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Ülekooliline ja klassiväline tegevus  kui läbivate teemade 

rakendumise toetaja 
 

 

Kairi Koolme, Triinu-Liis Kull 

Kurtna Kool 

 

Läbivate teemade õpet on koolis võimalik realiseerida mitmel erineval viisil – õpikeskkonna 

korralduses, aineõppes, valikainete programmi koostades, õppeaineid lõimivas loovtöös, aga 

ka huviringide töö ning klassivälise õppetegevuse korraldamise kaudu. Järgnevalt tulebki 

lähemalt juttu viimatinimetatust ehk sellest, kuidas toetab tunniväline tegevus läbivaid 

teemasid.  

 

Läbivate teemade õpetamine tunniväliste tegevuste kaudu 

 

Hästi läbi mõeldult organiseerides toetavad kõik koolides korraldatavad õpetuslikud ja 

kasvatuslikud tunnivälised tegevused läbivate teemade õppimist. Järgnevalt mõned näited ja 

ideed, milline üritus või ettevõtmine võiks konkreetsete läbivate teemade õpetamist toetada. 

Tegelikkuses on võimalusi kordades rohkem, tuleb ainult kasutada fantaasiat ja kohalikke 

piirkonnast tulenevaid võimalusi.  

Elukestev õpe ja karjääri planeerimine 

1. kohtumine erinevate elukutsete esindajatega koolis või väljaspool kooli 

(lapsevanemate töökohtade või muude asutuste külastamine); 

2. õpilaskonverentsid (näiteks ettekanded kodulinna või -valla tuntud inimestest või 

tuntumatest ametiasutustest, firmadest);  

3. kohtumine inimesega, kes on õppinud või töötanud välisriigis; 

4. töövarjupäev (vanemate klasside õpilastele). 
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Keskkond ja jätkusuutlik areng  

• erinevate keskkonnaprojektide läbiviimine koolis (prügi sorteerimine, toidujäätmete 

kaalumine ja nende maksumuse arvutamine jms); 

• külaline (elektrik, kohaliku veefirma esindaja jms);  

• õppekäik keskkonnaga seotud paika või asutusse, nt prügilasse. 

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus   

• laatade või loosimiste korraldamine koolis, mille käigus kogutakse raha abivajajate 

toetuseks, näiteks lastekodule või loomade varjupaigale;  

• abivajajatele asjade kogumise kampaaniad – näiteks riiete või mänguasjade kinkimine 

lastekodule, koerte-kasside toidu ja lelude kogumine loomade varjupaika viimiseks; 

•  kohalikule lasteaiale millegi valmistamine ja kinkimine, näiteks tööõpetuse tunnis 

meisterdatud nukumaja, nukumööbel, käsitöötunnis õmmeldud padjakatted, 

nukuriided või kaltsunukud; 

• õpilaste kaasamine ürituste korraldamisse (annab neile tunde, et nende tegevus koolis 

kui väikeses ühiskonnas on oluline); 

• õpilasfirmad; 

• kooliajaleht (õpetaja juhendamisel õpilaste koostatud); 

• õpilasomavalitsus.  

Kultuuriline identiteet  

• hõimunädala tähistamine, hõimurahvaste esindajast külalisesineja; 

• tantsu- ja laulupidudel ning kohalikel rahvatantsu või -laulupäevadel osalemine; 

• rahvakalendri tähtpäevade tähistamine (stendid, karnevalid, näidendid jms); 

• (vabaõhu)muuseumi külastamine; 

• rahvusõhtud traditsiooniliste toitude, tantsude ja lauludega (nt naabermaad); 

• rahvapille ja rahvamuusikat tutvustavad kontserdid või külalised;  

• rahvusliku käsitöö valmistamise meistrikojad (nt perepäevana); 

• üritused vanavanemate päeva raames (nt mõni vanavanem tuleb klassile rääkima oma 

lapsepõlvest ja kooliajast). 
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Teabekeskkond  

• kooli veebileht; 

• kooli oma ajaleht ja ajalehetoimetus;  

• internetipõhised võistlused ja projektid; 

• televisiooni või raadiotoimetuste külastamine; 

• meediaga seotud külaliste kutsumine kooli. 

