
                   Ande ja oskusainete ainesektsiooni 2020/2021 õppeaasta kokkuvõte. 

Ande- ja oskusainete aineühendus hõlmab 4 ainevaldkonda: 

• muusika- ja kunstiõpetust 

• tehnoloogiaõpetust ning käsitööd ja kodundust 

• kehalist kasvatust 

• inimeseõpetust 

 

Aineühendusse kuuluvad järgmised õpetajad: 

• Reet Jürima        – muusikaõpetaja ja koorijuht 

• Marju Rajasalu   – kunstiõpetuse õpetaja 

• Ulvi Lutoškin      – kehalise kasvatuse õpetaja 

• Roman Vaik        – kehalise kasvatuse õpetaja 

• Elar Jaakson       – kehalise kasvatuse õpetaja 

• Elje Lõhmus       – käsitöö ja kodunduse õpetaja 

• Tõnu Tillart        –  tehnoloogiaõpetaja 

• Siiri Paasma       –  inimeseõpetuse õpetaja 

 

Õppeaasta üldkokkuvõte aineteüleselt. 

Eelmise õppeaasta praktilised kogemused distantsõppest ja IT koolitustel omandatu aitasid 

sellel õppeaastal õppeprotsessis paremini toime tulla. Tundsime suurt tuge  IT lahenduste 

võimalustest Teamsi keskonnas, õppisime kasutama uusi keskkondi ja  leidsime erinevaid 

võimalusi (ülesanded, õppetestid, esitlused), et õpe tundides  oleks mitmekesine ja arendav. 

Tundus, et tagasiside saamine lastelt oli toimivam kui eelnenud perioodil.  Kehalise 

kasvatuse õpetajad kogesid, et vabadus õppeülesandeid ja aega valida ja ise otsustada 

motiveerib ning kõiki asju ei peagi alati koos tegema. Koostöös õpilastega õppisime neid 

usaldama. 

Kooliaasta algusest kuni jõuludeni oli võimalik osaleda mõnedes projektides ja võistlustel, 

mis jäidki õppeaastal ainsateks, sest peagi tuli kogu tegevus taas kolida veebi. Eriti 

takistavaks said sporditegevusi piiravad ettekirjutused. Ülelinnalisi võistlusi peale 

sügisvaheaega enam teha ei saanud.  Pidev ekraanide taga istumine väsitas kõiki kooliaasta 

lõpuks nii vaimselt kui füüsiliselt. 

Õnneks olime kiired sügisel selgeks õpitud laulude ja tantsude ning näitemängude videosse 

ülesvõtmisel ja sellest valmis kooliperele ja lastevanematele õpetaja Kaidi Sitsi ja Lemme 

Sulaoja kaasabil veebipõhine jõulutervitus. Lastega muusikaliste numbrite ettevalmistus oli 

õpetaja Reedale tõeliselt südant soojendavaks loomeprotsessiks.  

Sügisperioodi tõid suurt vaheldust koolis kasutusele võetud Liikuma Kutsuva Kooli 

vahetundide sisustamise vahendid. Nende vahendite aktiivse kasutamise eest saame tänu 

edasi öelda õpetaja Reene Tammearule ja tema meeskonnale. Vahendid olid igapäevaselt 

kasutusel nii õues kui siseruumides ja pakkusid liikumislusti erinevas vanuses õpilastele. 

Õpilasesindus jätkas 2020/2021 õppeaastal iganädalasi koosolekuid. Õpilasisinduse liikmed 

osalesid Pärnu Noortekogu sügislaagris ja ka  XLIII ÕEL üldkoosolekul. Koosolekutel 

arutati läbi kinnitamist vajavad koolidokumendid, pandi paika ürituste plaanid ja tehti 



ajurünnakuid koolielu parandavate ettepanekute osas ( viisakas käitumine, ohutus 

kooliõuel, garderoobi turvalisus, vahetundide lärm, taaskasutus jms ) 

Osalesime traditsiooniliselt liiklusohutuse markeerimisprojektis „Peatu, märka, veendu!“ ja 

9.klasside loengutes „Georg ja Kasper“ , maailmakoristuspäeval 2021 väikeprügi 

märkamiseks, taaskasutusprojektis „Make It New „ ülelinnalilsel noorte 

inspiratsioonipäeval „Enesekindlus ja enesekehtestamine „ ja kesklinna koolide 

Pargijooksul.  

