Seletuskiri
Eesti keele õpet toetavad tegevused 2013. - 2014.õa
Seisuga 01.09.2014 oli Slaavi Põhikoolis 8 keelekümblusklassi (sh varane ja hiline
keelekümblus) – 1c, 2c, 3c, 3d, 4c, 7k, 8k, 9c, ning 7 klassi, kus toimub eestikeelne aineõpe
– 1a, 1b, 4a, 4b, 6a, 6b, 7a. Sellesse protsessi haaratud õpilaste arv on 259.
Eesmärgiga luua vajalikud tingimused eesti keele õppimiseks on kool soetanud erinevaid
õppevahendeid (sh õpikud, töövihikud). Eesti keele paremaks õppeks ja aineõppeks eesti
keeles on klassid jaotatud gruppideks.
Samas pöörab kool suurt tähelepanu eesti keele arendamisele ning tundides omandatud
teadmiste praktiseerimiseks väljaspool kooli projektitegevuse kaudu. Kooli on kirjutanud ise
ja realiseerinud koos maakonna koolidega erinevaid projekte, mis olid rahastatud Ida-Viru
Omavalitsuste Liidu poolt, projektid: „Puidutöö – kas on lihtne või keeruline töö“,
„Kalevipoja jäljed tänapäeval“, „Ideedelaat – loovalt ja julgelt avame maailma“, „Jüriöö
ülestõus“. Oleme aktiivselt osalenud ka teiste õppeasutuste projektides, arendades eesti keele
teadmisi ja oskusi.
2014.a. Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium toetas Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli
eesti keele õpet toetavate tegevuste planeerimiseks ja realiseerimiseks summas 2800 eurot
(kaks tuhat kaheksasada). Kooli meeskond otsustas kasutada eraldatud summa õppereiside
korraldamiseks nendes klassides, kus õppetöö toimub eesti keeles (eestikeelne aineõpe,
keelekümblusklassid).
1a ja 1b klassid (õppetöö toimub eesti keeles muusikaõpetuses ja kehalises kasvatuses) –
Iisaku kodumuuseumi külastamine. Õpilased tutvusid muuseumi eksponaatidega, osalesid
erinevates muuseumiprogrammides sh aktiivsed rahvamängud, tutvumine eesti
rahvustoitudega. Töökeel on õpilastel eesti keel.
1c, 2c, 3c, 3d klassid (varane keelekümblus) – õppereis Rakvere linna ja Rakvere teatri
külastamine (omalt arvelt). Töökeel on õpilastel eesti keel.
4a ja 4b klassid (õppetöö toimub eesti keeles kunstiõpetuses, tööõpetuses, muusikaõpetuses)
ja 4c klass (varane keelekümblus). Õpilaste ekskursioon Avinurme Puiduaita ja Avinurme
Elulaadikeskusesse - osavõtt õpitubadest, tutvumine muuseumi eksponaatidega. Töökeel on
õpilastel eesti keel.

6a ja 6b klass (õppetöö toimub eesti keeles ajaloos ja kunstiõpetuses) – Narva
linnaekskursioon, Narva kindluse- ja Narva Kunstigalerii külastamine. Ekskursioon toimus
eesti keeles ning lapsed osalesid töötubades (töökeel eesti ja vene keeled).
7k ja 8k klassid (hiline keelekümblus), 7a klass (õppetöö toimub eesti keeles kunstiõpetuses
ja muusikaõpetuses). Ekskursioon Tallinna Vanalinnas, Tallinna Meremuuseumi
Lennusadama ja Martsipani Galerii külastamine, sh osalemine praktilistes õpi- ja töötubades
Töökeel on õpilastel eesti keel.
9c klass (varane keelekümblus), 9a ja 9b klassid – Eesti okupatsiooni muuseumi külastamine,
Eesti panga muuseumi külastamine, ekskursioon linnas. Töökeeled eesti ja vene keeled.
Alates 05.01.2015 alustasid 5a ja 5b klasside 25 õpilast õppima kunstiõpetust ja
muusikaõpetust eesti keeles ning nendele oli korraldatud õppereis Avinurme Puiduaita, kus
lapsed osalesid kahes õpitoas.
Kokkuvõtteks tasub märkida, et korraldatud ja läbi viidud õppereisid pakkusid õpilastele huvi
ja lõid võimalusi kasutada eesti keele tundides omandatud sõnavara praktikas. Samas said
õpilased teada palju uut Eestimaa huvitavatest vaatamisväärsustest, ajaloo ja kultuurilistest
faktidest.
Tänu sellele, et mitmed muuseumid pakuvad õpilastele võimalusi osaleda aktiivselt
õpitubades ja arendada keeleliste aspektide kõrval ka oma loovust ja käelist osavust.
Seisuga 05.01.2015 õpivad eesti keeles aineid 284 õpilast, mis moodustub õpilaste üldarvust
56 %.
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