Loovtöö teemad 2019/20
Õpetajajuhendaja nimi

loovtöö teema

loovtöö liik

Anneli Auväärt

Taimeseaded jõuludeks.

praktiline

1

loovtöö lühikirjeldus
Õpime tegema erinevaid taimeseadeid jõuludeks: pärg või
vanik, lauaseade.

Kristel Paju

Digimaterjalide kogumi koostamine
5. kl arvuti matemaatikasse

praktiline

1

Teemade kaupa linkidest õppemapi koostamine.

Ave Jõgi
Raina Rääp

Interaktiivsed mängud
keeleõppes(Kahhoot, Kuldvillak)
Kuidas aidata iseennast ja teisi.

praktiline
praktiline

1
1

Õpilane koostab ise interaktiivse õppevahendi, mis kordab
mõnda võõrkeeleõppes läbivõetud teemat.
Esmaabi üritus algklassi õpilastele.

uurimuslik

1

uurimuslik

1

Ristsõnade koostamine inglise või /ja vene keeles
Intervjueerib/uurib meie koolis töötanud õpetajate
lapsepõlveaastaid

1

Koosta õpioskuste võistlusele nelja erinevat liiki ülesanne,
kirjuta juurde hindamismudel.. Ülesannete koostamisel tuleb
kasutada teabekirjandust - soovitavalt uuemat lähtuvalt
loodusõpetusest, eesti keelest ja matemaatikast. Lubatud ka
ajakirjandusväljaanded.

Irina Mulenok
Reet Lasn

Ruth Rist

Ristsõnad inglise või vene keeles
Õpetajad/pensionärid nende
lapsepõlv ja mängud

Õpioskuste võistluse ülesannete
koostamine

praktiline

õp arv

Anni Haandi

Mälestused nõukogude ajast

uurimuslik

1

Õpilane intervjueerib oma lähisugulasi ning kogub mälestusi
nõukogude ajast. Töö uurimuslik osa keskendub
nõukogudeaja kirjeldusele, mis peaks kokku minema
intervjuudest välja tulnud infoga. St kui vanemad jutustavad
talongidest ning üldisest elu-olust, siis uurimuslikus osas
toobki õpilane välja toetava kirjelduse.

Ruth Jasmin

Näidistööde mapp I kooliastmele
käelise tegevuse tundideks

praktiline

1

Näidistööde valmistamine koos töö etappide kirjeldusega I
kooliastme tundideks.

praktiline

1

praktiline

2

praktilised ülesanded, mida inglise keele tundides kasutada
saab, kokku vähemalt 15 erinevat ülesannet
Interdistsiplinaarse õpikogumiku koostamine ja tunnis
läbiviimine: katsed,
mängud, interaktiivsed ülesanded jms.

1

Aktiivse vahetunni olemuse kirjeldamine läbi õpilase pilgu,
erinevates kooliastmetes. Praktiliste tegevuste
väljamõtlemine, läbiviimine

Riina Haljas
Virge Lember

Ristsõnad ja sõnamõistatused 7.
klassi inglise keele tundideks
Aktiivõppe materjalid õpilaselt
õpilasele 4. klassi
avastusõppe tundideks

Ülle Räim

Aktiivne vahetund korraldamine

Laivi Jürisson

Eluliste ülesannete kogumik 7.
klassile

praktiline

1

Õpilane mõtleb ise välja elulisi ülesandeid 7. klassi
matemaatika teemadest lähtuvalt. Koosatab ülesannete
kogumiku (sisaldab lahendusi ja vastuseid).

Olle Arak

Robotex 2019 reeglitele vastava
võistlusroboti koostamine

praktiline

1

Koostada Robotex 2019 reeglitele vastav robot

Jaana Puksa

Rahvakalendri tähtpäevad

praktiline

1

Merle Rekaya

KG põhikooli teatriõhtud

uurimuslik

1

Ülesannete koostamine rahvakalendri tähtpäevade kohta.
Töö tulemusena tekib ülevaade, millised on olnud meie kooli
põhikooli
teatriõhtute teemad ja esitatud näitemängud, parimad
näitlejad, lavastajad
jne.