Tehnoloogia ja innovatsioon  

• leiutiste konkurss koolis (joonised, pildid, jutud); 

• innovaatiliste ideede ja lahenduste kirjandikonkurss; 

• õppekäik tehasesse vm tootmisasutusse; 

• kohtumine mõne eluala esindajaga, kes kasutab oma töös nüüdisaegset tehnoloogiat. 

Tervis ja ohutus  

• esmaabiõppe läbiviimine õpilaste seas (näiteks arsti juhendamisel); 

• esmaabivõistlus koolis; 

• kohtumine arstidega; 

• tervisliku toitumisega seotud tegevused (küsitlused, teemanädalad, nt leivanädal); 

• ülekoolilised matka- või spordipäevad, seiklusspordi päev; 

• kohtumised psühholoogide vm nõustajatega (räägivad oma tööst ja probleemidest, 

mida töös näevad); 

• plakatikonkurss (nt „ei suitsetamisele“, „kanna helkurit“); 

• kohtumine politseiniku või tuletõrjujaga, tuletõrjekomando külastamine; 

• tundekasvatuslikud ettevõtmised, nt emotsioonimaskide joonistamine, tunnetest 

luuletuste kirjutamine, joonistamine, sõbrapäeva tähistamine vms. 

Väärtused ja kõlblus  

Seda läbivat teemat toetab iga üritus või õppekäik, sest igal pool on omad käitumisreeglid 

ja -normid, mida õpilased jooksvalt näevad ja loodetavasti ka omandavad. Kõigi eespool 

nimetatud ettevõtmiste kaudu toetame õpilase kujunemist kõlbeliselt arenenud inimeseks, 

kes tunneb ühiskonnas üldtunnustatud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid.  
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Õnnestunud või läbikukkunud üritus? 

 

Igas koolis on läbi aegade korraldatud ja korraldatakse ka praegu mitmesugust klassivälist 

õppetegevust – matkad, peod, konverentsid, kohtumised, tähtpäevade tähistamised jne. 

Mõnda traditsioonilist ettevõtmist ootavad õpilased pikisilmi ja kui see saabub, on rõõmsaid 

ja aktiivseid osalejaid palju. Lõpptulemusena on rahul nii õpilased, õpetajad kui ka 

lapsevanemad. Kõigil on hea meel, et üritus on oma eesmärgid täitnud, kõik on sujunud 

plaanipäraselt ja päevast on meenutada peamiselt head. Sellisel juhul on ettevõtmine 

õnnestunud ja tõenäoliselt on korraldajad saanud uut positiivset energiat, korraldamaks teinegi 

kord midagi vahvat, sest igapäevasesse argirutiini vahelduse toomine on tähtis.  

 

Mõnikord juhtub aga, et kooliüritusel osalejaid peaaegu polegi või näitavad kohalolevad 

õpilased (vahel ka õpetajad) kogu oma olemisega välja, et toimuv neid üldse ei huvita ja nad 

ei viibi sündmusel vabatahtlikult. Sellised üritused on selgelt läbi kukkunud ja korraldajad 

peaksid üheskoos tõsiselt arutama, mis toimus, miks nii läks ja mida tuleks edaspidi muuta, 

vältida või lisada.  

 

Tunnivälise tegevuse planeerimine 

 

Kuidas korraldada üritusi võimalikult efektiivselt ja nii, et need õnnestuksid? Tunnivälise 

ettevõtmise planeerimise esimeseks sammuks on korraldusmeeskonna moodustamine ja 

edasine läbimõeldud tegutsemine. Ainult nii on võimalik, et pärast üritust ei ole korraldajate, 

kooli juhtkonna või osalejate jaoks valdav pahameel, läbikukkumine või süüdlaste otsimine. 

Kui tegu on ühe klassi ettevõtmisega, mida korraldab üks õpetaja, siis ei ole loomulikult 

meeskonna moodustamine vajalik, kuid enamik üritusega seotud sõlmküsimustest tuleks ka 

üksikkorraldajal hoolega läbi mõtelda.  

Kui korraldusmeeskond on olemas, tuleks läbi arutada järgmised punktid: 

• Mis on ürituse eesmärk? Mis kasu peaksid õpilased sellest saama? Milliste õppekava 

läbivate teemadega on üritus seotud? Kas ja kuidas on üritus seotud kooli visiooni ja 

põhiväärtustega? 
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• Mis peaks üritusel toimuma, mida ei tohiks seal teha või lubada, kus ja millal üritus 

täpselt toimub ja kui kaua peaks ettevõtmine kestma, et õpilased ning külalised ei 

tüdineks? 

