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1. Sissejuhatus
Põhikooli riiklikus õppekavas on teiste oluliste aspektide hulgas sõnastatud läbivad teemad, mis on
üld- ja valdkonnapädevuste, õppeainete ja ainevaldkondade lõimingu vahendiks ning mida on oluline
arvestada ka koolikeskkonna kujundamisel. Läbivad teemad on ainete ülesed ja käsitlevad
ühiskonnas tähtsustatud valdkondi. Läbivad teemad toetavad õpilase suutlikkust oma teadmisi
erinevates olukordades rakendada ning võimaldavad luua ettekujutuse ühiskonna kui terviku
arengust.
Läbivate teemade õpe realiseerub eelkõige:
1. õppekeskkonna korralduses – kooli vaimse, sotsiaalse ja füüsilise õppekeskkonna
kujundamisel arvestatakse läbivate teemade sisu ja eesmärke;
2. aineõppes – läbivatest teemadest lähtudes saab aineõppesse tuua sobivad
teemakäsitlused, näited ja meetodid, viia läbi aineteüleseid, klassidevahelisi ja
ülekoolilisi projekte. Õppeainete roll läbivate teemade käsitlemisel on lähtuvalt
õppeaine taotlustest ja õppesisust erinev, olenevalt sellest, kui tihe on ainevaldkonna
seos läbiva teemaga;
3. valikainete valikul – läbivate teemade taotlusi on võimalik toetada õppekavas toodud
või koolide eneste poolt välja pakutud valikainete kaudu;
4. läbivatest teemadest lähtuvas või õppeaineid lõimivas loovtöös – õpilased võivad
loovtöö valikul lähtuda läbivast teemast, loovtööd on võimalik teha kas iseseisvalt või
rühmatööna;
5. korraldades võimaluse korral koostöös kooli pidaja, paikkonna asutuste ja ettevõtete,
teiste õppe- ja kultuuriasutuste ning kodanikuühendustega klassivälist õppetegevust ja
huviringide tegevust ning osaledes maakondlikes, üle-eestilistes ja rahvusvahelistes
projektides.

Käesolev õpetajaraamat keskendub läbivale teemale „Tervis ja ohutus“, mille omakorda võib jagada
paljudeks alateemadeks (Joonis 1).
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Joonis 1. Läbiva teema „Tervis ja ohutus“ alateemade skeem
PEREKOND

RIIK

POSITIIVNE
KÄITUMINE
- piisav kehaline
aktiivsus;
- puhkus ja uni;
- turvaline
seksuaalkäitumine;
- tervislik toitumine;
- ennast ja teisi
säästev käitumine
- ohutu ja turvaline
käitumine;
- esmase abi
andmine;
- julgus ja tahe teisi
abistada ennast ohtu
seadmata;
- olukorra ja oma
võimete õige
hindamine;
jne

KOOL

ISIKLIKUD TEGURID - TEADMISED, OSKUSED,
HOIAKUD, MOTIVASTIOON

KOGUKOND

SOTSIAAL-MAJANDUSLIKUD, KULTUURILISED
JA KESKKONNATEGURID

KÄITUMINE JA ELUVIIS

Elektriohutus
Puhkus ja uni

Plahvatusohutus
Vägivallaennetus
Liikumine
Elanikkonnakaitse

Tuleohutus

Seksuaaltervis
Toitumine
Elektriohutus
Uimastite tarvitamise
ennetamine

TERVIS JA OHUTUS

Digiturvalisus

Liiklusohutus
(maantee, raudtee)

Reeglite ja kokkulepete
järgimine kodus, koolis,
avalikus ruumis

Elektriohutus

Suhtlemine ja suhted
Hügieen
Vaimne tervis

Vigastuste ja
mürgistuste ennetus

Veeohutus
Abi otsimine, andmine ja
kutsumine
HEAOLU
5

NEGATIIVNE
KÄITUMINE
- ebapiisav kehaline
aktiivsus;
- tasakaalustamata puhkus
ja uni;
- uimastite tarvitamine;
- seksuaalne
riskikäitumine;
- ebatervislik toitumine;
- ennast ja teisi kahjustav
käitumine
- vigastused;
- abi mitteandmine või
vale abi;
- olukorra ja oma võimete
vale hindamine;
-enda ja teiste vaimset,
füüsilist ja sotsiaalset
heaolu kahjustav
käitumine
- turvavarustuse ja
turvameetmete
mittenõuetekohane
kasutamine;
-jne
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Joonisel 1 on loetletud erinevad tervise ja ohutuse alateemad; toodud neid mõjutavad isiklikud ja
ühiskondlikud tegurid ning antud loetelu võimalikest positiivsetest ja negatiivsetest käitumistest,
mida oleks õppetegevuses tarvis vastavalt kas toetada või muuta. Joonisel toodud loetelu ei ole
lõplik ja on ajas muutuv.
Õpetajaraamat on valminud ohutuse teema ekspertidest koosneva töörühma koostööna. Töörühma
liikmed: Juta Jaani (Tartu Ülikool, töörühma juht, õpiülesannete toimetaja), Diana Haak (Tartu
Ülikool, õpiülesannete põhiautor), Jaanika Piksööt (Tartu Ülikool, õpiülesannete toimetaja), Mari
Tikan (Siseministeerium), Jenny Jakobson (Siseministeerium), Imbi Henno (Haridus- ja
Teadusministeerium), Liis Reiter (Sotsiaalministeerium), Priit Männik (Sisekaitseakadeemia), Tuuli
Taavet (Päästeamet), Dagi Dorbek (Päästeamet), Marina Moltsanov (Päästeamet), Karmen Kukk
(Politsei- ja Piirivalveamet), Evelyn Leinbok (Politsei- ja Piirivalveamet), Triin Kangur (Hariduse
Infotehnoloogia Sihtasutus), Kai Kuuspalu (Maanteeamet), Monika Heinrand (Maanteeamet), Reesi
Efert (Maanteeamet), Triinu Uiboleht (Tehnilise Järelevalve Amet), Liana Varava (Tervise Arengu
Instituut), Alice Haav (Tervise Arengu Instituut), Tiia Pertel (Tervise Arengu Instituut), Maie Alas
(Tallinna Ülikool), Einar Värä (SA Innove), Edvi Freiberg (Häirekeskus), Krista Saadoja
(Inimeseõpetuse Ühing, Oru Põhikool), Rauno Piirsalu (Sotsiaalministeerium), Margo Klaos (Riigi
Kantselei)
Päästeameti valdkonna alateemade arendamiseks moodustati eraldi töörühm, kuhu kuulusid
Päästeametist Tuuli Taavet, Dagi Dorbek, Kairet Kõljalg, Mikko Virkala, Arvi Uustalu, Viktor
Saaremets, Maido Nõlvak, Kristian Sirp, Kalvar Tammine ja Kätlin Poopuu ning Sisekaitseakadeemiast
Vadim Ivanov ja Igor Šarin.
Õpetajatest osalesid õpiülesannete koostamisel: Ülle Närska (Puhja Gümnaasium), Ulve Pedastik
(Puhja Gümnaasium), Tiina Õunapuu (Elva Gümnaasium), Mare Lillak (Elva Gümnaasium) ja Kristiina
Vaikmets (Tallinna Heleni Kool, Mäepealse Erakool).

1.1.

Läbiva teema „Tervis ja ohutus“ alaste tegevuste planeerimine

Enne õppematerjalide kasutamist oleks soovitav kaardistada õpetatava klassi õpilaste tervise ja
ohutuse alane käitumine, teadmised ja hoiakud ning koolikeskkond (vt nt ohutse hindamisvahend
Lisa 4). Tulemustest lähtudes tuleks valida antud õpetajaraamatust just need teemad, kus õpilaste
teadmised, hoiakud või käitumine vajavad muutmist ja/või milliste terviseriskide või ohtudega antud
õpilased võivad koolikeskkonnas kokku puutuda.
Õppematerjalid on kavandatud tervikuna, st et nende kasutamise järgselt peaksid õpilased
saavutama teemale püstitatud eesmärgid, kuid võib kasutada ka üksikuid õppetegevusi eraldi, siis
tuleks silmas pidada, et õpilased omandaksid kõik olulised tervist ja ohutust puudutavad teadmised,
saaksid harjutada vajalikke oskusi ja kujundada soovitud hoiakuid.
Iga õppetegevuse lõppedes (eriti kui tegemist on mõne üksiku tegevusega) tuleks käsitletud teema
võtta kokku nt aruteluga, et kinnistada saadud oluline teave.
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Pärast planeeritud õppetegevuste läbiviimist on soovitav kontrollida, kas soovitud õpitulemused on
saavutatud, st et õppetegevuse käigus on muutunud õpilaste teadmised, hoiakud ja käitumine.
Saavutatud tulemusi saaks vajadusel täiendavalt kinnistada või probleemseks jäänud käitumist
ümber kujundada, lisades kas hooajalistesse või klassivälistesse üritustesse nagu nt klassiõhtu,
õppekäik või matk tervise ja ohutusega seotud teemasid.

1.2.

Õpiülesannete struktuur

Õpiülesannete esitamisel on aluseks võetud järgnev struktuur.
Taustainfo. Taustainfona on selgitatud antud teema olulisus, põhilisi teemaga seotud mõisteid,
vajadusel on lisatud konkreetsed soovitused ohutuks käitumiseks ja juhitud tähelepanu teemaga
seotud ohtlikele olukordadele.
Tegevuste eesmärk. Selgitus, mida antud õppetegevustega soovitakse saavutada.
Aeg. Antud õppetegevuste läbiviimiseks planeeritud aeg. See võib varieeruda vastavalt õpilaste
omapärale (nt vastavalt töötempole, õpilaste emakeelele), meetodite harjumuspärasusele,
ettevalmistusele jpm.
Sihtrühm. Õppetegevused on planeeritud 7.-9. klassi õpilastele, kuid õpilaste eripärast, varasemast
kogemusest jm teguritest tulenevalt võivad need sobida ka vanematele või noorematele (5. ja 6.
klass) ning vajadusel saab õpetaja tegevusi õpilaste vajadustele kohandada (lisades ülesannetele
keerukamaid aspekte või kergendades raskusastet).
Õppekeskkond. Õppekeskkonna osas on soovitatud tegevuste läbiviimiseks sobivaid ruume või
kohti, mis kõige rohkem toetavad soovitud õpitulemuste saavutamist ning kus antud õppetegevusi
on kõige otstarbekam läbi viia.
Õppetegevused. Õppetegevustena on loetletud tegevused, mis etteantud aja ja tegevuste raames
võiksid aset leida ning millega plaanitakse saavutada soovitud õpitulemused. Õppetegevused
varieeruvad meetodite ning ka õppeainete lõikes, võimalusel on pakutud õpetajale mitmeid
erinevaid meetodeid.
Õpitulemused. Õpitulemustena on teemalehtedel toodud ära need tulemused, milleni soovitakse
antud õppetegevusi tehes jõuda, lähtudes tervise ja ohutuse alastest eesmärkidest. Õpitulemused
võivad avalduda teadmistes, hoiakutes ja/või käitumises ning need on toodud ära punktis … (III
kooliastmele) koos teemalehtedel kasutatud õppemeetoditega ja terviklikult kõikidele
kooliastmetele (vt …).
Üldpädevused. Üldpädevustena võetakse RÕK’is (vt https://www.riigiteataja.ee/akt/129082014020)
loetletud üldiseid oskuseid, mida õpilastes soovitakse aineteüleselt arendada. Nendeks on kultuurija väärtuspädevus; sotsiaalne ja kodanikupädevus; enesemääratlus-; õpi-; suhtluspädevus;
matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus; ettevõtlikkus- ning digipädevus.
Teemalehtedel on toodud välja need üldpädevused, millele etteantud õppetegevuste raames enam
tähelepanu pööratakse.
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Lõiming. Teemalehtedel on toodud tervise ja ohutuse teema seosed erinevate õppeainete sisu ja
õpitulemustega.
Hindamine. Hindamise osas on toodud soovitusi õppimist toetava hindamise põhimõtetest lähtudes,
sh eelhindamiseks, kaasõpilaste poolseks hindamise ning õpilase enesehindamiseks, et toetada
soovitud õpitulemuste saavutamist.

2. Tervise ja ohutuse teemade teoreetiline taust
2.1.

Mõisted, märgid, objektid

Tervis on täielik füüsilise, sotsiaalse ja vaimse heaolu seisund, mitte ainult haiguste ja puuete
puudumine (WHO).
Tervise edendamine on protsess, mis võimaldab inimestel suurendada kontrolli oma tervise ja seda
mõjutavate tegurite üle ning seeläbi parandada tervist. Tervise edendamine on inimese tervist
väärtustava ja soodustava käitumise ja eluviisi kujundamine ning tervist toetava elukeskkonna
sihipärane arendamine.
Tervisekasvatus on üks osa tervise edendamisest. Maailma Terviseorganisatsiooni definitsiooni järgi
on tervisekasvatus protsess, mille käigus jagatakse teavet, kujundatakse suhtumisi ja hoiakuid ning
õpetatakse oskusi, eesmärgiga muuta inimeste käitumist soovitud suunas. Tervisekasvatuse
seisukohalt on oluline, et soovitud käitumuslikust muutusest kujuneks harjumus ja otsus muutuseks
oleks tehtud inimese enda poolt omaks võetud väärtushinnangute põhjal.
Tervisekäitumine on igasugune inimese poolt ette võetud tegevus tervise edendamiseks,
kaitsmiseks või säilitamiseks.
Riskikäitumine on igasugune inimese poolt ette võetud tegevus, mis omab või võib teatud
tingimustel omada inimese enda või teiste inimeste tervisele ebasoodsat mõju.
Enamlevinud riskikäitumise liigid on:
•
ebapiisav kehaline aktiivsus ja unerežiim;
•
ebatervislik toitumine;
•
enda ja teiste füüsilist (vigastused), vaimset, sotsiaalset tervist kahjustav käitumine;
•
tubaka, alkoholi jt uimastite tarvitamine;
•
seksuaalne riskikäitumine.
Tervist mõjutavad tegurid ehk tervisemõjurid on rida isiklikke, sotsiaalseid, majandus- ja
keskkonnategureid, mis mõjutavad inimeste või elanikkonna tervist.
Aktiivne eluviis on eluviis, mis toetab füüsilist, vaimset ja sotsiaalset heaolu ning sisaldab regulaarset
mitmekülgset liikumist ja kehalist koormust.
Turvalisus on paljude kaasabil loodav ühiskonna seisund, milles inimene tunneb ennast kaitstult ja
tagatud on tegelik ohutu elukeskkond, vähendades tõenäosust sattuda ohuolukorda, suurendades
võimekust ohule reageerida ja leevendada ohu realiseerumisel tekitatud kahju. Paljude kaasabil
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tähendab igaühe, sealhulgas nii avaliku, mittetulundus- ja erasektori kui ka iga üksikisiku, kohustust
aidata kaasa turvatunde kui psühholoogilise heaolu ja ohutu elukeskkonna säilitamisele oma
õiguskuuleka ja kohusetundliku käitumisega.1
Oht on olukord, kus ilmnenud asjaoludele antava objektiivse hinnangu ja sotsiaalse kogemuse põhjal
võib pidada piisavalt tõenäoliseks, et lähitulevikus leiab aset korrarikkumine.2
Ohu ennetamine on teabe kogumine, vahetamine ja analüüs ning toimingute kavandamine ja
elluviimine avalikku korda tulevikus ähvardada võivate ohtude tõrjumiseks, sealhulgas süütegude
ennetamine.3
Lõhkematerjal on lõhkeaine ja lõhkeainet sisaldav toode ehk üldisem mõiste.
Lõhkekeha (lahingumoon) on tööstuslikult toodetud, sõjategevuses kasutatav toode, mis reeglina
sisaldab lõhkematerjali. Lahingumoonal võib olla väga erinevaid liike, enamleitavad. Käsigranaadid,
miinipildujamiinid, mürsud, maamiinid, lennukipommid.
Käsitulirelvade laskemoon on erinevad padrunid. Neid ei liigitata lõhkekehaks, kuid käitumine on
sama, mis lõhkekeha korral.
Lõhkeaine on keemiline ühend või ainete mehaaniline segu, mis võib füüsikalise mõjutuse, keemilise
reaktsiooni või teise aine detonatsiooni toimel plahvatada õhuhapnikuta.
Plahvatusohtlik aine on aine, mis valmistamisel, töötlemisel, kasutamisel, säilitamisel või
teisaldamisel võib plahvatada. Plahvatusohtlike ainete hulka kuuluvad lõhkeained ja pürotehnilised
segud, ebapüsivad keemilised ühendid ning kergesti süttivad gaasid.
Pürotehnika on signaliseerimiseks, ilutulestiku korraldamiseks või muuks seda laadi otstarbeks
ettenähtud pürotehnilist ainet sisaldav toode, mille koostise üks ainerühm on efektiained, millele
võib olla lisatud või mille aktiveerimiseks saab kasutada paiskaineid, mis paiskavad efektiained
ettenähtud suunas.
Pommiähvardus on teade, mille sisuks on ähvardada kasutada lõhke- või muud plahvatusohtliku
materjali.
Elutähtis teenus – teenus, mis on hädavajalik eluliselt tähtsate ühiskondlike toimingute, tervishoiu,
turvalisuse, julgeoleku ning inimeste majandusliku ja sotsiaalse heaolu korraldamiseks
(https://www.riigiteataja.ee/akt/13326405).
Tulekahju on väljaspool spetsiaalset kollet toimuv kontrollimatu põlemisprotsess, mida
iseloomustab kuumuse ja/ või suitsu eraldumine ning millega kaasneb varaline või muu kahju.
Õnnetus – ootamatu ja ettekavatsemata sündmus, mis kahjustab elu ja tervist, elutähtsat valdkonda,
keskkonda või vara.
1

https://www.riigiteataja.ee/akt/12979629
https://www.riigiteataja.ee/akt/12979629
3
https://www.riigiteataja.ee/akt/12979629
2
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Õnnetusjuhtum – tahtmatu, ettekavatsemata ja äkilise toimega jõud või tegevus, mis toob endaga
kaasa inimese vigastuse(d).
Vigastus – otsene ja nähtav õnnetusjuhtumi tagajärg. Vigastuse põhjustab keha äkiline ja ootamatu
kokkupuude järgmiste füüsikaliste nähtustega: mehhaaniline energia, kõrge või madal temperatuur,
elektrivool, kemikaalid või ioniseeriv kiirgus. Need nähtused toimivad hulgal ja mõõtudes, mis
ületavad organismi taluvuse piirid.
Ohutusega seotud teemad võib tinglikult jagada ohutusõpetuseks ja riskikäitumise ennetamiseks.
Õppekavades käsitletakse mõlemat tervise ja turvalisuse teema all inimeseõpetuse aines (1.-9. kl) ja
läbiva teemana4 (1.-12. kl). Lisaks inimeseõpetuse ainele on erinevaid praktilisi ohutuse alase sisuga
ülesandeid võimalik rakendada pea kõigis muudes ainevaldkondades.
 Riskikäitumise ennetus hõlmab emotsionaalseid ja sotsiaalseid oskusi, et laps hoiduks ennast
ja teisi kahjustamast või ohustamast mistahes olukorras (ei käitu riskeerivalt).
 Ohutuskäitumise all mõistame konkreetsete ohtudega seotud teadmiste, hoiakute ja
käitumise kujundamist, et vältida ohuolukordadesse sattumist aga ka õpetada lapsi ära
tundma ning kohaselt reageerima, näiteks tuleohtlikud olukorrad kodus, evakuatsioon
tulekahju korral jpm.
Uimastite ja vägivalla ennetuses on fookus emotsionaalsete ja sotsiaalsete oskuste arendamisel.
Liiklus-, tule-, vee- ja lõhkekehaohutuse valdkondade puhul on oluline konkreetsete ohtudega
seotud teadmiste ja oskuste õpetamine.
Õppematerjalides on välja pakutud ühe teema raames mitmetel erinevatel meetoditel põhinevaid
ülesandeid, mille hulgast õpetaja peaks valima enda klassile kõige sobivama õpetamise meetodi.
Vajadusel võib õpetaja kohandada õppematerjalis toodud õppemeetodit enda klassile sobivaks.

3. Tervise ja ohutuse teemade käsitlemiseks sobivad õpetamise meetodid
2015.a läbi viidud liiklusohutuse teemalisest uuringust (vt uuringu kokkuvõtvat aruannet siit ) selgus,
et õpilased ise tahaksid rohkem mängida õpiotstarbelisi mänge, osaleda grupitöödes, vaadata filme
ning osaleda võistlustel ja viktoriinidel. Seega võiks eelistada ohutuse teema käsitlemisel aktiivõppe
meetodeid, mis pakuksid vaheldust õpetaja-poolsele rääkimisele ning kus õpilased ise oleksid
aktiivsed, kas füüsiliselt tegevusi läbides või enda kogemust jagades ja analüüsides. Väga hästi
sobivad selleks ülesanded, kus õpilased peavad arutama või põhjendama seisukohti, mille käigus
õpilased saaksid kaaluda käitumise alternatiivide vahel, otsiksid seoseid tegevuse ja selle tagajärje
vahel, otsiksid mingis etteantud olukorras või keskkonnas kõige ohutumat käitumisviisi või -kohta.
Arutelud ja erinevate käitumisviiside valikute põhjendamine, seoste loomine tegevuste ja
tagajärgede vahel jm aitab õpilastel kujundada ohutut käitumist toetavaid hoiakuid.

4

https://www.riigiteataja.ee/akt/129082014020
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2016.a Siseministeeriumi hanke „Ohutusõppe koolitusprogrammi tellimine“ raames tervise ja
ohutuse teemade integreeritud ülesannete loomiseks ja katsetamiseks mõttetalgutele kutsutud
õpetajad tõid välja neid praktikaid, mis nende koolis ja õpilaste puhul on tervise ja ohutuse teemade
käsitlemisel hästi töötanud. Erinevate kooliastmete ja ainete õpetajad nimetasid meetoditest:
-

-

aktiivseid ja mängulisi tegevusi. Nt kooli ümbruses erinevate liiklusmärkide tähenduste õppimist
ning ülekäiguraja ületamist, jalgrattaga erinevate praktiliste sõiduharjutuste sooritamist, ÕOV
abiga helkuri kandmise kontrollimist;
tegevusi, mille läbiviimisesse olid kaasatud erinevaid partnereid: koostöö erialaspetsialistidega
ning erinevate ametiasutustega (õppused, millest võtsid osa kogu kooli õpilased ja personal);
teemapäevasid, mille käigus viidi läbi demonstratsioone ja katseid; ekskursioone ja väljasõite,
muuseumitunde;
tegevusi, millesse olid kaasatud lapsevanemad, näiteks jalgrattamatk, õppematerjalide jagamine
lapsevanematele;
loovtöödena ohutuse teemade käsitlemist;
tervist edendava kooli ja lasteaia võrgustiku tuge, mis on toetanud tervise teemade käsitlemist;
õpetajate koolitamist, mistõttu on õpetajad saanud ise teadlikumalt käituda ja õpilasi
juhendada;
eluliste näidete põhjal ohutusteemade käsitlemist kas õpilase enda või lähikondsete kogemuse
kaudu;
süsteemset ohutuse teemade käsitlemist nii lasteaias kui algkoolis;
tegevusi, millesse on olnud kaasatud terve kool kas teemapäevade (sh karjääripäevad) või
aineõpetajate koostöö läbi;
ohutusalaseid projekte (nt KEAT, „Külas koer Nublul ja lõvi Leol“, „Turvaliselt internetis“ jt);
ohutuse ja tervise teemadel ülesandeid õpikutes ja töövihikutes, mida on õpetajal õppeaine
raames olnud lihtne käsitleda.

Arvestades õpilaste kognitiivsete võimete arengut, milleni õpilased jõuavad III kooliastme jooksul,
tuleks Kikase ja Toomela soovituste kohaselt5, aidata kaasa õpilaste teadusmõistelisele mõtlemisele.
Selleks tuleb neid suunata mõtlema teadmiste suhtelisuse üle ning meetodina on toeks arutelud
õpilastega konfliktide põhjuste ja lahenduse, aga ka erinevate probleemilahendusviiside üle.
Kolmandas kooliastmes on soovitav anda õpilastele ülesandeid, mille käigus neil on võimalik
analüüsida enda käitumist, väärtuseid ja hoiakuid 5.

4. Tervise ja ohutuse teemadega seotud partnerorganisatsioonid
Traditsiooniliselt on partneritelt oodatud mõne konkreetse tunni või ürituse läbiviimist, kasutatud
nende abi teema näitlikustamiseks, teadmiste kujundamiseks või huvi tekitamiseks. Selleks, et jõuda
õpilaste reaalse käitumise muutuseni, on oluline muuta teema käsitlemine süsteemseks, st et tervise
ja ohutuse teema käsitlemine ei piirduks vaid ühekordse partneripoolse tegevuse läbiviimisega, vaid
algaks konkreetse klassi vajaduste monitooringust, mille alusel kavandatakse juba konkreetse klassi
vajadustest lähtuv tegevuskava. Selles tegevuskavas peaks olema tasakaalustatud nii klassis, koolis
5

„Õppimine ja õpetamine kolmandas kooliastmes. Üldpädevused ja nende arendamine.“ 2015. Kikas, E;
Toomela, A.
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kui väljaspool kooli läbiviidavad tervise ja ohutuse alased tegevused; klassijuhataja ja aineõpetajate
ning partnerite poolt läbiviidavad tegevused, individuaalne ja grupis tehtav töö; enda- ja teiste
käitumise vaatlemine, erinevate käitumise võimaluste valikute kaalumine jms.
Partnerite abi võib kasutada tervise ja ohutuse teema sisse juhatamiseks, mõne olulise osa näitlikuks
selgitamiseks või partnerite poolt loodud materjalide abil usaldusväärse informatsiooni saamiseks
ning mitmekülgseks teema käsitlemiseks (nt info otsimiseks).

