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Söögivahetundide pikkus, vahetundide libisev graafik ja tunnikell 
Vanematekogu arutelu kooli juhtkonnaga 5.05.2016  

Tartu Karlova Kool 

Osalesid: Heelika Strelkova, Katrin Kivisaar, Tarmo Rohiväli, Liina Karolin‐Salu, Karmen Sarapuu, Heidi 

Kiuru, Sigrit Mahla, Helen Kask, Aune Valk, Toomas Muru, Aavo Hussar, Ly Kubenko, Aivar Roosalu, Age 

Poom 

Protokollis: Aune Valk 

 

I Hansa Kooli (HK) kogemust tunnikellata elust ja libisevast vahetunnigraafikust tutvustas 
direktor Liina Karolin‐Salu. HKs loobuti kellast eelmise õppeaasta alguses, kuna süsteem oli läinud 

katki. Kellast loobumine on olnud positiivne kogemus. Mõned argumendid. 

 Õpetaja lõpetab tunni, mitte kell. Õpetaja kehtestab end teistmoodi. Õpetajad hakkasid 

ennast paremini tundma, kadus kellahelina häiriv ja väsimust tekitav mõju. Võrdlus tekkis 

teistes (kellaga) koolides käimisest. 

 Kella helisemise ajal peaksid lapsed ju juba kohal olema. Seega kell pole märk liikuma 

hakkamiseks. Kella tuleb ikka vaadata ja juba enne tunni algust klassis olla. Eelkella HK‐s 

varem kasutusel ei olnud. Hilinemiste arv ei kasvanud. 

 Lapsel pole tulevikus sellist keskkonda, kus kellahelin määraks nende elu ja tegevuse. 

Koolikellata koolipäev õpetab eluks vajalikke oskusi. Ka kella tundmine laste seas kasvas. 

 Kellata algusaeg distsiplineerib rohkem. Kui alustada ei saa õigel ajal, ei saa ka lõpetada õigel 

ajal. Lapsed ise jälgivad seda ja kutsuvad kaasõpilasi õigel ajal alustama. 

 Vahetundide ja tundide tegevust saab teha paindlikumaks. Lisaks paindlikule 

söögivahetunnile saab teha ka õuevahetunde. Ka tunnid on tehtud mitmekesisemaks, et ei 

oleks kogu aeg istumist ja seejärel vahetunnis 15 min jooksmist‐karjumist. Eesmärk 

korraldada tundide aega paindlikumalt, vajadusel pikemalt, sh kavandada nt 30min õueaega. 

Kevadel ka õues vahetunnid, pole korrapidajaõpetajaid, vajadusel saadetakse mõni laps aega 

meelde tuletama. Vahetunni ajal leiab laps ise tegevuse. Palju rõhutud lauamängudele. 

 Õhutamine õhutusakna kaudu tunni ajal, vajadusel vahetunnis. 

_____________________ 

II Õpilaste ja õpetajate hulgas läbi viidud küsitlusi tutvustas Karmen Sarapuu. 
Õpetajatest vastas küsitlusele 43, nendest 30 olid rahul ilma kellata koolipäevaga; 11 eelistasid tundi 

alustav kellaga varianti, aga kui kella ei jää, ollakse rahul ka sellega; 2 olid kellata koolipäeva vastu.  

Rahul olevatest õpetajatest osa eelistas siiski tunni alguse kella ja/või koolipäeva alguse kella. Selle 

kasuks räägib teatud mugavus ja traditsioon.  

Kellata variant on muutnud koolimaja rahulikumaks, koridorid on vaiksemad, õpilased on 

tähelepanelikumad. Hilinemiste arv ei ole kasvanud, hilinemiste korral on pigem tegu teadlike 

hilinejatega. Ka senine eelkell ei õigustanud ennast hilinemiste vältimisel – lastel oli tunne, et veel on 

aega. 

5.–9. klass: 50% tahab ilma kellata, 25% eelistab sisse helistamist, 25% mõlemat kella. 8.–9. kl 

eelistab elu kellata. 
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Väikestes klassides käis Karmen koha peal küsimas. Tulemus sõltus palju küsitluse ajast.  

Kahes klassis toimus küsitlus Stuudiumi arutelu ajal aprilli alguses ja suurem osa õpilastest  vastas, et 

tahavad kella, kuna vanemad olid Stuudiumi vestluses arvanud, et kell on vajalik. Ülejäänud kuues 

klassis toimus küsitlus hiljem – aprilli lõpus ja mai alguses. Ca 50% tahab kella. 

