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 Tartu Kesklinna Kool 
 

 
Ainevaldkonnad: matemaatika ja kunst 
 
Loovtöö liik: omaloominguline töö (paaristöö) 
Teema: Geomeetrilistest konstruktsioonidest pabervitraažid 
 
Loovtöö eesmärgid 
 
1. Töö eesmärgiks oli sirkli ja joonlaua abil geomeetriliste kujundite konstrueerimine ning 

nendest pabervitraažide kujundamine.  
2. Muuta vitraažidega klassid ilusamaks ja omapärasemaks. 

 
Töö etapid ja sisu 
 
1. Aja planeerimine 
Arvestati välja, kui kaua aega kulub loovtöö teostamiseks. Loovtööd otsustati panna 
matemaatika nädalaks matemaatikaklasside akendele.  

 
2. Tööprotsess 
Kõigepealt mõeldi välja kavandid. Paberi formaadiks võeti ring ja hulknurk. Kavandite 
tegemisel kasutati sirklit ja joonlauda ning teostati kõik ideed. Vitraažidel konstrueeriti 
sirkliga lilli, ringe, kolmnurki, kuusnurki, ristkülikuid ja ruute.  
Seejärel valiti koos juhendajatega mõlema õpilase neli sobivamat geomeetrilistel 
konstruktsioonidel põhinevat kavandit ja joonestati nende järgi šabloonid. Seejärel lõigati 
välja mustast joonistuspaberist raamid, kasutades paberinuge. Nende raamide vahele liimiti 
värvilised siidpaberi tükid. Igasse aknaruutu paigutati üks vitraaž ja seega kumbagi 
matemaatika klassi – neli sirkli ja joonlauaga konstrueeritud pabervitraaži. Tööde 
kinnitamiseks valiti musta värvi plastiliin, et väljapoolt vaadates ühtiks raami värviga. 
 
3. Probleemid ja lahendused 
Peamiseks probleemiks kujunes originaalsete ja huvitavate kavandite välja mõtlemine. 
Selleks tehti mitmeid kavandeid, mille hulgast valiti parimad välja. Keeruliseks ja 
aeganõudvaks kujunes raamide tegemine, kuna paber võis šablooni all nihkuda. Seega - 
lihtsam oleks olnud liimida raam ainult ühele poole.  
Selleks, et tööd näeksid ka õuest vaadatuna efektsed välja, nähti rohkem vaeva ja tehti tööd 
ilusaks ka teiselt poolelt. Töö käigus leiti ka uusi võimalusi, kuidas otstarbekamalt toimida. 
Esimesed raamid ei tulnud välja identsed, kuna need lõigati välja eraldi. Järgmiste raamide 
tegemisel avastati, et paberi kokkuvoltimisel on tulemus parem, mistõttu lõigati raamid 
koheselt läbi kahe paberi. 
  
4. Mõlema õpilase panus 
Loovtöösse panustasid autorid võrdselt. Kuna kahe klassi peale pidi kokku tulema 8 
aknakaunistust (vt fotot), siis kumbki õpilane tegi 4 vitraaži. Raport kirjutati ühiselt skype´i 
teel, aga ka ühiselt koolis. Näituse ülespanekuks tuldi matemaatika nädala esimesel 
hommikul varem kooli ja paigutati vitraažid akendele. Eelnevalt katsetati tööde erinevaid 



asendeid. Lõpptulemusena paigutati pabervitraažid akende keskele ja hiljem võeti need 
koos ka maha. 

5. Kokkuvõte 
Tehtud tööde kvaliteedi ja välimusega jäädi väga rahule. Pabervitraažid vastasid loovtöö 
tegijate ootustele ja täitsid eesmärki, milleks oli geomeetrilistest kujunditest 
pabervitraažide konstrueerimine matemaatika nädalaks. Loovtöö käigus õpiti oma aega 
paremini planeerima ja probleemidele lahendusi leidma. Šabloonide ja raamide lõikamine 
õpetas paberinuga ja skalpelli kasutama. Õpiti konstrueerima erinevaid kujundeid – seeläbi 
arendati oma käelist osavust. Tööd tulid välja oodatust paremad, eriti kenad paistsid nad 
valguse käes. 

 


