
Loovtöö- huvitav ja 
jõukohane õhinapõhine 

õpe
Marika Pütsep
Salme Põhikool

2015



www.salme.edu.ee



Foto: Margus Lepik

Tõllu tugevus, viikingite visadus ja esiisade tarkus kahe mere vahel





Valikained

❏ Majandus 1.-6. klass
    Junior Achievement Eesti programm

❏ Meedia 7.-9. klass

❏ Robootika algklassides (veerandite kaupa)



Aasta Õpilased 8. klass sh HEV

2012/13 121 16 5

2013/14 112 13

2014/15 95 16 4

2015/16 94 12



Põhikooli riiklik õppekava

III kooliastmes korraldab põhikool õpilastele 
läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid 
lõimiva loovtöö.



Kuidas?

❏ Õpilane valib koostöös õpetajatega teema 
ja juhendaja

❏ Klassijuhataja on koordinaator
❏ Eriline tähelepanu HEV õpilastele
❏ I veerandi lõpus kinnitab õppenõukogu 

teemad ja juhendajad



Kuidas?

❏ Juhendaja koostab koos õpilasega etteantud 
vormi põhjal veebipõhise tegevuskava

❏ Tegevuskava jagatakse komisjoni liikmetega
❏ Nädal enne kaitsmist tuleb esitada kirjalik 

osa ja esitlus
❏ Kaitsmine toimub mai viimasel nädalal
❏ Esitlused asuvad õpilaste siseveebis



Loovtööde 
kaitsmine 2015

   

esitlused

Fotod: Salme PK arhiiv

https://sites.google.com/a/salme.edu.ee/huvitav-kool/digimaterjalide-kogu
https://sites.google.com/a/salme.edu.ee/huvitav-kool/digimaterjalide-kogu


Komisjoni liikmed

❏ Õppealajuhataja
❏ Meediaõpetaja ja haridustehnoloog
❏ 8. klassi juhataja

Arutelul osalevad kõik juhendajad



Huvitavad võimalused

2 õpilast koostavad maakonna algklasside 
õpilastele nutiviktoriini teemal “Eesti linnud”
Hindamismudel õpilastele

Tule nutiviktoriinile! Autor: Eliis Raaper (8.kl)

Juhendaja meediaõpetaja Merle Lepik

https://drive.google.com/file/d/0Bwt2xkZCsbYZNHNlWmg0LUZfclk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bwt2xkZCsbYZNHNlWmg0LUZfclk/view?usp=sharing
https://youtu.be/j5_oJwFYuc8
https://youtu.be/j5_oJwFYuc8




Huvitavad võimalused

KIK-i vabariiklik võistlus koolinoortele

Energiasäästunädal SINU koolis

esitlus 2012   

video 2014

https://prezi.com/_k0k1fbq94p_/loovtoo-energiasaastunadal-esitlus/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://prezi.com/_k0k1fbq94p_/loovtoo-energiasaastunadal-esitlus/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://prezi.com/_k0k1fbq94p_/loovtoo-energiasaastunadal-esitlus/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://prezi.com/_k0k1fbq94p_/loovtoo-energiasaastunadal-esitlus/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://prezi.com/_k0k1fbq94p_/loovtoo-energiasaastunadal-esitlus/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://prezi.com/_k0k1fbq94p_/loovtoo-energiasaastunadal-esitlus/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://prezi.com/_k0k1fbq94p_/loovtoo-energiasaastunadal-esitlus/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://www.youtube.com/watch?v=3deR7UODLgM
https://www.youtube.com/watch?v=3deR7UODLgM
https://www.youtube.com/watch?v=3deR7UODLgM


Säästueelarve
Kogus Hind

Koopiapaber 100 lehte 0.53€ Plakatid ruumidesse, 
töölehtede jaoks,
viktoriiniks

Paber
Rasvakriidid

16 tk
10 karpi

0 € Vanad plakatid
Kasutatud kriidid

Kringel 3 tk 23,94 € Perepäevaks

Šokolaadimedalid 15 tk 2.40 € Autasustamiseks

Virtuaalne tänukiri 1 0 € Asub kooli kodulehel

KOKKU 26.87€



Fotod: Salme PK arhiiv



Fotod: Salme PK arhiiv



Huvitavad võimalused - Creatlon

ettevõtlusalane võistlus 8. -9. klassi õpilastele
  

   

Korraldavad Junior Achievement Eesti ja EBS Gümnaasium 



Huvitavad võimalused - Creatlon
   

❏ Külasta ettevõtet  ja lavasta video
❏ Planeeri 4-päevane reis Prahasse
❏ Ole töövarjuks, tee vabatahtlikku tööd
❏ Tutvusta kodukoha mälestusmärki
❏ Analüüsi reklaami
❏ Korralda koolis küsitlus
❏ Intervjuu ettevõtjaga

   

https://www.youtube.com/watch?v=e0Iu8Nrv2Eg
https://www.youtube.com/watch?v=e0Iu8Nrv2Eg
https://www.youtube.com/watch?v=qWcVGHjliTY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qWcVGHjliTY&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=qWcVGHjliTY&feature=youtu.be


Kooliruum’ 16
   

“Uuri nagu teadlane. Märka nagu kunstnik. 
Mõtle nagu arhitekt.”

Arhitektuurikooli ja Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia 
keskuse uurimuslik ja mänguline loovtööprojekt

Juhendaja kunsti- ja käsitööõpetaja Tiia Kobin



Ka nii saab mõõta

Fotod: Tiia Kobin



Kuula koolimaja hääli

Fotod: Eliis Raaper



HEV õpilased ja loovtöö

   
Matemaatiline doomino

Juhendaja 
matemaatikaõpetaja 

Velve Vipp

https://docs.google.com/a/salme.edu.ee/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2FsbWUuZWR1LmVlfGh1dml0YXYta29vbHxneDozZjQ0NzBiZmVkNjA4Y2Vi
https://docs.google.com/a/salme.edu.ee/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2FsbWUuZWR1LmVlfGh1dml0YXYta29vbHxneDozZjQ0NzBiZmVkNjA4Y2Vi


Fotod: Merle Lepik



HEV õpilased ja loovtöö

Kevadekuulutajad

Fotonäitus

juhendaja loodusainete 
õpetaja Katre Halliko

Foto: Maria Vapper



Kokkuvõte

❏ Loovtöö on huvitav väljakutse
❏ Õpetajate hoiak on oluline
❏ Toimub erinevate õppeainete lõiming
❏ Õpilased ja õpetajad teevad koostööd
❏ Arendatakse üldpädevusi
❏ Tulemuseks on midagi uut
❏ Õpilased ja õpetajad on rahul