Katrin Liiva

Ürituse korraldamine II kooliastme
klassile

praktiline

2

Malle Tiitson
Ene Pidmann

Geograafilise sisuga mängu loomine praktiline
Maal
praktiline

1
1

Andres Kolk

Tööjuhend ja näidistöö 4.klassile.

praktiline

1

Eneli Vahar

Seebi valmistamine - õpilase enda
valitud teema (Säde Leen Holm)

praktiline

1

Emakeeleolümpiaadi uurimistöö
Matemaatilise aktiivõppe vahendi
loomine

uurimuslik

1

praktiline

1

Koolile meene valmistamine
Kuressaare Gümnaasiumi ajalugu
tutvustava õpimapi koostamine 1.
kooliastmele

praktiline

1

praktiline

2

Anu Liik
Maren Aaviste
Merle Tustit
Anu Rand

praktiline

Grete Pihl

"KG 6.b klassi õpilaste lugemishuvid" uurimuslik

1

Marvi Mäeots

Liikumisega seotud hobid minu
klassikaaslastel

1

uurimuslik

Õpilased valivad ise ürituse teema ja vormi , korraldavad
seda alates organiseerimistööst kuni ürituse läbiviimiseni.
Konkreetne teema lähtub õpilase huvist ja võimetest. Ootan,
et õpilane teeks tööd, mis teda huvitab, mitte seda, mis
õpetajat huvitab.
Süvendatult maalitehnika omandamine
Valmib praktiline näidistöö ja tööjuhend (kavandid, eskiisid,
fotod, etapid).
Õpime seepi valmistama.
Emakeelealane uurimus lähtuvalt 2020. a
emakeeleolümpiaadi teemadest
Valmib õppematerjal teema kinnistamiseks ja huvitavamaks
muutmiseks.
Meene meisterdamine papist/paberist (kaart, šokolaaditasku,
pliiatsitops).
Kuressaare Gümnaasiumi ajalugu, sümboolikat selle
sünnilugudega ja olulisi inimesi tutvustava töölehtedega
õpimapi koostamine.
Õpilane koostab küsimustiku ning uurib ja analüüsib, kuidas
6.b kl õpilased suhtuvad lugemisse, mida loetakse, milliseid
lugusid eelistatakse.
Uurida oma klassikaaslaste hulgas, kas ja kui palju nad
tegelevad liikumisega seotud hobidega. Kas liigutakse
piisavalt?

Õpetajajuhendaja nimi

loovtöö teema

loovtöö liik

Elo Jõgi

Kooli söökla läbi aegade

uurimuslik

1

Raili Kaubi
Ülle Jasmin

Moekollektsiooni loomine
Lapitekk

praktiline
praktiline

2
1

Heidi Truu

KG õpetaja Maie Liblik

uurimuslik

1

loovtöö lühikirjeldus
Söökla sisu ja vorm läbi aegade. Söögivahetunnid, menüü,
söögi lunastamine.
Õpilased loovad moekollektsiooni , mis koosneb vähemalt 3st rõivakomplektist.
Motiividest lapiteki heegeldamine.
Uurida Maie Libliku saamist õpetajaka ja tema töötamisaastad
KG-s.

Malle Tustit

" Teatrietenduse loomise protsess ja
tulemus"
praktiline

2

Panna kirja Väikesel Teatriõhtul esitatava näidendi
ettevalmistus, plaan ja näidendi valmimise protsess koos
valminud etendusega.

Lelet Aavik
Katrin Kannik

QR-koodidega orienteerumismängu
loomine
praktiline
Kleidi õmblemine
praktiline

2
1

Luua QR-koodidel põhinev orienteerumismäng Kuressaare
Gümnaasiumi koridorides. Konkreetne teemavaldkond sõltub
õpilase soovist.
Lihtsalõikelise kleidi õmblemine

Andra Allmägi

KG koolimaja maketi loomine

praktiline

2

Helle Rand

Minu vanavanemate lauluvara

uurimuslik

1

Marika Varjas

Eesti kool versus Austria kool

uurimuslik

1

Enda Torga

Ruumiliste kujundite pinnalaotused.
Praktiline
töö
praktiline

1

Õpilane selgitab Austria koolisüsteemi ja teeb sellest
ülevaate, võrdleb erinevaid koolielu aspekte Eesti kooliga
Õpilane valmistab põhikoolis õpitavate ruumiliste kujundite
pinnalaotused,
mida saab hiljem kasutada matemaatika tundides vastavate
teemade
näitlikustamisel.

