
 
 

PÄRNU KUNINGA TÄNAVA PÕHIKOOL 
 

Humanitaarainete aineühendus 2020/21 

 

Liikmed: Annika Riismaa, Reene Tammearu, Katrin Kurvits, Kadri Anari (alates märtsist 

sünnitus- ja lapsehoolduspuhkusel), Aili Vunk, Ene Kübarsepp, Liis Raal-Virks, Kristiina Hunt, 

Signe Leht, Kadri Polski, Tiiu Kiveste. 

 

Saavutused:  

 ühtne meeskond, kellega on hea asju ajada.  

 tore humanitaarainete kuu internetis, kus oli iga aine Kahoot keskkonnas tehtud 

viktoriinis esindatud. 

 tähistasime Euroopa päeva. 

 prantsuse keel on populaarne ning töötab ringitunnina väga hästi. 

 Erasmus+ projektid on toonud nii lastele kui ka õpetajatele kaasa võimaluse 

suhelda võõrkeeles, teha erinevaid loovülesandeid ning toimub lõimumine eri õppeainete 

vahel. 

 ülemaakonnalise Pärnu Päeva viktoriini virtuaalse viktoriini korraldamine. 

 distantsõpe sujus paremini, kuna kõik kasutasid Teams keskkonda. 

Probleemid: 

 Oli õpilasi, kellel distantsõppe ajal ei vedanud internet välja (kui peres on mitu koolilast 

+ vanemad kodukontoris). 

 Mikrofoni ja kaamera nõude täitmine oli mõnele lapsele väga raske ning selle nõudmine 

võttis aega. 

 Hübriidõpe (lapsed korraga klassis ja kodus) on tehtav, aga väga ajamahukas ning tundi 

hakkiv, sest õpetaja peab suutma materjale jagada nii klassis kui ka arvutis; samuti 

vastama korraga küsimustele nii siin kui seal. 

Õpetajate poolt välja toodud tulemused ainete kaupa: 

Prantsuse keel: 

Kõik Erasmus+ projektid jätkusid ka distantsilt. 

 



DROPS projektiga tegime veega seotud tegevusi ning õpetaja Annika Riismaa juhatamisel 

valmis suisa ingliskeelne telesaade. 

CREATIVE LEARNING projektiga sai valmis 6-peatükiline noorteraamat, kusjuures iga peatüki 

kirjutas üks partner ning illustreeris teine. 

MATH AND SCIENCES projektiga tegid õpetajad Urmas Lekk, Liina Õmblus ja Katrin Kurvits 

hulga põnevaid katseid ning klassiõpetajad tegid loomingulisi tegevusi, näiteks lõime 

partnerriikide vaatamisväärsusi lumest, ajalehest, spagettidest, legodest jms. 

OUR CULTURES, OUR TREASURES projektiga valmis meil ingliskeelne laste turismiteatmik 

partnerriikide ja partnerkoolide regioonide kohta ning valmis sai ka traditsioonide raamat. 

Saksa keel: 

 5. klassi õpilased said õpetaja Reene Tammearu abil mängida virtuaalset Autobahni 

mängu.  

 9. klass võttis osa üleriiklikust Scrabbeli võistlusest.  

 Saksa Kevad sel korral oligi vaid suures osas virtuaalne ja meeletu koormuse juures jäi 

seekord tahaplaanile. Siiski võtsid  keelegrupid osa  virtuaalsest orienteerumismängust 

"Saksa jäljed Pärnus"  

 8.-9. kl saksa keele  olümpiaadi piirkonnavoor, väga erilistes tingimustes, aga vastas igati 

nõutud reeglitele: oli vaid kirjaliku osa ja võistlus ise toimus Koidula muuseumi aias. 

Kuna vihma hakkas ka sadama, siis koliti lava alla.  

Vene keel: 

Valmistuti vene keele olümpiaadiks, mis siiski lõpuks otsustati objektiivsetel põhjustel sel 

kevadel ära jätta. 

Eesti keel: 

Õpetaja Kristiina  

Osavõtt meediapädevuse nädala toimetustest, selle nädala jooksul omandas õpetada tundides ka 

ise palju uusi teadmisi.  

Uudne oli distantsilt emakeelepäeva (ja eesti keelele pühendatud nädala) tähistamine.  

Sügisel juhendas koos õpetaja Kadri Polskiga õpilasi Pärnu Keskraamatukogu veebiviktoriiniks 

"Pärnu koolid“. Tulemuseks 1. koht.  

Gulliveri teatrimängu võistlusel jäi kahjuks ära viimane kohtumine, seega jäi võistkond jagama 

1.-2. kohta. 

Õpilased võtsid osa „Koidulauliku“ luulevõistlusest. 



Õpetaja Signe õpilased käisid Koidula luulevõistluse koolivoorus. Õpioskuste jaoks hakati 

õpilasi ette valmistama, kuid kahjuks jäi Covid-19 ohu tõttu võistlus ära. 

Õpetaja Tiiu Kiveste koos õpetajate Ruth Vaga ja Katrin Kurvitsaga võtsid osa Gulliveri 

Kivirähki mängust. 

Veel korraldati humanitaarainete nädala raames emakeelepäev.  

Inglise keel: 

Inglise keele õpetajad valmistasid ette õpilasi ja osalesid vabariiklikus “KeeleAeg” võistluses ja 

4. klasside ristsõnade lahendamise võistlustes. Kahjuks jäid ülejäänud olümpiaadid ära 

COVID19 viirusohu tõttu, kuid õpilasi valmistasime siiski terve aasta ette.  

