
VÕÕRKEELED: VENE KEEL 
Tallinna Kivimäe Põhikool 

Loovtöö liik: omaloominguline töö – õppematerjali koostamine 

Teema: ristsõnad vene keele tunnis 

Loovtöö eesmärgid 
1. Koostada ristsõnad vene keele tundide elavdamiseks ja sõnavara kinnistamiseks. 
2. Lõimida töös erinevaid õppeaineid: vene keel, kunstiõpetus, arvutiõpetus. 
3. Korrata 6.–9. klassi õppematerjali ja süstematiseerida sõnavara. 
 
Töö etapid ja sisu 
1. Ettevalmistavaks tööks oli 6.–9. klasside vene keele õpikute ja töövihikute uurimine, et välja 
selekteerida õppekava läbivate teemade põhisõnavara. Kasutati Inga Manguse vene keele 
õpikuid „Kiiresti ja lõbusalt”. 
 
2. Kirjanduse otsimine, et tõestada, miks on ristsõnade lahendamine kasulik ja vajalik. 
Delfi Täheke „Kes mõtles välja ristsõnad”, 21. veebruar, 2011. 
Noorte Hääl „Ristsõnad teevad targemaks”, 17. mai, 2011. 
 
3. Ristsõnade koostamine põhikooli õppekava läbivatel teemadel: loomad, pere, kool, linn, 
puuviljad ja marjad, juurviljad, toiduained, sport, numbrid, riietus. 
Kuna õpilane on väga hea joonistaja, siis paljude ristsõnade sõnad tuleb ära arvata piltide järgi. 
Töö etapid selliste ristsõnade koostamisel olid järgmised: 

a) õpilane koostas ristsõnad, 
b) joonistas paberile pildid, 
c) tegi piltidest fotod, 
d) joonistas arvutis fotod üle, 
e) paigutas pildid ristsõnadesse. 

Osadel ristsõnadel ( teemal Linn), kuhu oli raske pilte paigutada, on ka sõnaseletused. 
 
4. Ristsõnade katsetamine 
Tihti võib õpilastel, kes lahendavad õpetaja antud ülesandeid kaasõpilastest kiiremini, hakata 
tunnis igav – need õpilased vajavad kindlasti lisaülesandeid. Ristsõnad ongi keele õppimisel 
suurepärased lisaülesanded. Ristsõnade katsetamine 9. klassis näitas, et need aitasid kinnistada 
õpitud sõnavara. Tundmatud sõnade panid õpilasi haarama sõnaraamatu järele.  
 
5. Loovtöö kirjaliku osa vormistamine 
Kirjaliku osa vormistamiseks võeti aluseks kooli kodulehel olev loovtööde vormistamise juhend. 
Õpetaja juhendamisel koostati kirjaliku osa punktid: 

1) sisukord, 
2) sissejuhatus (ristsõnade ajaloost; valitud teema põhjendus), 
3) ristsõnad, 
4) kokkuvõte, 
5) kasutatud kirjandus, 
6) lisad, milleks oli kaks suurt lotot põhikoolis õpitavatest omadus- ja tegusõnadest. Lotode 

pildi joonistas taas õpilane ise.  
 
 
 



6. Loovtöö esitluse koostamine 
Loovtöö esitlus tehti Power Point programmiga. Tutvustati loovtöö eesmärke, kasutatud 
kirjandust, kirjeldati töökäiku, illustreerimiseks näidati valminud ristsõnu. Õpilane tegi 
kokkuvõtte, milles kinnitas, et töö arendas teda ennast ning on vajalik tundide elavdamiseks ja 
sõnavara kinnistamiseks vene keele tundides. 
 
7. Loovtöö esitlus 
Loovtööd esitleti komisjonile: direktsioon + loovtöid juhendanud õpetajad. Loovtööde esitlust 
jälgisid ka kõik 8. klassi õpilased. Esitluse lõpus vastas töö autor küsimustele. Järgmise õppeaasta 
alguses tutvustati 8. klassidele parimaid töid, räägiti oma kogemustest ja anti nõuandeid, kuidas 
aega õigesti planeerida, et töö valmiks nii, nagu peab. 
 
8. Esilekerkinud küsimused, probleemid, kordaminekud 
Töö näitas, kui suur roll on siiski juhendajal. Kui töö on küllalt mahukas, siis paljud õpilased ei 
oska aega õigesti planeerida. Selleks tuleb neid kogu aeg innustada ja tagant tõugata. 
Lõpptulemus aga valmistab rõõmu nii juhendajale, töö tegijale kui ka neile, kes seda kasutama 
hakkavad. Loovtöös lõimiti järgmisi õppeaineid: vene keel, eesti keel, kunstiõpetus, 
loodusõpetus. 

 