Kersti Kirs

Lauamäng inglise keeles

2

Koostatakse inglise keelne lauamäng 6.kl õpilastele

Inga Engso

Temaatiliste näidistööde kogumik
käelise tegevuse tundideks I
kooliastmele

1

Koostada temaatiliste näidistööde kogumik I kooliastme
käelise tegevuse
tundideks. Valmistada näidistööd, koostada tööjuhendid.
105 klassi ja talveaia akvaariumite hooldus: kord nädalas
klaaside puhastus, kord kuus filtrite ja põhja puhastus,
veevahetus, kalade toitmine

praktiline

praktiline

õp arv

Õpilased mõõdavad kooli vajalikud mõõtmed ja meisterdavad
koolimaja vähendatud mudeli sobival mõõtkaval.
Vanavanemate lapsepõlve lauluvaraga tutvumine. Selle aja
koolilaulikud.
Noorukiea lemmilaulud, vanad üleskirjutised. Laulude
salvestamine-üleskirjutamine.

Gerta Nurk

Akvaariumite hooldus

praktiline

2

Liivi Erlenbach

Minu kodulinn Kuressaare

praktiline

2

Sirje Mehik

Lillepeenra rajamine koduaeda

praktiline

1

Õpilased koostavad 5.klassi õpilastele linnaekskursiooni
Õpilane teeb lillepeenra plaani ja rajab suvel oma aeda
lillepeenra.

1

Õpilane osaleb maakondlikul olümpiaadil, mille osad on
muusikateooria ja silmaring, noodist laulmine ja rütmi
koputamine, eestikeelse laulu esitamine, omaloominguline
teos ja kontserdiarvustuse kirjutamine.

1

Õpilane analüüsib oma töös koorilaulu kasulikkust, õiget
häälekasutus, hingamist, keelekasutus, mis toimub meie
kehas laulmise ajal. Koostab ka ankeetküsitluse, millele
õpilased vastavad.

2

Rahvusvaheline koostöö eeldab inglise keele kasutamist,
projekti käigus tuleb tutvustada läbi erineva meediumi
iseennast, kooli ja luua mingi spetsiifiline ülesanne olenevalt
projekti spetsiifikast.

Laine Lehto

Anita Kangur

Maakondlik muusikaolümpiaad

praktiline

Koorilaulu kasulikkus meie tervisele uurimuslik

Madli-Maria
Naulainen

Osalemine ühiskonnaalases
rahvusvahelises eTwinning projektis praktiline

Elis Nõu

Saksa keel ja kultuur Kuressaares ja
selle lähiümbruses
uurimuslik

2

Kristin Lauri

Õpilaste hobiks on tehnika ja
mopeedid

praktiline

2

Tiina Käen

Ringtreeningu mapi koostamine

praktiline

1

Otsida saksa keele ja Saksamaaga seotud silte, maju, kujusid
jne. Leida leitule lühikirjeldused tausta kohta. Nende kasutus
tänapäeval.
Mopeedide eriliigid, ehitus ja kokkupanemine
Õpilased, keda juhendan on Mihkel Aavik ja Kregor Koppel
( 7.a)
Ringtreeninguks sobivate harjutuste valimine, pildistamine või
kirjeldamine. Mapi koostamine.

vene keele õppimise lihtsustamiseks
Maren Asumets õppematerjali koostamine
praktiline

1

tööülesannete kogumiku koostamine teemade kaupa

1

Kehalisest kasvatusest vabastatud õpilastele mõttetegevuse
ledmine

1

Õpilane käib umbes 10 kuu jooksul võimalikult palju
kalastusringiga püükidel ja tegemistel kaasas. Filmib,
pidistab, teeb märkmeid ja statistikat. Kõik selle ja muu
ringiga seonduva muudab ePortfoolioks ja uuendab seda
jooksvalt. Portfooliost on võimalik huvilistel kalastusringi
tegemiste ja käikudega kursis olla.