• Üldise tegevuskava paika panemine – mida tuleb teha enne üritust, mida ürituse ajal ja 

mida pärast selle toimumist.  

• Kes vastutab korraldamisega seotud ülesannete ja tegevuste eest? Näiteks kes vastutab 

selle eest, et toimumispaika paigutatakse toolid, kes korraldab ruumi kaunistamise, 

kes peab läbirääkimisi külalisesinejatega, kes vastutab valgus- ja helitehnika või 

filmimise eest, kes organiseerib auhinnad või kutsed. Tuleb ka otsustada, kas 

klassijuhatajad peavad olema üritusel oma klassi juures, milline on aineõpetajate roll 

üritusel jne. Kui kõik korraldajad vastutavad üheskoos kõigi punktide eest, siis juhtub  

sageli, et keegi ei vastuta millegi eest. Kui kõik loodavad kellelegi teisele, jäävad 

olulised asjad tegemata ja üritus on ette läbikukkumisele määratud. Mida suuremale 

publikule või osavõtjate hulgale on üritus mõeldud, seda olulisem on korraldajate 

meeskonnatöö ja kindel rolli- ning vastutuse jaotus. Vastutaja ei pea oma ülesannet 

üksi täitma – tema roll on korraldada asi nii, et see õigeks ajaks tehtud oleks, 

kasutades selleks vajadusel ka õpilaste või kolleegide abi. Vastutajaid ei pea olema 

palju, vahel piisab ühest-kahest. 

• Igale konkreetsele vastutajale tuleb anda tähtaeg – mis ajaks peab tema ülesanne 

täidetud olema. Kui enne ürituse toimumist on planeeritud esinejate mikrofoniproov, 

peab helitehnika eest vastutaja arvestama, et tehnika peab paika saama enne proovi 

algust, mitte viimasel minutil enne üritust. Vastasel juhul ei saa eeskava ja esinejate 

ettevalmistuse eest vastutaja oma ülesannet täita ning lumepall hakkab veerema. Nii 

võib jääda terve rida asju õigeaegselt tegemata. See aga kruvib ürituse eelset 

negatiivset pinget.  

• Mida teha üritusel juhtuda võivates eriolukordades, kui midagi ei suju plaanipäraselt? 

Erinevad ootamatused on võimalik eelnevalt läbi mõtelda ning kavandada, mida 

vajadusel asja parandamiseks jooksvalt teha saab. Kõiki apse alati ette näha ei 

õnnestu, kuid paljudeks takistusteks saab varasemate kogemuste põhjal ette 

valmistuda, need vähemasti läbi kaaluda.  
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Kui kõigil on eeltöö korrektselt ja õigeaegselt tehtud, peaks üritusel sujuma kõik hästi ja 

plaanipäraselt. Lõpuks on rahul, õnnelikud ja vahva kogemuse võrra rikkamad nii üritust 

korraldanud õpetajad, kooli juhtkond, õpilased kui ka lapsevanemad. Viimast isegi juhul, kui 

vanemad üritusel ei viibinud. Mis saab emale-isale rohkem rõõmu valmistada, kui äsja 

lõppenud vahvalt kooliürituselt koju tulnud rõõmus laps, kes on täis muljeid ja neid kodustega 

õhinal jagab? Tugevaid positiivseid emotsioone on läbi klassivälise tegevuse kindlasti kergem 

saavutada kui igapäevase klassisisese õppetöö käigus. Õpilased vajavad vaheldust ja just seda 

tunniväline tegevus pakub.  

 

Pärast üritust 

 

Kui üritus on lõppenud, ei tohiks piirduda vaid ruumide korrastamisega. Lähipäevil tuleks 

korraldajatel uuesti kokku saada, et üheskoos vastata mõningatele olulistele küsimustele: 

• Kas ettevõtmine täitis püstitatud eesmärgid?  

• Kas kõik toimus plaanipäraselt? Kui ei, siis mis läks teisiti ja miks? Kas püsiti 

ajagraafikus? 

• Mis õnnestus eriti hästi?  

• Mis ei läinud plaanipäraselt ja mida oleks saanud/saab järgmisel korral muuta?  

• Millised muljed ja tunded on korraldajatel üritusele tagasi vaadates? Milline on 

publiku ja osalejate tagasiside? 