Miks? Peamine põhjus nooremate laste seas oli mugavus: muidu pean mina jälgima; osad ei tunne 

kella; kindlus, et ei hiline; pole kuskilt vaadata (lapsed ei olnud koridoris olevat kella märganud). 

Traditsioon ja mugavus. 

 

III Kellata elu plussid. Mida peaks arvestama, kui seda rakendada? 
Plussid: õpilased on rahulikumad, tähelepanelikumad, kella tuleb kõigil jälgida, st nii õpilastel kui ka 

õpetajatel, õpilased jõuavad reeglina klassi kutsumata, pole rohkem hilinemisi. 

Oluline, et oleks klassis (ukse peal) ja koridoris päevaplaan ning ruumides ja koridorides piisavalt 

kellasid lastele nähtavates kohtades. Eriti algklassides peaks õpetaja eelmise tunni lõpus ütlema, mis 

kell uut tundi alustame.  

Vähemalt nooremate õpilastega tuleb teha õpetajal koolimajas ringkäik, et üheskoos kaardistada 

kellade asukohad. Kõik lapsed ei olnud uusi kellasid märganud. Seieritega kella kõrvale võib 

paigaldada ka mõnda kohta elektroonilise kella. 

Algklassides läheb õpetaja lastega sööma kaasa ja tuletab seal aega meelde. Kui õpetaja hakkab 

minema, siis on õige aeg. Kuni 4. klassini on sööklas klassijuhataja kaasas. 

________________________ 

IV Vanemate küsitlust tutvustas Age Poom. 

Küsitluses osales ca 15% vanematest, mis näitab, et enamikule polnud see teema oluline. Küsitluse 

tulemused lisatud järgnevatel slaididel. Mõned vastused laekusid pärast koosolekut ja 5.05 

koosoleku slaide on nende põhjal täiendatud. 

 

V Otsustasime, et: 
 Eelistatult võiks sügisel jätkata kellata. Kell võiks heliseda vaid koolipäeva alguses – see oleks 

sümbolväärtus, mh saaksid lapsed aru laulu „Koolikell“ tähendusest. 

 Lastega käiakse läbi kellade asukohad ja õpetajad räägivad tunni lõpus uue tunni algusaja üle. 

Õpetajad aitavad lastel õigeks ajaks klassi jõuda, sh sööklast tulles, ja toetavad lapsi kellata 

koolipäevaga harjumisel. 

 Vahetunnid 10 min, söögivahetund 20 min (NB! Seadusega ette nähtud aeg söömiseks on 

vähemalt 15 min.) Kui lapsed ei jõua mõistlikus vahemikus (vahetunnid pärast 2.–5. tundi) 

ära süüa, siis võiks kaaluda vanematel klassidel mõne tunni pikendamist  (1 h–1 h 20 min) ja 

söömist mõne tunni ajal (juhul, kui söökla jõuab koristada). 

 Kuna muudatused tundide graafikus on niikuinii plaanis, siis kaaluda ka õuevahetunni (20–30 

min) sisse seadmist alates sügisest. Väikese staadioni ja varjualuse remont parandab õues 

tegutsemise võimalusi. Vajalik läbi mõelda, kuidas saaks sel juhul piirata kooli õue ala – maja 

ette aed ja väravad. Vajalik lahendada parkimine. Vanematekogu arutab selle teema läbi ja 

teeb ettepanekud. 
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VANEMATE TAGASISIDE KÜSITLUSELE

Klass Vastanuid Klass Vastanuid Klass Vastanuid

1a 7 4a 4 7a 11

1b X 4b 2 7b 2

1c 6 4c 5 7c 0

2a 8 5a 8 8a 2

2b 5 5b 8 8b 1

2c X 5c 1+1 8c 0

2d 4 6a 6 9a 0

3a 1 6b 2 9b 0

3b 0 6c 0 9c 0

3c X teadmata 5
X – küsitlus viidi läbi, täpset vastajate arvu ei tea, järgneval slaidil arvestatud nelja vastajaga.



KOKKUVÕTE

 Vastanuid ca 100 lapsevanemat (ca 15-16% laste vanemad).

 Kuna vastanuid on vaid väike osa, võib arvata, et suuremale osale ei 
valmista muret ükski variant ja otsus on kooli teha.

 Variant 1: ca 40 toetavad libisevat graafikut, (algus)kellaga või 
kellata.