Võistlused, milleks õpilasi ette valmistasime: 

4. klassi ristsõnade lahendamise võistlus (õp. Katrin Kurvits) 

6. klassi olümpiaad (õp. Annika Riismaa) – jäi ära 

„KeeleAeg“ vabariiklik olümpiaad ja 7. klassi olümpiaad (jäi ära) (õp. Reene Tammearu)  - 

„KeeleAeg“ vabariiklik olümpiaad ja 8. klassi olümpiaad (jäi ära) (õp. Annika Riismaa, õp. 

Reene Tammearu) 

„KeeleAeg“ vabariiklik olümpiaad ja 9. klassi olümpiaad (jäi ära) (õp. Annika Riismaa, õp. 

Reene Tammearu) 

Õpetaja Annika koostas ka 4. klassi ristsõnade lahendamise töö veebikeskkonnas ning võistlus 

toimus mai algul Pärnu linna ja maakonna koolides.  

 

Samuti osalesid kõik õpetajad aktiivselt Erasmus + projektides tehes õpilastega eTwinningus 

erinevaid projektiülesandeid.  

 

Maakond korraldas Euroopa nädala raames erinevaid tegevusi, millest ka meie õpilased võtsid 

osa. Näiteks lõime erinevate veebirakendustega Euroopateemalisi meeme ja osalesime Euroopa 

päeva viktoriinil. Inglise keele tundides tutvusime ka teiste õpilaste tehtud loovtöödega, näiteks 

lehitsesime veebiraamatuid ja vaatasime videoesitlusi. 



 

Õpetaja Annika võttis oma õpilastega osa UNICEFI korraldatud võistlusest „lnternational Baltic 

Sea related WebQuiz in 2020“. 

Ajalugu ja ühiskonnaõpetus 

Õpetaja Kadri Polski õpilased osalesid sel õppeaastal Riigikohtu poolt korraldataval 

kaasuskonkursil ning esseekonkursil "Minu Euroopa", kus 9. s klassi õpilane Cäthrin-Liisbeth 

Adamson pälvis eripreemia.  

Valmistuti esimesel poolaastal ka ühiskonnaõpetuse olümpiaadiks, mis toimus 5.02 ning mis läks 

väga edukalt. 

Samuti valmistas õpetaja Kadri koos õpetaja Kristiinaga ette õpilasi veebiviktoriiniks „Pärnu 

koolid“ ja tulemuseks 2. ja 3. koht. 

Noored teadurid:  

Inglise keel:  

Emily Vilter 9.c „KeeleAeg” (vabariiklik 4.-10. koht) õp. Annika Riismaa. 

Merilin Mikk 9.s „KeeleAeg” (vabariiklik 4.-10. koht) õp. Reene Tammearu. 

Meeri-Liis Pastarus 7.c „KeeleAeg” (vabariiklik 1.-10. koht) õp. Reene Tammearu. 

Uurimistöö: 

Annabel Riismaa 8.c, õp. Reene Tammearu. 

Head ainetundjad:  

Saksa keel – õpetaja Ene Kübarsepp: 

Saksa keele olümpiaadi linnavoor: 

Siim Paeveer 8s - III koht,  

Merilin Mikk 9s III-V koht, 

Janelle Sala 9c  III-V koht,  



Emma Looring 9s VI koht. 

Ühiskonnaõpetus – õpetaja Kadri Polski: 

Ühiskonnaõpetuse olümpiaad: 

Rebeka Tamme 6.c I koht vabariigis; 

Paula Tammi 6.s V koht Pärnu maakonnas. 

Eesti keel – õpetaja Kristiina Hunt: 

Emakeele olümpiaad: 

Siim Saarse 8.c – III koht Pärnu maakonnas. 

Konkursside võitjad:  

Gulliveri Kivirähki mäng - Miku Tanel Vellet, Lisanne Õunapu, Kirke Roosme, Loretta 

Raime,Vaike Kütt (5.c) I koht, õpetajad Tiiu Kiveste, Ruth Vaga, Katrin Kurvits. 

Veebiviktoriin „Pärnu koolid“ - Lisanna Antsi (5.s) – III koht; Rebeka Tamme (6.c) – II koht, 

õpetajad Kadri Polski, Kristiina Hunt. 

Veebiviktoriin „lnternational Baltic Sea related WebQuiz in 2020“- Ramona Pajusaar (6.s) – 1.-

48. koht vabariigis; õpetaja Annika Riismaa. 

LKK jõulukalender ja "Hakkame liikuma" Troy Kolla 7.c – eripreemia; Roby Mikson (8.c) – 

eripreemia, Karl Kallastu (9.s) – eripreemia – õpetaja Reene Tammearu. 

Gulliveri teatrimäng - Adeele Vuuk, Merilin Mikk, Kadri Paan, Kertu Kabin, Angela Kuld, 

Isabella-Loretta Sild, Helin Maria Unt (9.s) – 1.-2. koht – õpetaja Kristiina Hunt. 

Esseekonkurss „Minu Euroopa“ - Cäthrin Liisbeth Adamson 9.s – eripreemia, õpetaja Kadri 

Polski. 

18.08.2021  

Aineühenduse juht Annika Riismaa 

/Digitaalselt allkirjastatud/ 


