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SISSEJUHATUS 
Lõpeb 1.kooliveerand ja lõpetame ka koolis toimunud tervisliku kohaliku puu- ja 
köögivilju tutvustava projekti. Tänavu keskendusime rohkem õunale, tema 
ajaloole ja kasutusvõimalustele, erinevate sortide kasvatamisel meie õpilaste 
koduaedades.  
 
Kaasatud oli suur osa meie  kooliperest. Kes küpsetasid, kes meisterdasid, kes 
maalisid arvutiprogramme kasutades. Kirjutati loovtöid, otsisid infomaterjali 
elektroonilise raamatu tarvis, kes pildistasid sügist oma koduaias, kes said 
küpsetatud kooke degusteerida.  
Selleks kasutasime erinevaid õppetunde, nende läbivaid teemasid; toimus 
õppeainete lõimimine: kunst, kirjandus, loodusõpetus, tööõpetus, kodundus, 
arvutiõpetus, matemaatika. 
 
KOKKUVÕTE TÖÖTUBADEST, TEGEVUSTEST 
1. Meisterdamine, kujundamine 
 

  
Septembri lõpus oli meil 
õunateemaliste 
taimekompositsioonide 
valmistamine – juhendajaks 
Tiia Vaga. Meisterdamine 
toimus kõikides algklassides. 
Oma töös kasutasime kodust 
kaasa võetud õunu  ja teisi 
ilusaid sügisesi taimi ning 
sobitasime need kokku. Töö 
oli huvitav ja seaded said 
päris huvitavad. Näitus oli 
avatud kogu kooliperele. 
Kuidas meie looming 
meeldis? Mulle meeldis neid 
teha küll väga. 



 

3 

 
2. Küpsetamise töötuba 
3.klassi poisid ja tüdrukud küpsetasid 
kokandusetunnis õpetaja Mareti ja Gertaga kaks 
õunakooki, üks neist oli pisarakook Tööülesanded olid 
jaotatud rühmadele nii, et kõigil meil oli erinev 
ülesanne. Töö oli meil huvitav ja valmisid 
maitsvad küpsetised. Sellest saime aru järgmisel 
päeval, mil 10-sendi laadal  omavalmistatud 
õunakoogid koheselt ära osteti.  
 
3. 10-sendi laat 
10-sendi laat oli vahva just kindla kauba hinna 
pooles. Laadal müüdi sügisande, nunnusid, 
küpsetisi. Eriti vahva oli see, et 1.klassi lapsevanemad olid müüma tulnud. Müüdi 
väga maitsvate magusate kookide kõrval ka soolaseid seenemuffineid.  
 

 
Õnnelik Karl-Mathias: „Hei, mul on müüdud!“ 

 
Lapsevanemad löövad kaasa 
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Laadale järgnes 1.klassis matemaatikatund, kus lahendati majandusülesandeid: 
mis rahadega saab 10 senti maksta, arutasime, kuidas sai võimalikuks, et mõne 
õpilase kaup kähku müüdud sai, mis kutsub kaupa ostma jps.  
 
4. Õunte näitus ja degusteerimine.  

Näitusele toodi 19 erinevat 
õunasorti.  
Maitseomaduste hindamisel 
selgus, et paljude lemmikuks sai 
kuldrenett, mis kogus 64 häält. 
Järgnesid pepping ja Tartu 
roosõun. Näitusel oli veel 
sibulõun, Paide talveõun, 
sügisjoonik, tellissaare, 
sidrunikollane taliõun, 
paradiisiõun, tiina, lobo ja veel 
mõned meile tundmatud sordid. 
Oma aiast õunu korjates, tegid nii 
mõnedki  õpilased, lapsevanemad 

ka fotosid, saatsid õpetajale.  
 