• Kas sarnast ettevõtmist tuleks edaspidigi korraldada? Kui jah, siis mida tuleks muuta 

ja mis peaks jääma samaks?  

Kui arutelu ja analüüsimine ära jäävad, vajub toimunu vaikselt ajalukku ja suure tõenäosusega 

ei ole järgmisel korral midagi paremini. Isegi kui üritus õnnestus, tasub analüüsimisele 

kulutatud vaev ennast ära – hästi läinud üritusest rääkimine ja rõõmu jagamine ainult 

suurendab õnnestumise ja rahulolu tunnet. Vahel on hea, kui ka kõrvaltvaatajad ütlevad, et 

ettevõtmine tervikuna läks hästi või tõstavad esile, et mõni konkreetne vastutusvaldkond 
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toimis eriti suurepäraselt. On tõsi, et ka hästi korda läinud ürituse puhul ei pruugi kõik asjaga 

seotud osapooled rahulolu tunda, sest inimeste kriitikameel on erinev.  

 

Ebaefektiivne korraldamine, ebaõnnestunud üritus 
 

Tüüpilisemad vead, mis põhjustavad ürituse täieliku või osalise ebaõnnestumise: 

• vastutajad ei olnud täpselt kindlaks määratud või oli neid liiga palju – peakorraldaja ei 

suutnud kõiki ohjata; 

•  üritust hakati korraldama liiga hilja, tähtajad olid liiga lühikesed; 

• tähtaegadest ei peetud kinni; 

• keegi jättis oma osa tegemata või tegi täitis ülesandeid poolikult; 

• eriolukordi ei osatud ette näha ning nende lahendamine ei õnnestunud sujuvalt ja 

märkamatult (nt kogu publik ei mahtunud istuma - oleks olnud vaja jooksvalt toole 

juurde tuua, aga keegi ei tegelenud sellega või polnud võtit, et varutoolidele ligi 

pääseda). 

Üritus ei õnnestu hästi, kui meeskonnas on sisepinged ja kui üritusi tuleb korraldada või neil 

osaleda liiga sageli. Kui toredaid asju on liiga palju, siis ei ole need enam sugugi nii vahvad. 

Seega tasub kõigepealt mõelda, kas üldse on midagi vaja korraldada, võib-olla on eelmine 

pidugi alles läbi analüüsimata ja järeldused tegemata. Pigem teha vähem ja korralikult, kui 

palju ja pealiskaudselt kiirustades.  

 

Õnnestumise nimel peaksid korraldajad kinni pidama ka viisakusreeglitest ning meeskonnatöö 

üldistest põhimõtetest. Meeskonnatöös on oluline lugupidav suhtumine kaaslastesse, teiste ära 

kuulamine, asjade avatult läbi arutamine ja valmisolek kompromissideks. Kui kõigi 

asjaosaliste kuuldes ei ole oma arvamust välja üteldud, siis ei tohiks seda teha ka pärast nurga 

taga. Vältida tuleks oma tahtmise väevõimuga läbisurumist – kõik isiklikud ideed saab 

realiseerida oma klassile üritusi korraldades. Kui üritus puudutab mitut õpetajat ja mitut klassi 

või lausa kogu kooli, siis ei tohiks see kujuneda ühe õpetaja sooloettevõtmiseks (eriti kui ta ei 

ole peakorraldaja), sest see toob endaga kaasa vaid pingeid ja pahameelt. Tavaliselt on ka 
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teistel asjast oma huvitav nägemus ja erinevate mõtete ühendamisest peaks sündima veelgi 

parem ja suurem idee.  

 

Õpetajate-korraldajate ühendatud head mõtted, läbimõeldud ja struktureeritud korraldamine 

ning hilisem järelduste tegemine – need on põhilised punktid, mis tagavad, et tunniväline 

tegevus koolis üha positiivsemas suunas areneb. Nõnda kindlustatakse ka õppekava läbivate 

teemade õpetamine tunnivälise tegevuse kaudu ja luuakse viljakas pinnas toredate 

traditsiooniliste ürituste väljakujunemiseks. Traditsioonid aga annavad koolile oma näo ja 

meie-tunde.  