4.1.













Partnerorganisatsioonide kontaktid

Häirekeskus – https://www.112.ee/et/kontakt/keskuste-kontaktid
Maanteeamet – mitmekülgne tugi õpetajale liiklusteema käsitlemiseks nii ainetundides kui ka
enesetäienduseks. Õpetajatele pakutakse tasuta liiklusteemalisi meeskonnakoolitusi:
http://www.liikluskasvatus.ee/taiskasvanud/haridusasutustele/infopaevad/. Mitmesugust
huvitavat lugemist, töölehti ja õppematerjale leiab õpetaja:
http://www.liikluskasvatus.ee/taiskasvanud/haridusasutustele/. Koolil on võimalik endale tellida
tasuta õppe-, juhend- ja teabematerjale: http://tk.mnt.ee/. Samalt lehelt on võimalik ka noortel
leida liiklusohutusalast infot, teste, huvitavat lugemist: http://www.liikluskasvatus.ee/nooredkuni-19a/ . Piirkondlikud kontaktid: http://www.liikluskasvatus.ee/kontakt-info/
Operation Lifesaver Estonia – raudteeohutuse alased koolitused õpilastele ja õpetajatele;
küsimused ja ettepanekud õppematerjalide kohta, täiendav info meiliaadressile ole@ole.ee;
õpilaste poolt tehtud raudteeohutusalaste kampaaniate kogumine.
Politsei- ja piirivalveamet – ennetustegevused järgmiste teemadega: mereohutuse-, liikluse-,
vägivalla-, sõltuvusainete, varavastaste süütegude, piirivalve, kodakondsus- ja migratsiooni,
interneti, korruptsiooni alane ennetustöö.
Kontaktisikuteks noorsoopolitseinikud, kelle nimekiri asub veebilingil:
https://www.politsei.ee/et/ennetus/Kontaktidkoolidele.pdf
Päästeamet – ennetustegevused järgmistel teemadel: tule-, vee- ja lõhkekehade ohutus,
elanikkonna kaitse (hädaolukorraks valmisolek).
Kontaktiks on piirkondlikud päästekeskused:
louna@rescue.ee; laane@rescue.ee; ida@rescue.ee; pohja@rescue.ee.
Päästeala infotelefon 1524, kust saab infot kogu päästeala kohta, sealhulgas kontaktandmeid.
Lisainfot leiab veel:
http://www.veeohutus.ee/, http://www.suitsuandurid.ee/, https://rescue.ee/et/kodanikule/.
Ravimiamet – ravimiohutuse ja vaktsiinidega seonduv info.
Tehnilise Järelevalve Amet – raudteealased küsimused üldisele meiliaadressile info@tja.ee.
Terviseamet – mürgistuste ennetamine, mürgistuste korral reageerimine; keskkonnatervis;
nakkushaigused.

Erinevad ametid ja organisatsioonid pakuvad lisaks eelpooltoodule õppematerjale nii õpetajale kui
õpilastele ainetundideks ning enesetäienduseks teemalehekülgede näol. Neilt leiab huvitavat
lugemist, võimalust hankida usaldusväärset teavet, samas leidub ka teste ja juhendmaterjale
erinevateks tegevusteks ning teema mitmekülgseks käsitluseks.
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4.2.

Partnerorganisatsioonide loodud abimaterjalid

Loetelu erinevate ametite ja organisatsioonide loodud ning soovitatud tervise ja ohutuse
teemalehekülgedest:






Maanteeamet – huvitavat lugemist, töölehti ja õppematerjale leiavad õpetajad
Maanteeameti liikluskasvatuse veebilehelt:
http://www.liikluskasvatus.ee/taiskasvanud/haridusasutustele/. Liiklusohutusalast infot,
teste, huvitavat lugemist leiavad noored: http://www.liikluskasvatus.ee/noored-kuni-19a/.
Eesti rahvusliku liiklusohutusprogrammi raames on valminud lisaõppematerjal põhikooli ja
gümnaasiumi astmele “Liiklusest nii ja teisiti“, mille eesmärk on liikluses esinevate nähtuste
seletamine füüsika mõistete abil. Materjal on jaotatud kolmeks osaks: metoodilised juhised
õpetajale ja töölehed ning lisalugemise tekstid õpilastele. Kui töölehed võimaldavad
ülesannete ja küsimuste kaudu luua seoseid kogemuste ja teadmiste vahel, siis lisalugemise
tekstid aitavad kummutada mõningaid liiklusega seotud väärarusaamu ning on täienduseks
õppetekstidele. Antud õppematerjali juurde on valminud koostöös Teadusteater KVARK-iga
ka õppefilmid. Materjal leitav siit: http://www.liikluskasvatus.ee/noored-kuni15a/materjalid/oppematerjal-liiklusest-nii-ja-teisiti/ .
Helkurist ning enda nähtavakstegemisest saab infot http://www.silmapaistev.ee/ , võimalik
kasutada käsitöö (kujundamine ja kaunistamine), füüsika (valguse peegeldumine),
inimeseõpetuse (uurimus) jt ainetundides.
Koolitee kaardistamise infosüsteemi kasutamine on üks võimalus, kuidas mitmekesistada
õppetööd ning tegeleda liiklusteemaga loodusõpetuse, geograafia, informaatika ja miks
mitte ka nt matemaatika või muudes tundides. Õppevahendi abil saavad õpilased
kaardistada oma koolitee ning see aitab neil mõelda oma igapäevasele liikumisele ja koolitee
ohutusele, aitab märgata ohte ning planeerida ohutumat teekonda. Õpetajad saavad
õpilaste vastustest olulist infot liiklusohutuse teema käsitlemiseks ning andmeid, mida oma
õppetöös rakendada. Koolijuhid ja kohalik omavalitus saavad infot liikluskorralduslike
probleemide kohta. Koolitee kaardistamise õppevahendi leiad siit www.koolitee.mnt.ee.
Õppevahend on kasutatav geograafia ja informaatika ainetes. Kaardirakendus saab avalikuks
12. jaanuar 2017.
Noorte mopeedijuhtide teemakäsitluseks on sobiv kasutada Maanteeameti ning Politsei-ja
Piirivalveameti koostöös välja töötatud õppematerjali „Elu sõit“, mis on suunatud noorte
riskeeriva käitumise ennetamisele ninga kasutatavad erinevates ainetes (eesti keel,
inimeseõpetus). Antud õppematerjal sisaldab õppefilmi, juhendmaterjali õpetajatele ning
töölehti.
Avalikult kättesaadavad Maanteeameti toodetud õppeklipid.
Operation Lifesaver Estonia – kodulehel www.ole.ee on leitav raudteeohutusealast
informatsiooni ja õppetegevusi kajastav õpetajaraamat; OLE valmistab ja levitab
raudteeohutusealaseid teabematerjale: kampaaniad, õppefilmid, plakatid; kodulehel on
leitav ka raudteealane statistika, mida õppetöös kasutada.
Politsei- ja Piirivalveamet – Politsei ennetustegevuste rubriik:
https://www.politsei.ee/et/ennetus/. Rubriigist https://www.politsei.ee/et/nouanded/ leiab
hulga praktilisi soovitusi, kuidas käituda erinevates olukordades, mis võivad ohustada
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inimeste turvalisust; samuti nõuandeid, kuidas parimal viisil hoida ennast, oma lähedasi ja
oma vara. Noortele suunatud nõuanded: https://www.politsei.ee/et/nouanded/noorele/.
Lastele on suunatud järgmine veebileht: https://www.politsei.ee/et/lastenurk/, kust leiab
informatsiooni interneti, liikluse jt teemade kohta samuti mänge, jutustusi jms. Politsei- ja
piirivalveamet on leitav ka Facebookis.
Päästeamet – täiendavat informatsiooni päästeala teemade kohta leiab Päästeameti
kodulehelt: https://rescue.ee/et/kodanikule/ ja infot veeohutuse
kohta: http://www.veeohutus.ee/ (vastavalt hooajale – talvel talvine veeohutus ja suvel
suvine).
Tervise Arengu Instituut – on loonud erinevad teemaveebid, mida õpetajad saavad kasutada
info saamiseks ja pakkuda õpilastele välja konkreetseteks tegevusteks ning info otsimiseks,
nt www.terviseinfo.ee; oma toitumise jälgimiseks www.nutridata.ee, www.toitumine.ee;
uimastiteemadel: www.noored.alkoinfo.ee, www.narko.ee, www.tubakainfo.ee. Vaimse
tervise osas soovitab TAI vaadata: www.peaasi.ee, www.enestunne.ee, seksuaaltervise osas
www.amor.ee, www.hiv.ee.

5. Tervise ja ohutuse teema lõiming õppeainete ja üldpädevustega
5.1.

Läbiva teema lõiming õppeainetega

Põhikooli riiklikus õppekavas6 välja toodud III kooliastme ainekavade õpitulemused, mis toetavad
lõimingut läbiva teemaga „Tervis ja ohutus“ selle eesmärke silmas pidades, on detailsemalt toodud
ära õpetajaraamatu lisas 1.
Kokkuvõtvalt saab öelda, et kõige enam leiab sobilikke õppeaine õpitulemusi, mis antud läbiva
teema
lõimingut toetavad, loodusainete ja sotsiaalainete, samuti keele ja kirjanduse
ainevaldkondades. Erinevatest õppeainetest kattuvad kõige enam bioloogia ja seejärel geograafia
õpitulemused läbiva teema, seda ennekõike ohutuse alateemade, eesmärkidega. Oodatavalt on
tervise alateema eesmärkidega enam lõimunud inimeseõpetuse õpitulemused. Ainevaldkonna „Eesti
keel ja kirjandus“ õppeained pakuvad peamiselt metoodilist lõimiguvõimalust (töö tekstiga, arutlus,
intervjuu, esitlus jm), kuid loodus- ja sotsiaalainete valdkonnas on lõimingukoht ennekõike sisuline.
Võimalusi siduda õppeaine õpitulemused tervise ja ohutuse teemade eesmärkide ja õpitulemustega,
leidub peaaegu kõikide õppeainete puhul (eelpool nimetatutele lisaks ka kehalises kasvatuses,
muusikas ja kunstiõpetuses; valikainetest informaatikas ja usundiõpetuses).

5.2.

Läbiva teema lõiming üldpädevustega

Järgnevalt on antud ülevaade üldpädevuste lõimingu võimaluste kohta läbiva teemaga „Tervis ja
ohutus“.

6

https://www.riigiteataja.ee/akt/129082014020
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1) Kultuuri- ja väärtuspädevus – suutlikkus hinnata inimsuhteid ja tegevusi üldkehtivate
moraalinormide seisukohast; tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, ühiskonnaga,
loodusega, oma ja teiste maade ja rahvaste kultuuripärandiga ning nüüdiskultuuri sündmustega;
väärtustada loomingut ja kujundada ilumeelt; hinnata üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi,
väärtustada inimlikku, kultuurilist ja looduslikku mitmekesisust; teadvustada oma
väärtushinnanguid;
Toetab tervise (sh toetavate ja tervete suhete) eesmärke; vägivalla (sh kiusamise) ennetuse, avalikus
kohas käitumise, liiklusohutuse jt ennetuste eesmärke, mis on suunatud normidest kinnipidamise ja
sallivuse arendamisele (erinevustega arvestamine); keskkonna ja üldinimlike väärtuste hoidmisele.
Meetoditest toetab õpilase loomingulist eneseväljendamist; oma hoiakute ja väärtushinnangute
teadvustamist ning nende üle arutlemist.
2) Sotsiaalne ja kodanikupädevus – suutlikkus ennast teostada; toimida aktiivse, teadliku, abivalmi
ja vastutustundliku kodanikuna ning toetada ühiskonna demokraatlikku arengut; teada ja järgida
ühiskondlikke väärtusi ja norme; austada erinevate keskkondade reegleid ja ühiskondlikku
mitmekesisust, religioonide ja rahvuste omapära; teha koostööd teiste inimestega erinevates
situatsioonides; aktsepteerida inimeste ja nende väärtushinnangute erinevusi ning arvestada neid
suhtlemisel;
Toetab tervise (sh sotsiaalsete oskuste arendamise) eesmärke; avalikus kohas käitumise, vägivalla-,
sh kiusamise ennetuse, varavastaste kahjude ennetuse, liiklusohutuse jt ennetuste eesmärke, mis on
suunatud normidest ja reeglitest kinnipidamise ja sallivuse arendamisele (erinevustega
arvestamine); samuti abi andmine/kutsumine ning sekkumine mitteaktsepteeritud tegevustesse ja
oma õiguste/kohustuste teadmine. Meetoditest toetab rühmatööd; sekkumistele ja algatustele
suunatud tegevusi; arutelud õpilastega konfliktide põhjuste ja lahenduse, aga ka erinevate
probleemilahendusviiside üle.
3) Enesemääratluspädevus – suutlikkus mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid külgi;
analüüsida oma käitumist erinevates olukordades; käituda ohutult ja järgida tervislikke eluviise;
lahendada suhtlemisprobleeme;
Toetab tervise (sh sotsiaalsete oskuste arendamine ja tervisliku eluviisi järgimine) eesmärke;
vägivalla-, sh kiusamise ennetuse, avalikus kohas käitumise, liiklusohutuse, uimastikasutamise,
digiturvalisuse jt ennetuste eesmärke. Meetoditest toetab eneseanalüüsi, oma tegevuste ja suhete
jälgimist, kaardistamist ning mõtestamist.
4) Õpipädevus – suutlikkus organiseerida õppekeskkonda individuaalselt ja rühmas ning hankida
õppimiseks, hobideks, tervisekäitumiseks ja karjäärivalikuteks vajaminevat teavet; planeerida
õppimist ja seda plaani järgida; kasutada õpitut erinevates olukordades ja probleeme lahendades;
seostada omandatud teadmisi varemõpituga; analüüsida oma teadmisi ja oskusi, motiveeritust ja
enesekindlust
ning
selle
põhjal
edasise
õppimise
vajadusi;
Toetab tervise (sh sotsiaalsete oskuste arendamise ja tervisliku eluviisi järgimise) eesmärke; avalikus
kohas käitumise, vägivalla-, sh kiusamise ennetuse, varavastaste kahjude ennetuse, liiklusohutuse jt
ennetuste
eesmärke.
Meetoditest
toetab
individuaalset
uurimistööd,
rühmatööd;
probleemülesandeid; informatsiooni otsinguid (usaldusväärsust ja asjakohasust arvestades);
eneseanalüüsi; eesmärkide sõnastamist, plaani koostamist, selle ellu viimist, korrigeerimist ning
hinnangu andmist.
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5) Suhtluspädevus – suutlikkus ennast selgelt, asjakohaselt ja viisakalt väljendada nii emakeeles kui
ka võõrkeeltes, arvestades olukordi ja mõistes suhtluspartnereid ning suhtlemise turvalisust; ennast
esitleda, oma seisukohti esitada ja põhjendada; lugeda ning eristada ja mõista teabe- ja tarbetekste
ning ilukirjandust; kirjutada eri liiki tekste, kasutades korrektset viitamist, kohaseid keelevahendeid
ja sobivat stiili; väärtustada õigekeelsust ja väljendusrikast keelt ning kokkuleppel põhinevat
suhtlemisviisi;
Toetab tervise (sh sotsiaalsete oskuste arendamise) eesmärke; avalikus kohas käitumise, vägivalla-,
sh kiusamise ennetuse, liiklusohutuse jt ennetuste eesmärke, mis on suunatud normidest ja
reeglitest kinnipidamise ja sallivuse arendamisele (erinevustega arvestamine); samuti abi kutsumine.
Meetoditest toetab esitlusi, paaris- ja rühmatööd; arutlusi; informatsiooni otsinguid
(usaldusväärsust, asjakohasust ja autoriõigusi arvestades); eneseanalüüsi; tööd tekstide lugemise ja
loomisega ning nende mõtestamisega.
6) Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus – suutlikkus kasutada
matemaatikale omast keelt, sümboleid, meetodeid koolis ja igapäevaelus; suutlikkus kirjeldada
ümbritsevat maailma loodusteaduslike mudelite ja mõõtmisvahendite abil ning teha
tõenduspõhiseid otsuseid; mõista loodusteaduste ja tehnoloogia olulisust ja piiranguid; kasutada
uusi tehnoloogiaid eesmärgipäraselt;
Toetab tervise (sh sotsiaalsete oskuste arendamise) eesmärke; avalikus kohas käitumise, vägivalla-,
sh kiusamise ennetuse, varavastaste kahjude, vigastuste ennetuse, liiklusohutuse, tule-, vee-,
plahvatusohtude jt ennetuste eesmärke. Meetoditest toetab informatsiooni otsinguid
(usaldusväärsust ja asjakohasust arvestades); jooniste ja graafikute lugemist ja tõlgendamist;
vaatluste, küsitluste jm andmete kogumise võimaluste kasutamist; andmeanalüüsi; IKT vahendite
kasutamist õppetöös.
7) Ettevõtlikkuspädevus – suutlikkus ideid luua ja ellu viia, kasutades omandatud teadmisi ja oskusi
erinevates elu- ja tegevusvaldkondades; näha probleeme ja neis peituvaid võimalusi, aidata kaasa
probleemide lahendamisele; seada eesmärke, koostada plaane, neid tutvustada ja ellu viia;
korraldada ühistegevusi ja neist osa võtta, näidata algatusvõimet ja vastutada tulemuste eest;
reageerida loovalt, uuendusmeelselt ja paindlikult muutustele; võtta arukaid riske;
Toetab tervise (sh sotsiaalsete oskuste arendamise) eesmärke; avalikus kohas käitumise, vägivalla-,
sh kiusamise ennetuse, varavastaste kahjude ennetuse eesmärke. Meetoditest toetab
probleemülesannete lahendamist; eneseanalüüsi; eesmärkide sõnastamist, plaani koostamist, ellu
viimist, korrigeerimist ning hinnangu andmist; esitlemist; loovate lahenduste; sekkumistele ja
algatustele suunatud tegevusi.
8) Digipädevus – suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas
ühiskonnas nii õppimisel, kodanikuna tegutsedes kui ka kogukondades suheldes; leida ja säilitada
digivahendite abil infot ning hinnata selle asjakohasust ja usaldusväärsust; osaleda digitaalses
sisuloomes, sh tekstide, piltide, multimeediumide loomisel ja kasutamisel; kasutada
probleemilahenduseks sobivaid digivahendeid ja võtteid, suhelda ja teha koostööd erinevates
digikeskkondades; olla teadlik digikeskkonna ohtudest ning osata kaitsta oma privaatsust,
isikuandmeid ja digitaalset identiteeti; järgida digikeskkonnas samu moraali- ja väärtuspõhimõtteid
nagu igapäevaelus.
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Toetab tervise (sh sotsiaalsete oskuste arendamise) eesmärke; avalikus kohas (sh internet)
käitumise, vägivalla-, sh kiusamise ennetuse, varavastaste kahjude ennetuste, digiturvalisuse,
dokumendikohustuse jt eesmärke; samuti abi saamine ning sekkumine mitteaktsepteeritud
tegevustesse ja oma õiguste/kohustuste teadmine. Meetoditest toetab informatsiooni otsinguid
(usaldusväärsust, asjakohasust ja autoriõigusi arvestades); probleemülesannete lahendamist;
andmeanalüüsi; rühmatööd, eneseanalüüsi; loomingulist eneseväljendust.

6. Läbiva teema „Tervis ja ohutus“ käsitlemine III kooliastmes
6.1.

Õpilaste kognitiivsete võimete areng III kooliastmel – mida arvestada
õpetamisel?7

Planeerides õpetamist kolmandas kooliastmes, tuleb õpetajal arvestada nende kognitiivsete
võimetega, milleni õpilased oma arengus on selleks ajaks jõudnud. Sel arenguperioodil on õpilaste
tavamõistetele lisandumas teadusmõisted ning õpilastel hakkab arenema võime mõelda ka
abstraktsemalt ning tekib arusaam, et fakte võib interpreteerida erinevalt (erinevalt tavamõistete
tasemest, mil teadmisi käsitletakse faktidena ning arvatakse, et probleemidele on olemas üks ja
ainus lahendus).
Soovitused: et õpilaste teadusmõistelisele mõtlemisele kaasa aidata, tuleb suunata neid
mõtlema teadmiste suhtelisuse üle, mis aitab teadvustada õppimist kui teadmiste
konstrueerimist, mitte kui faktide päheõppimist. Samuti on toeks ka arutelud õpilastega
konfliktide põhjuste ja lahenduse, aga ka erinevate probleemilahendusviiside üle.
Kui õpilastel on kujunenud väärteadmised ja –uskumused, siis võetakse infot vastu nendega
kooskõlaliselt.
Soovitus: õpetaja peaks arvestaks õpetamise planeerimisel ka õpilaste eelteadmisi, kuna siis
saab ta neid teadvustada õpilastele ja ka ise õpetades arvestada.
Kuigi väärtused on ajas suhteliselt püsivad, on murdeeas võimalik väärtussüsteemi kujunemist
suunata, kuna see on teismeeas alles välja kujunemas: õpilane valib erinevate inimeste ja nende
väärtussüsteemidest vähem või rohkem teadlikult välja need väärtused, mis on tema jaoks olulised.
Koolis arenev teadusmõisteline mõtlemine mõjutab ka õpilase oskust iseendast mitmekülgsemalt
aru saada.
Soovitus: kolmandas kooliastmes on soovitav anda õpilastele ülesandeid, mille käigus neil on
võimalik analüüsida enda käitumist, väärtuseid ja hoiakuid.
Õpetamisel tuleb arvestada, et õpilaste kognitiivne areng võib olla erinev nii valdkonniti kui ka
klassiti ja et iga laps mõtestab uut informatsiooni oma mõistete ja võimete ning eelnevate

7

Aluseks on võetud „Õppimine ja õpetamine kolmandas kooliastmes. Üldpädevused ja nende arendamine.“
2015. Kikas, E; Toomela, A.
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uskumuste-teadmiste taustal, siis tuleks vältida olukorda, kus materjal õpitakse kas mehaaniliselt
pähe või arenevad välja väärteadmised.
Soovitus: mõistete teadvustamiseks ja arengu erinevustega arvestamiseks tuleks anda
erinevatele õpilastele erinevaid ülesandeid ja tuge.
Kolmandas kooliastmes on oluline luua õpilastele iseseisvust, kompetentsust ja kuuluvust toetavat
keskkonda.
Soovitused: Iseseisvuse toetamiseks ja meisterlikkusele suunatud eesmärkide arendamiseks
tuleb anda ülesandeid, mis on mitmekesised, seotud õpilaste kogemusega ja piisavalt rasked
ning anda õpilastele ka valikuid (nt ülesannete ja tegevuste ning nende järjestatusse osas);
samas kuulata laste arvamusi, anda rohkem aega iseseisvaks tööks, kiita töö (mitte lapse)
kvaliteeti ning olla emotsionaalselt toetav.
Soovitused hindamiseks kolmandas kooliastmes:







Anda tagasisidet, mis keskendub protsessile (nt sa pingutasid korralikult või sa väga ei
pingutanud) mitte püsivatele joontele (sa oled nii tark)- see soodustab enesearendamise
võimaluste otsimist, meisterlikkuse saavutamise eesmärkide seadmist, keerukate ülesannete
lahendamise proovimist ning mitte heitumist ka siis, kui lahendamine ebaõnnestub.
Vajalik on rääkida hinde sisuliselt tähendusest ehk anda lisaks hindele sisulist tagasisidet –
ilma selleta võib laps hakata õppima hea tulemuse – hea hinde – saavutamise või kehva
tulemuse vältimise nimel.
Tähtis on rõhutada meisterlikkuse saavutamist kui õpieesmärki ja vähendada võistluslikkust,
mis soodustab suunatust tulemusele.
Õpilast peab suunama oma vigu analüüsima ning temaga koos välja uurima, millest
konkreetsed vead tulenesid, nt kas ebaõigetest seoste loomisest, ebakohaselt valitud
õpistrateegiast või mõnest õpikeskkonna ja motivatsiooni reguleerimisega seotud asjaolust.
Vigade analüüsimise järel peab õpilast aitama leida kohasema viisi õppimiseks.

6.2.