 Variant 2: ca 10 toetab aktiivse puhkusega õuevahetunni sisseviimist 
koos libiseva graafikuga

 Variant 3: ca 50 toetavad eriti just koolikella ja ka ühist graafikut.

 Vastanutest suurem osa on mures koolikella kadumisega kaasnenud 
pinge ja vahetundide reaalse lühenemise üle.

 Leiti ka, et 15 min söögivahetunni pikkuseks jääb siiski lühikeseks ja kas 
kogu mäsu kahe vahetunni pärast on proportsionaalne.



„TAHAKS KELLA TAGASI“ I

Kella puudumine tekitab lastes hirmu, pinget ja muret ning eriti väiksemad 
lapsed ei julge klassiukse tagant kuhugi minna. 

Kohusetundlikud lapsed püsivad klassis/klassi ukse taga (ja ei puhka), 
tuulepead ei suuda meeles pidada (ja jäävad hiljaks).

 „Nüüd on ikka päris jama.“

 Lastel peab laskma puhata, mitte sundima neid mitu korda 10 min jooksul 
kella vaatama.

Muus tegevuses ja mujal olles (nt raamatukogus, aktiivne vahetund) läheb 
meelest kella vaadata. Iga tegevus on aga õnnestunum, kui seda teha ilma 
muretsemata.

 Sissejuhatav kell peab olema.



„TAHAKS KELLA TAGASI“ II

Mobiili ja käekella puudumine, mobiili kasutuse piirang, kella vaatamise 
keerukus.

Väikesed jütsid ei näe nii kaugele/kõrgele seinale.

 Lõpetamise kella puudumine on võimaldanud kuni 5 min üle minna ja see 
olukord on hoopis lühendanud söögivahetundi. Nokk kinni, saba lahti.

Kella kaotamine on traditsioonide kaotamine. Koolikell eristab kooli 
lasteaiast ja ülikoolist. Koolikell kui koolis käimise sümbol.

Mida võivad lapsed teha selle viie minuti jooksul, mil osa klasse on 
alustanud tunniga? Kas võivad vabalt koridori peal tegevuses olla või 
algab „klassivahetund“?



„POOLDAN LIBISEVAT GRAAFIKUT“ I

 Paljudele lastele meeldib, anda aega harjumiseks, kuigi aja 
planeerimine on alguses ikka raske.

 Lapsed õpivad tähelepanelikkust ja kella paremini tundma; 
arendab ajataju.

 Lapsed õpivad paindlikku elukorraldust.

 „Äge on ilma kellata“

 Meeldivalt vaikne.

 Inimesed ei ole loomad.

http://nami-
nami.ee/uudis/tervislik_soogivahetund



„POOLDAN LIBISEVAT GRAAFIKUT“ II

 Õpetajate ja kaaslaste abil saavad lapsed aru tunni alustamisest.

 Mõistlik lahendus söögivahetunni küsimuse lahendamiseks, eriti kui 
õpetajad suudavad korraldada koolipäeva sujumise ilma kellata.

 Parem, kui tunni lõpetab õpetaja, mitte kellahelin. Saab pooleli oleva 
tegevuse loogiliselt lõpetada.

 Koolikella saab ühildada ka libiseva graafikuga: topeltkell.

http://nami-
nami.ee/uudis/tervislik_soogivahetund



ÕUEVAHETUND

 Õuevahetunni mõte on hea, aga kuidas seda sisustatakse kehva 
ilma korral? Koridorid on väikesed ja klassis pole mõistlik olla.

 Õuevahetund võiks olla ka vanematele õpilastele, vajavad 
samamoodi väljalülitumist ja puhkust.

 Õuevahetund pikendab koolipäeva. 

 Nihkunud koolipäev 10 min pole probleem.

liikumislabor.ut.ee



ETTEPANEKUD-ARUTELU

 Vahetunni paras pikkus on olulisem küsimus kui kellaga või kellata 
koolipäev.

 15 minutit jääb ikka söögivahetunni jaoks lühikeseks, vanemate 
klasside laste jaoks olukord pigem halvenes (tunnid kipuvad hiljem 
lõppema). Kui jätkata libiseva graafikuga, siis kaaluda 20-
minutilise söögivahetunni sisseviimist.

 Lisaks söögivahetunnile peaks olema üks vahetund samuti pikem ja 
selle vältel peaks olema võimalik aktiivselt liikuda: liikumisrajad 
sees ja väljas, õuetegevused. See aitab päriselt puhata.

 Las jääda päeva alguse kell traditsioonide austajatele.