 
Hans-Hendriku mamma hapud õunad 
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5. 6.klassi uurimistöö matemaatikatunni raames 
Meie klassi õpilased küsitlesid koolis 57 õpilast, teada saamaks, kui suured 
õunaaiad kodudes on, kui vanad on õunapuud aedades, mis sorte kasvatatakse ja 
kuidas õunu kasutatakse. Uurimistöö tulemuste analüüsimine toimus 
matemaatikatunnis, kus leiti osa tervikust, st harjutati harilikke murde. Õpetaja 
abiga saadi tulemused ka protsentides. Uurimistööks laekus tagasi 49/57 
küsitluslehtedest ehk 87%. Saime teada, et kahes kõige suuremas õunaaias kasvab 
27 õunapuud. Sortides on õpilaste koduaedades levinud kõige enam valget klaari-
38 aias, sibulõuna- 18 aias jne. lemmikõunteks osutusid valgeklaar-22/49, 
kuldrenett-11/49, martsipan-6/49. Õunte kasutuse kohta kodudes saime teada 
seda, et tehakse mahla, moosi, veini ja siidrit, kompotti, kuivatatakse ja antakse 
loomadele söödaks.  
 
6. Informaatikatundides uuriti õuna ajalugu 
Arvutitundides uurisime õuna ajalugu, õuna sorte, leidsime teavet õuna tervisliku 
kohta. Inimesed on õunu söögiks tarbinud juba mitmeid aastatuhandeid. Seni 
vanimad kivistunud õunad pärinevad aastast 6500 a. eKr. Enne õunapuude 
aretamist tarbisid inimesed looduslike õunapuuliikide vilju. Esimesed andmed 
õunapuude kultiveerimisest pärinevad Anatoolisast ja Mesopotaamiast. Keskajal 
kasvatati õunapuid peamiselt kloostrite aedades.   Maitsvamate õunte tõttu 
tõrjusid aed-õunapuu viljad järk-järgult inimeste toidulaualt välja looduslike 
õunapuuliikide viljad, mida tarbiti tol ajal peamiselt kuivatatud ja keedetult ning 
millest valmistati siidrit. 
 
7. Informaatikatunnis uurisime, kuidas on 
kasutatud õuna lastekirjanduses, 
muinasjuttudes  
Huvitusime  ka sellest, missugustes 
muinasjuttudes on õuna kasutatud.  
Õun on üks tuntumaid elemente kirjanduses. 
Muinasjuttudes, müütides ja legendides 
kasutavad õunu tihti nii kurjad kui ka head 
tegelased. Laialdaselt tuntud muinasjutt 
„Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi“ kasutas 
võõrasema just õuna lumivalgekese 
mürgitamiseks. Ka kangelane Robin Hood 
laskis just õuna oma vibunoolega pooleks. 
Raamatutes kujutatakse õuna viljana, mida 
süües said piiblitegelased Aadam ja Eeva 
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endale nägemise. Õuna on seotud ja seostakse praegugi armastuse, viljakuse ja 
elu sümbolina. Ka seostatakse õuna erinevate tähtpäevadega, näiteks 
sõbrapäevaga. Vendade Grimmide muinasjutus „Kuldne lind“ on ka üheks 
tähtsaimaks elemendiks õun.  Ühes „Hambahaldja“ muinasjutus tuleb lapsel just 
õuna süües hammas suust välja.  
8. Õpilaslooming erinevates õpitud kirjandusžanrites  

 
 
 
Ka meie koolis kirjutasid õpilased 
õunalugusid – juhendajateks 5. – 
8.klassid õp Ene Heinmets ja 
4.klass õp Anne Pildre. 
 
 
 
 
 
 

9. 1.klassi raamatukogutund 
 
Meie tund toimus kooli raamatukogus. Saime teada, et see, kes raamatukogus 

töötab, on raamatukoguhoidja. 
Meie kooli raamatukoguhoidja 
nimi on Laidi. Ta rääkis meile, 
kuidas peab raamatukogus 
käituma, milliseid raamatuid siin 
on. Ta soovitas meile, kuidas 
raamatuid valida. Ta rääkis meile, 
mis on laenutamine ja kuidas 
kodus raamatuid hoida. Meie 
õpetaja laenutas sealt ühe 
muinasjuturaamatu. Oma klassis 
kuulasime, kuidas õpetaja luges 

meile muinasjuttu „Kolm Õuna“. Pärast joonistasime selle kohta ühe pildi.  
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9. Arvutigraafika töötuba – teema „Sügis aias“ 
Arvutigraafikas valminud tööd puuviljadest ja sügisesest loodusest aias said 
erinevad, kuid väga ilusad. Rohkem pilte avaldatakse kooli kodulehel. 