Teemadeülesed õpitulemused

Põhikooli lõpuks õpilane:
Teadmised
1) Leiab ja kasutab tõenduspõhist informatsiooni tervise ja turvalisusega seotud otsuste
tegemiseks; ülesanded: 1: Kodu turvalisus; 2: Elanikkonnakaitse; 3: Reisi planeerimine; 5:
Õnnetuste ja tervisekäitumise statistika; 6: Elukutsete tutvustamine; 9: Õppekäigu
kavandamine; 10: Kampaaniatega tutvumine ja oma kampaania loomine; 11: Valmistumine
ohtlikeks ilmastikuoludeks; 12: Abi kutsumine hädaabinumbril 112 Euroopa riikides.
2) Tunneb põhilisi ohuallikaid, ohuolukordi ja nende võimalikku tekkemehhanismi, eristab
ohtlikke ja ohutuid olukordi; ülesanded: 1: Kodu turvalisus; 2: Elanikkonnakaitse; 3: Reisi
planeerimine; 4: Reeglite järgimine; 5: Õnnetuste ja tervisekäitumise statistika; 7: Turvaliselt
kooli- kooliümbruse ohtude hindamine; 8: Tervist ja turvalisust väärtustav kool; 9:
Õppekäigu kavandamine; 10: Kampaaniatega tutvumine ja oma kampaania loomine; 11:
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Valmistumine ohtlikeks ilmastikuoludeks; 12: Abi kutsumine hädaabinumbril 112 Euroopa
riikides.
3) Tunneb turvalisust ja ohutust suurendavaid vahendeid (sh kaitsevahendeid) ja võimalusi;
ülesanded: 1: Kodu turvalisus; 2: Elanikkonnakaitse; 3: Reisi planeerimine; 4: Reeglite
järgimine; 5: Õnnetused; 7: Turvaliselt kooli- kooliümbruse ohtude hindamine; 8: Tervist ja
turvalisust väärtustav kool; 9: Õppekäigu kavandamine; 10: Kampaaniatega tutvumine ja
oma kampaania loomine; 11: Valmistumine ohtlikeks ilmastikuoludeks; 13: Õnnetuse
asukoha täpsustamine.
Oskused, käitumine
4) Analüüsib erinevate (isiklike, sotsiaalmajanduslike, kultuuriliste, keskkonna jt) tegurite mõju
tervisele ja turvalisusele; ülesanded: 1: Kodu turvalisus; 2: Elanikkonnakaitse; 3: Reisi
planeerimine; 4: Reeglite järgimine; 5: Õnnetuste ja tervisekäitumise statistika; 7: Turvaliselt
kooli- kooliümbruse ohtude hindamine; 8: Tervist ja turvalisust väärtustav kool; 9:
Õppekäigu kavandamine; 10: Kampaaniatega tutvumine ja oma kampaania loomine; 11:
Valmistumine ohtlikeks ilmastikuoludeks; 12: Abi kutsumine hädaabinumbril 112 Euroopa
riikides; 13: Õnnetuse asukoha täpsustamine.
5) Seab tervise ja ohutusega seotud eesmärke ning analüüsib nende täitmist; ülesanded: 1:
Kodu turvalisus; 2: Elanikkonnakaitse; 3: Reisi planeerimine; 7: Turvaliselt koolikooliümbruse ohtude hindamine; 9: Õppekäigu kavandamine; 10: Kampaaniatega tutvumine
ja oma kampaania loomine.
6) Käitub tervist toetavalt, terviseriske ja ohte ennetavalt; ülesanded: 1: Kodu turvalisus; 2:
Elanikkonnakaitse; 3: Reisi planeerimine; 5: Õnnetuste ja tervisekäitumise statistika; 9:
Õppekäigu kavandamine; 13: Õnnetuse asukoha täpsustamine.
7) Kasutab turvalisust ja ohutust suurendavaid vahendeid; ülesanded: 2: Elanikkonnakaitse; 3:
Reisi planeerimine; 9: Õppekäigu kavandamine; 13: Õnnetuse asukoha täpsustamine.
8) Rakendab teadmisi, enesekohaseid ja sotsiaalseid oskuseid tervise, ohutuse ja turvalisuse
suurendamiseks; ülesanded: 1: Kodu turvalisus; 2: Elanikkonnakaitse; 3: Reisi planeerimine;
7: Turvaliselt kooli- kooliümbruse ohtude hindamine; 8: Tervist ja turvalisust väärtustav kool;
9: Õppekäigu kavandamine; 10: Kampaaniatega tutvumine ja oma kampaania loomine; 11:
Valmistumine ohtlikeks ilmastikuoludeks; 12: Abi kutsumine hädaabinumbril 112 Euroopa
riikides.
9) Märkab ja analüüsib ohuallikaid ja ohuolukordi ning hindab enda ja teiste käitumise
võimalikke tagajärgi; ülesanded: 1: Kodu turvalisus; 2: Elanikkonnakaitse; 3: Reisi
planeerimine; 4: Reeglite järgimine; 5: Õnnetuste ja tervisekäitumise statistika; 7: Turvaliselt
kooli- kooliümbruse ohtude hindamine; 8: Tervist ja turvalisust väärtustav kool; 9:
Õppekäigu kavandamine; 12: Abi kutsumine hädaabinumbril 112 Euroopa riikides; 13:
Õnnetuse asukoha täpsustamine.
10) Tegutseb ennast ohtu seadmata vastavalt ohuolukorrale; ülesanded: 1: Kodu turvalisus; 5:
Õnnetuste ja tervisekäitumise statistika; 9: Õppekäigu kavandamine.
11) Oskab analüüsida tervise, ohutuse ja turvalisusega soetud käitumist ja selle tagajärgi;
ülesanded: 1: Kodu turvalisus; 2: Elanikkonnakaitse; 3: Reisi planeerimine; 4: Reeglite
järgimine; 5: Õnnetuste ja tervisekäitumise statistika; 7: Turvaliselt kooli- kooliümbruse
ohtude hindamine; 8: Tervist ja turvalisust väärtustav kool; 9: Õppekäigu kavandamine; 10:
Kampaaniatega tutvumine ja oma kampaania loomine; 11: Valmistumine ohtlikeks
ilmastikuoludeks; 13: Õnnetuse asukoha täpsustamine.
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12) Märkab abivajajat ja annab esmast abi ennast ohtu seadmata; ülesanded: 1: Kodu turvalisus;
5: Õnnetuste ja tervisekäitumise statistika; 9: Õppekäigu kavandamine.
13) Julgeb ja oskab erinevates ohuolukordades (liiklus-, vee- või tuleõnnetuse, terviseprobleemi,
lõhkeaine leidmisel, hädaolukorras jne) abi kutsuda; ülesanded: 1: Kodu turvalisus; 3: Reisi
planeerimine; 5: Õnnetuste ja tervisekäitumise statistika; 6: Elukutsete tutvustamine; 9:
Õppekäigu kavandamine; 11: Valmistumine ohtlikeks ilmastikuoludeks; 12: Abi kutsumine
hädaabinumbril 112 Euroopa riikides; 13: Õnnetuse asukoha täpsustamine.
14) Julgeb ja oskab tervise, ohutuse ja turvalisusega seotud küsimustes pöörduda usaldusväärse
täiskasvanu poole; ülesanded: 1: Kodu turvalisus; 2: Elanikkonnakaitse; 3: Reisi planeerimine;
5: Õnnetuste ja tervisekäitumise statistika; 6: Elukutsete tutvustamine; 9: Õppekäigu
kavandamine; 13: Õnnetuse asukoha täpsustamine.
Hoiakud
15) Väärtustab enda ja teiste tervist, ohutust ja turvalisust; ülesanded: 1: Kodu turvalisus; 2:
Elanikkonnakaitse; 3: Reisi planeerimine; 4: Reeglite järgimine; 5: Õnnetuste ja
tervisekäitumise statistika; 6: Elukutsete tutvustamine; 7: Turvaliselt kooli- kooliümbruse
ohtude hindamine; 8: Tervist ja turvalisust väärtustav kool; 9: Õppekäigu kavandamine; 10:
Kampaaniatega tutvumine ja oma kampaania loomine; 11: Valmistumine ohtlikeks
ilmastikuoludeks; 12: Abi kutsumine hädaabinumbril 112 Euroopa riikides; 13: Õnnetuse
asukoha täpsustamine.
16) Käitub hoolivalt ja lugupidavalt enda, teiste ning ümbritseva keskkonna suhtes¸ ülesanded:
1: Kodu turvalisus; 2: Elanikkonnakaitse; 3: Reisi planeerimine; 6: Elukutsete tutvustamine; 7:
Turvaliselt kooli- kooliümbruse ohtude hindamine; 9: Õppekäigu kavandamine; 13:
Õnnetuse asukoha täpsustamine.
17) Aktsepteerib ja järgib üldtunnustatud reegleid ülesanded: 1: Kodu turvalisus; 3: Reisi
planeerimine; 4: Reeglite järgimine; 7: Turvaliselt kooli- kooliümbruse ohtude hindamine; 9:
Õppekäigu kavandamine.
18) Loob tervist toetavat ja turvalist keskkonda ja on oma käitumisega eeskujuks¸ ülesanded: 1:
Kodu turvalisus; 2: Elanikkonnakaitse; 6: Elukutsete tutvustamine; 7: Turvaliselt koolikooliümbruse ohtude hindamine; 8: Tervist ja turvalisust väärtustav kool; 9: Õppekäigu
kavandamine; 10: Kampaaniatega tutvumine ja oma kampaania loomine.
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7. Teemadeülesed õpiülesanded
Ülesanne 1: Kodu turvalisus
Teoreetiline taust
Kodu ja selle elanike turvalisusega seotud informatsiooni saab järgmistelt lehekülgedelt:
 koduse vara ja dokumentide, informatsiooni kaitse kohta:
https://www.politsei.ee/et/nouanded/oma-vara-kaitse/isiklik-vara/;
 tulekahjude ennetamiseks:
https://www.rescue.ee/et/kodanikule/tuleohutus/kyttekolded.html;
 päästeala infotelefon 1524: https://www.112.ee/et/paasteala-infotelefon-1524/;
 terviserikete korral perearsti nõuandeliin 1220: http://www.1220.ee/;
 hädaabinumber 112: www.112.ee;
 ilmastikust tingitud erakordsete olude ja õnnetuste korral tegutsemiseks:
http://www.ilmateenistus.ee/ilmatarkus/kasulik-teada/loodusonnetused/;
https://www.rescue.ee/et/kodanikule/elanikkonnakaitse/torm.html;
 mürgistusteabekeskus 16662: http://www.16662.ee/.
Tegevuste eesmärk. Antud õppetegevustega soovitakse panna õpilasi märkama ja hindama
erinevaid ohutuse ja turvalisusega seotud aspekte, mis puudutavad kodust elu. Õpilasi suunatakse
erinevaid kodus aset leida võivaid õnnetusi ja ebameeldivaid olukordi ennetama; õnnetuse
olukorras vajalikku abi otsima, kutsuma ja andma. Oma kodu põhjal tehtud ohtude analüüsist
teavitab õpilane ka pereliikmeid, mille kaudu suureneb kogu pere teadlikkus kodu turvalisusest.
Aeg. 9 x 45 min + klassiõhtu + kodune töö
Sihtrühm. Õppetegevused on planeeritud III kooliastme õpilastele, kuid õpilaste eripärast,
varasemast kogemusest jm teguritest tulenevalt võivad need sobida ka vanematele või
noorematele. Vajadusel saab õpetaja tegevusi õpilaste vajadustele sobivamaks kohandada (lisades
ülesannetele keerukamaid aspekte või lihtsustades raskusastet).
Õppekeskkond. Aineklass ja klassiõhtuks saal või võimla.
Õppetegevused
-

Klass jagatakse rühmadeks ( vt rühmade moodustamise kohta Lisa 1) ja valmistatakse ette
kodu turvalisust puudutavad järgmised teemad:
1) koduse vara ja elanike valmisolek ja toimetulek loodusõnnetuste korral (ettevalmistus
üleujutuse, pikalt kestva kuumuse, lumetormi vm ning nendega kaasneda võiva
elektrikatkestuse jaoks);
2) koduse vara kaitse varguste eest (uste-akende turvalisus, lukud-võtmed, signalisatsioon,
seif; auto vargusevastased seadmed; maja ümbruse turvalisus, valgustus jms);
3) dokumentide ja isikliku informatsiooni turvaline hoidmine (reisidokumendid, PIN-koodid,
salasõnad, identiteet, kodune arvutivõrk jms);
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4) koduse vara ja elanike kaitse tulekahju eest (suitsu- ja vinguandurid, nende õige
paigaldamine ja hooldamine; kustutusvahendid ja oskus neid käsitseda; tule- ja
plahvatusohtlike esemete hoidmine; elektrisüsteemide turvalisus; küttesüsteemide
ohutus nt kamin ja ahi jms);
5) koduste valmisolek terviseprobleemideks (ägedad ja kroonilised haigused, kodune
apteek, vigastused, abi otsimine, andmine ja kutsumine);
6) kodu keskkonnaga seotud riskiallikad ja ohud sh kodu ümbruses (võimalikku ohtu
kujutavad esemed või kohad kodus: trepid, kemikaalid, ravimid, plahvatusohtlikud
esemed, lahtised rõdud, tööriistad, kuumad pinnad ja vedelikud, elektri- ja
gaasiseadmed jms);
7) tervist ohustavad ja toetavad keskkonnatingumused kodus (valgus, müra, temperatuur,
ergonoomika, toiduvalik, füüsiline aktiivsus, sotsiaalne ja emotsionaalne turvalisustoetavad suhted jne)
Iga teemaga seoses tuuakse välja võimalikud käitumisjuhised: kuidas ohtlikke olukordi ennetada;
kuidas toimida, kui on juhtunud õnnetus; kelle poole pöörduda ja kust abi saada (erinevad
ametid, kontaktid).
Märkus: teemade detailsem lahtikirjutus, mille kaudu on saavutatavad allpool toodud detailsed
õpitulemused, on toodud ära töölehel.
-

-

-

-

Sissejuhatav tund, kus kaardistatakse kodu turvalisust puudutavad erinevad aspektid
(õpetajale on abiks töölehel nimetatud valdkonnad vt lisa 2); mille alusel valmib klassi ühine
mõistekaart (erinevaid mõistekaartide tegemise võimalusi vt lisas 3). Moodustatakse grupid
(rühmade moodustamiseks vt võimalusi lisas 1) ning nende vahel loositakse välja erinevad
kodu turvalisust puudutavad 7 alateemat: koduse vara ja elanike valmisolek ja toimetulek
loodusõnnetuste korral; koduse vara kaitse varguste eest; dokumentide ja informatsiooni
turvaline hoidmine kodus; koduse vara ja elanike kaitse tuleõnnetuste eest; koduste
valmisolek terviseprobleemideks; kodu keskkonnaga seotud riskiallikad ja ohud sh kodu
ümbruses; tervist ohustavad ja toetavad keskkonnatingumused kodus.
Ülesannete lahendamiseks loovad õpilased internetis kinnise ja turvalise keskkonna, kuhu
laevad üles oma kodutööd.
Koduse tööna koostab õpilane mõistekaardi oma loositud teema erinevate
avaldumisvõimaluste kohta ning laeb selle üles klassi ühisesse veebikeskkonda. Erinevate
õpilaste loeteludest moodustatakse rühma ühine mõistekaart.
Inimese- ja ühiskonnaõpetuse tunnis võetakse ette 7 koostatud mõistekaarti, vajadusel neid
täiendatakse ning hinnatakse, mis ja kuidas võiks kujutada ohtu pereliikmete tervisele ja/või
turvalisusele ning leitakse seadusandlusest üles need õigused ja kohustused, mis vastavat
osa turvalisusest puudutavad (nt tuleohutus – suitsuanduri olemasolu, küttekollete
puhastamine jne).
Loodusõpetuse tunnis erinevate materjalide soojusjuhtivuse hindamine (küttekollete
ohutuse, tulekahjude ärahoidmiseks); vee olekute muutused erinevate sademetega nagu
vihma, lumi, kaste, udu, härmatis (ilmastiku ohtude ja olude kindlakstegemisel); fotosünteesi
selgitamine hingamise ja põlemise näitel, energia neeldumine või eraldumine keemilistes
reaktsioonides – kodu turvalisusega seostamine.
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-

-

-

-

-

-

Keemias kodus kemikaalide leidumine, märgistamine, ohutu hoidmine, toimed kokkupuutel
nahaga, sissehingamisel; esmane abi; plahvatusohtlikud ained, kombinatsioonid, nende
leidumine kodus.
Koduse tööna hindab õpilane oma kodu turvalisust kõikide alateemade järgi ja annab
hinnangu, mis on hästi ja mida tuleks turvalisemaks muuta ning kuidas seda teha saab (vt lisa
4); leiab kõige lihtsamad ja kindlamad (oma ala ekspertide soovitustele tuginedes) viisid
selleks, koostab eelarve ja tegevuskava. Õpilane tutvustab valminud kava lapsevanematele jt
pereliikmetele ning võtab selle kohta kõigi pereliikmete allkirjad.
Ühiskonnaõpetuse või klassijuhatajatunnis tutvutakse võimalustega leida/saada abi kodu
turvalisust ohustavates küsimustes. Selleks kaardistatakse ohtu kujutavad olukorrad (nt
identiteedivargus, tulekahju, kemikaali mürgistus jne) ning leitakse internetist võimalikud
organisatsioonid ja elukutsed, kes abistavad sellises olukorras ning nende kontaktid (telefon,
e-post, veebilink vm). Mõeldakse läbi ja pannakse kirja see oluline informatsiooni, mida
antud hädaolukordade tekkides oleks oluline abi kutsumisel öelda.
Matemaatika ja informaatika vm tunnis analüüsitakse peamiste kodus asetleidvate
õnnetuste ja vahejuhtumite põhjuseid tabelite või graafikute põhjal; otsitakse internetist
juurde erinevates kodus asetleidnud õnnetustes kannatanute ja hukkunute arvud. Õpilased
võtavad vaatluse alla andmed nende õnnetuste ja vahejuhtumite kohta, mis nende uuritavat
turvalisuse ja ohutuse aspekti kõige paremini kirjeldavad (nt tuleohutuse puhul kodus
suitsetamine, amortiseerunud elektrijuhtmed, plahvatanud gaasiballoonid jm; terviseriskide
ja vigastuste/mürgistuste juures kemikaalidest põhjustatud juhtumid jne). Õpilased teevad
leitu põhjal järeldused ning tutvustavad tulemusi klassikaaslastele. Rühmad mõtlevad välja
oma teema kohta Kuldvillaku erinevate raskusastmetega küsimused.
Eesti keele tunnis teevad rühmakaaslased kokkuvõtte oma rühma teema kõige olulisematest
aspektidest ja kirjutavad need meelespea stiilis välja. Valmistatakse ette pressikonverentsi
tarvis esitlus oma teema kohta, tuues reaalse juhtumi näol välja mõne halva näite mingist
kodu turvalisuse valdkonnast ning andes juhtnööre, kuidas oleks saanud seda olukorda ära
hoida ning mida tuleks antud teema raames silmas pidada. Meelespeale kirjutatakse ka
telefoninumbrid, kust vajadusel analüüsitud olukorras abi otsida.
Kunstiõpetuse tunnis kujundatakse meelespea selliselt, et see haaraks pilku, kuid oleks ka
kergelt loetav ning visuaalselt esteetiline. Arutelu tähelepanu köitmise võimaluste üle
analoogse sisu ja eesmärgiga tahvlitel.
Tunnivälisel üritusel, näiteks klassiõhtul (soovitavalt koos lapsevanematega) toimub
pressikonverentsi stiilis rühmade teemade esitlus; teiste teemasid kuulavad õpilased
kehastuvad ajakirjanikeks, kes teevad esitluste põhjal märkmeid ning esitavad küsimusi.
Esmaabikoolitus (nt kooliõe või külla kutsutud parameedikute osalusel), mille käigus
harjutatakse tähtsamaid esmaabi või esmase abi võtteid. Osaletakse (võimalusel koos
vanematega) Kuldvillaku mängus, mis käsitleb õigeid tegevusi erinevate vigastuse ja
mürgistuste korral; kusjuures oma rühma küsimusi valida ei saa (võimalusi Kuldvillakut
koostada vaata nt https://jeopardylabs.com/).
Kodutööna teevad õpilased teistest teemadest kas raadio- või kirjaliku reportaaži.
Eesti keele tunnis esitatakse sama rühma esitlust kajastanud reportaažid järjest ning
hinnatakse, kui palju on algne informatsioon muutunud. Analüüsitakse erinevaid
uudislugusid ja nende usaldusväärsust meedias.
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Õpitulemused
Digiturvalisus:
- Kirjeldab turvalist käitumist Internetis (nt internetitutvuste usaldusväärsus;
mitte avada faile, mille omanik ei ole teada; netilehekülgede ja nende sisu usaldusväärsus;
mitte jagada paroole kellegagi; turvaline parool, jne).
- Selgitab, millist informatsiooni ei tohi Internetis jagada.
- Eristab tasulisi ja tasuta teenused nutiseadmetes või arvutis, tunneb ära varjatud tasulised
teenused.
- Kasutab arvuti ja nutiseadme kaitset (viirustõrje, paroolid jne).
- Nimetab, milles seisnevad küberkuriteod, teab vastutust, õigusi, kohustusi ja tunneb
seadusandlust.
- Kirjeldab, mida tuleb teha, kui on sattunud kuriteo ohvriks või näeb midagi, mis ei pruugi
olla päris seaduslik ning kuidas fikseerida nähtut, kuidas ning keda sellest teavitada.
- Teab, kuhu pöörduda abi saamiseks ning mida ise teha probleemi lahendamiseks (netiket,
suhtluse alustamine ebameeldiva osapoolega).
Elanikkonnakaitse:
- Oskab analüüsida infot hädaolukorda põhjustada võivate riskide kohta.
- Mõistab ilmahoiatuste kohta edastatud informatsiooni.
- Analüüsib, kuidas käituda, avastades gaasi- vm kemikaali lekke.
- Analüüsib erinevate evakuatsioonide (nt pommiähvardus, tulekahju, äkkrünnak vm
hädaolukord) korral õiget käitumist nii koolis kui kodus (nt võtab kaasa ettenähtud
vahendid; teab, kuidas toimub evakuatsiooniprotsess; lemmikloomad; tegevused kodust
lahkudes jne).
- Eristab ja loetleb erinevate õnnetuste liike ja ohuolukordi (loodusõnnetus, õnnetus ohtlike
kemikaalidega, kiirgus- või tuumaõnnetus, plahvatus, tulekahju, varing, äkkrünnak,
massirahutus, epideemia, laeva- ja lennuõnnetus).
- Kirjeldab, mida toob kaasa elutähtsate teenuste (elekter, vesi, kanalisatsioon, keskküte jm)
puudumine ning oskab pakkuda lahendusi, kuidas sellises olukorras toime tulla.
Tuleohutus (sh elektri- ja plahvatusohutus):
- Loetleb tuleohutuse tagamiseks rakendatavaid meetmeid (esmased tulekahju
avastamisseadmed ja kustutusvahendid, takistatud evakuatsiooniteed jne), oskab neid end
ümbritsevas keskkonnas märgata ja nende puudumise korral sellele tähelepanu juhtida.
- Oskab kasutada esmaseid tulekustutusvahendeid ja analüüsida erinevate
kustutusvahendite sobivust erinevate põlengute korral (nt tunneb eri liiki tulekustuteid,
tulekustutustekki ning oskab analüüsida erinevate käepäraste vahendite sobivust tule
takistamiseks/kustutamiseks).
- Analüüsib tulekahju kustutamise põhireegleid.
- Kirjeldab tulekahjude peamisi tekkepõhjusi ja analüüsib nende võimalikke tagajärgi.
- Oskab ära tunda tuleohtlikku küttekollet ning analüüsib, kuidas vältida tulekollete
kasutamisega seonduvaid ohte (nt tuleohtlikud materjalid küttekolde läheduses, vastas;
mittepõlev küttekolde esine; siibri varajane sulgemine; pühkimata korsten jne).
- Oskab eristada ohutut ja ohtlikku elektriseadet ning analüüsida, mis võib ohu tekitada.
Vigastuste ennetus (sh kemikaaliohutus):
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-

Oskab järgida ohtlike kemikaalide pakendil olevaid ohutusalast infot ning oskab vastavaid
kemikaale kasutada ilma end ja teisi ohtu panemata.
- Teab kosmeetikatoodetes sisalduvatest ohtlikest kemikaalidest. Oskab lugeda tootesilti,
valida tooted, milles on vähem koostisosi, nanoosakesi.
- Teab allergiatest ja erinevatest allergeenidest ning kuidas nendest hoiduda.
- Oskab eristada eri liike kemikaale ja nende ohtlikkust. Teab, mis on detergent, biotsiid,
herbitsiid, ravim.
- Oskab teostada esmast esmaabi kemikaalidest põhjustatud vigastuste korral.
- Analüüsib pürotehnilise toote või kodukeemia vale käsitlemisega kaasnevaid vigastusi:
põletus, söövitus, mürgistus, põrutus, jäseme amputatsioon.
- Eristab, milliseid ohtlikke kemikaale kasutatakse koduses majapidamises (gaasid, kütused)
ja oskab nimetada/näidata, milline on kemikaali ohumärgistus.
Abi kutsumine ja abi andmine:
- Teab, kuidas anda erinevate õnnetuste korral professionaalide kohale jõudmiseni abi nii, et
ei pane end ja teisi ohtlikku olukorda. Teab abistamisega kaasneda võivaid riske erinevate
õnnetuste korral.
- Abistab vajadusel kaasõpilast ja täiskasvanut õnnetuses.
- Oskab ohuolukorda hinnata ja vajadusel kutsuda vastavat abi selle likvideerimiseks.
- Oskab teha hädaabikõnet hädaabinumbril 112.
Dokumendikohustus:
- Selgitab, mida tuleb teha, kui dokument on kaduma läinud või varastatud.
- Teab, et digitaalallkiri on samaväärne paberkandjal allkirjaga ja selle andmisel tuleb olla
hoolikas ning et äärmiselt hoolikas tuleb olla ka PIN-koodide hoidmisel.
Tervis, sh ravimiohutus:
- Kirjeldab enda tervisekäitumist (sh uni, ergonoomika, päikeseohutus, kuulmise kaitsmine).
- Teab ja oskab märgata olukordi, mis ohustavad tervist ja turvalisust ning kirjeldab, kuidas
neid võimalusel vältida ja kelle poole pöörduda abi saamiseks
- Oskab otsida infot ja hinnata selle usaldusväärsust tervisega seotud erinevatel teemadel
(toitumine, liikumine, vaimne tervis jne)
- Teab, mis on doping, narkootikum, antibeebipillid, vaktsiinid, antibiootikumid ja oskab
mõista ka nende ohtusid.
- Teab, et ravimi kasutamisel peab jälgima kõlblikkusaega.
- Oskab kirjeldada ohutut ravimikasutuse põhimõtteid (näidustus, kasutusviis, ravimi annus,
ravi kestus).
- Teab, miks on oluline lugeda ravimi infolehte ja millist teavet sealt leiab.
Vägivalla ennetamine:
- Mõistab, et vägivalda ei õigusta miski ning oskab otsida abi.
Lõiming
-

Eesti keel: uudislugude hindamine; usaldusväärsus; esitluse ja reportaaži koostamine;
hädaabinumbrile helistamise läbimäng;
Matemaatika: eelarve koostamine kodu turvalisuse tõstmiseks vajalike vahendite
soetamiseks; kodus juhtunud õnnetusi ja juhtumeid kajastavatest andmetest aru saamine;
õnnetusjuhtumites hukkunute ja vigastatute kohta andmete leidmine, esitamine, tehete
tegemine ja võrdlemine juhtumite arvudega; järelduste tegemine;
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-

-

Ühiskonnaõpetus: ohtude hindamine; seadusandlus kodu turvalisust puudutavatel
teemadel;
Inimeseõpetus: tervist ohustavad ja toetavad tegurid kodus (valgus, müra, ergonoomika,
toiduvalik, ravimid, füüsiline aktiivsus jne);
Loodusõpetus: erinevate materjalide soojusjuhtivuse hindamine; seostab vee olekute
muutused erinevate sademetega (vihm, lumi, kaste, udu, härmatis); hingamine ja põlemine
ning energia eraldumine ja neeldumine keemilistes reaktsioonides;
Keemia: erinevad kemikaalid kodus;
Kunstiõpetus: esteetilise ning visuaalselt mõjusa kujundusega meelespea loomine.