Annely Oolup

Sander
Suurhans

Töölehed kehalisest kasvatusest
vabastatud õpilastele

Inspira kalastusringi portfoolio
koostamine

praktiline

praktiline

Õpetajajuhendaja nimi
Inge Jalakas

loovtöö teema
KG võistkondliku sulgpallivõistluse
korraldamine

loovtöö liik
praktiline

õp arv
2

loovtöö lühikirjeldus
Õpilased korraldavad algusest lõpuni kooli võistkondlikud
sulgpallivõistlused.

1

Ulvi Vahter

Kuressaare Gümnaasiumi loovtööde
juhendajate ja autorite omavaheline
koostöö tööde valmistamisel
uurimuslik
Matemaatiliste ristsõnade
praktiline
koostamine

Marko Kesküla

Kooli jõusaali seinte ja lagede graffiti praktiline

2

Stevelin Tamm

Temaatiline klassiõhtu 3.a klassile

2

Nikolai Räbin
Maret Laurson

Kuressaare gümnaasiumi hoone
printimiseks kõlbliku 3D mudeli
loomine
Natüürmort kalaga

praktiline
praktiline

2
1

Anneli Auväärt

Lillekimbud.

praktiline

1

Vabal valikul tarkvaraga Kuressaare gümnaasiumi hoone 3d
mudeli loomine, saadud mudel peab vastama reaalse hoone
mõõtudele ning olema 3d printeriga prinditav.
Pastellmaal
Õpime tegema erinevaid kimpe: spiraalkimp, formaallineaarne kimp, paralleelne kimp.

Kristel Paju

Digimaterjalide kogumi koostamine
5. klassi arvuti matemaatika tunniks loogikamängud.
praktiline

1

Loogikamängude linkidest õppemapi koostamine.

1

Õpilane õpib valmistama naturaalsest juuretisest rukkileiba,
küpsetab ise leiva, tutvub leivaküpsetamise ajalooga Eestis.

1

Fotod ja eakohane loomade kirjeldus.

1
2

Erinevate nuputamisülesannete ja /või
viktoriiniküsimuste ja/või koostamine , nt.KG tuntud
vilistlased, õpetajad, ajalugu, huvitavad faktid jne
Juhendaja poolt väljapakutud raamatute põhjal näidendi
kirjutamine ja lavastamine
Uurimistöö tulemusel valmib töö, milles selgub milliseid
õuesõppe võimalusi kasutatakse KG. Millised on
meeldejäävamad õuesõppetunnid/päevad õpilaste jaoks.
Töös kasutatakse google drive küsitlust nii õpetajate kui ka
õpilaste seas. Selle põhjal antud analüüs esitatakse loovtöös
erinevates diagrammides.

Juhan Kolk

Ave Jõgi
Raina Rääp

Irina Mulenok
Reet Lasn

praktiline

Leib meie laual
praktiline
õpimapp I kooliastmele "Selgrootud
loomad"
praktiline

Viktoriin ja/või nuputamisülesandeid
teemal "Meie kool"
praktiline
Näidendi kirjutamine ja lavastamine
(5.kl)
praktiline

1

Loovtöö peab välja tooma erinevate tööde juhendajate aja- ja
muud ressursi kulud tööde valmimisele erinevate õppeaastate
lõikes
Koostab 10 ristsõna matemaatikas õpitud mõistete, seoste ja
omaduste kohta
Kooli jõusaali kõikide seinte ja lagede kujundamine
teemakohase graffitiga.
Klassiõhtu planeerimine ja läbiviimine. Klassiõhtu plakati
kujundamine.

