalmistus uuteks ja tundmatuteks 

olukordadeks; 

- korrastatakse oma sisemaailma. 

Lugude abil mõeldakse ja meenutatakse, lood on 

kultuuri fenomen. Kui tahame kasvatada kul-

tuuri, siis peame looma lugusid, mis kannavad 

väärtusi ja on meie sõnum mitte ainult 

järeltulevatele põlvedele, vaid ka meile endile. 

Lood on nagu muinasjutud, mille autorid oleme 

ise ja nad mõjuvad palju mõjusamalt, kui me 

neid ettelugemise asemel jutustame. Siis mõjub 

ka silmavaade, kehakeel ja siirus. Ja see kõik 

ongi riikliku õppekava pädevuste arendamine.  

Mäletan, et nüüd juba üle kolmekümne aasta 

tagasi käisime oma suvise EÕM-i rühma 

kontsertturneega läbi linna lasteaiad. Kõige 

emotsionaalsem oli laulumänguõhtu siiski laste-

kodus. Enne lahkumist viisid poisid väikesed 

lapsed süles vooditesse, meie väljudes olid aga 

kõik akendel lehvitamas. Tüdrukud nutsid ja  

poisid hoidsid pisaraid vaevaga tagasi.  
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Mulle tundus, et pärast kõblati suurema süda-

mega ja visati heinapalle kõrgema kaarega. See 

on vist nii, et kui annad ja ei taha vastu saada, 

siis teeb see sind suuremaks. Ehk jagades saad 

tõesti  rikkamaks. 

Mõelgem ka oma kirjalikele sõnumitele. Täna-

päevane e-rääkimine kipub tapma inimlikkust 

ja suurendama vääritimõistmist. Kas meie 

sõnumid motiveerivad või teevad jõuetuks, kas 

annavad head nõu või väljendavad esmast järe-

lemõtlematut emotsiooni. E-maailm on võimal-

danud negatiivsuse kiiret kasvu, kuigi hoopis 

väljakutsuvam oleks seda kasutada positiivsuse 

paljundamiseks. Kõige täpsemat infokandjat, 

kehakeelt, ei asenda arvuti iialgi. Arvutimaailm 

pole ju tegelik elu – näost näkku suhtlemine 

oleks avameelsem ja ausam, siiram ja selgem, 

inimlikum ja tulemuslikum. Sest siis on võima-

lus olla ka hea kuulaja – arvutisuhtlus oma 

kiirtempos ei võimalda reaalset ümbersõnasta-

mist ja tunnete peegeldamist. Kuulamine aga on 

mõistmise alus.  

Ehk on hetkel toimiv distantsõpe meile kingitud 

võimalus teha oma väärtusarusaamades tõsine 

inventuur ja ka vääramatult kasvavat e-maa-

ilma pärismaailmaga kokku sulatada nii, et  me 

jääks inimestena kestma ka kogu oma inim-

likkuses. 

 

 Viljar Aro, koolijuht 

 

DISTANTSÕPPE NELJAST 

NÄDALAST 

Distantsõppel on käimas viies nädal. Algus-

nädala eKooli probleemid on seljatatud, kontod 

erinevates keskkondades olemas ning ka kesk-

konnad rohkem tuttavad.  

Eelmise nädala lõpus viisime läbi järjekordse 

küsitluse eeskätt viimase kolme nädala kohta. 

Alljärgnevas väike kokkuvõte. 

Õpilastele meeldib jätkuvalt hommikuti kauem 

magada ning õppida omas rütmis. Samuti 

meeldib, et saab rahus õppida, ei ole segajaid. 

Pikalt kodus olles on suur soov näha ja kuulda 

õpetajat ning klassikaaslasi, seetõttu on posi-

tiivse poole pealt välja toodud ka videotunnid 

ning hommikused videotervitused. Kellel video-

tunde pole toimunud, need ootavad sellist 

kohtumist õpetaja ja klassikaaslastega. 

Suuremateks murekohtadeks on kujunenud 

reaalainete õppimine. Välja toodi matemaatika 

ja keemia, mõlemad ained paljudele koolis õpe-

taja abiga õppides rasked, nüüd ise õppides on 

mured samad. Samuti on mõnedel päevadel 

palju koduseid töid, see jäi kõlama eelkõige 

gümnaasiumilt. 

Osadele meeldib väga koduõpe, samas on hulga-

liselt neid, kes soovivad kooli tulla. Kõik soovik-

sid klassikaaslastega kokku saada. 

Vanemate vastustest selgus, et kodudes on 

kujunenud töörutiinid, asjad sujuvad, program-

mid on selgeks saanud. Lapsed saavad kodus 

rohkem iseseisvalt hakkama, oskavad oma tööd 

planeerida. Kodud saavad hulga rohkem koos 

olla. Samuti kiitsid ka vanemad videotunde. 