Hindamine
- Õpilane annab hinnangu enne ja pärast projekti oma teadmistele kodu turvalisuse ja
pereliikmete tervise tagamise erinevatele aspektidele ning toob välja tähtsama, mida ta
teeb nüüd ise ja soovitab sõbral teisiti kodus teha.
- Aineõpetaja hindab ainetunni ja koduse töö raames sooritatud õppetegevusi, andes
soovitusi täiendusteks.

LISA 1 (koostanud Ülle Närska ja Ulve Pedastik)
RÜHMADE MOODUSTAMINE
Rühmades töötamise eesmärgid:
 täiustada õpitavat materjali ja luua täpsem pilt õpitavast,
 grupp õpib uut infot kas teksti või muud materjali kasutades, omavahel arutledes või midagi
koos tehes,
 grupp loob koos tegutsedes ja/või arutledes midagi uut (uue teadmise, mingi väljundi
eelnevalt õpitule, teksti, kunstiteose vms),
 arvamuste ja kogemuste vahetamine,
 grupi ühise arvamuse loomine.
Lisaks neile võivad rühmatööl olla ka grupi ja õppimisprotsessiga seotud eesmärgid:
 õppimisprotsessi käivitamine,
 grupi ühistunde loomine,
 soojendamine/häälestamine,
 grupi hetkemeeleolu esiletoomine.
Nende eesmärkide teadvustamine ja sõnastamine aitab otsustada, kui suurte gruppidega töötada ja
kuidas grupid moodustada.
Lisaks tasub eelnevalt mõelda veel sellele, kas olulisem on rühmatöö tulemus või rühmas õppimise
protsess.
Rühmadesse jagunemine
Rühmi võib moodustada kolmel viisil:
 juhuslikud rühmad,
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osaliselt või täielikult õpetaja määratud,
õppijate endi moodustatud.

Juhuslike rühmade moodustamiseks saab kasutada:
 värve: lasta osalejail valida eri värvi pabereid, vildikaid, mängunuppe vm ja siis moodustada
rühmad samast värvist,
 terviku kokkupanekut: tükkideks lõigatud postkaarte, sõnalipikuid, mis kokku sobivad,
vanasõnu vmt osadeks lõigatuna, arvutustehte osi jne,
 esemeid: mängukaarte (potid kokku või emandad kokku), väikseid asju, mis kokku sobivad
jne,
 kombinatsioone (värvilisele paberile kleebitud värviline täpp või pildiga kleeps). Eriti sobiv
keerukama rühmameetodi puhul, kus kõigepealt moodustatakse rühmad värvi järgi ja siis
pildi järgi,
 lihtsamat viisi: neljaks loe! Jne, see on alati kasutatav, kas siis, kui vahendeid pole.
 ridasid (eriti hea siis, kui on vaja õpilasi vahepeal liikuma panna).
 näiteks paluda õpilasi pikkuse või juuste värvi jne järgi ritta võtta ja siis 3ks loe.

LISA 2 TÖÖLEHT
1) koduse vara ja elanike valmisolek ja toimetulek loodusõnnetuste korral (ettevalmistus
üleujutuse, pikalt kestva kuumuse, lumetormi vm ning nendega kaasneda võiva
elektrikatkestuse jaoks);
2) koduse vara kaitse varguste eest (uste-akende turvalisus, lukud-võtmed, signalisatsioon,
seif; auto vargusevastased seadmed; maja ümbruse turvalisus, valgustus jms);
3) dokumentide ja isikliku informatsiooni turvaline hoidmine (reisidokumendid, PIN-koodid,
salasõnad, identiteet, kodune arvutivõrk jms);
4) koduse vara ja elanike kaitse tulekahju eest (suitsu- ja vinguandurid, nende õige
paigaldamine ja hooldamine; kustutusvahendid ja oskus neid käsitseda; tule- ja
plahvatusohtlike esemete hoidmine; elektrisüsteemide turvalisus; küttesüsteemide
ohutus nt kamin ja ahi jms);
5) koduste valmisolek terviseprobleemideks (ägedad ja kroonilised haigused, kodune
apteek, vigastused, abi otsimine, andmine ja kutsumine);
6) kodu keskkonnaga seotud riskiallikad ja ohud sh kodu ümbruses (võimalikku ohtu
kujutavad esemed või kohad kodus: trepid, kemikaalid, ravimid, plahvatusohtlikud
esemed, lahtised rõdud, tööriistad, kuumad pinnad ja vedelikud, elektri- ja
gaasiseadmed jms);
7) tervist ohustavad ja toetavad keskkonnatingumused kodus (valgus, müra, temperatuur,
ergonoomika, toiduvalik, füüsiline aktiivsus, sotsiaalne ja emotsionaalne turvalisustoetavad suhted jne)
LISA 3 MÕISTEKAART
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Näide sissejuhatava ajurünnaku mõistekaardist

Tänavavalgustus
ei põle

Reguleerimata
ülekäigurada

OHUD KOOLITEEL

Puudub
kergliiklustee

Tiheda liiklusega
tänav

Talvel on tänavad
libedad

LISA 4 Kodu turvalisuse hindamisjuhend.
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Ülesanne 2: Elanikkonna kaitse, valmistumine hädaolukorraks (autorid Margo
Klaos, Mari Tikan, Diana Haak; õpetajad Tiina Õunapuu, Mare Lillak, Kristiina Vaikmets jt)
Taustainfo. Eesti elanikkonnakaitse üldeesmärk on tõsta ühiskonna kõigi tasandite
vastupanuvõimet kriisidega hakkamasaamiseks ning tagada seeläbi inimeste parim võimalik kaitse
õnnetuste, hädaolukordade, elutähtsate teenuste katkestuste, terrorirünnakute ning
relvakonfliktide korral. Selle saavutamiseks on vaja tõsta elanike teadlikkust ja nende valmisolekut
võimalikeks kriisiolukordadeks valmistumisel ja neis hakkamasaamisel. Oluline on, et inimesed
oskaksid erinevates kriisiolukordades ohutult käituda ning nende iseseisev valmisolek erinevate
kriiside korral kodus pikaajaliselt hakkama saada tõuseks.
Päästeameti ja Keskkonnaministeeriumi tellitud värsked uuringud näitavad, et Eesti inimesed pole
loodusõnnetusteks ega elutähtsate teenuste katkestusteks valmistunud. Me kõik sõltume
rohkemal või vähemal määral elutähtsatest teenustest. Olgu selleks elekter, vesi, kanalisatsioon,
keskküte, andmeside või midagi muud. Nende teenuste katkemisel hakkab väga suurt rolli
mängima see, kas me oleme eelnevalt mõelnud läbi, kuidas nende rikete korral käituda, mida
selleks endale varuda. Äärmiselt tähtis on need varud endale ka päriselt soetada, sest neist on kasu
vaid siis, kuid need on kriisi ajal juba kodus olemas.
Lisainfo: https://www.rescue.ee/et/kodanikule/elanikkonnakaitse/
Tegevuste eesmärk. Läbi praktiliste koduülesannete ja klassis toimuvate arutelude omandatakse
teadmised oma koduste varude vajalikkusest, kui leiab aset mõni loodusõnnetus (nt tugev torm
koos elektrikatkestusega). Koduste varude hindamise ja lapsevanemate teavitamise kaudu paraneb
kogu pere teadlikkus hädaolukorraks valmistumisest.
Aeg. U 1 nädal
Sihtrühm. Õppetegevused on planeeritud III kooliastme õpilastele, kuid õpilaste eripärast,
varasemast kogemusest jm teguritest tulenevalt võivad need sobida ka vanematele või
noorematele. Vajadusel saab õpetaja tegevusi õpilaste vajadustele sobivamaks kohandada (lisades
ülesannetele keerukamaid aspekte või lihtsustades raskusastet).
Õppekeskkond. Aineklass, informatsiooni otsimiseks arvutiklass
Õppetegevused




Sissejuhatav ja ettevalmistav tegevus tunnis.
Tutvuge Päästeameti koduleheküljel olevate erinevate hädaolukordade ning koduse
hädaolukorravarude
soovituste
nimekirjaga:
https://www.rescue.ee/et/kodanikule/elanikkonnakaitse/soovituslik-haedaolukorravaru.html. Samuti vaadake Maaeluministeeriumi poolt koostatud soovituslikku
toiduvarude
nimekirja:
https://www.agri.ee/sites/default/files/content/valjaanded/2016/hadaolukord-toiduvaru2016-10.pdf.
Koostage klassis küsimustik, mille vastused peaksid andma ülevaate ühe konkreetse
perekonna valmisolekust saada hakkama näiteks tugeva tuule korral toimuva
mitmepäevalise elektrikatkestusega.

29

LT „Tervis ja ohutus“ õpetajaraamat III kooliastmele













Koduse tööna täitke küsimustik, võimalusel kaasates pereliikmeid.
Küsimustiku vastused kandke ühtsesse veebikeskkonda või Exceli faili, kus moodustub klassi
ühine pilt perede võimalikest varudest (konkreetsete õpilaste tulemused on anonüümsed).
Analüüsige küsimustiku tulemusi, sõnastage oma klassi põhjal järeldused ja andke hinnang,
kui hästi ollakse valmis mitmepäevaseks elektrikatkestuseks. Selleks tehke andmetega
matemaatilised tehted (protsendi ja keskmiste leidmine, erinevused erinevate
tootegruppide osas jne).
Kokkuvõtte tegemine küsimustiku tulemustest klassis.
Kui õpetajal on klassi vastustest saadud üldpilt (näiteks on suuremal osal õpilastest
patareide varu või neil on võimalus kodusid kütta ahjudega vms), siis saab ta anda
tagasisidet ja rõhutada, kui oluline on mingil ajal suuta oma lähedastega olla sõltumatu
elutähtsatest teenustest nagu küte või elekter. Kindlasti on linnakoolides (või suuremates
asulates) vajalik anda infot, et õpilased arutaksid peredega, kas neil on vajadusel võimalus
minna mitmeks päevaks elama sugulaste või tuttavate juurde, kes saavad ka
elektrikatkestuste korral kodu soojana hoida ning joogivett kätte.
Kodutööna koostage tabel, kus on informatsioon teie pere ühe nädala kõikidest vajalikest
varudest, võttes arvesse ka pereliikmete vanust, tervislikku seisundit, sh allergiaid ja
võimalikke terviseprobleeme. NB! Informatsiooni pereliikmete tervisliku seisundi ning
vajaminevate ravimite kohta ei tohiks jagada väljaspool perekonda. Kaua saaksid teie pere
liikmed hakkama ilma uusi varusid soetamata? Mida oleks vaja juurde osta, et vähemalt 1
nädal koduste varudega hakkama saada?
Kirjeldage, milliselt mõjutab elektrikatkestus teie kodu elutingimusi ning millised vajalikud
asjad enam ei toimi (nt kodu kütmine, valgus, vee saamine, kanalisatsioon, toiduainete
säilimine külmkapis, raadio töö jne). Leidke alternatiivseid võimalusi, kuidas saada kodus
soojust ja valgust, otsige erinevaid toiduvalmistamise ja puhta joogivee saamise võimalusi.
Tutvustage oma töö tulemusi ka lapsevanematele ja märkige tabelisse nende teavitamise
kohta märge (nt võtke neilt allkiri).
Arutlege, millised on erinevate looduskatastroofide põhjused, kus neid esineb? Kuidas
saavad
inimesed
valmistuda
erinevateks
loodusõnnetusteks
(lumetormiks,
vulkaanipurskeks, maavärinaks, orkaaniks, üleujutuseks)?
Valmistage klassis rühmatööna ise liivafilter ning proovige vett puhastada. Kuidas hinnata
vee sobilikkust joomiseks?
Teema lõpetuseks toimub klassis arutelu, kus vastatakse järgmistele küsimustele:
o Mida õppisin küsitluse koostamise ja selle läbiviimise käigus?
o Mis jäi mulle kõige paremini teemast meelde?
o Kuidas ma saan parandada oma pere valmisolekut kriisiolukorras
hakkamasaamiseks?
o Kust saan infot võimaliku kriisiolukorra kohta?
o Kas koju on midagi täiendavalt varutud, et olla kriisiks paremini valmis?
o Kas selline kodune harjutus oli endale ja vanematele huvitav?

Õpitulemused
Hädaolukorrad:
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-

Eristab ja loetleb erinevate õnnetuste liike ja ohuolukordi (loodusõnnetus, õnnetus ohtlike
kemikaalidega, kiirgus- või tuumaõnnetus, plahvatus, tulekahju, varing, äkkrünnak,
massirahutus, epideemia, laeva- ja lennuõnnetus).
- Teab ja oskab kirjeldada Eestis toimuda võivaid hädaolukordi.
Informatsiooni otsimine ja mõistmine:
- Mõistab ilmahoiatuste kohta edastatud informatsiooni.
- Oskab leida infot hädaolukordade ja hädaolukordades käitumisjuhiste kohta ja kuidas seda
koostöös teistega analüüsida ja kasutada.
- Analüüsib infot hädaolukorda põhjustada võivate riskide kohta.
- Otsib teavet ohtudest nii kodukandis kui ka välisriiki reisides.
- Oskab valmistada ennast ette elutähtsate teenuste katkestusteks (elekter, side, küte jmt).
Ravimiohutus:
- Oskab lugeda ravimi infolehte ja mõistab selles kajastatud infot.
Lõiming






Geograafia: looduskatastroofide põhjused ja esinemine, võimalused valmistumiseks;
Matemaatika: arvutused küsimustike andmetega ja järelduste tegemine;
Inimeseõpetus: ravimid, toitumine ja liikumine;
Loodusõpetus: liivafiltri valmistamine;
Kodundus: toiduainete energiasisaldus ja sobilikud säilitustingimused.

Hindamine
-

Aineõpetajad hindavad antud aine raames läbiviidud tegevusi (inimeseõpetus: toitumise
arvestamine vastavalt liikumisele jm; loodusained: liivafiltri valmistamine jne);
Õpilased annavad hinnangu oma pere valmisoleku kohta hädaolukordadeks.
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Ülesanne 3: Reisi planeerimine (autorid Kristiina Vaikmets, Diana Haak)
Tegevuste eesmärk. Antud õppetegevuste kaudu soovitakse õpilastes kujundada mitmekülgset
vaadet vajalikust ja kasulikust informatsioonist, mida tuleks arvestada erinevatesse riikidesse
reisimisel ning arendada oskust otsida vajalikku informatsiooni ja hinnata selle usaldusväärsust.
Riigi elanikkonna, keele, kultuuri, tavade ja religiooniga tutvumine õpetab arvestama erinevustega
ning olema sallivam. Erinevates õppeainetes kogutud informatsioon annab võimalikult tervikliku
pildi ühest riigist ning kaasõpilaste ettekannete kaudu avardub õpilase arusaam erinevatest
riikidest. Praktiliste tegevuste kaudu omandatakse oskus vajalike dokumentide taotlemiseks ning
vajalike ettevalmistuste tegemiseks reisi planeerides, sealhulgas hinnates ka võimalikke riske
tervisele ja turvalisusele ning võimalusi nende riskide ennetamiseks.
Aeg. U 1 nädal
Sihtrühm. Õppetegevused on planeeritud III kooliastme õpilastele, kuid õpilaste eripärast,
varasemast kogemusest jm teguritest tulenevalt võivad need sobida ka vanematele või
noorematele. Vajadusel saab õpetaja tegevusi õpilaste vajadustele sobivamaks kohandada (lisades
ülesannetele keerukamaid aspekte või lihtsustades raskusastet).
Õppekeskkond. Aineklassid.
Õppetegevused
Projektitööna ühe riigi kohta reisimiseks vajaliku taustainformatsiooni kogumine nädala jooksul.
- Õpetaja koos õpiastega valivad välja erinevad need riigid, kuhu võiks planeerida reisi (riikide
arv võiks olla vastavuses õpilaste arvuga, arvestades rühmadesse jagunemist); rühmadesse
jagunemine (vt Lisa 1);
- Rühmad loosivad riigi, kuhu hakatakse reisi planeerima;
- Otsitakse Välisministeeriumi kodulehelt infot antud piirkonna ohutuse (millega tuleks
arvestada) ning viisa vajalikkuse ja taotlemise kohta;
- Kindlustuse tegemine arvestades võimalikke riske tervisele, varale jm;
- Riigi kombestiku ja tavade (k.a liikluskultuuri eripärad), valitsevate usundite väljaselgitamine
ja nendega arvestamine reisil;
- Infootsingute tegemine, mida tuleks ja mida tohib võtta kaasa (nt ravimite kaasavõtmist
sätestavad seadused, toiduained, vedelikud jm);
- Võimalike õnnetuste väljaselgitamine reisi jooksul (kuidas ja mida võiks vältida, kust abi leida
ja kuidas abi küsida, Euroopa hädaabinumber 112, välisministeeriumist abi saamine, abi
saamine Eesti Häirekeskusest);
- Reisi marsruudi koostamine huvitavate peatuskohtadega (võimalusel vähemalt kahte
erinevat transpordiliiki kasutades) ning reisi eelarve tegemine;
- Oma reisiplaani tutvustamine klassikaaslastele.
Konkreetsed õppetegevused
-

Rühmade moodustamine (vt Lisa 1) ja sihtriikide loosimine.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

Geograafia: valitud riigi geograafilise asendi, kliima (sademete hulk ja sesoonsus),
pinnavormide, võimalike loodusõnnetuste, rahvastiku koosseisu, põllumajanduse ja tööstuse
kohta andmete kogumine; külastatavate sihtkohtade koordinaatide määramine;
sõiduteekonna ja transpordivahendite kasutamise planeerimine (nt Google Maps abil);
sealsete transpordiliikide kasutamise võimalused (levinumad, soodustatud).
Ühiskonnaõpetus: valitud riigis kehtivate tavade ja normide, ka usundite väljaselgitamine,
nendega arvestamise vajaduse kindlakstegemine; kohalikud seadused ja kuidas nendega
arvestada tuleks – õigused ja kohustused; reisidokumentide vajalikkus, nende taotlemine ja
hoidmine reisi jooksul; üldtunnustatud reeglid ja normid (ka liiklusreeglid) – nende järgimise
vajalikkus.
Muusika-/ kunstiõpetus, kirjandus: valitud riigi kuulsate kirjanike, heliloojate ja kunstnike
loominguga tutvumine; arvustuse kirjutamine ühe teose ja selle autori kohta; kunstiõpetuses
reisikaardi kujundamine, külastatavate sihtkohtade lisamine.
Ajalugu: valitud riigi lähiajalooga tutvumine, selle põhjal seostamine/võrdlemine teiste
lähiriikide ja Eesti ajalooga; kuidas ajaloosündmused antud regioonis mõjutavad selle riigi
tänapäeva; vastavalt uurimistööle huvitavate reisi sihtkohtade valimine ja valiku
põhjendamine.
Matemaatika: geograafias ja ühiskonnaõpetuses leitud, sihtriigi kohta käivate andmete
süstematiseerimine, tõenäosuse arvutamine, protsendi leidmine, graafikute koostamine;
reisikindlustuse tegemisel tõenäosuste ja maksumuse arvutamine, erinevate
kindlustuspakkujate võrdlemine; reisi eelarve koostamine ja kuluartiklite põhjal protsendi
arvutamine.
Bioloogia: informatsiooni otsimine valitud riigile iseloomulike liikide kohta, sh tervisele ohtu
kujutavad liigid (loomad, putukad, taimed), vajalikud ettevaatusabinõud ja esmaabi.
Füüsika: valitud riiki reisimiseks võimalike transpordivahendite leidmine ning nende tööd
mõjuvate füüsikaliste nähtuste tuvastamine ja lahti seletamine (nt õhurõhk, üleslükkejõud,
raskusjõud, hõõrdumine, gravitatsioon, liikumine jt).
Inimeseõpetus: valitud riigis levivate nakkushaiguste väljaselgitamine ning viisid
haigestumise ennetamiseks (nt vaktsineerimine, hügieeninõuded); ravimite vajaduse
hindamine reisil olles (arvestades isiklikke ja üldiseid riske); vajalike riietusesemete ning
jalanõude valik vastavalt sihtriigile ja reisi liigile; milliseid ravimeid tohib kaasa võtta, kuidas
ning milleks on vajalik retsepti olemasolu; ilmastikutingimustest põhjustatud kahjustuste
vältimine (nt päikesekaitsekreem); klass kui rühm ning normid ja reeglid selles, nende
vajalikkus, rühma survega toime tulemine; kuidas käituda ohuolukorras ning anda esmast abi
ennast ja teisi ohtu seadmata.
Võõrkeeled: abi kutsumine valitud riigis, millistel numbritel millises olukorras helistada; kõne
koostamine ja läbimängimine; antud riigis kõneldavate keelte tuvastamine ning
elementaarsete viisakuslausete leidmine ja harjutamine; viisaankeedi täitmine võõrkeeles.
Kodutööna kokkuvõtte tegemine valitud riiki reisimiseks vajamineva tervist ja ohutust
puudutava informatsiooni kohta; nimekirja koostamine vajaminevatest esemetest (k.a
dokumendid, ravimid) ja eelnevatest tegevustest; reisi optimaalse ja ohutuma marsruudi
leidmine; harivate tegevuste pakkumine reisil; reisi eelarve väljaarvutamine ning
ettepanekute tegemine reisi rahastamiseks; esitluse koostamine antud riiki reisimise
tutvustamiseks.
Esitluse tegemine valitud riigi ja planeeritud reisi tutvustamiseks klassikaaslastele.
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-

Demokraatia põhimõtteid järgides klassis reisi sihtriigi valimine, kokkuvõtte tegemine
valimistulemustest ning tabelite/graafikute koostamine tulemuste kohta.