 Koolikella jäämisel mõelda iga õpetaja kellukesele või hoopis 
Kurekella ja Tartu Poistekoori salvestatud viisijuppidele.



ETTEPANEKUD-ARUTELU

 Tehtud on palju teadustööd, mida võiks erinevate alternatiivide 
väljapakkumisel tegelikult argumenteerimiseks kasutada. 

 Pelgalt arvamuse baasil ja hääletuse korras otsustamine ei ole 
teadmispõhise asutuse jaoks kohane lähenemine. Kuigi ka tunded ja 
emotsioonid on olulised otsustamisel.

 Igal juhul tuleks otsusega kaasnev pöörata laste haridus osaks, et 
kuidas hakkama saada uues olukorras või mida uus olukord 
võimaldaks meil paremini teha.



OLULISED ASPEKTID

 Lapse puhkus – pinge ja ärevuse puudumine

 Lapse puhkus – piisav kestus

 Lapse puhkus – tegevuse ja liikumisvõimaluse pakkumine

 Jõudmine mõistlikult süüa

 Üldpädevuste omandamine-arendamine (kella tundmine, 
ajaplaneerimine, vastutus, kokkulepetest kinnipidamine)

 Koolipäeva kestus

 Traditsioonide säilitamine

 Õpitava teema loogiline lõpetamine

 Tundi õigeaegselt jõudmine, tunni õigeaegne alustamine

 Rahulik meeleolu koridorides



SÖÖGIVAHETUND: VIITEID I

Sotsiaalministri määrus „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele 
koolieelses lasteasutuses ja koolis“

§ 4. Üldnõuded toitlustamise korraldamisele ja toidule koolis

(1) Lapsi toitlustatakse päevakavaga kindlaks määratud kellaaegadel 
ja menüü alusel. Söögiaeg koolis peab olema vähemalt 15 minutit. 
Koolilõuna pakutakse esimese vahetuse õpilastele mitte varem kui 
pärast teise õppetunni lõppemist, soovitatavalt pärast kolmanda või 
neljanda õppetunni lõppemist.

Hillep jt 2012. Koolinoorte toitumisharjumused ja rahulolu 
koolitoiduga. Uuringu aruanne. Tellija: Tervise Arengu Instituut

Söögivahetunnid kestavad Eesti koolides 15-45 minutit. Enim levinud 
(76%) söögivahetunni pikkuseks on 20 minutit. 



SÖÖGIVAHETUND: VIITEID II

Cohen et al. 2016. Amount of Time to Eat Lunch Is Associated with 
Children’s Selection and Consumption of School Meal Entrée, 
Fruits, Vegetables, and Milk. Journal of the Academy of Nutrition 
and Dietetics 116(1): 123-128

Erinevused toitumisvalikutes õpilaste puhul, kelle söömisaeg oli alla 20 
minuti või vähemalt 25 minutit: lühema aja korral valiti söögiks vähem 
puuvilju ja söödi vähem nii pearooga, köögivilju, puuvilju kui ka 
piimatooteid.



AKTIIVNE VAHETUND
VÄLJAVÕTE TARTU ÜLIKOOLI LIIKUMISLABORI LEHELT
HTTP://LIIKUMISLABOR.UT.EE/AKTIIVNE-VAHETUND-0

„Teadusuuringud nii Euroopas kui ka Eestis näitavad üheselt, et laste ja noorte 
liikumisaktiivsuse tase on ebapiisav [5,6].

On leitud, et liikumisvahetunnid võivad moodustada 5%–40% laste päevasest kehalisest 
aktiivsusest [10] ning nende rakendamine on üks võimalus suurendada laste kehalist 
aktiivsust, lisades juurde kehaliselt aktiivset aega ja vähendades istuvat aega koolipäeva 
jooksul [11].

Tänu aktiivsetele vahetundidele:
 tõuseb õpilaste liikumisaktiivsus,
 võib paraneda üldine rahulolu kooli suhtes [12],
 võib muutuda õpikeskkond ainetundide ajal rahulikumaks [13],
 võib paraneda õpilaste tähelepanu‐ ja keskendumisvõime ainetunnis [12].

Laste kehalist aktiivsust on teaduskirjanduses esitatud uuringute põhjal seostatud 
nii akadeemilise kui ka kognitiivse võimekuse paranemisega, samuti on leitud seosed 
lapsepõlve kehalise aktiivsuse ning vanemas eas esineva tervisliku seisundi, seal hulgas ka 
ülekaalulisuse ja sellega seonduvate haiguste vahel [14].“