Ruth Rist

Õuesõpe Kuressaare Gümnaasiumis uurimuslik

1

Anni Haandi

2

Ruth Jasmin

Eesti ajaloo pöördepunktid ajajoonel praktiline
Stend rahvapärimuslikest mõistetest
ja nähtustest.
praktiline

Riina Haljas

Ristsõnad ja sõnamõistatused 8.
klassi inglise keele tundideks

praktiline

1

Virge Lember

Kingitus koolile – jutupõll I ja II
kooliastme õpilastele.

praktiline

2

praktilised ülesanded, mida inglise keele tundides kasutada
saab, kokku vähemalt 15 erinevat ülesannet
Põlle õmblemine, kaartide joonistamine (head/halvad
tegelased,
sündmuskohad, situatsioonid, loo algus/lõpp jne), tunnis
katsetamine.

Ülle Räim

Liikumismängu koostamine

praktiline

1

Kehalise kasvatuse tunnist vabastatuile alternatiivse tegevuse
võimaluse loomine läbi liikumismängu, koolimajas.

Laivi Jürisson

Eluliste ülesannete kogumik 7.
klassile

praktiline

1

Õpilane mõtleb ise välja elulisi ülesandeid 8. klassi
matemaatika teemadest lähtuvalt. Koosatab ülesannete
kogumiku (sisaldab lahendusi ja vastuseid).

Olle Arak

Robotex 2019 reeglitele vastava
võistlusroboti koostamine

praktiline

1

Jaana Puksa

Kasutajanimed internetis

uurimuslik

1

Merle Rekaya

KG kirjanduspäevad

uurimuslik

1

Katrin Liiva

Koduloolise ekskursiooni
korraldamine 5. klassi õpilastele

praktiline

2

Malle Tiitson
Ene Pidmann

Orienteerumismäng Tervisepargis
Maal

praktiline
praktiline

1
1

Andres Kolk

Tööjuhend ja näidistöö 5.klassile.

praktiline

1

Eneli Vahar

Seebi valmistamise õpituba - õpilase
enda valitud teema (Aija Lember)
praktiline

1

Anu Liik

Raamat

2

praktiline

1

Veebipõhise infograafiku koostamine
Eesti rahvapärimuse uurimine ja materjalidest stendi
koostamine.

Koostada Robotex 2019 reeglitele vastav robot
Missuguseid kasutajanimesid internetis kasutatakse ning
millest nimevalik sõltub, kas nimed vastavad
õigekirjareeglitele?
Kuidas tekksid KG kirjanduspäevad, milliseid üritusi sisaldasid
ja kuidas
arenesid ajas.
Õpilane tutvub omal valikul Kuressaare kesklinna ajalooliste
hoonetega, koostab selle põhjal giidituuri ja viib selle läbi.
Geograafiliste koordinaatide baasil tuleb luua
orienteerumismäng, GPSi kasutamine.
Süvendatult maalitehnika omandamine
Valmib praktiline näidistöö ja tööjuhend (kavandid, eskiisid,
fotod, etapid).
Õpetame seebi valmistamist ka teistele huvitatutele
Omaloominguliste tekstide koondamine raamatuks ja
illustreerimine

Õpetajajuhendaja nimi
Maren Aaviste
Merle Tustit
Anu Rand

loovtöö teema
Matemaatilise aktiivõppe vahendi
loomine
Rahvusliku tikandiga ehte
valmistamine
Kuressaare Gümnaasiumi ajalugu
tutvustavad "Kooliminutid" 1.
kooliastmele

loovtöö liik

õp arv

praktiline

1

loovtöö lühikirjeldus
Valmib õppematerjal teema kinnistamiseks ja huvitavamaks
muutmiseks.

praktiline

1

Rahvusliku tikandiga ehte või vöö valmistamine.

praktiline

2

4 korda õppeaasta jooksul toimuvad "Kooliminutid" 1.
kooliastme õpilastele eakohaselt kooli ajaloo tutvustamiseks.
Õpilane uurib vanal fotol (soovitavalt foto vanast
perekonnaalbumist) olevate inimeste elu; fotol jäädvustatud
sündmust, kohta jne. Fotol on kujutatud vähemalt 3 inimest,
kellest töös kirjutatakse.