Õpitulemused
Hädaolukorrad:
- Eristab ja loetleb erinevate õnnetuste liike ja ohuolukordi (loodusõnnetus, õnnetus ohtlike
kemikaalidega, kiirgus- või tuumaõnnetus, plahvatus, tulekahju, varing, äkkrünnak,
massirahutus, epideemia, laeva- ja lennuõnnetus).
Informatsiooni otsimine ja mõistmine:
- Oskab analüüsida infot hädaolukorda põhjustada võivate riskide kohta.
- Mõistab ilmahoiatuste kohta edastatud informatsiooni.
- Analüüsib, kust leida infot hädaolukordade ja hädaolukordades käitumisjuhiste kohta ja
kuidas seda koostöös teistega analüüsida ja kasutada
Liiklus:
Õpilane jälgib ja analüüsib enda ning kaaslaste käitumist ohutuse seisukohast, eristab ohtlikku
liikluskäitumist (sh tegelemine kõrvaliste tegevustega) ohutust liikluskäitumisest, ning peab
ohutut käitumist oluliseks, sh:
- saab aru, et ohutu käitumine liikluses aitab vältida õnnetusi, valikute korral eelistab käituda
ohutult ning teeb soovitusi ohtudest hoidumiseks.
Õpilane on teadlik enda ja oma pere liiklemise harjumustest, eesti ja erinevate riikide
liikluskultuuri olemusest ja liiklusohutuse tasemest, sh:
- võrdleb erinevate riikide liiklusohutuse taset Eesti liiklusohutuse tasemega;
- otsib infot erinevate riikide liikluse eripärade kohta (sh liikumisviiside valik) ja oskab välja
tuua, kuidas sellega enda käitumise puhul arvestada (nt vasakpoolne liiklus, mitmerealised
raudteed, jalgrattaliiklusega arvestamise vajadus, erinevad transpordiliigid);
- tutvub teiste riikide transpordivõimalustega mida Eestis ei ole (metroo, kiirrongid) ning
liiklusreeglite erinevusega.
Hädaabinumbri kasutamine:
- Oskab teha hädaabikõnet hädaabinumbril 112 Euroopas.
- Oskab määrata oma asukoha GPS-koordinaate ning edastada koordinaadid hädaabikõnet
tehes 112-le.
- Teab, miks on vaja reisile minnes võtta kaasa Euroopa ravikindlustuskaart.
- Teab, kuidas reisil olles õnnetusse sattudes saada kontakti Eesti Välisministeeriumiga.
Tervis:
- Käitub vastutustundlikult, väärtustab enda ja teiste tervist ja turvalisust nii reisi planeerides
kui reisides.
- Oskab teha tervisttoetavaid valikuid (toitumine, liikumine, vaimne tervis jne) ka reisil olles ja
analüüsib, millised võivad olla takistused teenuste, toodete kättesaadavusel või sobivate
valikute tegemisel.
- Selgitab seost inimese tervisekäitumise ja tulevaste riskidega. Nimetab enamlevinud
nakkushaigusi (reisi planeeritavas riigis) ning selgitab nende seost inimese tervisekäitumise
ja terviseriskidega.
Ravimiohutus:
- Teab, miks on oluline lugeda ravimi infolehte.
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- Oskab lugeda ravimi infolehte ja mõistab selles kajastatud infot.
Nakkushaigused:
- Mõistab, kuidas vaktsiinid ja immuunsüsteem on omavahel seotud.
Dokumendikohustus:
- Nimetab, kus ja kuidas saab dokumenti taotleda.
- Loetleb, millised isikut tõendavad dokumendid on olemas, mis on kohustuslik, mis mitte ja
milleks mingeid dokumente kasutatakse.
- Selgitab, mida tuleb teha, kui dokument on kaduma läinud või varastatud.
- Mõistab, et isikut tõendav dokument (nt õpilaspilet) peab kaasas olema.
- Teab, et digitaalallkiri on samaväärne paberkandjal allkirjaga ja selle andmisel tuleb olla
hoolikas ning et äärmiselt hoolikas tuleb olla ka PIN-koodide hoidmisel.
Digiturvalisus:
- Oskab teise seadme abil üles leida kadunud nutiseadet.
- Tunneb põhilisi autoriõigusi, sh teab, millal, mis tingimustel võib pildistada või videoid teha
ning kuna on vaja selleks luba küsida.
Piirivalve:
- Teab, mida arvestada reisimisel välisriiki; kuidas vältida inimkaubanduse ohvriks sattumist.
Uimastid:
- Teab, et uimastite tarvitamine ja omamine on keelatud.
Vägivalla ennetamine:
- Järgib kokkulepituid reegleid ja üldtunnustatud käitumisnorme.
- Mõistab, et vägivalda ei õigusta miski ning oskab otsida abi.
Hindamine
 Ainetundides hindab õpetaja antud tunni raames teostatud sooritusi (nt võõrkeele tunnis
hädaabikutsumise läbimängu, elementaarsete viisakuslausete harjutamist jne);
 Klassikaaslaste esitluse hindamine reisi sihtkoha tutvustamiseks.

LISA 1 (koostanud Ülle Närska ja Ulve Pedastik)
RÜHMADE MOODUSTAMINE
Rühmades töötamise eesmärgid:
 täiustada õpitavat materjali ja luua täpsem pilt õpitavast,
 grupp õpib uut infot kas teksti või muud materjali kasutades, omavahel arutledes või midagi
koos tehes,
 grupp loob koos tegutsedes ja/või arutledes midagi uut (uue teadmise, mingi väljundi
eelnevalt õpitule, teksti, kunstiteose vms),
 arvamuste ja kogemuste vahetamine,
 grupi ühise arvamuse loomine.
Lisaks neile võivad rühmatööl olla ka grupi ja õppimisprotsessiga seotud eesmärgid:
 õppimisprotsessi käivitamine,
 grupi ühistunde loomine,
 soojendamine/häälestamine,
 grupi hetkemeeleolu esiletoomine.
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Nende eesmärkide teadvustamine ja sõnastamine aitab otsustada, kui suurte gruppidega töötada ja
kuidas grupid moodustada.
Lisaks tasub eelnevalt mõelda veel sellele, kas olulisem on rühmatöö tulemus või rühmas õppimise
protsess.
Rühmadesse jagunemine
Rühmi võib moodustada kolmel viisil:
 juhuslikud rühmad,
 osaliselt või täielikult õpetaja määratud,
 õppijate endi moodustatud.
Juhuslike rühmade moodustamiseks saab kasutada:
 värve: lasta osalejail valida eri värvi pabereid, vildikaid, mängunuppe vm ja siis moodustada
rühmad samast värvist,
 terviku kokkupanekut: tükkideks lõigatud postkaarte, sõnalipikuid, mis kokku sobivad,
vanasõnu vmt osadeks lõigatuna, arvutustehte osi jne,
 esemeid: mängukaarte (potid kokku või emandad kokku), väikseid asju, mis kokku sobivad
jne,
 kombinatsioone (värvilisele paberile kleebitud värviline täpp või pildiga kleeps). Eriti sobiv
keerukama rühmameetodi puhul, kus kõigepealt moodustatakse rühmad värvi järgi ja siis
pildi järgi,
 lihtsamat viisi: neljaks loe! Jne, see on alati kasutatav, kas siis, kui vahendeid pole.
 ridasid (eriti hea siis, kui on vaja õpilasi vahepeal liikuma panna).
 näiteks paluda õpilasi pikkuse või juuste värvi jne järgi ritta võtta ja siis 3ks loe.
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Ülesanne 4: Reeglite järgimine
Tegevuste eesmärk. Õpilased arutlevad erinevate ühiskondlike reeglite ja nende järgimise
vajalikkuse üle. Väideldes reeglite üle, harjutatakse oma arvamuse põhjendamist ning teiste
(teistsuguse) arvamusega arvestamist. Loovtöö kaudu õpitakse end loovalt ja mitmekülgselt
väljendama; teadvustatakse ning õpitakse edastama oma vaateid ja väärtuseid loomingulist
kujundikeelt kasutades. Kaasõpilaste loometööde hindamise kaudu õpitakse väärtustama teiste
loomingut ning aktsepteerima erinevaid seisukohti.
Aeg. 2 x 45 min klassis; kodutöö
Sihtrühm. Õppetegevused on planeeritud III kooliastme õpilastele, kuid õpilaste eripärast,
varasemast kogemusest jm teguritest tulenevalt võivad need sobida ka vanematele või
noorematele. Vajadusel saab õpetaja tegevusi õpilaste vajadustele sobivamaks kohandada (lisades
ülesannetele keerukamaid aspekte või lihtsustades raskusastet).
Õppekeskkond. Klassiruum (toolidel väidete valimiseks võiks olla suurem klass).
Õppetegevused








Teema sissejuhatuseks toimub klassis arutelu erinevate reeglite üle igapäevaelus (alustades
isiklikumast: kodus, klassis, koolis, tänaval, ühiskonnas, maailmas üldiselt), millega õpilased
kokku puutuvad.
Õpilased valmistavad kas klassis või koduse tööna ette oma väited, mis puudutavad
etteantud ohutuse ja tervisega seotud valdkondi (vt Lisa 1), millega õpilane ise ei pruugi
nõustuda.
Väitlus rühmade või üksikute õpilaste vahel: reeglite järgimise pooldajad ja vastased.
Väitluse asemel võib ülesande läbi viia ka mänguna: õpilased istuvad ringis toolide peal ja
õpetaja loeb ette väiteid töölehelt „Poolt ja vastu“ (väited puudutavad reegleid liikluses,
internetis, avalikus kohas käitumiseks jne vt Lisa 1). Õpilased annavad oma meelsusest
märku püsti tõustes või istuma jäädes. Igale väitele järgneb põhjendus ja erinevate poolte
vaheline arutelu. Peale põhjenduste kuulamist võivad õpilased teha antud väitele uue valiku,
nt kui esitatud põhjendus oli sedavõrd veenev, et õpilane oma arvamust selle põhjal muutis.
Loovtöö. Õpilaste ülesandeks on kas üksi või paaris luua mõni humoorikas loometeos
(kirjand, luuletus, videofilm, näidend, fotoinstallatsioon, koomiks, laul vms) teemal „Minu
üks päev, mil ma eirasin kõiki reegleid“. Töös tuleks kajastada ka võimalikke tagajärgi, mis
reeglite eiramisega kaasneksid. Õpilaste tööd laetakse üles klassi kodulehele või luuakse
internetis turvaline ja kinnine keskkond tööde üleslaadimiseks.

Õpitulemused. Konkreetsed saavutatavad õpitulemused sõltuvad valitud väidetest/loovtöö
täpsematest teemadest.
Käitumine veekogul, paadisõidu ohutus:
- Analüüsib ohutu paadisõidu reegleid.
Plahvatusoht:
Õigusaktid ja karistused
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Nimetab pürotehnika kasutamist ja lõhkematerjali käsitlemist reguleerivaid õigusakte.

Liiklus:
Õpilane tunneb liiklusreegleid ja –märke oma erinevatest liikleja rollidest lähtudes (nt jalakäija,
jalgrattur, pisimopeedi- ja sõidukijuht, kaassõitja autos ja ühistranspordis) ning järgib liiklusreegleid
erinevates liikluskeskkondades, sh:
- tunneb liiklusreegleid ja –märke oma erinevatest liikleja rollidest lähtudes, sh raudteega
seotuid,
- järgib liiklusreegleid ning käitub liikluses ohutult, teisi liiklejaid arvestades.
Vägivalla ennetamine:
- Järgib kokkulepituid reegleid ja üldtunnustatud käitumisnorme.
Hindamine
 Õpilased annavad hinnangu kaasõpilaste poolt antud põhjendustele, lähtudes väidete
argumenteeritusest.
 Erinevate ainete õpetajad ja kaasõpilased hindavad õpilaste loovtööde puhul, kui hästi
õpilane kasutas ära antud žanri võimalused oma loo esitamisel, visuaalseid ja tehnilisi
lahendusi ning uudsust/lahenduse originaalsust. Õpetajate ja kaasõpilaste hinnangute
põhjal moodustub ühine hinnang (erinevad hinnatavad aspektid võib õpilaste ja õpetajate
vahel ära jagada).

LISA 1 TÖÖLEHT: POOLT JA VASTU VÄITED.
Tegemist on väidetega, millede puhul õpilased mõtlevad välja ja kirjutavad üles väärtust ja reegli
järgimist kombineerivad temaatilised väited, valivad klassiõpilaste väidete esitamisel oma seisukoha,
põhjendavad seda ning järgneb arutelu.
1. Õpilased kirjutavad koduse tööna üles erinevate ohutuse ja terviseteemadega seotud väited
reeglitest ja nende järgimisest (näited teemadest ning väidetest on toodud allpool);
Märkus: õpetaja võiks teha valiku õpilastele koostamiseks antavate väidete teemade osas
vastavalt klassi õpilaste omapärale (millised teemad vajavad rohkem käsitlemist, mis on
päevakorras, mille vastu huvi tuntakse jne) ning/või teemadele, mis on kas ainetunni või
teemapäeva vm osas paremini seotavad.
2. Õpilased valivad oma seisukoha kas nõustudes või mitte nõustudes, näidates seda:
1) väitluse käigus :
a) pinginaabrite vahel, kellest üks on poolt ja teine vastu ja siis vahetavad pooli;
b) klassis erinevate rühmade vahel, kusjuures lepitakse kõigepealt kokku rühma arvamus;
c) klassis üksikute õpilaste vahel, kui vastava väite pooldajad või vastased annavad oma
arvamusest (nt käetõstega märku);
d) klassis pooleks jagatud nõustujate ja vastaste vahel;
Märkus: neid võimalusi tuleks kaaluda sõltuvalt õpilaste arvust, soovitava õppetöö
vormist, õpilaste eelistusest, eripärast ning õpetaja eesmärkidest lähtuvalt (nt
soodustada rühmatööd või anda võimalust arvamuseavalduseks vaid pinginaabriga).
2) toolimängu kaudu:
a) kõik õpilased paigutavad toolid ringi ning igaühele saab üks istumiskoht
b) pooled toolid on ringis ning õpilased vahetavad istumis- või seisukohti vastavalt
meelsusele või iga väite korral; kas andes meelsusest märku või seda põhjendades.
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3.
4.
5.
6.

Märkus: siinkohal tuleks arvestada nii õpilaste arvu, klassiruumi suuruse kui ka
õppetegevuse soovitava eesmärgiga (kas anda põhjendada enda seisukohti, leida
põhjendused teiste vaadetele vms).
Valikutele järgneb alati seisukoha põhjendus – põhjendatakse kas oma või kaasõpilas(t)e
seisukohta.
Ühe seisukoha põhjendusele järgneb alati vastandseisukoha põhjendus.
Erinevate seisukohtade põhjenduste üle toimub arutelu.
Peale arutelu võib lasta õpilastel valida uuesti oma seisukoht antud väitele.

Variant 1: õpilased mõtlevad ise välja väited, näiteks:
Liiklusohutus:
 Kui ma olen kooli hilinemas, siis ma liiklusreegleid ei järgi (nt ületan sõidutee esimesest
võimalikust kohast).
Tervis:
 Toidu valimisel on tervislikkuse seisukohast kõige olulisem lähtuda selle energiasisaldusest.
 Kui käin regulaarselt trennis, ei pea toidu koostisele ja hulgale tähelepanu pöörama.
Avalikus kohas (sh internetis) käitumine:
 Et paroole oleks lihtsam meelde jätta, tuleks need üles kirjutada või jagada väga hea
sõbra/sõbrannaga.
Veeohutus:
 Paadisõidul ei ole päästevesti kasutamine vajalik, kui ma olen väga hea ujuja.
 Kui olen veekogu ääres koos kaaslastega, võin ujuda ka poidest kaugemale.
Tuleohutus:
 Kui tulekustustusvahendid on käe pärast, ei ole lõkke tegemine ka suure tuulega/põua ajal
ohtlik.
Variant 2: Teha kõigepealt õpilastega läbi hindamisvahend (vt Lisa 4) ning valida välja need väited,
mille kohta antud õpilased enim eksisid või mille poolest antud klassi õpilased silma paistavad või
valida väited vastavalt kooli asukohale, planeeritavatele tegevustele, aastaajale jne.
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Ülesanne 5: Õnnetuste ja tervisekäitumise statistika (Teele Treiberg, Diana Haak,
Juta Jaani, Jaanika Piksööt)

Taustainformatsioon
Õnnetus – ootamatu ja ettekavatsemata sündmus, mis kahjustab elu ja tervist, elutähtsat valdkonda,
keskkonda või vara.
Õnnetusjuhtum – tahtmatu, ettekavatsemata ja äkilise toimega jõud või tegevus, mis toob endaga
kaasa inimese vigastuse(d).
Vigastus – otsene ja nähtav õnnetusjuhtumi tagajärg. Vigastuse põhjustab keha äkiline ja ootamatu
kokkupuude järgmiste füüsikaliste nähtustega: mehhaaniline energia, kõrge või madal temperatuur,
elektrivool, kemikaalid või ioniseeriv kiirgus. Need nähtused toimivad hulgal ja mõõtudes, mis
ületavad organismi taluvuse piirid.

Tegevuste eesmärk. Õppetegevuste kaudu teadvustavad õpilased erinevate õnnetuste põhjuseid
ning viise, kuidas neid saaks ära hoida. Häirekeskuse külastuse ning seal läbiviidava koolituse kaudu
mõistavad õpilased päästjate tööpõhimõtteid ning abi kutsumise ja saabumise olulisi aspekte.
Esmaabikoolitus võimaldab õpilastel omandada praktilisi oskusi abi andmiseks ning nooremate
õpilastele antavate esmaabi tundide kaudu kinnistatakse saadud teadmisi ja oskusi nooremaid
õpetades.
Aeg. 3-4 x 45 min + Häirekeskuse külastus + esmaabikoolitusel osalemine + esmaabikoolituse
läbiviimine
Sihtrühm. Õppetegevused on planeeritud III kooliastme õpilastele, kuid õpilaste eripärast,
varasemast kogemusest jm teguritest tulenevalt võivad need sobida ka vanematele või
noorematele. Vajadusel saab õpetaja tegevusi õpilaste vajadustele sobivamaks kohandada (lisades
ülesannetele keerukamaid aspekte või lihtsustades raskusastet).
Õppekeskkond. Klassiruum, Häirekeskus.
Õppetegevused
-

-

Sissejuhatuseks arutlus õpilaste õnnetustega kokkupuudete kohta (mida ise näinud, mis
sagedamini uudistest läbi käinud jne).
Ajurünnak erinevate õnnetuste põhjuste kaardistamiseks.
Tahvlile joonistatakse keskele ringi sisse „õnnetused“ ning otsitakse klassiga koos erinevaid
põhjuseid ja olukordi, kus õnnetuse tagajärjel tekivad vigastused või kahju tervisele või
varale (kukkumised, põletused, mürgistused, varguse või rünnaku ohvriks sattumine,
uppumine jne).
Informatsiooni otsimine erinevate ohutusvaldkondade reeglite kohta, mida sagedamini
rikutakse, järgides tõenduspõhisust ning usaldusväärsust;
Rühmadeks jagunemine (selleks vt Lisa 1). Erinevad õnnetused jagatakse alateemadeks ning
rühmad saavad omale ühe alateema, millega süvendatult edasi tegelevad.
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-

-

Võimalikud alateemad: liiklusõnnetused, veeõnnetused, tuleõnnetused, mürgistused,
varguse või kallaletungi, internetis kiusamise ohvriks sattumine jt (siinkohal võib õpetaja
teha valiku vastavalt klassile – probleemsemate teemade vm põhjal).
Rühmad leiavad oma alateema raames võimalikud õnnetuse põhjused nt järgneva liigituse
alusel:
Märkus: detailsem loetelu erinevate õnnetuste põhjuste kohta (mis aitavad saavutada
konkreetseid õpitulemusi) on toodud ära töölehel.
1) oma ohutuses mitte veendumine (märksõnad liikluses: ei vaadata, kuulata, jälgitakse
vaid foori või ülekäigu märgistust, väljumine parkivate autode või muude objektide
varjust; kõrvaliste tegevustega tegelemine liikluses: telefoniga rääkimine, nutitelefoni
sõrmitsemine, elav vestlus kaaslasega, kõrvaklappidest valju heli kuulamine;
veekogu ääres nt ujumis- või vette hüppamiskoha vale valik jne; hooletus tulega
ümberkäimisel, nt küünalde põletamisel);
2) ohutusreeglite eiramine (liikluses: sõidu- ja raudtee ületamine selleks mitteettenähtud
kohas, kus puuduvad ohutust paremini tagavad tingimused nagu valgustus, märgistus;
ootamatus rongi- ja autojuhile; tõuklemine, ülemeelikus; ujuma minek punase lipu
lehvides; ise elektrijuhtmete parandamine jne);
3) ohutusvarustuse puudumine (liikluses: helkur, -vest, kiiver, turvavöö, turvapadi;
veekogul päästevesti, signaalrakettide, päästerõnga jm puudumine; suitsuanduri
puudumine kodus jne);
4) teised reeglite rikkumised (joobes olek; liikluses: kiiruse ületamine, ratta seljas raudtee ja
sõidutee ületamine (sõiduteel eesõigust eeldades), punase fooritulega sõidu- ja raudtee
ületamine);
5) ilmastikutingimustega mitte arvestamine (liikluses: halb nähtavus udu, ereda päikese,
vihma- või lumesaju tõttu, libedus vihmast ja jääst, lumehanged, märjad lehed,
porilombid; veekogul torm, nõrk jää; lõkke tegemine suure tuule või põuaga).
Õnnetuste ja tervisekäitumise statistika.
1. Otsige andmeid eelmisel aastal Eestis toimunud õnnetuste kohta, sh õnnetuste puhul
õnnetuste koguarv, hukkunute ja vigastatute arv nii kokku kui alateemade lõikes. Infot
leiab muuhulgas:
- raudtee juhtumite kohta http://tja.ee/raudteejuhtumite-statistika/
- sõiduteedel toimunud õnnetuste kohta
http://www.mnt.ee/public/Liiklusaasta_2015_kokkuvote.pdf
- tuleõnnetused https://www.rescue.ee/et/paasteamet/statistika/tulekahjudeshukkunud.html
- veeõnnetused (uppumised)
https://www.rescue.ee/et/paasteamet/statistika/uppunud.html
- mürgistused ja muud vigastused
http://pxweb.tai.ee/esf/pxweb2008/Dialog/statfile2.asp
- tööõnnetused
http://www.ti.ee/est/meedia-truekised-statistika/statistika/toeoeonnetused/
- Eesti noorte vigastussuremus
http://data.euro.who.int/hfamdb/
2. Otsige andmeid noorte tervisekäitumise kohta Eestis, nt
http://pxweb.tai.ee/PXWeb2015/pxweb/et/05Uuringud
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3. Leidke tabelisse vastavad andmed ja arvutage %.
Tabeli näidis:
Tabel 1. Õnnetuste statistika õnnetuse alaliikide kaupa
Õnnetuste
Õnnetustes
Õnnetuse alaliik
koguarv
vigasaanute
arv
Veeõnnetused
Tuleõnnetused
Liiklusõnnetused
kokku
Raudteeõnnetused
Maanteel/sõiduteel
Mürgistused
...

-

-

Õnnetustes
vigasaanute
%

Õnnetustes
hukkunute
koguarv

Õnnetustes
hukkunute
%

4. Analüüsige tabelis toodud andmeid ja sõnastage järeldused.
5. Leidke sarnast statistikat ka aastate 2015, 2014 ja 2013 kohta. Kas on märkimisväärseid
erinevusi nende aastate andmete vahel?
6. Koostage joonis viimastel aastatel raudteel, maanteel või veekogul juhtunud õnnetuste
kohta (õnnetuste koguarv, hukkunute arv vm).
7. Leidke vastavalt tabelile 1 ühe aasta õnnetuste arvud ka teistes riikides, nt viies vabalt
valitud riigis. Kuidas Eestis toimunud õnnetuste arv erineb teiste riikide omast? Mida
võiks sellest järeldada? Arvestage ka Eesti rahvaarvuga ning ohutuse tasemega.
8. Võrrelge Eesti noorte vigastussuremust Euroopa tasemega.
9. Arutlege pinginaabriga, millist mõju omab vigastussurmade selline tase perekondadele,
kogukonnale, riigile üldiselt. Pange kirja kava, kuidas riigi tasandil saaks noorte
riskikäitumist vähendada ning edendada noorte tervislikku käitumist.
Häirekeskuse külastus.
Viiakse läbi õppekäik häirekeskusesse, kus õpilased saavad näha, kuidas toimub
päästekorraldajate töö. Koolitusele või õppekäigule järgnevaks lisaülesandeks võiks olla
reportaaži, uudise või pressiteate kirjutamine õppekäigul nähtust. Klassi parima kirjutise võib
avaldada klassi- ja/või kooliajalehes/kodulehel.
Märkus: õppekäigu planeerimisel võtta eelnevalt ühendust Häirekeskuse kontaktisikuga.
Esmaabi koolitus esimestele klassidele.
Professionaalide (parameedikud, arst, kooliõde vm) käe all esmaabikoolituse saanud 9.
Klasside õpilased viivad oma koolis kas tervisepäeva raames (teematuba vm) või mõnes
tunnis läbi esimestele klassidele esmaabi või esmase abi lihtsustatud koolitust, mille erinevad
osad on eelnevalt õpilastel rühmatööna ette valmistatud ning üle kontrollitud kooliõe vt
spetsialisti poolt. Õpetaja jälgib rühmade poolt läbiviidavat koolitust ning vajadusel
parandab või juhib omakorda tähelepanu mõnele olulisele aspektile esmaabis. Kaasõpilased
vahetavad koolituse käigus rolle ning hiljem annavad hinnangu rühmaliikmete panusele
koolitusel.