 

Tunniväline tegevus läbivate teemade toetajana Kurtna Koolis 

 

Järgnevalt mõned konkreetsed näited üheksaklassilisest Kurtna Koolist Harjumaalt. Näited on 

toodud ideede andmiseks – ehk hakkab lugeja mõte edasi arenema ja ideealgest kasvab välja 

midagi põnevat ja omanäolist. Igal koolil on ja peabki olema oma nägu, nagu on erinevad ka 

koolihooned, visioonid ja õpilased. Kooli asukoht ja õpilaste arv määravad paljuski selle, 

missuguseid üritusi on võimalik antud koolis korraldada. Kurtna kooli näidete näol on tegu 

koolipere jaoks oodatud traditsiooniliste üritustega.  

 

Meepäev 

Seos läbivate teemadega: elukestev õpe ja karjääri planeerimine, keskkond ja jätkusuutlik 

areng, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, teabekeskkond, kultuuriline identiteet, tervis ja 

ohutus, väärtused ja kõlblus. 

Meepäev on Kurtna koolis üsna uus sündmus – see on toimunud alles kaks korda. Algas kõik 

sellest, kui 2008/2009. õppeaastaks valmis uus koolihoone. Kooli tunnuslauseks sai ühiste 

mõttetalgute tulemusena MESI PEITUB IGAS ÕIES. Uue maja pidulikul avamisel kinkis 

kohalik külaselts koolile ehtsa mesitaru. Nüüd on koolil oma mesila, mille eest aitavad 

hoolitseda ka õpilased. Sellest kõigest kasvas loomuliku jätkuna välja meepäeva tähistamine. 

Meepäev toimub mihklipäeval, 29. septembril. Selleks ajaks on oma kooli mesi purkides. 

Toimub mee-teemaline õpilaskonverents ehk „Suminate koosolek“, kus õpilased räägivad 

mee kasulikest omadustest, samuti saab koolipere teada, kuidas möödus aasta koolimesilas 

ning kui suur hulk mett sel aastal koguda õnnestus. Külas on mesinikud, meeseltsi liikmed. 
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Päeva juhivad suured mesilased (mesilaste kostüümides inimesed), kes juhatavad iga 

ettekande meeleolukalt sisse. Päeva lõpetab mee moka peale määrimine ehk oma kooli mee ja 

meest valmistatu maitsmine. 

 

Jõululõuna 

Seos  läbivate teemadega: kultuuriline identiteet, väärtused ja kõlblus. 

Ilusaks traditsiooniks kujunenud iga-aastane jõululõuna on üks kogu koolipere siduv 

ettevõtmine. Eelmisel õhtul on jõuluvana koolis ära käinud ja viimasel päeval enne 

jõuluvaheaega istutakse pidulikus riietuses kaunilt kaetud pika laua taha verivorsti ja 

hapukapsast maitsma. Vahel valmistavad jõuluvorste õpetajad ise. Sel päeval on 

ettekandjateks õpetajad, kes hoolitsevad, et lastel söögilauas millestki puudus ei oleks ja 

toovad vajadusel köögist sooja toitu juurde. Igapäevaselt me pika laua taga ei istu, lapsed 

söövad kahes vahetuses väiksemate laudkondadena. Seda erilisem ja pidulikum on jõululõuna  

Veel enne, kui lapsed jõuavad taldrikud täita, lausub direktor kooliperele ilusaid sõnu, 

tsiteerib kedagi või loeb ette mõne jõulujutu. Põgusalt mõeldakse tagasi lõppenud 

õppeveerandile ja tunnustatakse kogu kooli ees iga klassi parimaid õppureid.  

Kooli jõululõunaga väärtustame koosveedetud aega, kasvatame ühtehoidmistunnet, püüame 

arendada söömiskultuuri ning õpetame lauakombeid. Jõululõuna kannab endas ka üllamat 

eesmärki – võib-olla ei ole kõigil lastel koos perega söömise kommet, rääkimata pidulikumalt 

kaetud jõuluaegsest lauast traditsiooniliste jõulutoitudega. 

Kooli ühise jõululõuna korraldamine õnnestub kindlasti paremini väiksema õpilaste arvuga 

koolides. Meil on õpilasi alla 200, seega mahume kord aastas pika laua taha kenasti ära.  

 

Vabariigi aastapäeva tähistamine 

Seos läbivate teemadega: kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, kultuuriline identiteet, väärtused 

ja kõlblus. 