Grete Pihl

"Vana foto jutustab"

uurimuslik

1

Marvi Mäeots

Minu ema/isa kooliaeg

uurimuslik

1

uurimuslik

1

praktiline
praktiline

1
1

praktiline

2

uurimuslik

1

Uurida oma ema/isa kooliaega ja võrrelda praeguse kooliga.
Tutvuda üldiste toitumissoovitustega, uurida klassi / lennu /
kooliastme toitumisharjumusi, võrrelda neid üldiste
soovitustega.
Õpilane koostab erinevate kudumise tehnoloogilistest võtetest
videokogu
Lihtsalõikelise kleidi õmblemine.

Malle Tustit

Kuressaare Gümnaasiumi õpilaste
toitumisharjumused
Videokogu kudumise
tehnoloogilistest võtetest
Kleidi õmblemine
Etenduse lavastamine Väikeseks
Teatriõhtuks
"Võõrsõnade kasutamine ühes
Saaremaa ajalehes"

Lelet Aavik
Katrin Kannik

Füüsilise õpikeskkonna kujundamine praktiline
Laualina heegeldamine
praktiline

2
1

Andra Allmägi

Puude kõrguse määramine läbi
erinevate meetodite

2

Instseneeringu kirjutamine ja lavastamine
Uurida võõrsõnade kasutamist teatud perioodi jooksul
ilmunud ajalehtedest.
Õpilane pakub välja idee, kuidas koolimaja ruumi/ruume
õpilassõbralikult kujundada (sein, trepid, vahetunnivahendid
vm)
Lapitehnikas laualina heegeldamine
Õpilased mõõdavad erinevate meetoditega kooli hoovis
puude kõrguseid. Sarnased kolmnurgad, peegli meetod,
varjude abil jne

Helle Rand

Kuressaare Gümnaasiumi
lastekoorid läbi kooli ajaloo Tallinna
laulupidudel.
praktiline

2

KG lastekooride uurimine läbi kooli ajaloo. Albumi koostamine
nendest kooridest, kes on käinud Tallinna laulupidudel, fotode
kogumine endistelt muusikaõpetajatelt või kooli arhiivist.

Marika Varjas

Fragen und Antworten

praktiline

1

Enda Torga

uurimuslik

1

Kersti Kirs

Geomeetria meie ümber
Lauamäng vanasõnade,
kõnekäändude, anagrammide,
murdesõnade õppimiseks ja
kordamiseks.

Õpilane koostab saksa keele õppimiseks mängu
Õpilane uurib oma lähiümbruse objekte kirjeldades neid
matemaatiliste mudelite- geomeetriliste kujundite ja kehade
kaudu.

praktiline

2

Koostatakse lauamäng, kus on 4 erinevat küsimuste
kategooriat.

Inga Engso

Temaatiliste näidistööde kogumik
käelise tegevuse tundideks I
kooliastmele

Elo Jõgi
Raili Kaubi
Ülle Jasmin
Heidi Truu

praktiline

Koostada temaatiliste näidistööde kogumik I kooliastme
käelise tegevuse
tundideks. Valmistada näidistööd, koostada tööjuhendid.
Ühe piirkonna ravitaimedest herbaarkogu koostamine.
Taimede kogumine, kuivatamine, nõuetekohane
herbariseerimine
Õpilased koostavad mängu emakeeletunniks käänete
õpetamiseks.

praktiline

1

praktiline

1

Liivi Erlenbach

Herbaarium ravimtaimedest
Kuidas õpetada eestikeeles
käändeid

praktiline

2

Sirje Mehik

Õpilasürituse loomine 5. klassidele

praktiline

2

Laine Lehto

Saaremaa traditsioonilised
muusikaüritused

praktiline

1

Õpilased mõtlevad välja toreda ürituse ja viivad selle ellu.
Õpilane paneb kokku ürituste nimekirja, otsib nende kohta
lisainfot. Koostab stendi, kus on lühikirjeldused ning
fotogalerii.