Õpitulemused
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Tuleõnnetuste põhjused:
- Kirjeldab tulekahjude peamisi tekkepõhjusi ja analüüsib nende võimalikke tagajärgi.
- Oskab ära tunda tuleohtlikku küttekollet ning analüüsib, kuidas vältida tulekollete
kasutamisega seonduvaid ohte (nt tuleohtlikud materjalid küttekolde läheduses, vastas;
mittepõlev küttekolde esine; siibri kinni unustamine; pühkimata korsten jne).
- Oskab eristada ohutut ja ohtlikku elektriseadet ning analüüsida, mis võib ohu tekitada.
- Selgitab ohutuse tagamist lõkke tegemisel ja tunneb peamisi õigusaktidest tulenevaid
nõudeid küttekolde välise tule (lõke) tegemisel.
- Analüüsib põhjuseid, mis võivad tekitada tuleohtliku olukorra looduses.
Veeõnnetuste põhjused:
- Analüüsib veekogutüüpide riske ja ohtusid.
- Analüüsib veeohutuse tagamiseks rakendatavaid meetmeid nii suvel kui talvel.
- Tunneb enamlevinumaid päästevahendeid (nt päästerõngas, viskeliin, jäänaasklid,
päästevest jne) ja oskab neid kasutada.
- Analüüsib hea ujumisoskuse mõju enesepäästmise seisukohast vaadatuna.
Käitumine veekogu ääres:
- Mõistab, mida tähendavad erivärvilised lipud valvega rannas.
- Analüüsib, miks on avalikus supelrannas ujumine ohutum.
Käitumine veekogul, paadisõidu ohutus:
- Tunneb erinevate päästevestide eripära ning analüüsib, miks on tarvis päästevest
nõuetekohaselt kinnitada ning miks on oluline valida õiges suuruse vest.
- Analüüsib ohutu paadisõidu reegleid.
Plahvatusoht:
- Loetleb ja võrdleb, millised võivad välja näha plahvatusohtlikud esemed.
- Analüüsib, millist mõju avaldab inimesele ja ümbritsevale keskkonnale lõhkematerjali või
lõhkekeha plahvatusega kaasnev rõhumuutus, lööklaine, kõrge temperatuur ja killud.
Plahvatusohtu põhjustada võivad tooted:
- Analüüsib pürotehnilise toote või kodukeemia vale käsitlemisega kaasnevaid vigastusi:
põletus, söövitus, mürgistus, põrutus, jäseme amputatsioon.
- Eristab, milliseid ohtlikke kemikaale kasutatakse koduses majapidamises (gaasid, kütused) ja
oskab nimetada/näidata, milline on kemikaali ohumärgistus.
Informatsiooni otsimine ja mõistmine:
- Oskab analüüsida infot hädaolukorda põhjustada võivate riskide kohta.
- Mõistab ilmahoiatuste kohta edastatud informatsiooni.
Liiklus:
Õpilane põhjendab turva- ja ohutust suurendavate vahendite (turvavöö, kiiver, peatugi ja helkur)
vajalikkust ja kasutab neid igapäevases tegevuses erinevates liikluskeskkondades, sh:
- põhjendab ja analüüsib turvavarustuse (turvavöö, kiiver, peatugi) ja helkuri kasutamise
vajalikkust ja erisusi nt raudteel.
Õpilane jälgib ja analüüsib enda ning kaaslaste käitumist ohutuse seisukohast, eristab ohtlikku
liikluskäitumist (sh tegelemine kõrvaliste tegevustega) ohutust liikluskäitumisest, ning peab ohutut
käitumist oluliseks, sh:
- analüüsib võimalikke ohtlikke situatsioone erinevates liikluskeskkondades (maantee,
raudtee) ja erinevates liikleja rollides;
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toob välja jalakäijate, jalgratturite ja pisimopeedijuhtidega juhtunud õnnetuste peamised
põhjused, sh raudteeohutuse aspektist (loob põhjus – tagajärg seoseid väärkäitumise puhul).
Õpilane käitub ohutult arvestades kaasliiklejate ja ilmastikutingimustega/ keskkonnast tulenevate
ohtudega (liiklemine märjal, lumisel ja libedal teel ning valge ja pimeda ajal), vajadusel sekkub
teiste ohutuse tagamiseks, sh:
- leiab võimalusi ohtude vältimiseks erinevates ilmastiku tingimustes.
Õpilane on teadlik enda ja oma pere liiklemise harjumustest, eesti ja erinevate riikide liikluskultuuri
olemusest ja liiklusohutuse tasemest, sh:
- võrdleb erinevate riikide liiklusohutuse taset Eesti liiklusohutuse tasemega.
Tervis:
- Käitub vastutustundlikult, väärtustab enda ja teiste tervist ja turvalisust.
- Teab ja oskab märgata olukordi, mis ohustavad tervist ja turvalisust ning kirjeldab, kuidas
neid võimalusel vältida ja kelle poole pöörduda abi saamiseks.
- Teab, mis on uimastitarvitamist ja vaimse tervise probleeme soodustavad ehk riskifaktorid
ning kaitsefaktorid. Teab, et uimastite mõju inimesele on individuaalne.
Mürgistused:
- Oskab eristada eri liike kemikaale ja nende ohtlikkust. Teab, mis on detergent, biotsiid,
herbitsiid, ravim.
Uimastid:
- Teab, et uimastite tarvitamine ja omamine on keelatud.
- Selgitab, kuidas uimastid tervist kahjustavad.
Hindamine



Esimeste klasside õpilased ning neile tehtavat esmaabikoolitust jälgiv õpetaja ja
meditsiinitöötaja valivad 9. Klassist välja parimad koolitajad.
Häirekeskuse külaskäigust tehtud reportaažile annab õpetaja hinnangu vastavalt edastatud
informatsiooni täpsusele ja kõige olulisemate aspektide väljatoomisele.

LISA 1 (koostanud Ülle Närska ja Ulve Pedastik)
RÜHMADE MOODUSTAMINE
Rühmades töötamise eesmärgid:
 täiustada õpitavat materjali ja luua täpsem pilt õpitavast,
 grupp õpib uut infot kas teksti või muud materjali kasutades, omavahel arutledes või midagi
koos tehes,
 grupp loob koos tegutsedes ja/või arutledes midagi uut (uue teadmise, mingi väljundi
eelnevalt õpitule, teksti, kunstiteose vms),
 arvamuste ja kogemuste vahetamine,
 grupi ühise arvamuse loomine.
Lisaks neile võivad rühmatööl olla ka grupi ja õppimisprotsessiga seotud eesmärgid:
 õppimisprotsessi käivitamine,
 grupi ühistunde loomine,
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soojendamine/häälestamine,
grupi hetkemeeleolu esiletoomine.

Nende eesmärkide teadvustamine ja sõnastamine aitab otsustada, kui suurte gruppidega töötada ja
kuidas grupid moodustada.
Lisaks tasub eelnevalt mõelda veel sellele, kas olulisem on rühmatöö tulemus või rühmas õppimise
protsess.
Rühmadesse jagunemine
Rühmi võib moodustada kolmel viisil:
 juhuslikud rühmad,
 osaliselt või täielikult õpetaja määratud,
 õppijate endi moodustatud.
Juhuslike rühmade moodustamiseks saab kasutada:
 värve: lasta osalejail valida eri värvi pabereid, vildikaid, mängunuppe vm ja siis moodustada
rühmad samast värvist,
 terviku kokkupanekut: tükkideks lõigatud postkaarte, sõnalipikuid, mis kokku sobivad,
vanasõnu vmt osadeks lõigatuna, arvutustehte osi jne,
 esemeid: mängukaarte (potid kokku või emandad kokku), väikseid asju, mis kokku sobivad
jne,
 kombinatsioone (värvilisele paberile kleebitud värviline täpp või pildiga kleeps). Eriti sobiv
keerukama rühmameetodi puhul, kus kõigepealt moodustatakse rühmad värvi järgi ja siis
pildi järgi,
 lihtsamat viisi: neljaks loe! Jne, see on alati kasutatav, kas siis, kui vahendeid pole.
 ridasid (eriti hea siis, kui on vaja õpilasi vahepeal liikuma panna).
 näiteks paluda õpilasi pikkuse või juuste värvi jne järgi ritta võtta ja siis 3ks loe.
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Ülesanne 6: Elukutsete tutvustamine
Tegevuste eesmärk. Õppetegevuste kaudu tutvustatakse õpilastele abistavate, korra tagamise ning
ennetusega seotud elukutsete esindajate tööd, elukutse omandamiseks vajalikke eeldusi ja
õppimisvõimalusi, mis õpilasi karjäärivalikul abistavad. Õpilased hindavad enda omadusi ning
sobilikkust antud elukutse omandamiseks. Tegevuste kaudu teadvustatakse, millised asutused,
ametiisikud ja kuidas erinevate probleemide korral tegutsevad, mistõttu õpilased teavad, kelle
poole abi saamiseks pöörduda.
Aeg. 2 x 45 min + külalise esinemine
Sihtrühm. Õppetegevused on planeeritud III kooliastme õpilastele, kuid õpilaste eripärast,
varasemast kogemusest jm teguritest tulenevalt võivad need sobida ka vanematele või
noorematele. Vajadusel saab õpetaja tegevusi õpilaste vajadustele sobivamaks kohandada (lisades
ülesannetele keerukamaid aspekte või lihtsustades raskusastet).
Õppekeskkond. Infootsinguteks arvutiklass, videote vaatamiseks arvutiklass või projektoriga
klassiruum; külalise esinemiseks klassiruum, saal vm praktilisi tegevusi võimaldav ruum.
Õppetegevused
Õppetegevused võib läbi viia näiteks karjääripäeva raames.
- Teema sissejuhatuseks loetletakse klassis võimalikult palju abistavaid, korra tagamise ning
ennetusega seotud elukutseid ning nende kaardistavad nende tegevusvaldkonnad (nt
päästjad- tulekahju, reostus; parameedik- ägedad terviseprobleemid jne).
- Õpilased vaatavad videofilme erinevate elukutsete esindajatest ning kirjeldavad, millised on
selle ameti esindaja ülesanded, milline näeb välja tema nö tavaline tööpäev; milliseid
isiksuseomadusi on vaja selle töö tegemiseks ja miks nad on ühiskonnale vajalikud.
Võimalikud videod:
 „Usaldusmehed merel“ https://www.youtube.com/watch?v=tsDsAGbR7GU
päästjatest merel;
 piirivalvuritest: https://www.youtube.com/watch?v=uiqEKyGFSqc
 rongijuhist, kes räägib oma tööst ja elukutse valikust (vt.
https://youtu.be/tPC1uBMsKO0) ning/või rongijuhi elukutsest erinevate rongijuhtide
silmade läbi kui kõige surmavamast ametist (vt https://youtu.be/hOfsSWClGdg);
 liikluspolitseinikest: http://ametid.rajaleidja.ee/Patrullpolitseinik
 Sisekaitseakadeemia erialadest:
https://www.rescue.ee/et/paasteamet/oppimisvoimalused.html
 Päästjatest: https://www.youtube.com/watch?v=H3_KUu0xAGk
- Otsitakse usaldusväärsetest allikatest võimalusi seda elukutset omandada (millises
õppeasutuses, kui kaua kestab õpe ja mida sisseastumiseks on vaja).
Nt Haapsalu Kolledž: liiklusohutus ja tervisejuht; Tallinna Tervishoiukõrgkool: tervisedendus,
õde, tegevusterapeut jne
- Õpilane annab hinnangu, kui sobilik oleks tema oma isikuomaduste ning ettevalmistuse
(haridus, füüsiline vorm vms) poolest seda elukutset omandama. Lähtuvalt oma praegusest
valmisolekust, koostab õpilane plaani tegevustega, mida tal tuleks teha selleks, et end
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paremini ettevalmistada antud elukutse omandamiseks (nt kui on vajalik tugev füüsiline
vorm, aga see on hetkel nõrk, siis üldfüüsilised treeningud või kui on vajalik heal tasemel
matemaatika tundmine, siis täiendavate tundide või matemaatikale rohkema aja
pühendamine jne.)
Õpilased valmistavad ette neid huvitavad küsimused nende elukutsete esindajatele, kellega
on võimalik kohtuda kas koolis või klassikülastusel (nt õppekäik Päästeametisse või
Häirekeskusesse vm), mis puudutaksid elukutse omandamist, igapäevast tööd, vajalikke
oskusi jm.
Võimalusel kutsutakse klassijuhataja tundi või karjääripäeval esinema erinevate ohutust
tagavate ja tervist edendavate/taastavate elukutsete esindajaid, kellele õpilased esitavad
oma küsimused. Võimalusel proovitakse praktiliselt järgi antud elukutse juurde kuuluvaid
tegevusi ja vahendeid.
Klassis viiakse läbi ühine arutelu, kuidas õpilased saavad ise oma tervist hoida ja tugevdada
ning enda turvalisust igapäevaelus tagada; miks ja kuidas olla eeskujuks endast noorematele
koolikaaslastele ning millised on noorte endi võimalused aidata kaasa oma pere ja
kogukonna tervist ja turvalisust toetava keskkonna loomisel.

Üldised õpitulemused: (Märkus: õppetegevustega saavutatavad detailsed õpitulemused on
sõltuvuses ametite esindajatest, kelle kohta õppetegevused läbi viiakse)
Teadmised – tervise ja turvalisusega seotud otsuste tegemiseks tõenduspõhise info leidmine ja
kasutamine; ohuolukordade, nende ennetamise ja lahendamise võimaluste tundmine


Leiab ja kasutab tõenduspõhist informatsiooni tervisega ja turvalisusega seotud otsuste
tegemiseks.
Oskused – märkamine, analüüsimine ja planeerimine; tervisttoetav, terviseriske ennetav ja turvaline
käitumine; tervist ja turvalisust toetava keskkonna loomine



Julgeb ja oskab erinevates ohuolukordades (liiklus-, vee- või tuleõnnetuse või
terviseprobleemi korral, lõhkeaine leidmisel, hädaolukorras jne) abi kutsuda.
Julgeb ja oskab tervise, ohutuse ja turvalisusega seotud küsimustes pöörduda usaldusväärse
täiskasvanu poole.

Hoiakud – tervist toetava, ohutu ja turvalise käitumise väärtustamine



Väärtustab enda ja teiste tervist, ohutust ja turvalisus.
Loob tervist toetavat ja turvalist keskkonda ja on oma käitumisega eeskujuks.

Hindamine
- Õpilane analüüsib enda omadusi, võimeid ning haridusteed ning hindab oma sobivust
tutvustava elukutse omandamiseks; seab eesmärke, mis võimaldaksid antud elukutset
omandada;
- Õpetaja hindab õpilaste ettevalmistust ja asjakohasust külalisele küsimuste esitamisel,
osavõtlikkust ning osalust praktilistes tegevustes.
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Ülesanne 7: Turvaliselt kooli – kooliümbruse ohtude hindamine
Tegevuste eesmärk. Õppekäikude ja vaatluste kaudu soovitakse arendada õpilaste ohtude
märkamise oskust, soovituste andmisega teadvustama ka ise võimalusi kooliümbruses ohtlike
olukordade ennetamiseks. Teavitustegevusega esimeste klasside õpilastele suurendatakse õpilaste
vastutustunnet koolikaaslaste ees ning suunatakse ka ise oma turvalise käitumisega eeskuju
andma. Vaatlustega õpitakse andmete kogumist ning tõenduspõhiste järelduste tegemist.
Aeg. 2 x 45 min (ettevalmistusteks, andmete töötlemiseks) + 2 õppekäiku + vaatlused + 2 x
ülevaate andmist (u 0,5 tundi) + oma koolitee kaardistamine
Sihtrühm. Õppetegevused on planeeritud III kooliastme õpilastele, kuid õpilaste eripärast,
varasemast kogemusest jm teguritest tulenevalt võivad need sobida ka vanematele või
noorematele. Vajadusel saab õpetaja tegevusi õpilaste vajadustele sobivamaks kohandada (lisades
ülesannetele keerukamaid aspekte või lihtsustades raskusastet).
Õppekeskkond. Klassiruum; õppekäikudel ja vaatluste ajal kooliümbrus.
Õppetegevused










Eeltööna kaardistab õpilane oma koolitee vähemalt kahte erinevat liikumisviisi ja liikleja rolli
silmas pidades, kasutades selleks erinevaid tehnilisi võimalusi (nt liiklusmärkide või
ohukohtade pildistamine, GPS koordinaatide määramine või MA vastavat rakendust
www.koolitee.mnt.ee), lisab ohu kirjelduse ning võimalused ohtude vältimiseks.
9. Klasside õpilased teevad õppekäigu koolimaja lähimas ümbruses ning kaardistavad ära
võimalikud ohtlikud kohad koos ohu kirjeldusega (vt kooliümbruse vaatluse juhendit).
Ohtlikud kohad võivad olla seotud liiklusega (ülekäigurajad, parklast tulevad autod, hekid
vaatevälja piirajana jne), ilmastikuoludega (sügisel märjad lehed või suured lombid
kõnniteel, talvel libedus ja kõrged hanged vaatevälja piirajana, tilkuvad ja kukkuda võivad
purikad jne), ehituse eripäradega (järsk trepp, rasked uksed, valgustuse puudulikkus jne),
looduslike objektidega (tiik, kõrged või vanad puud, mürgised taimed ja seened jne) jt.
Õpilased valmistavad esimeste klasside õpilastele nt käsitöötunnis ühesugused helkurid, mis
neile üle antakse ning mille juures selgitatakse helkurite vajalikkust ja õiget kinnitust.
Esimestel klassidel palutakse kindlasti neid helkureid järgnevatel nädalatel kanda, kuna
ühesugune märgistus on vaatlusel vajalik esimeste klasside õpilaste eristamiseks teistest
klassidest.
Järgneva nädala jooksul vaadeldakse esimeste klasside õpilaste käitumist koolimaja
ümbruses enne ja pärast tunde (selleks tehakse esmalt kindlaks tunniplaan ning jagatakse
vaatluskorrad ning –kohad klassi õpilaste vahel ära). NB! Vaatlust on kõige parem viia läbi
ajal, mil esimeste klasside õpilased hakkavad rohkem iseseisvalt kooli käima, nt oktoobris. Vt
vaatlusjuhendit, mille alusel märgitakse ära ohukohtades toimuv.
Vaatlustulemustest ühise kokkuvõtte tegemine klassis; andmete alusel tehakse arvutused
juhtumite koguarvu, protsendi leidmiseks; vormistatakse tulemused tabeli ja graafiku kujul;
tehakse järeldused (kus, millal ja milliseid rikkumisi kõige enam esines, mis tingimustel).
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Õpilased moodustavad rühmad (vt Lisa 1).
Vaatlustulemuste põhjal tehakse rühmatööna PP esitlused, mille alusel viia esimeste klasside
õpilaste peal läbi informatiivne koolitus nende ohtude märkamise ja käitumise kohta. Klassis
valitakse välja parimad 2-3 esitlust (vastavalt sellele, mitmes paralleelklassis esimestes
klassides sel aastal õpitakse) või kombineeritakse erinevate esitluste paremaid osasid.
Valmistatakse ette õppekäik. Seatakse eesmärgid esimeste klasside õpilaste kooliümbruse
ohtliku käitumise vähendamise osas teavitustegevuse kaudu.
9. Klasside õpilased viivad esimeste klasside hulgas läbi tunni selle kohta, kuidas õpilased olid
kooli ümbruses käitunud ning minnakse ühisele õppekäigule, mille jooksul selgitatakse
ohukohtades ohu olemust ning seda, kuidas oleks seal turvaline käituda ja mida jälgida.
Järgneva nädala jooksul viivad 9. Klasside õpilased läbi kordusvaatluse, andmete alusel
teevad arvutused ning tutvustavad taas tulemusi esimestele klassidele.
Kokkuvõtte tegemine: vaadatakse üle seatud eesmärgid ning hinnatakse, kas läbiviidud
teavitustegevuse kaudu õnnestus eesmärgid saavutada. Põhjenduste leidmine ning
järelduste tegemine.

Õpitulemused
Tuleõnnetuste põhjused:
- Oskab eristada ohutut ja ohtlikku elektriseadet ning analüüsida, mis võib ohu tekitada.
Veeõnnetuste põhjused:
- Analüüsib veekogutüüpide riske ja ohtusid.
- Analüüsib veeohutuse tagamiseks rakendatavaid meetmeid nii suvel kui talvel.
Liiklus:
Õpilane jälgib ja analüüsib enda ning kaaslaste käitumist ohutuse seisukohast, eristab ohtlikku
liikluskäitumist (sh tegelemine kõrvaliste tegevustega) ohutust liikluskäitumisest, ning peab ohutut
käitumist oluliseks, sh:
- Jälgib ja analüüsib enda ja teiste käitumist liikluses erinevates liikluskeskkondades.
- Viib läbi uurimuse või teavitustegevuse ohutu käitumise propageerimiseks klassis või koolis.
- Analüüsib võimalikke ohtlikke situatsioone erinevates liikluskeskkondades (maantee,
raudtee) ja erinevates liikleja rollides.
- Sekkub sobival viisil ja ennastsäästvalt ohuolukorra ärahoidmiseks kui kaaslase käitumine
oma või teiste elu ohtu seab, oskab tähelepanu juhtida teiste ohtlikule käitumisele liikluses.
- Saab aru, et ohutu käitumine liikluses aitab vältida õnnetusi, valikute korral eelistab käituda
ohutult ning teeb soovitusi ohtudest hoidumiseks.
Õpilane käitub ohutult arvestades kaasliiklejate ja ilmastikutingimustega/ keskkonnast tulenevate
ohtudega (liiklemine märjal, lumisel ja libedal teel ning valge ja pimeda ajal), vajadusel sekkub
teiste ohutuse tagamiseks, sh:
- Leiab võimalusi ohtude vältimiseks erinevates ilmastiku tingimustes.
Õpilane tunneb liiklusreegleid ja –märke oma erinevatest liikleja rollidest lähtudes (nt jalakäija,
jalgrattur, pisimopeedi- ja sõidukijuht, kaassõitja autos ja ühistranspordis) ning järgib liiklusreegleid
erinevates liikluskeskkondades, sh:
- Tunneb liiklusreegleid ja –märke oma erinevatest liikleja rollidest lähtudes, sh raudteega
seotuid.
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Õpilane kaardistab liiklusohtlikud kohad ja kavandab liikumisviisi arvestades enda ohutu koolitee,
sh:
- Planeerib ja kaardistab oma koolitee vähemalt kahte erinevat liikumisviisi liikleja rolli silmas
pidades, kasutades selleks erinevaid tehnilisi võimalusi (liiklusmärkide või ohukohtade
pildistamine, GPS koordinaatide määramine), lisab ohu kirjelduse ning leiab lahendusi
ohtude vältimiseks.
Õpilane on teadlik enda ja oma pere liiklemise harjumustest, eesti ja erinevate riikide liikluskultuuri
olemusest ja liiklusohutuse tasemest, sh:
- Otsib, kogub ja esitleb andmeid ning teeb nendest lähtuvalt ettepanekuid kodukoha, kooli,
klassi liiklusohutuse suurendamiseks.
Hädaabinumbri kasutamine:
- Kutsub riskiolukordades kaaslasi korrale ja näitab eeskuju õige käitumisega.
Tervis:
- Käitub vastutustundlikult, väärtustab enda ja teiste tervist ja turvalisust.
- Teab ja oskab märgata olukordi, mis ohustavad tervist ja turvalisust ning kirjeldab, kuidas
neid võimalusel vältida ja kelle poole pöörduda abi saamiseks.
- Teab ja näitlikustab, kuidas käituda turvaliselt.
Lõiming õppeainetega:
- geograafia
Hindamine
- Õpetaja hindab õpilaste vaatlusandmete analüüsitulemusi;
- Õpilased hindavad klassikaaslaste PP esitlusi, arvestades mõistetavust, eakohasust,
tõhusust ning valivad välja enim sobiliku(d) esitluse(d) (vastavalt paralleelklasside
olemasolule);
- Õpilased annavad hinnangu sekkumise õnnestumise kohta esimeste klasside turvalise
kooliümbruse käitumise paranemise kohta, hindavad tehtud teavitustöö tugevaid ja
nõrku külgi ning seavad eesmärgid ja annavad soovitused uutele üheksandatele
klassidele järgmiseks aastaks samasuguse teavituse läbiviimiseks.

LISA 1 (koostanud Ülle Närska ja Ulve Pedastik)
RÜHMADE MOODUSTAMINE
Rühmades töötamise eesmärgid:
 täiustada õpitavat materjali ja luua täpsem pilt õpitavast,
 grupp õpib uut infot kas teksti või muud materjali kasutades, omavahel arutledes või midagi
koos tehes,
 grupp loob koos tegutsedes ja/või arutledes midagi uut (uue teadmise, mingi väljundi
eelnevalt õpitule, teksti, kunstiteose vms),
 arvamuste ja kogemuste vahetamine,
 grupi ühise arvamuse loomine.
Lisaks neile võivad rühmatööl olla ka grupi ja õppimisprotsessiga seotud eesmärgid:
 õppimisprotsessi käivitamine,
 grupi ühistunde loomine,
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soojendamine/häälestamine,
grupi hetkemeeleolu esiletoomine.