Tegime koostööd Maanteeametiga, Õppenõustamiskeskusega, Pärnumaa Töötukassaga, 

Kunstide Kooliga , Ettevõtliku Kooli Sihtasutusega, Tartu Ülikooli Liikumislaboriga, 

Pernova Hariduskeskusega ja ka teiste organisatsioonidega. 

Tähistasime koolis traditsiooniliselt õpetajate päeva, kaisukaru päeva, isadepäeva, 

kodanikupäeva,Halloweeni, advendiaja algust, sõbrapäeva terve nädal kestnud 

stiilipäevadega, Eesti Vabariigi sünnipäeva, kevadpühi, Euroopa keeltepäeva, sügise 

sünnipäeva, osalesime meediapädevuse nädala tegevustes. 

Kogusime kokku kooli ja perede küünlatopsid ( 3 saja viiekümne liirist kilekotti, kokku 22 

kg) ja viisime topsid Kuusakoski kogumispunkti. Samuti kogusime koolimajas 

taaskasutatavat joogitaarat, mille kotid aitasid kogumispunktidesse toimetada 

õpilasesinduse õpilased ja nende vanemad. 

Lõppenud õppeaastat võib meie kooli jaoks nimetada ka „Presidendi aastaks“, sest 

presidendi kantselei pidulik suursaadikute volikirjade üleandmine toimus 22.09 just meie 

koolis ja selle ürituse raames kohtusid klassitunnis presidendiga kooli kõige nooremad 

õpilased. Vanemad õpilased said presidendiga kohtumisest osa Iseseisvuse väljakul, kus 

presidendi Pärnusse tööle tulemise perioodi algul linnarahva tervitamise üritusel Kuninga 

kooli lastekoori esinemas kuulsime. 

Õppeaastat jäävad meenutama kunstitööde kogumik, kodunduse tundides valminud toitude 

kogumik, kevadpühade kaunistuste kogumik  ja rohkelt pildimaterjali tervisepäevadest ( 

sportlik isadepäev, tervisepäev ja ülekooliline matkapäev Jaansoni rajal ning a-klassidele 

Vallikääru ja Jahtklubi piirkonnas ). Lisaks ka erinevate sündmuste kajastused kooli 

ametlikul kodulehel ja facebookis. 

Lühidalt võib kokku võtta, et tegime kontaktõppes turvalisuse reegleid järgides kõik, mis 

oli lubatud ja kogu ülejäänud tegevuse viisime üle veebi seniks, kui saime jälle koolis 

kokku saada. Erinevus möödunud õppeaastaga oli see, et kevadel saime siiski ka 

kontaktõppesse tagasi tulla ja see võimaldas näiteks tutipeo ja lõpuaktused koos 

lastevanematega kohapeal korraldada. 

2020/2021 õppeaasta uued tegevused:  

9.klasside õpilaste hümni laulmine 1. klasside aktusel, 8.klasside karjääripäev loengutega 

kooli saalis ja õppekäiguga Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžisse, 5.klasside mängude õhtu 

kooli saalis õpilasesinduse eestvedamisel, meeskonnatöömängud kooliõuel, 

klassidevaheline Pärnu teemaline viktoriin Daivi Jõeranna eestvedamisel, küünalde ja 

lillede asetamine vabariigi väljakuulutamise ausambale koolimaja ees koos 

pidupäevakõnedega õpilastelt,  tutipidu õunapuuaias, osalemine linnavalitsuse poolt 

pakutud treeningutes (võitluskunstid, sõudmine,lauatennis). 