Suurimaks murekohaks on vanematel enda töö 

ja kooli tegemiste ühildamine, lapse kodune toe-

tamine. Eriti gümnasistide vanemad toovad 

välja suure töö mahu, laps õpib kodus hilise 

õhtuni, kuid seda on mainitud ka teistes kooli-

astmetes. Vanemad ootavad laste töödele ka 

põhjalikumat tagasisidet ning uue osa selgi-

tamist õpetaja poolt, ootusena mainiti ka video-

tunde. 

  

  Vastanuid 

Õppimised 

hommikul 

eKoolis 

Maht 

jõukohane 

Õpetajate 

juhised 

arusaadavad 

Õpetaja abi 

kättesaadav 

Kõik 

vastanud 

õpilased 289 4,52 3,72 3,98 4,39 

vanemad 240 4,61 4,10 4,14 4,44 

I kooliaste 
õpilased 30 4,79 4,17 4,76 4,69 

vanemad 74 4,76 4,28 4,47 4,72 

II kooliaste 
õpilased 84 4,52 3,73 3,92 4,35 

vanemad 75 4,61 4,09 4,05 4,33 

III kooliaste 
õpilased 73 4,29 3,36 3,70 4,27 

vanemad 48 4,48 3,96 3,79 4,21 

Gümnaasium 
õpilased 102 4,60 3,85 4,00 4,41 

vanemad 43 4,56 3,98 4,14 4,44 



 — KOOLI INFO — 

 

 

SÜG-Press nr 648 lk 4 

Eelnev tabel peegeldab õpilaste ja vanemate  

hinnanguid punktidele, mis on eelmise küsi-

mustikuga samad: 

• Iga päeva tegemised olid hommikul eKoolis 

olemas. 

• Ülesannete maht oli jõukohane. 

• Õpetajate juhised olid arusaadavad. 

• Õpetaja abi oli kättesaadav. 

Antud hinnangute põhjal võib distantsõppe kor-

raldusega jääda rahule, üldiselt asjad laabuvad. 

Sarnaselt eelmisele küsitlusele on ka siin vane-

mate hinnangud õpilaste omadest kõrgemad. 

Lisaks küsisime õpilastelt koduseks õppimiseks 

kulunud keskmist tundide arvu päevas. Kõigi 

vastanute keskmine oli 4,48 tundi, kusjuures 

minimaalselt märgiti 1 tund ja suurimaks 12 

tundi päevas. I kooliastmes kulus koolitöödele 

keskmiselt 3,52 tundi, minimaalselt 1 ja maksi-

maalselt 8 tundi. II kooliaste tegi koolitöid 

keskmiselt 3,94 tundi päevas, minimaalselt 1 ja 

maksimaalselt 10 tundi. III kooliaste õppis 

kodus keskmiselt 4,60 tundi, minimaalselt 1 ja 

maksimaalselt 10 tundi. Gümnaasiumil läks 

koolitöödele kõige kauem, keskmiselt 5,07 tundi, 

minimaalselt 1 ja maksimaalselt 12 tundi 

(12 tundi vastas üks õpilane, kahel oli veel 10 

tundi, ülejäänutel jäi alla 10 tunni). 

 

Vanematelt sai lisaks küsitud hinnangut lapse 

iseseisvalt kodus hakkama saamise kohta. Kõigi 

vanemate keskmine hinnang sellele küsimusele 

oli 3,68, I kooliastme vanematel 3,20, II kooli-

astme vanematel 3,75, III kooliastme vanematel 

3,73 ja gümnaasiumi vanematel 4,35. See on ka 

loomulik, mida vanem õpilane, seda rohkem 

oskab oma tööd planeerida ja iseseisvam oma 

tegemistes on. 

 

Õpetajad on positiivselt üllatunud õpilaste usi-

nusest, tööde tegemisest ja tagasi saatmisest, 

tähtaegadest kinni pidamisest. Toimetama on 

hakanud ka õpilased, kes kooli ajal kippusid 

võlgu jääma. Arenenud on õpetajate digioskused 

ning videotundide tegemine. Enimkasutatavad 

keskkonnad distantsõppel on Opiq, eKool, Zoom, 

Google Meet, Google Drive, Youtube, Miksike, 

Google Classroom, Foxacademy, Quizlet, Tasku-

Tark, Padlet, e-koolikott. 

Vaheaeg ei ole kaugel. Veel mõned päevad 

pingutamist ja siis ta laupäeval saabub. Leiame 

nendeks päevadeks ja nädalateks veel tegevusi 

pere ja kodu keskel. Mida vähem kokku 

puutume, seda suurem on võimalus 15. mail 

hakata tasapisi koolis käima, kes konsultat-

sioonidel, kes muudel tegemistel. 