Nende eesmärkide teadvustamine ja sõnastamine aitab otsustada, kui suurte gruppidega töötada ja
kuidas grupid moodustada.
Lisaks tasub eelnevalt mõelda veel sellele, kas olulisem on rühmatöö tulemus või rühmas õppimise
protsess.
Rühmadesse jagunemine
Rühmi võib moodustada kolmel viisil:
 juhuslikud rühmad,
 osaliselt või täielikult õpetaja määratud,
 õppijate endi moodustatud.
Juhuslike rühmade moodustamiseks saab kasutada:
 värve: lasta osalejail valida eri värvi pabereid, vildikaid, mängunuppe vm ja siis moodustada
rühmad samast värvist,
 terviku kokkupanekut: tükkideks lõigatud postkaarte, sõnalipikuid, mis kokku sobivad,
vanasõnu vmt osadeks lõigatuna, arvutustehte osi jne,
 esemeid: mängukaarte (potid kokku või emandad kokku), väikseid asju, mis kokku sobivad
jne,
 kombinatsioone (värvilisele paberile kleebitud värviline täpp või pildiga kleeps). Eriti sobiv
keerukama rühmameetodi puhul, kus kõigepealt moodustatakse rühmad värvi järgi ja siis
pildi järgi,
 lihtsamat viisi: neljaks loe! Jne, see on alati kasutatav, kas siis, kui vahendeid pole.
 ridasid (eriti hea siis, kui on vaja õpilasi vahepeal liikuma panna).
 näiteks paluda õpilasi pikkuse või juuste värvi jne järgi ritta võtta ja siis 3ks loe.
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Ülesanne 8: Tervist ja turvalisust väärtustav kool
Tegevuste eesmärk. Antud õppetegevuste kaudu teadvustavad õpilased koolimaja näitel erinevaid
tervise ja turvalisusega seotud keskkonna aspekte ning soovituste esitamise kaudu leiavad
võimalusi tervist hoida ning ohtlike olukordi vältida. Fotode ja ühise kooli kaardi tegemise kaudu
arendatakse fotografeerimise, kaardi koostamise ja kujundamise põhialused. QR-koodide
lisamisega koolimaja erinevates kohtades rakendatakse uudseid tehnilisi lahendusi kaasõpilaste
teavitamiseks. Kirjandi kirjutamise kaudu arendatakse õpilaste loovust ning suunatakse mõtisklema
innovaatilistest lahendustest tervise ja turvalisuse suurendamiseks koolimajas.
Aeg. 4-5 x 45 min
Sihtrühm. Õppetegevused on planeeritud III kooliastme õpilastele, kuid õpilaste eripärast,
varasemast kogemusest jm teguritest tulenevalt võivad need sobida ka vanematele või
noorematele. Vajadusel saab õpetaja tegevusi õpilaste vajadustele sobivamaks kohandada (lisades
ülesannetele keerukamaid aspekte või lihtsustades raskusastet).
Õppekeskkond. Klassiruum; õppekäikudel koolimaja siseruumid.
Õppetegevused










Õpetaja laseb kogu klassil ajurünnakuna mõelda, millised erinevad tervise ja turvalisusega
seotud ohud või tervist ja turvalisust suurendavad võimalused võivad olla nende koolis, sh
klassis, sööklas, koridorides, ujulas jm; ka kooliga seotud objektidel nagu staadion või
spordiväljak, aed jm. Tervist ohustavad või edendavad tingimused ja objektid võivad olla
seotud treppide, toitumise võimalustega, tervislike koolitulekuviiside soodustamisega
(jalgratta hoiuvõimalused jms), klassiruumi valgustuse, müra, puhkeaja ja aktiivse liikumise
võimalustega (nt vahetundides), treengiguvõimaluste rohkusega tunnivälisel ajal, ohtlike
kemikaalidega, uimastavate ainete tarvitamisega kooli territooriumil, arvutite ja
nutiseadmete kasutamisega jms. Õpilased kirjutavad enda pakutud variandid tahvlil/arvutis
mõistekaardile, kus koondatakse erinevat tüüpi ohustajad ja edendajad kokku (nt keskkond,
tervis) ning alateemad märgitakse kas ühise värvi vms.
Õpilased jagunevad rühmadesse (rühmade moodustamise kohta vt Lisa 1).
Rühmatööna valivad õpilased ühe valdkonna õpilaste heaolu ja turvalisust käsitlevatest
teemadest ning koostavad loetelu kõikidest selle avaldumisviisidest ja –kohtadest koolis.
Samuti pakutakse omapoolsed lahendused, kuidas saaks, antud leide arvestades, koolis tõsta
õpilaste turvalisust ning väärtustada tervislikku eluviisi.
Rühmad joonistavad A4 paberile plaani oma koolist ning märgivad sinna õpilaste arvates
kõige olulisemad turvalisust ja heaolu ohustavad ja tagavad objektid.
Koos klassiga minnakse õppekäigule koolis, mille jooksul annab iga grupp ülevaate oma
leidudest, kuidas antud kohas õpilaste tervis ja turvalisus võivad olla ohustatud. Õppekäigul
jäädvustatakse iga peatuskoht fotona (nt rühmaliikmetest keegi teeb oma peatuskohas
pildi).
Koos valmistatakse ühine kooli ohukohtade kaart (suur poster), millel fotode all on
kirjeldused koos selgitusega ohu olemusest ning võimalusest ohtu vältida ning hoida tervist.
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Rühmad jäädvustavad vastavad selgitused QR koodidena ning kinnitavad leitud
(ohu)kohtadesse kooli seintele (idee autor Krista Saadoja).
Toimub arutelu klassis, kuidas õpilased ennast koolis tunnevad (sotsiaalne ja emotsionaalne
turvalisus ja kaasatus) nt kas koolis on hea olla, saadakse hästi läbi kaasõpilaste ja
õpetajatega, kas ollakse kooli tegevustesse ja otsustamisse kaasatud jne. Arutelu käigus
otsitakse ka võimalusi, kuidas muuta kooli võimalikult õpilasesõbralikuks ning tervist,
õppimist ja heaolu toetavaks.
Kirjandivõistlus. Õpilaste ülesandeks on kirjutada tunnis või koduse tööna jutustus tervist ja
turvalisust väärtustavast ideaalsest koolist, mille aluseks oleks võetud leiud oma koolist ja
selle vahetust ümbrusest. Tööde hindamiseks võib moodustada žürii õpetajatest või
õpilastest, samuti võib valida välja klassi parima teksti. Konkursi võitnud töö võiks õpilase
nõusolekul avaldada kooli- ja/või klassilehes.

Üldised õpitulemused. Õpitulemused sõltuvad õpilaste poolt tervist, turvalisust ja heaolu
kahjustavate kohtade ja olukordade märkamisest/olemasolust.
Teadmised – tervise ja turvalisusega seotud otsuste tegemiseks tõenduspõhise info leidmine ja
kasutamine; ohuolukordade, nende ennetamise ja lahendamise võimaluste tundmine



Tunneb põhilisi ohuallikaid, ohuolukordi ja nende võimalikku tekkemehhanismi, eristab
ohtlikke ja ohutuid olukordi.
Tunneb turvalisust ja ohutust suurendavaid vahendeid (sh kaitsevahendeid) ja võimalusi.

Oskused – märkamine, analüüsimine ja planeerimine; tervisttoetav, terviseriske ennetav ja turvaline
käitumine; tervist ja turvalisust toetava keskkonna loomine





Analüüsib erinevate (isiklike, sotsiaalmajanduslike, kultuuriliste ja keskkonna jt) tegurite
mõju tervisele ja turvalisusele.
Rakendab teadmisi, enesekohaseid ja sotsiaalseid oskuseid tervise, ohutuse ja turvalisuse
suurendamiseks.
Märkab ja analüüsib ohuallikaid ja ohuolukordi ning hindab enda ja teiste käitumise
võimalikke tagajärgi.
Oskab analüüsida tervise, ohutuse ja turvalisusega seotud käitumist ja selle tagajärgi.

Hoiakud – tervist toetava, ohutu ja turvalise käitumise väärtustamine



Väärtustab enda ja teiste tervist, ohutust ja turvalisus.
Loob tervist toetavat ja turvalist keskkonda ja on oma käitumisega eeskujuks.

Hindamine
 Õpetaja hindab õpilaste aktiivsust, lahenduste leidmise ja pakkumise oskust,
väljendusoskust.
 Rühmaliikmed annavad hinnangu kaasõpilastele rühmatöös osalemise kohta (lahenduste
pakkumine, oskus kuulata, abivalmidus jms)
 Kirjanduse õpetaja annab tagasisidet kirjanditele, hinnates nii õpilase väljendusoskust,
grammatilist korrektsust kui loomingulisust ja innovaatiliste ideede esitamist.
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LISA 1 (koostanud Ülle Närska ja Ulve Pedastik)
RÜHMADE MOODUSTAMINE
Rühmades töötamise eesmärgid:
 täiustada õpitavat materjali ja luua täpsem pilt õpitavast,
 grupp õpib uut infot kas teksti või muud materjali kasutades, omavahel arutledes või midagi
koos tehes,
 grupp loob koos tegutsedes ja/või arutledes midagi uut (uue teadmise, mingi väljundi
eelnevalt õpitule, teksti, kunstiteose vms),
 arvamuste ja kogemuste vahetamine,
 grupi ühise arvamuse loomine.
Lisaks neile võivad rühmatööl olla ka grupi ja õppimisprotsessiga seotud eesmärgid:
 õppimisprotsessi käivitamine,
 grupi ühistunde loomine,
 soojendamine/häälestamine,
 grupi hetkemeeleolu esiletoomine.
Nende eesmärkide teadvustamine ja sõnastamine aitab otsustada, kui suurte gruppidega töötada ja
kuidas grupid moodustada.
Lisaks tasub eelnevalt mõelda veel sellele, kas olulisem on rühmatöö tulemus või rühmas õppimise
protsess.
Rühmadesse jagunemine
Rühmi võib moodustada kolmel viisil:
 juhuslikud rühmad,
 osaliselt või täielikult õpetaja määratud,
 õppijate endi moodustatud.
Juhuslike rühmade moodustamiseks saab kasutada:
 värve: lasta osalejail valida eri värvi pabereid, vildikaid, mängunuppe vm ja siis moodustada
rühmad samast värvist,
 terviku kokkupanekut: tükkideks lõigatud postkaarte, sõnalipikuid, mis kokku sobivad,
vanasõnu vmt osadeks lõigatuna, arvutustehte osi jne,
 esemeid: mängukaarte (potid kokku või emandad kokku), väikseid asju, mis kokku sobivad
jne,
 kombinatsioone (värvilisele paberile kleebitud värviline täpp või pildiga kleeps). Eriti sobiv
keerukama rühmameetodi puhul, kus kõigepealt moodustatakse rühmad värvi järgi ja siis
pildi järgi,
 lihtsamat viisi: neljaks loe! Jne, see on alati kasutatav, kas siis, kui vahendeid pole.
 ridasid (eriti hea siis, kui on vaja õpilasi vahepeal liikuma panna).
 näiteks paluda õpilasi pikkuse või juuste värvi jne järgi ritta võtta ja siis 3ks loe.
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Ülesanne 9: Õppekäigu kavandamine
Tegevuste eesmärk. Antud õppetegevuste kaudu arendavad õpilased oskust planeerida huvitavat
õppekäiku tervist, turvalisust ja heaolu arvestades. Arutluse kaudu suunatakse õpilasi teadvustama
olulisis aspekte transpordivahendite valikul. Huvipakkuvaid sihtkohti ja tegevusi ning reisivõimalusi
otsides õpitakse leidma usaldusväärset informatsiooni; koostatud ettekandeid huvitavalt ja
ilmekalt ette kandma. Tervisele ohtlike olukordade pildistamise ja näitamisega arendavad õpilased
ohtude märkamise ning tervist toetavate valikute tegemise oskust. Klassikaaslaste tervise- ja
turvalisusega seotud soovituste tegemise kaudu õpivad õpilased sobival viisil sekkuma kaaslaste
tegevusse, et tagada kõigi heaolu.
Aeg. 4 x 45 min + õppekäiguks ettevalmistamine + õppekäik
Sihtrühm. Õppetegevused on planeeritud III kooliastme õpilastele, kuid õpilaste eripärast,
varasemast kogemusest jm teguritest tulenevalt võivad need sobida ka vanematele või
noorematele. Vajadusel saab õpetaja tegevusi õpilaste vajadustele sobivamaks kohandada (lisades
ülesannetele keerukamaid aspekte või lihtsustades raskusastet).
Õppekeskkond. Arvutiklass või nutiseadmete olemasolul tavaklass infootsinguteks ja esitluse
koostamiseks; õppekäigul transpordivahend, huvikohad; aineklass esitluseks.
Õppetegevused. Õppekäiguks võib olla klassi ühiskülastus, matk või klassilõpureis.
-

-

-

-

Õpilased jagunevad või jagatakse rühmadesse (vt Lisa 1 rühmatöö ja rühmadesse
jagunemise kohta).
Õpilased otsivad rühmatööna ühissõiduki (nt rongi) väljumise ajad, reisi maksumuse
(arvestades ka päevapiletite jm soodustuste võimalusi), sõiduks kuluva aja, maa
kilomeetrites, mugavuse, vajaliku lisavarustuse nt jalgrataste transpordivõimalusi,
keskkonna- ja reisijate ohutuse jm faktorid võrrelduna mõne teise liiklusvahendiga.
Arutelu kaudu erinevate võimaluste üle langetatakse klassi ühine otsus
transpordivahendi(te) valikul.
Õpilased otsivad neid huvitavad objekte või kohti teel sihtkohta (need võivad jääda ka
reisi alguspunkti või alguse ja sihtkoha vahele), planeerivad sinna jõudmiseks kuluva aja,
optimaalse/ohutu liikumistee ning huvitavad tegevused/omandatavad teadmised, mida
antud kohas on võimalik saada ja teha.
Rühmad koostavad ettekande ühe huvikoha kohta (ajalugu, looduslik eripära jms) ning
võimalusel leiavad mõne praktilise tegevuse, mida koos teha (kas asukoha järgi, lihtsalt
füüsilise aktiivsuse tõstmiseks või mõne vajaliku oskuse arendamiseks, nt lõkke
tegemine, orienteerumine looduses).
Iga rühm koostab nimekirja vajalikest esemetest, mida õppekäigule kaasa võtta
(arvestades nii nende poolt planeeritud tegevusi kui üldist vajadust). Nimekirjasid
võrreldes koostatakse ühine klassi nimekiri, milles peaks sisalduma nii riided-jalanõud
(ilmastiku- ja keskkonnaolusid arvestades), ravimid-esmaabivahendid (igaühe eripära
arvestades), ühine varustus (nt söögipausi pidamiseks vms), toiduained, isikut tõendav
dokument jms. Ühiste söögipauside pidamisel koostatakse menüü, arvestades nii toidu
tervislikkust, mitmekülgsust kui säilitustingimusi ning erivajadusi (nt allergia vms).
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-

-

-

-

Iga rühm koostab ka nimekirja vajalikest tegevustest, mida on tarvis enne õppekäiku
teha, tagamaks käigu ohutus (nt jalgrataste kasutamise puhul nn check-list,
kontrollimaks rataste seisukorda ja turvavarustuse olemasolu) ning vajalikest ühistest
kokkulepetest ning reeglitest, mida tuleks kõigi turvalisuse nimel järgida (nt käitumine
ühistrandpordis, laagriplatsil jms).
Igast rühmast võtab keegi konkreetses huvikohas giidi rolli ning annab kaasõpilastele
ülevaate antud kohast ja võimalustest (praktiliste tegevusvõimaluste korral juhendab
keegi tegevust).
Ühele õpilaste rühmale antakse ülesandeks järgida terve reisi jooksul kaasõpilaste
tervist toetavat ning turvalist käitumist. Selleks tutvuvad nad enne reisi soovitustega
tervislikuks ja turvaliseks käitumiseks ning annavad oma soovitused klassikaaslastele
edasi enne vastavaid tegevusi, nt lõunasööki või rongi oodates, lõket tehes. Jälgitakse ka
klassikaaslaste võimalikku uimastite (ka alkoholi) tarvitamist. Antud rühm on
valmistanud ette ka juhised käitumiseks võimalike hädaolukordade/õnnetuste puhul.
Õppekäigu osana pildistavad õpilased objekte ja olukordi, mis on kas potentsiaalselt või
reaalselt ohtlikud, sh heaolu, tervist ja loodust kahjustavad.
Paarid või grupid koostavad valitud fotode põhjal nt PowerPoint esitluse, mille käigus
antakse kaasõpilastele ülesanne kirjeldada, kuidas fotol nähtu on või võib saada
ohtlikuks, milles see oht seisneb, mida/keda kahjustab ning kuidas oleks saanud/saab
seda vältida (käitudes tervist säästvalt).

Üldised õpitulemused. Õppetegevustega saavutatavad õpitulemused erinevad vastavalt õppekäigu
eripärale (matk, teatrikülastus või klassilõpureis), sihtkohale ning aastaajale; seetõttu on siinkohal
toodud välja üldised õpitulemused.
Teadmised – tervise ja turvalisusega seotud otsuste tegemiseks tõenduspõhise info leidmine ja
kasutamine; ohuolukordade, nende ennetamise ja lahendamise võimaluste tundmine




Leiab ja kasutab tõenduspõhist informatsiooni tervisega ja turvalisusega seotud otsuste
tegemiseks.
Tunneb põhilisi ohuallikaid, ohuolukordi ja nende võimalikku tekkemehhanismi, eristab
ohtlikke ja ohutuid olukordi.
Tunneb turvalisust ja ohutust suurendavaid vahendeid (sh kaitsevahendeid) ja võimalusi.

Oskused – märkamine, analüüsimine ja planeerimine; tervisttoetav, terviseriske ennetav ja turvaline
käitumine; tervist ja turvalisust toetava keskkonna loomine








Analüüsib erinevate (isiklike, sotsiaalmajanduslike, kultuuriliste ja keskkonna jt) tegurite
mõju tervisele ja turvalisusele.
Seab tervise ja ohutusega seotud eesmärke ning analüüsib nende täitmist.
Käitub tervist toetavalt, terviseriske ja ohte ennetavalt.
Kasutab turvalisust ja ohutust suurendavaid vahendeid.
Rakendab teadmisi, enesekohaseid ja sotsiaalseid oskuseid tervise, ohutuse ja turvalisuse
suurendamiseks.
Märkab ja analüüsib ohuallikaid ja ohuolukordi ning hindab enda ja teiste käitumise
võimalikke tagajärgi.
Tegutseb ennast ohtu seadmata vastavalt ohuolukorrale.
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Oskab analüüsida tervise, ohutuse ja turvalisusega seotud käitumist ja selle tagajärgi.
Märkab ja annab esmast abi ennast ohtu seadmata.
Julgeb ja oskab erinevates ohuolukordades (liiklus-, vee- või tuleõnnetuse või
terviseprobleemi korral, lõhkeaine leidmisel, hädaolukorras jne) abi kutsuda.
Julgeb ja oskab tervise, ohutuse ja turvalisusega seotud küsimustes pöörduda usaldusväärse
täiskasvanu poole.

Hoiakud – tervist toetava, ohutu ja turvalise käitumise väärtustamine





Väärtustab enda ja teiste tervist, ohutust ja turvalisus.
Käitub hoolivalt ja lugupidavalt enda, teiste ning ümbritseva keskkonna suhtes.
Aktsepteerib ja järgib üldtunnustatud reegleid.
Loob tervist toetavat ja turvalist keskkonda ja on oma käitumisega eeskujuks.

Hindamine
- Õpilased hindavad rühmade panust õppekäigu huvitavaks tegemisel ja korraldamisel
(ettekanded huvikohtades, praktilised tegevused, soovituste andmine jne);

-

Õpetaja hindab õppekäigul tehtud fotode põhjal valminud esitlusi ning õpilaste ohtude
märkamise oskust/põhjendamist esitluse põhjal.

LISA 1 (koostanud Ülle Närska ja Ulve Pedastik)
RÜHMADE MOODUSTAMINE
Rühmades töötamise eesmärgid:
 täiustada õpitavat materjali ja luua täpsem pilt õpitavast,
 grupp õpib uut infot kas teksti või muud materjali kasutades, omavahel arutledes või midagi
koos tehes,
 grupp loob koos tegutsedes ja/või arutledes midagi uut (uue teadmise, mingi väljundi
eelnevalt õpitule, teksti, kunstiteose vms),
 arvamuste ja kogemuste vahetamine,
 grupi ühise arvamuse loomine.
Lisaks neile võivad rühmatööl olla ka grupi ja õppimisprotsessiga seotud eesmärgid:
 õppimisprotsessi käivitamine,
 grupi ühistunde loomine,
 soojendamine/häälestamine,
 grupi hetkemeeleolu esiletoomine.
Nende eesmärkide teadvustamine ja sõnastamine aitab otsustada, kui suurte gruppidega töötada ja
kuidas grupid moodustada.
Lisaks tasub eelnevalt mõelda veel sellele, kas olulisem on rühmatöö tulemus või rühmas õppimise
protsess.
Rühmadesse jagunemine
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Rühmi võib moodustada kolmel viisil:
 juhuslikud rühmad,
 osaliselt või täielikult õpetaja määratud,
 õppijate endi moodustatud.
Juhuslike rühmade moodustamiseks saab kasutada:
 värve: lasta osalejail valida eri värvi pabereid, vildikaid, mängunuppe vm ja siis moodustada
rühmad samast värvist,
 terviku kokkupanekut: tükkideks lõigatud postkaarte, sõnalipikuid, mis kokku sobivad,
vanasõnu vmt osadeks lõigatuna, arvutustehte osi jne,
 esemeid: mängukaarte (potid kokku või emandad kokku), väikseid asju, mis kokku sobivad
jne,
 kombinatsioone (värvilisele paberile kleebitud värviline täpp või pildiga kleeps). Eriti sobiv
keerukama rühmameetodi puhul, kus kõigepealt moodustatakse rühmad värvi järgi ja siis
pildi järgi,
 lihtsamat viisi: neljaks loe! Jne, see on alati kasutatav, kas siis, kui vahendeid pole.
 ridasid (eriti hea siis, kui on vaja õpilasi vahepeal liikuma panna).
 näiteks paluda õpilasi pikkuse või juuste värvi jne järgi ritta võtta ja siis 3ks loe.
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Ülesanne 10: Kampaaniatega tutvumine ja loomine
Tegevuste eesmärk. Erinevate ohutuse ja tervise kampaaniatega tutvumise kaudu soovitakse
õpilastes kujundada kriitilist mõtlemist kampaaniate sõnumi, sisu, sihtrühma ja teostuste üle. Neid
teadmisi arvestades suunatakse õpilasi kujundama ja looma oma kampaaniat, mis oleks
noortepärane ja tõhus ning õpetaks sobival viisil sekkuma ning teavitama kaasõpilasi tervise ja
turvalisusega seotud teemadest. Kampaania loomisel arendavad õpilased enda keelelist
väljendamist sobivas stiilis ning sõnumi kujundamist erinevaid tehnilisi lahendusi kasutades.
Kampaaniatega tutvumise ja enda loomise kaudu saavad õpilased teadlikuks erinevatest tervise ja
turvalisusega seotud ohtudest, võimalustest neid ennetada ning tervist toetada.
Aeg. 2 x 45 min + kodune töö (kampaania loomine) + kampaania läbiviimine
Sihtrühm. Õppetegevused on planeeritud III kooliastme õpilastele, kuid õpilaste eripärast,
varasemast kogemusest jm teguritest tulenevalt võivad need sobida ka vanematele või
noorematele. Vajadusel saab õpetaja tegevusi õpilaste vajadustele sobivamaks kohandada (lisades
ülesannetele keerukamaid aspekte või lihtsustades raskusastet).
Õppekeskkond. Kampaaniatega tutvumiseks arvutiklass; aineklass arutluseks ja kavandite
esitamiseks; koolimaja (kampaania esitlemiseks).
Õppetegevused
- Õpilased tutvuvad vastavalt arvutite kasutamise võimalustele kas klassis ühiselt, paarides, grupis
või individuaalselt erinevate tervist edendavate või ohutuse teemaliste kampaaniatega. Õpetaja võib
valida välja ainult ühele teemale suunatud kampaania (nt kõrvalised tegevused liikluses, raudtee- või
tuleohutus või tervislik toitumine – vastavalt oma klassi eripärale ja erinevate teemade
kajastatusele) või lasta õpilastel tutvuda erinevate kampaaniatega. Ülesande raskendamiseks võib
lasta õpilastel ise otsida välja mõne tervise või ohutusega seotud kampaania, mis oleks pärit
usaldusväärsest allikast (seda tuleks õpilastel põhjendada).
- Võimalikke kampaaniaid tutvumiseks:
Maanteeameti kampaaniad: http://www.liikluskasvatus.ee/category/kampaaniad/
Kõrvaliste tegevuste kampaania: http://www.liikluskasvatus.ee/kui-juhid-siis-juhi/
Raudteeohutuse kampaaniad: http://ole.ee/category/uudised/kampaaniad/
Tule- ja veeohutuse kampaaniad: https://www.youtube.com/user/EstonianRescueBoard
Vägivalla ennetamisele suunatud kampaaniad:
https://www.youtube.com/watch?v=LNQxIgWk-UY
https://www.youtube.com/watch?v=AqRfSydbopc
https://www.youtube.com/watch?list=PLep352nsiaUV4gE4ZO21XM7NHh1OQI-GP&v=g7hytbYbZg
https://www.youtube.com/watch?v=oAlvN1ldshE&list=PLep352nsiaUV4gE4ZO21XM7NHh1
OQI-GP&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=0n_cGmrhVKA&list=PLep352nsiaUV4gE4ZO21XM7NHh
1OQI-GP&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=T49EAQIGIk&list=Plep352nsiaUV4gE4ZO21XM7NHh1OQI-GP&index=4
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Digiturvalisuse kampaaniad:
https://www.youtube.com/watch?v=DlPboHJQmAo
https://www.youtube.com/watch?v=ndKHmyyc5hk
https://www.youtube.com/watch?v=dSK37ZyW388
https://www.youtube.com/watch?v=2dKj4Pdv2LU
Tervist edendavad kampaaniad:
Tervise Arengu Instituudi kampaaniad http://www.tai.ee/et/instituut/pressile/kampaaniatearhiiv/2015
- Kampaaniatega tutvumisel antakse õpilastele ette küsimused, millele nad peavad vastused leidma:
milline on kampaania pealkiri (kas see on tõhus, miks just selline?), sõnum (mis võib olla kampaania
sõnum või sõnumid), lahendusviis (video, plakat, foto jne, selle parim sobivus sõnumi edastamiseks),
sihtrühm (kellele on kampaania suunatud), faktid (mida on kampaanias välja toodud), mis antud
kampaania juures meeldis ja mida tahaks veel teada või ise teisiti lahendada?
- Kampaaniatega tutvumisele järgneb arutelu klassis, kus arutatakse tutvutud kampaania või
kampaaniate sõnumite, sihtrühma, lahenduste jm üle, et saada ideid enda kampaania loomiseks.
Mõeldakse välja teema, milles soovitakse kaasõpilaste teadlikkust parandada; seatakse kampaania
eesmärgid ning leitakse viisid, kuidas saaks nende täitmist kontrollida, luuakse vahend tagasiside
korjamiseks, eesmärgi saavutatuse hindamiseks (nt küsimustik).
- Loovtööna oma kampaania kavandamine, loomine ja läbiviimine. Kampaania võiks olla tervise ja
turvalisuse suunitlusega, nt kohtinguvägivallast, tule-, vee- või plahvatusohutuse, uimastiennetuse,
inimkaubanduse ohvriks sattumise ohu teadvustamiseks jne. Moodustatud rühmad (kas
meelepäraste teemade või teostusviiside vm alusel) teevad oma kampaania kavandid ning esitavad
need klassikaaslastele. Klassis valitakse välja kõige enam meeldivad ideed ning teostatakse 1-3 kooli
temaatilise ürituse, näiteks teemapäeva raames.
- Kokkuvõttena tehakse ülevaade hindamisvahendiga kogutud tulemustest ning hinnatakse eesmärgi
saavutatust.
Üldised õpitulemused. Detailsed õpitulemused erinevad vastavalt valitud kampaaniate teemadele.
Teadmised – tervise ja turvalisusega seotud otsuste tegemiseks tõenduspõhise info leidmine ja
kasutamine; ohuolukordade, nende ennetamise ja lahendamise võimaluste tundmine




Leiab ja kasutab tõenduspõhist informatsiooni tervisega ja turvalisusega seotud otsuste
tegemiseks.
Tunneb põhilisi ohuallikaid, ohuolukordi ja nende võimalikku tekkemehhanismi, eristab
ohtlikke ja ohutuid olukordi.
Tunneb turvalisust ja ohutust suurendavaid vahendeid (sh kaitsevahendeid) ja võimalusi.