Ande ja oskusainete aineühenduse meeskonna kiituseks tuleb tõdeda, et kõik liikmed on 

oma ala suured entusiastid ja muretsesid väga oma töö kvaliteedi pärast distantsõppe 

tingimustes. Leiti ridamisi uusi lahendusi ja tehti koostööd eriprojektide väljatöötamisel, et 

kõik kooliaastaks planeeritu ikka tehtud saaks. Keerulistes olukordades saadi abi 

vabariiklikelt koolitustelt ja kolleegidelt teistest koolidest. Õpiti kiiresti ümberlülituma. 



Ilmselt tuleb edaspidi õppetöö planeerimisel arvestada koheselt ka distantsõppele jäämise 

variandiga ja vastavalt sellele korraldada õppetöö (näiteks võtta kontaktõppes ühiselt läbi 

teemad, mida distantsilt on keerulisem omandada).  

 

Õppeaasta 2020/2021 kõige õnnestunumad tegemised: 

1. Liikuma Kutsuva Kooli vahendid vahetundide sisustamiseks ja aktiivne 

õpilaste grupp tegevuse juhendamisel. Tsirkuse töötuba kooli õpilastele. 

2. Rahvusvahelise kaaluga ja riikliku tähtsusega suursaadikute volikirjade 

üleandmise üritus tavalise koolipäeva kestel majas sees ja selle esisel platsil. 

3. Ettevõtliku Kooli aasta teo II koht. 

4. Koolidevaheliste jalgpallivõistluste võit. 

5. Videotervitus jõuludeks kooliperele ja vanematele. 

6. Tervisepäevad ( perekeskne kodudes ja matkapäev Jaansoni rajal ) 

7. Karjääripäev 8.klassidele. Koostöö kooli vilistlastega ( Mari-Liis Paasma, 

Tauno Tekko ). 

8. Kunsti ja kodunduse õpilastööde veebikogumikud. 

9. Turvalisuse reegleid silmas pidades üheksa vabariigi aastapäeva aktust 

kõikidele kooli õpilastele iga vanuseastme tublimate esinejatega.  

10. Küünalde ja lillede asetamine kooli vilstlaste mälestuseks vabariigi 

väljakuulutamise ausamba juures koolimaja ees koos õpilaste kõnedega. 

11. Traditsioonilste ürituste hoidmine ka keerulistel aegadel. 

12. Playback võistlus veebis. 

13. Uisutamisoskuse parandamine seoses linna uue uisuväljaku avamisega. 

14. Esimene saak kooli õuealale rajatud meelteaiast 

15. Ühine lehtede riisumine kooliõuel. 

16. Miniturniiri võit.  

17. Väga hästi koostatud toidupakid kodudele distantsõppe perioodil. 

 

Parandusettepanekud aineühenduse tööks: 

• Luua kolleegidega omavahel suurem kontakt, et oleks tugevam tiimitunne ja parem koostöö ka 

nende ainesektsiooni liikmetega, keda igapäevaselt ei näe. 

• Lennukate ideede ja heade mõtete realiseerimine praktilises koolielus. On ette tulnud, et kõik 

planeeritu ei ole mugavussituatsioonis päriselt tehtud saanud. 

• Aktiivsem osalemine ainesektsiooni töös. Iga hääl loeb, ehk siis kõigi arvamus on tähtis. 

Tänusõnad : 

Suur aitäh ainesektsiooni töö toetamisel kooli juhtkonnale ja õpetajatele Lemme Sulaoja, Kaidi Sits ja 

Annika Riismaa.  

Ande ja oskusainete ainesektsiooni aruanne on kokku pandud kõikide aineühenduse liikmete 

tagasiside põhjal. Aruande koosta ainesektsiooni juht Siiri Paasma. 
   

 

 

 