1

Lemmikmuusika, mida kuulatakse (stiilid, esitajad); õpingud
muusikakoolis (erialad); osalemine KG huvikooli Inspira
muusikaringides (koorid,
ansamblid, instrumendiõpe, solistiõpe)

1
1
1

Infograafik Eesti 102-aastase ajaloo tähtsamatest
sündmustest. Eesmärk on infograafikud panna stendidele
veebruaris, et tähistada sellega EV 102. aastapäeva.
Infograafikud vormistatakse keskkonnas Canva, seal tuleb
luua kujunduslik tervik, millesse on lisatud teksti ja pilte.
Merily Saksakulm (7.c)

uurimuslik

1

Kas tütarlaste kehalised võimed kehalise kasvatuse tundides
mõõdetavate testide põhjal on 20 aasta jooksul muutunud.
Selleks arvutatakse klassi keskmised tulemused nt.
kaugushüppes ja võrreldakse 10, 20 aasta taguste
samaealiste tulemustega.

praktiline

1

tööülesannete kogumiku koostamine teemade kaupa

Gerta Nurk

Anita Kangur

Madli-Maria
Naulainen
Elis Nõu
Kristin Lauri

8. klasside õpilaste muusikahuvid.

Infograafiku loomine EV 102.
aastapäevaks
Halloweeni pidu

KG tütarlaste kehaliste võimete
Tiina Käen
analüüs 1997- 2018
inglise keele õppimise
lihtsustamiseks õppematerjali
Maren Asumets koostamine

uurimuslik

praktiline
praktiline
praktiline

Annely Oolup
Õpetajajuhendaja nimi

Sander
Suurhans

KG võimlemisvõistluste kava
koostamine oma klassile
( tüdrukutele/ poistele)

praktiline

loovtöö teema

loovtöö liik

KG klassidevahelise korvpalliturniiri
korraldamine ja läbiviimine
praktiline

2
õp arv

Koostab klassile võimlemisvõistlusteks kava
loovtöö lühikirjeldus

2

Õpilased korraldavad ja viivad läbi 10.- 12. klasside vahelised
korvpallivõistlused- Mängud toimuvad kord nädalas umbes 5
kuu jooksul. Korraldajad registreerivad võistkonnad(nii
tütarlaste, kui ka noormeeste), koostavad juhendi ja viivad
võistlused läbi, st leiavad lauakohtuniku, kes täidab mängude
protokolle, punktipanija ja väljakukohtuniku või -kohtunikud,
kes mänge vilistavad.

2

Õpilased uurivad paberlennuki volitimise tehnikat ning
korraldavad asja vastu huvi tundavatele õpilastele
paberlennukite lennutamise võistluse!

1

Erinevate spordialade õpetamine/tutvustamine Kuressaare
Gümnaasiumi kehalise kasvatuse tundides ja lõimumine
teiste õppeainetega
Valikvastustega testide koostamine matemaatikas õpitud
seoste, omaduste, mõistete ja valemite kohta

Juhan Kolk

Paberlennukite lennutamise
võistluse korraldamine.
praktiline
Erinevate spordialade
õpetamine/tutvustamine Kuressaare
Gümnaasiumi kehalise kasvatuse
tundides ja lõimumine teiste
õppeainetega
uurimuslik

Ulvi Vahter

Testide koostamine matemaatiliste
teadmiste kontrollimiseks

praktiline

1

Marko Kesküla

Kuressaare Gümnaasiumi
meistrivõistlused lõuatõmbamises

praktiline

2

Stevelin Tamm

Temaatiline klassiõhtu 3.a klassile

praktiline

2

Klassidevahelise lõuatõmbamise võistluse korraldamine ja
läbiviimine 4.-12.klassi õpilastele.
Klassiõhtu planeerimine ja läbiviimine. Klassiõhtu plakati
kujundamine.

Nikolai Räbin
Maret Laurson

Humanoid-roboti loomine Arduino
baasil
III kooliastme slängisõnavara

praktiline
uurimuslik

2
1

Toimiva roboti kokkupanemine (kere, aktuaatorid (mootorid),
ning juhtimiseks tarkvara)
Õpilaste sõnavara uurimine

Inge Jalakas