Jõudu ja veel jätkuvat kannatlikkust! 

 

 Marek Schapel, õppealajuhataja 

 

TULE HAIKUSID KIRJUTAMA 

 

 

 

PÕHIKOOLI ja GÜMNAASIUMI 

MÄLUMÄNG 

Mälumängu 3. voor toimus 9. aprillil ja seekord 

siis digitaalselt. Tore, et kümnest klassist kuus 

suutis kokku panna oma võistkonna ja mälu-

mängus osaleda. 
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Seekord oli nuputamiseks välja pakutud 25 

küsimust neljas osas: foobiad, sport, varia, pildi-

küsimused Kuressaare ja Saaremaa kohta. 

Tulemused said sellised: 

5.a – 12,5 punkti 

5.b – 16 punkti 

6.a – 15,5 punkti 

6.b – ei osalenud 

7.a – 18 punkti 

7.b – 11,5 punkti 

8.a – 17,5 punkti 

8.b – ei osalenud 

9.a – ei osalenud 

9.b – 22,5 punkti 

Suur aitäh kõikidele osalejatele! Kindlasti toi-

mub ka 4. voor ja siis saame selleaastasele mälu-

mängule joone alla tõmmata. Panen siia kõi-

kidele nuputamiseks ka ühe vana pildi Kures-

saare kohta - saate mõelda, mis asub täna selle 

koha peal. 

 

Gümnaasiumi õpilastel oli võimalus individu-

aalselt või meeskonnana osa võtta veebipõhisest 

mälumängust. Mäng ei olnud osa klasside-

vahelisest võistlusest. 

Maksimaalse tulemuse - 50 punkti - saavutasid 

kaks võistkonda: 10.C klassi poisid Carl-Juhan 

Meri, Otto Tuuling, Voldemar Kirss ja Martin 

Vesberg ning 11.C klassi poisid Vootele Mets, 

Kalev Kaasik, Torm Vatsfeld ja Kennar Kahju. 

Kolmandat kohta jäid jagama 44 punktiga 

11.AB klass koosseisus Marleen Juhandi, Henry 

Noah Mägi, Jan-Silver Õun ja Sander Teras 

ning 10.C, 11.C ja vabakutseliste võistkond 

koosseisus Alari, Miko, Romet, HeinRICH ja 

Allan. 

Individuaalarvestuses saavutas parima tule-

muse Roosmarii Sarapuu 12.B klassist (44 

punkti), teiseks tuli Triinu-Liis Torri 11.C 

klassist (40 punkti) ja kolmandale kohale tuli 

Aleksandra Männik  12.A klassist 39 punktiga. 

Suur tänu kõikidele osavõtjatele! 

 

 

 Huvijuhid Diana ja Arti 

 

KODUÕPPE HEAD JA VEAD 

Kingu maja õpetajad on jagasid oma lastele 

kaks küsimust AnswerGardeni keskkonnas ja 

vastasid neile ka ise. Valmis 2 ühistööd. 

 

Õpetajate ja õpilaste vastused 

 

 

 

 

 

 Merlin Vares, klassiõpetaja 
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2.A ja 2.D INGLISE TÄHESTIKU 

TABELID 

 

 Sofia Beril, 2.A 

 

 

 Elis Helena, 2.D 

 
 Kelly, 2.D 

 

 

 Karita, 2.A 

 

 

 Isabella, 2.D 
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 Kert Robin, 2.A 

 

 

 Trevor, 2.D 

 

 
 Karola, 2.A 

 

 Liis Ojasaar, inglise keele õpetaja 

 

MÖÖDUNUD MUNADEPÜHI 

MEENUTADES 

 

 4.B tüdrukute näputööd 
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  Iivi Jakobson 

OMALOOMINGU LEIUNURK 

 

ERIOLUKORD 

Elu läinud täitsa sassi, 

rahvas mängib kodus kassi. 

Isa kerra tõmbas end, 

on seda teinud ka mu vend. 

Lemmikjook on meid nüüd piim, 

unustand on kohvi Siim. 

Kodust saanud nüüd ka kool, 

on mugav minu õppetool. 

Riigis haigus möllab hull, 

diivan lemmikpaik on mul. 

 

 Janar Opp, 4.B 

 

 

 

KEVADPÄEV 

Kevad vaikselt piilub väljas, 

elevant on pisut näljas. 

Vaikselt muru tärkab taas, 

aiamaal on seemned maas. 

Diivanil on igav olla, 

päeval tahaks välja minna. 

Ämblik väikest võrku koob, 

ema terrassil kohvi joob. 

Vahel tunne tõesti mega, 

lõpuks ometi on kevad! 

 

 Tristan Koppel,  4.B 

 

 


