
Loovtööd ja nende korraldus 
Lääne-Virumaal Roela koolis

Anne Maalman



Roela kool

• Roela kool asub Rakvere-Mustvee mnt 26. 
kilomeetril

• Kooliga ühes majas asuvad lasteaed, 
raamatukogu ja osavalla kontor

• Meie koolis on hetkeseisuga 65 õpilast ning 12 
õpetajat

• 65 õpilasest on moodustatud 5 klassi-
komplekti, st üks üksiklass ning neli liitklassi



Loovtööde korraldus 1/3

Koolil on koostatud loovtööde juhend, milles on 
välja toodud kindel ajakava:

• III veerandi lõpuks esitavad õpetajad ja 
koolitöötajad loovtööde teemad

• 7. klassi lõpuks peavad õpilased valima teema

• 8. klassi septembri lõpuks kinnitatakse 
loovtööde, juhendajate ja retsenseerijate 
nimekiri



Loovtööde korraldus 2/3

• oktoobri esimesel poolel korraldatakse 
õppepäev loovtööde koostamisest 8. klassi 
õpilastele

• 8. klassi oktoobri 3. nädala lõpuks avatakse 
loovtööde päevikud, mis kajastavad täpset 
töökava

• 8. klassi jaanuari lõpuks täidetakse ja 
esitatakse vahekokkuvõtte ankeedid



Loovtööde korraldus 3/3

• märtsis korraldatakse 8. klassi õpilastele 
lühikoolitus avalikust esinemisest

• 8. klassi aprilli esimese nädala lõpuks 
esitatakse valmis loovtööd kirjaliku tagasiside 
andmiseks retsenseerijatele

• 8. klassi aprilli viimasel nädalal toimub 
õpilaskonverents loovtööde esitamiseks ja 
tagasiside andmiseks. Samas toimub järgmise 
õppeaasta loovtööde teemade tutvustamine 
7. klassi õpilaste poolt



Eelmisel õppeaastal valminud 
loovtööd

• Tervisliku toidu kohvik

• Südamenädal



Tervisliku toidu kohvik 1/3

Kohviku viisid läbi 3 tütarlast rühmatööna, mille 
käigus koostati töö teoreetiline osa:

• esimeses osas toodi välja tervisliku toitumise 
põhitõed, sh taldrikureegel ja toidupüramiid 

• teises osas kajastati loovtöö ajakava, autorite 
panust antud töösse, pakutud toitude retsepte  
ning kalkulatsiooni



Tervisliku toidu kohvik 2/3

Kohviku jaoks:

• seati kooli fuajeesse sisse kohviku sisustus

• valmistati toidud, millede jaoks kalkuleeriti 
koguseid ja hindu

• kooli õppeköögis valminud toidud müüdi 
lasteaia lastele, kaasõpilastele, õpetajatele 
ning reklaami peale kohale tulnud 
külaelanikele



Tervisliku toidu kohvik 3/3

Kohvikus pakutavad toidud:

• Apelsinimaitselised kliiküpsised

• Caesari salat kanaga

• Kama

• Pitsa

• Puuviljasuupisted

• Võileivatort

• Tiramisu kook



Südamenädal

Südamenädala viisid läbi 4 noormeest 
rühmatööna, mille käigus koostati töö 
teoreetiline osa:

• esimeses osas toodi välja südametervise 
hoidmise vajalikkus, kajastati tervisliku 
toitumise ja aktiivse liikumise vajalikkust

• teises osas kajastati loovtöö ajakava, autorite 
panust antud töösse ning südamenädala 
tegevused päevade kaupa



Südamenädala tegevused-
esmaspäev

• Sammulugemise äppide laadimine telefonidesse 
koostöös arvutiõpetuse õpetajaga

• Liikumispäevikute täitmise alustamine koostöös 
kehalise kasvatuse õpetajaga

• Kaasõpilased tutvusid koridori stendile pandud 
plakatitega, mis tutvustasid erinevaid eksootilisi 
puu- ja köögivilju (koostöö kodunduse õpetajaga)

• Toimus erinevate eksootiliste puu- ja köögiviljade 
degusteerimine ja hindamine 5-palli süsteemis



Südamenädala tegevused-
teisipäev

• Terviseampsu vahetunnid sööklas (koostöö 
kokaga)

• Eelmisel päeval tutvustatud eksootiliste puu-ja 
köögiviljade kohta viktoriini läbiviimine ja 
kokkuvõtete tegemine



Südamenädala tegevused-
kolmapäev

• Terviseampsu vahetunnid sööklas

• Lasteaia spordipäev

• Porgandite söömise võistlus



Südamenädala tegevused -
neljapäev

• Terviseampsu vahetunnid sööklas

• Terves kehas terve kunst – lõbusad 
spordivõistlused



Südamenädala tegevused - reede

• Terviseampsu vahetunnid sööklas

• Nädala kokkuvõtete tegemine 



Südamenädala video
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