Kenneth Lember 5.kl 

Triinu-Liis Torri 5.kl 

Astrid Rei 4.kl. Mis on natüürmort? 
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10. Õuna tervislikust mõjust  
Avastasime internetis informaatikatunnis, et kuivatatud õunast saab teha teed,  
mis aitab hingamisteede põletike, kehvveresuse ja närvilisuse vastu. Väliselt 
kasutatakse riivitud õunu halvasti paranevate haavade-haavandite raviks- huultel, 
nahal jm. Õunapuude lehti ja õisi kasutatakse ka silmahaiguste ravis. Et inimese 
nahk oleks pehme, mitte kuiv, kasutatakse selleks riivitud õuna ja mee segu, see 
muudab kuiva koha pehmeks. Kuivatatud õunaga raviti ka palavikku,  
põrnahaigusi, lümfisõlmede põletikke, ja suhkruhaigust. Õuna kasutati ka 
liigesepõletiku raviks.  
 
11. Õunte kuivatamise töötuba 
 
5.klass osales õunte kuivatamise töötoas. Meie juhendajaks oli söökla peakokk 
Krista Mändar. Ta rääkis meile erinevatest tehnoloogiatest nii vanasti kui 

tänapäeval. Me 
lõikasime õunad sektoriteks või ringideks. Osa neist lükkisime väikesele nöörile, ja  
õunavanikud riputati sooja ahju juurde. Kasutasime ka tänapäevast masinat, kuhu 
panime mitmele restile õhukesed õunaviilud, jätsime selle ööks vooluvõrku ja juba 
järgmisel päeval sõime õunakrõpse. Masina tõi meile töötuppa õpetaja Gerta Uus. 
Masinas kuivatatud õunad maitsesid ikka ülihead, sobiksid kommiasendajaks.  
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KOKKUVÕTE  
Miks niisugune projekt koolis hea ja kasulik on?  
 
Selle projekti erinevate tegevuste kaudu tutvusime meile nii igapäevase puuviljaga 
nagu õun, süvitsi. Me ei  teadnud varem, et Eestimaa saartel kasvanud õunad on 
erilisemate maitseomadustega. Seega suurkaubanduse lettide puuviljadele tasub 
tõesti eelistada oma koduaia õunu. Kogesime ja tegime ise õunakrõpse.  
 
Tahaksime loota, et selle projekti kaudu saime kõik uusi maitseelamusi, saime 
infot õunte erinevate kasutusvõimaluste kohta, nautisime algklasside 
meisterdatud silmailu. Loodame, et oma  koduaiasaadusi oskame ja tahame üha 
rohkem toidulaual kasutada.  
 

 Tänusõnad kuuluvad Kärla söökla peakokale ja lapsevanemale, Krista Mändarile, 
kes juhendas 5.klassi õpilaste töötuba. Täname kõiki aineõpetajaid, kes ei pidanud 
paljuks oma õppeaines teemasid siduda meie tegevusega. See kõik on osa 
õppekavast, seda õppetegevust nimetatakse ainetevaheliseks lõimimiseks.  

 Suur aitäh õpilastele, kes selles kaasatud olid ja oma ülesannetega edukalt 
hakkama said.  

 Iga pisemgi abi oli projekti läbiviimisel toetav: nii näiteks tuli ise õp Kristi ja õp 
Maret õunu näitusel lõikama, tädi Maire tõi kuivatamiseks vajalikku nööri, õp 
Gerta oskas soovitada õunakuivatusmasinat ja tõi isikliku masina kooli, jt. 
Tänaseks  lõpule jõudnud ubinaprojekti me liidame rahvusvahelise Growing 
Gastronauts projektiga, kus olulist rolli omab tänavu 5.klass.  
 
Projekti tulem – e-raamat 

 
Projekti lõpetamine – ülekoolilisel aktusel. Projekti juhtis õp Margit Lindau 