Kahtlemata on üks Kurtna Kooli pidulikumaid sündmusi õpilaspresidendi vastuvõtt vabariigi 

aastapäevale eelneval päeval. Üritus nõuab ehk enim ettevalmistust, sest märksõnadeks on 

esinduslikkus ja pidulikkus. Lapsed saavad kodudesse kaasa kirja, milles rõhutatakse päeva 
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tähtsust ja välimuse korrektsuse vajalikkust. Samuti saab iga laps kutse kahele 

õpilaspresidendi vastuvõtule. Nooremate klasside õpilased kutsuvad kaasa ema või isa. 

Õpetajad kannavad sel peol rahvariideid või must-valget riietust. Ka lapsevanemad ning 

õpilased on pidulikult riides.  

 

Vastuvõtule eelneb õpilaskonverents, mis kannab kodu-uurimuslikku eesmärki. Ühel aastal 

olid teemaks Eesti vabariigi sümbolid (lipp, vapp ja hümn), teisel aastal koduvalla ja külade 

sümbolid. Vanemate klasside õpilased peavad antud teemal ettekandeid, mida illustreerib 

slaidiesitlus. Vahepaladena esitavad esimese kooliastme õpilased teemakohaseid tantse, laule 

või luuletusi.  

 

Õhtune pidulik koosviibimine algab õpilaskontserdiga. Saalis viibib enamasti ka vallavanem 

ja mõni külla kutsustud prominent. Koolipere hulgas läbiviidud salajase hääletuse tulemusena 

kuulutatakse kontsertosa lõpus välja uus õpilaspresident.  

 

Kontserdile järgneb õpilaspresidendi ja külla kutsutud prominendi kätlemistseremoonia kõigi 

külalistega. Õpilane esitab oma nimekaardi tseremooniameistrile, kes selle mikrofoni kaudu 

ette loeb. Koos saatjaga minnakse mööda vaipa õpilaspresidendi juurde, kellega käteldakse ja 

vastastikku saabuva vabariigi sünnipäeva puhul õnne soovitakse. 

 

Edasi suunatakse kõik külalised piduliku suupistelaua juurde, kus on võimalik maitsta õpilaste 

valmistatud tikuvõileibu, kokteilisalatit ja mahla. Suupistelaua valmistab ette kooli 

kokandusring. 

 

Lõputrall 

Seos läbivate teemadega: kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, kultuuriline identiteet, väärtused 

ja kõlblus.  

Lõputrall toimub traditsiooniliselt kooliaasta eelviimasel õhtul. Kogu koolipere saab kokku 

kooliõues vabaõhulava ümber, kus toimub kontsert. Kontserdil astuvad üles pea kõik 

huviringid, kel midagi teistele pakkuda: näitering esitab temaatilisi etüüde, robootikaring 

demonstreerib uusi iseliikuvaid roboteid, mitmesugused liikumis- ja lauluringid pakuvad 

silmailu ja kuulamisnaudingut. Lõputrallil selguvad erinevad salajasel eelhääletamisel valitud 
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nominendid: aasta parim õpilane, aasta õpetaja, aasta kuldhääl, aasta tantsujalg, aktiivseim 

lapsevanem jt. Soojade soovidega saadab vallavanem või vallavalitsuse esindaja lapsed 

kauaoodatud suvepuhkusele.  

 

Kokkuvõte 

 

Igal koolil on omanäolised ja traditsioonilised üritused. Vahel on vajalik vanu üritusi veidi 

muuta, uutega asendada või vanade traditsioonide kõrvale uusi tuua. Alati tuleks kõik hoolega 

läbi mõtelda, siis on tõenäoline, et üritus hästi õnnestub. Vahel siiski ei suju kõik nii, nagu  

soovitud. Siis ei tasu meelt heita, vaid tuleb hoopis analüüsida, mis läks valesti ja mida saaks 

järgmine kord teisiti teha. Vigadest õpitakse ja kindlasti ei tasu ebaõnnestumise kartuses 

tegutsemisest (uute vahvate ürituste korraldamisest) loobuda.  

Ettevõtmisi planeerides on oluline mõtelda, milliste läbivate teemadega üritus seostub või 

milliseid läbivaid teemasid on ürituse kaudu hea õpilasteni viia. Läbimõeldult organiseerides 

toetavad õpetuslikud ja kasvatuslikud tunnivälised tegevused läbivate teemade õppimist.  

Tunnivälise tegevuse kaudu on läbivate teemade rakendamine kohati lihtsam ja tõhusamgi kui  

igapäevases õppetöös. 

 