Oskused – märkamine, analüüsimine ja planeerimine; tervisttoetav, terviseriske ennetav ja turvaline
käitumine; tervist ja turvalisust toetava keskkonna loomine





Analüüsib erinevate (isiklike, sotsiaalmajanduslike, kultuuriliste ja keskkonna jt) tegurite
mõju tervisele ja turvalisusele.
Seab tervise ja ohutusega seotud eesmärke ning analüüsib nende täitmist.
Rakendab teadmisi, enesekohaseid ja sotsiaalseid oskuseid tervise, ohutuse ja turvalisuse
suurendamiseks.
Oskab analüüsida tervise, ohutuse ja turvalisusega seotud käitumist ja selle tagajärgi.
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Hoiakud – tervist toetava, ohutu ja turvalise käitumise väärtustamine



Väärtustab enda ja teiste tervist, ohutust ja turvalisus.
Loob tervist toetavat ja turvalist keskkonda ja on oma käitumisega eeskujuks.

Hindamine
- Õpetaja hindab õpilaste oskust leida kampaaniatest üles erinevad komponendid,
suunates õpilasi arutluste kaudu märkama olulist;
- Õpilased hindavad klassikaaslaste loodud kampaaniad järgmistel alustel: tõhusus
(saavutab eesmärgi), mõistetavus, noortepärasus, huvitav ülesehitus/teostus jm ning
valivad välja klassi kõige enam punkte saanud kampaaniad (vastavalt õpilaste arvule
klassis kuni 3);
- Õpilased annavad hinnangu rühmakaaslaste panusele kampaania loomises või
läbiviimises osalemisele.
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Ülesanne 11: Valmistumine ohtlikeks ilmastikuoludeks, käitumine
tekkinud ohu korral, abi kutsumine

Tegevuste eesmärk: oma kodukoha ohtlike ilmastikuolude analüüsimise ja nendeks valmistumise
arutelu käigus õpivad õpilased ohtude ennetamist ja ohtlikes olukordades käitumist. Õpitakse hätta
sattudes abi kutsuma.
Tegevuste aeg: 2 x 45 minutit klassis + kodutöö
Sihtrühm: 7.-9. Klasside õpilased
Õppekeskkond: klassiruum, kus on igal õpilasel arvuti, kodutöö
Õpitulemused:
- õpilane teab oma kodukoha ilmastikuriske;
- õpilane teab ja järgib nõuandeid võimalike ilmastikuriskidega toimetulekuks;
- õpilane teab, kuidas käituda ohtlikes ilmastikutingimustes;
- õpilane oskab kutsuda abi ilmatikutingimustest tingitud ohuolukordade korral;
- õpilane väärtustab turvalisust ja ohutut käitumist;
- õpilane julgeb ja oskab erinevates ohuolukordades (liiklus-, vee- või tuleõnnetuse,
terviseprobleemi, lõhkeaine leidmise korral jne) abi kutsuda.
Üldpädevused:
- Sotsiaalne ja kodanikupädevus – õpilane teab oma kodukoha ilmastikust tingitud riske ja
järgib ohutu käitumise nõuandeid; teeb koostööd kaasõpilastega arutelude käigus.
- Enesemääratluspädevus – õpilane mõistab ja hindab ennast, oma kodu nõrku ja tugevaid
külgi ilmastikust tingitud riskidega toimetulekuks; käitub ohtlike ilmastikutingimuste korral
end ja kaaslasi ohtu seadmata.
- Suhtluspädevus – õpilane oskab ennast selgelt, asjakohaselt ja viisakalt väljendada klassis
arutledes; õpilane oskab oma seisukohti esitada ja põhjendada.
- Matemaatika ja loodusteaduste pädevus – õpilane oskab analüüsida erinevaid andmeid;
oskab teha andmete analüüsist järeldusi.
- Digipädevus – õpilane oskab otsida internetist vajalikke andmeid.
Lõiming: matemaatika ja loodusteadused
Õppetegevused:
1.1. Koosta oma kodukoha kõige tõenäolisemalt esineda võivate loodusõnnetuste nimekiri. Loe
loodusõnnetuste
kohta
esmalt
http://www.ilmateenistus.ee/ilmatarkus/kasulikteada/loodusonnetused/ . Arutlege klassis, kas kõigil on nimekirjas samasugused võimalikud
loodusõnnetused. Analüüsige, miks just need ilmastikunähtused on teie kodukohas kõige
ohtlikumad.
1.2. Koosta soovitused, kuidas peaksid käituma oma kodukohas esineda võivate ohtlike
ilmastikunähtuste korral. Loe lisainfot http://www.ilmateenistus.ee/ilmatarkus/kasulik62
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teada/kui-ilm-muutub-ohtlikuks/kaitumine-ohtliku-ilma-korral/ja
http://www.ilmateenistus.ee/ilmatarkus/kasulik-teada/tornaadod/ . Analüüsige, kas kõik
õpilased koostasid samasugused soovitused. Milles olid erinevused?
1.3. Valmistu mõneks Sinu kodukohas esineda võivaks loodusõnnetuseks, selleks tutvu
soovituslike varudega https://www.rescue.ee/et/kodanikule/elanikkonnakaitse/soovituslikhaedaolukorra-varu.html ning hinda oma kodused varud üle, koostades selle kohta tabel.
Hinda, kui kaua saaksid sinu pere liikmed hakkama ilma uusi varusid soetamata. Mida oleks
vaja juurde osta? Võta arvesse ka oma pereliikmete vanust, tervislikku seisundit ning
võimalikke terviserikkeid, milleks neil on olemas eelsoodumus. Analüüsi, kas kodus on
olemas ravimivaru võimalike terviseriketega toimetulekuks loodusõnnetuse korral. Tutvusta
oma töö tulemust ka lapsevanematele.
1.4. Leia alternatiivseid võimalusi saada kodus soojust ja valgust, toiduvalmistamise võimalusi,
puhast joogivett. Analüüsige, kas kõik õpilased leidsid samasugused võimalused?
1.5. Millal peaksid helistama Sinu kodukoha ohtlike ilmastikunähtuste tagajärgedega
toimetulekuks
hädaabinumbrile
112?
(https://www.112.ee/et/hadaabinumber112/helistamine-112-eestis/)
Millisele
numbrile
helistada
elektrikatkestuse
korral
?
(https://www.elektrilevi.ee/et/avaleht)
Kust
leida
abi,
kui
tee
Sinu
koduni
on
lumme
tuisanud?
(https://www.mnt.ee/et/tee/teehoole/teehooldajad) Kohalikke teid hooldab kohalik
omavalitsus.
Kuidas käituda, kui Sinu koduni viivale teele on langenud puud?
Mida teha siis, kui mobiilis ei ole levi, aga on vaja helistada hädaabinumbrile 112?
https://www.112.ee/et/hadaabinumber-112/helistamine-112-eestis/kuidas-tehahadaabikonet.html
Kust leida abi, kui puu on kukkunud Sinu kodu katusele?
2. Torm Püha Juudas räsis Eestit 28.-29. Oktoobril 2013. Aastal. Esmaspäeval (28.10) jõudis
Atlandilt väga äge tsüklon Briti saartele ja tõstis tuule puhanguti kuni 44 m/s. Jätkas väga kiiresti
teed üle Põhjamere. Taanit räsisid läbi aegade tugevaimad tuuleiilid 53,5 m/s. Eestis algas tuule
tugevnemine juba 28.10 õhtul. Tormi kõrghetk oli 29.10 hommikul, kui rannikuvetes saavutasid
tuuleiilid maksimumi 33 m/s ja sisemaal 26 m/s. Päeva peale lahkuva tsükloni järel andis tuul
tasapisi järele.
Pikema perioodi (alates 1961. A.) lõikes on oktoobrikuu maksimaalseks tuuleiiliks Eestis 40
m/s, mis mõõdeti 1967. Aasta 18.oktoobril Kihnu meteoroloogiajaamas.
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2.1. Milliseid mereäärseid ja sisemaa maakondi räsis torm Püha Juudas kõige rohkem?
Kuidas on seotud tuule kiirus ja elektrikatkestuste arv (vooluta majapidamised)? Leia
keskmine elektrikatkestuste arv. Kas Sinu kodumaakonnas oli keskmisest rohkem või vähem
elektrikatkestusi? Miks? Leia, mitme protsendi võrra oli Sinu kodumaakonnas katkestusi
vähem või rohkem?
2.2. Joonesta elektrikatkestuste graafik. Märgi graafikule keskmine elektrikatkestuste arv.
2.3. Kuidas on seotud tuule kiirus ja päästesündmuste arv? Leia keskmine päästesündmuste
arv tormi ajal. Kas Sinu kodumaakonnas oli keskmisest rohkem või vähem päästesündmusi?
Miks?
2.4. Joonesta päästesündmuste graafik. Märgi graafikule keskmine päästesündmuste arv.
2.5. Analüüsi päästesündmuste ja 112-le helistatud kõnede arvu suhet. Millisest maakonnast
tehti kõige enam 112-le niisuguseid kõnesid, mis ei olnud seotud päästesündmusega
(eeldame, et iga sündmuse korral tehti 112-le üks hädaabikõne)?
2.6. Kui tavapärasel oktoobrikuu tööpäeval (24 tundi) registreeritakse Eestis keskmiselt 45
päästesündmust, siis mitu % tõusis tormiga päästesündmuste arv?
Hindamine:
- õpetaja hindab õpilaste poolt koostatud analüüside põhjalikkust;
- õpetaja hindab õpilaste oskust internetist andmeid koguda;
- õpetaja hindab õpilaste oskust kutsuda erinevates olukordades abi.
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Ülesanne 12: Abi kutsumine hädaabinumbril 112 Euroopa riikides
Taustainfo.
112 on ühtne ja tasuta hädaabinumber kiirabi, päästjate ja politsei kutsumiseks kõigis Euroopa
Liidu riikides.
Ühelt numbrilt 112 saad EL riikides abi kutsuda sõltumata sellest, kas konkreetses riigis on lisaks 112le kasutusel veel teisi riigisiseseid hädaabinumbreid või on riik läinud üle vaid ühele hädaabinumbrile
112. Infot hädaabinumbrist 112 Euroopa riikides leiad: http://ec.europa.eu/digital-agenda/112-yourcountry
112-le saab Euroopa Liidus tasuta helistada nii mobiililt, lauatelefonilt kui ka telefoniautomaadist
ilma suunakoodi valimata.
Kõnele vastab selle riigi 112-keskuse töötaja, kus asud. Võimalusel mõtle kõne enne helistamist läbi
ning täpsusta asukohta, kus viibid. EL riigis hädaabinumbrile 112 helistades tuleb osata abi kutsuda
võõrkeeles, üldiselt saab lisaks kohalikule keelele hakkama ka inglise keeles. Kui Sa ise ei oska
võõrkeeli, palu võimalusel abi kutsuda lähedal viibivatel inimestel. Majutusasutuses ööbides selgita
välja, kas ja millised numbrid (nt 0, 00, 8 jne) on vaja ette valida hädaabinumbrile.
Hädaabinumbrile helistades:







püüa jääda rahulikuks;
oota, kuni kõnele vastatakse;
ütle, mis ja kus juhtus;
vasta 112 operaatori küsimustele ja järgi tema nõuandeid;
lõpeta kõne siis, kui 112 operaator on selleks loa andnud;
kui olukord muutub, helista 112-le tagasi.

Tegevuste eesmärk: õpitakse Euroopas hätta sattudes abi kutsuma.
Tegevuste aeg: 45 minutit klassis + kodutöö
Sihtrühm: 7.-9. klasside õpilased
Õppekeskkond: klassiruum, kus on igal õpilasel arvuti, kodutöö
Õpitulemused:
- õpilane teab Euroopa hädaabinumbrit 112;
- õpilane teab oma terviseriske ja oskab nende avaldumisel kutsuda Euroopas abi;
- õpilane teab, kuidas terviseriski ilmnemise kahtluse korral otsida kodumaalt abi;
- õpilane väärtustab turvalisust ja ohutut käitumist.
Üldpädevused:
- Sotsiaalne ja kodanikupädevus – õpilane teab Euroopa ühtset hädaabinumbrit ja teab riike,
kus saab kutsuda abi 112-lt. Õpilane ei sea reisil olles oma tervist ohtu; oskab hätta sattudes
abi otsida.
- Enesemääratluspädevus – õpilane mõistab ja hindab oma terviseriske; käitub reisidel olles
selliselt, et terviseriskid ei avalduks.
- Suhtluspädevus – õpilane oskab koostada dialoogi.
- Geograafia pädevus – õpilane oskab leida kaardilt Euroopa riigid, kus töötab 112.
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Digipädevus – õpilane oskab otsida internetist vajalikke andmeid.

Lõiming: geograafia
Õppetegevused:
Reisides Euroopas pea meeles: 112 on just Sinu jaoks, kui vajad kiiresti kiirabi, politsei või päästjate
abi. Loe lähemalt Euroopa Hädaabinumbri Assotsiatsiooni kodulehelt
http://www.eena.org/pages/useful-information#.WEkrMme7pLM
1.1. Loetle, millistes Euroopa riikides saab helistada numbrile 112. Otsi need riigid kaardilt üles.
1.2. Nimeta nende Euroopa riikide pealinnad ja vali välja õige lipp.
1.3. Mis on nendes Euroopa riikides riigikeel?
1.4. Hinda oma kõige tõenäolisem terviserisk. Tõlgi Google tõlke abil terviserisk kõigisse Euroopa
keeltesse.
1.5. Koosta oma kõige tõenäolisema terviseriski kohta hädaabikõne 112-le selles võõrkeeles, mida Sa
õpid. Mängi pinginaabriga hädaabikõne dialoog läbi. Kontrolli, et vastad küsimustele:
- Mis juhtus?
- Kus juhtus?
- Kas keegi on viga saanud?
1.6. Sul avaldus välismaal olles terviserisk ning nüüd on vaja kiiresti konsulteerida arstiga. Kas Sul on
võimalik konsulteerida Eesti perearsti nõuandetelefoni arstiga. Loe lähemalt
http://www.1220.ee/
1.7. Sa jäid Euroopas reisides haigeks ning Sa ei oska piisavalt hästi võõrkeelt, et kohalikule
häirekeskusele vajalikku infot jagada. Kas Sul on võimalik Euroopas reisides võtta ühendust Eesti
Häirekeskusega? Loe lähemalt https://www.112.ee/et/hadaabinumber-112/helistamine-112euroopas/
1.8. Sul varastati Euroopas reisides dokumendid. Kust saab abi? Loe lähemalt
https://www.112.ee/et/hadaabinumber-112/abi-valismaal-olles/

66

LT „Tervis ja ohutus“ õpetajaraamat III kooliastmele

Hindamine:
- õpetaja hindab õpilaste teadmisi Euroopa riikide asukohtadest ja lippudest;
- õpetaja hindab õpilaste oskust internetist infot otsida;
- õpetaja hindab õpilaste dialoogi koostamise oskust.
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Ülesanne 13: Õnnetuse asukoha täpsustamine
Taustainfo. Häirekeskus positsioneerib 112-le helistaja telefoni ja näeb tema asukohta digikaardil.
Lauatelefonilt tehtavate kõnede puhul leitakse helistaja hoone ja aadressi täpsusega. Mobiiltelefoni
positsioneerimise täpsus sõltub mobiilifirmade rajatud mastide tihedusest ja annab asukoha
mastipiirkonna täpsusega, teatava alana.
Androidtelefonilt helistaja asukohaandmed saab Häirekeskus täpsemalt, üldjuhul kuni 50 m
raadiusega,
kasutades
nutitelefoni
GPS-i,
Wifi
või
mobiilsidemasti
andmeid.
https://www.112.ee/et/hadaabinumber-112/helistamine-112-eestis/tea-kus-sa-oled.html
Häirekeskuses olev digikaart aitab telefoni positsioneerimisega saadud asukohta objektide otsingu
kaudu täpsustada. Selleks esitab päästekorraldaja helistajale vajadusel täpsustavaid küsimusi.
Kõige kiiremini saab leida õnnetuse täpse asukoha, kui helistaja edastab päästekorraldajale asukoha
GPS-koordinaadid. Kõikide nutitelefonide korral ei ole aga võimalik enne vastava äpi allalaadimist
asukoha GPS-koorinaate välja võtta. Seetõttu tuleks igal nutitelefoni omanikul selgita välja, kas
sellest nutitelefonist on võimalik koheselt GPS-koordinaadid välja võtta. Kui ei ole, siis lae internetist
alla antud telefonile vastav äpp.
Tegevuste eesmärk: video tegemise ja teiste tehtud videote vaatamise ja arutelu käigus õpivad
õpilased märkama olulisi objekte enda ümber ning väga konkreetselt infot edastama. Kaasõpilaste
videote vaatamisega harjutatakse aktiivset kuulamist ning vastustest kokkuvõtte tegemist.
Aeg:
- 1x45 min klassis;
- videod tehakse peale koolipäeva mobiiliga kohas, kus ei ole konkreetset postiaadressi.
Sihtrühm: 7.-9. klass
Õppekeskkond: klassiruum; park, terviserada, mets jne koht, kus puudub konkreetne postiaadress.
Õpitulemused:
- õpilane oskab märgata ja kirjeldada antud koha olulisi objekte;
- õpilane teab, et 112-le helistades tuleb oma õnnetuskoha asukohta täpsustada;
- õpilane õpib teiste tulemusi analüüsima ja otsuseid tegema;
- õpilane teab, kui lühidalt on võimalik asukohta täpsustada;
- õpilane väärtustab turvalisust ja ohutut käitumist;
- õpilane teab, kuidas luua internetti turvaline ja suletud kaust;
- õpilane teab, kuidas videosid internetti üles laadida.
Üldpädevused:
- Sotsiaalne ja kodanikupädevus – õpilane teab, kuidas kutsuda kiiresti abi; teeb koostööd
kaasõpilastega videode tegemisel ja arutelude käigus.
- Enesemääratluspädevus – õpilane mõistab ja hindab ennast, oma nõrku ja tugevaid külgi abi
kutsumisel; analüüsib oma käitumist abi kutsujana; käitub tulevikus ohutult.
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-

-

Suhtluspädevus – õpilane oskab ennast selgelt, asjakohaselt ja viisakalt väljendada klassis
arutledes ning grupitöös videosid tehes; õpilane oskab oma seisukohti esitada ja
põhjendada.
Digipädevus – õpilane oskab turvaliselt internetis toimetada.

Õppetegevused:
1.1. Looge teile sobivasse ja turvalisse internetikeskkonda kinnine kaust teie klassi õpilaste
õppevideote üleslaadimiseks ja vaatamiseks.
1.2. Õnnetuskoha asukohta täpsustava video tegemine kohast, kus ei ole täpset aadressi (park,
kergliiklustee, terviserada, mets, põld….). Selleks jaota klass 2-3 liikmelisteks gruppideks. Iga
grupi ülesandeks on teha video, kus hädaabinumbrile 112 helistaja edastab Häirekeskuse
päästekorraldajale asukoha täpse info ehk siis ütleb, kus täpselt õnnetus toimus.
Õnnetuskohaks valige koht, millel puudub täpne postiaadress. Märkus: kindlasti tuleb järgida, et
videot tehes ei satuks ohtlikku olukorda sina ise ega kaasõpilased! Filmimisele keskendudes võib
tähelepanu ohuolukordade suhtes olla häiritud.
1.3. Laadige videod üles internetikeskkonda teie loodud kausta.
1.4. Vaadake videosid tunnis ja otsustage, millise grupi teejuhatuse puhul te oskate kiirabi
autojuhina sõita kiiresti õnnetuspaigale. Miks just see info oli kõige parem?
1.5. Mõõtke aeg, mis kulus igal grupil õnnetuse asukoha kohta täpse info edastamiseks. Kuidas
edastada asukohainfo kõige lühema ajaga? (https://www.112.ee/et/hadaabinumber112/helistamine-112-eestis/kuidas-teha-hadaabikonet.html)
1.6. Arutlege, mida saaks teha siis, kui puuduvad asukohta märkivad sildid ja viidad.
Hindamine:
- õpetaja hindab õpilaste poolt videotes esitatud info asjakohasust ja täpsust kiire abi
kohalejõudmiseks;
- õpetaja hindab õpilaste oskust oma asukoha GPS-koordinaatide väljavõtmiseks ja esitamiseks;
- õpilased annavad arutelude käigus hinnangu kaasõpilaste info edastamise oskusele.
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8. Õpiülesanded alateemade kaupa
8.1.

Veeohutus

Veeõnnetuste põhjused
Taustainfo:
uppunute arv
kokku

2010
97

2011
55

2012
54

2013
56

2014
68

2015
39

2016
45

Peamised uppumissurmade põhjused on:
 Nõrk ujumisoskus – vähese ujumisoskusega ujuja hindab sageli oma võimeid üle. Ujutakse
liiga sügavasse kohta, kus jalad ei ulata enam põhja ja väsides tekib paanika. Koordineeritud
ujumist asendab sihitu rabelemine, mis soodustab kiiret vee alla vajumist;
 Järelvalveta lapsed – tihti jätavad lapsevanemad oma lapsed veekogude ääres järelvalveta
või usaldavad paar aastat vanemate õdede-vendade hooleks. Tihti ei arvestata, et see
veesügavus või lainetus, mis täiskasvanu jaoks on väike, võib lapsele osutuda eluohtlikuks;
 Alkohol – alkoholijoove on peamiseks meeste uppumise põhjuseks. Ohtlikuks osutub ka nõrk
joove ja pohmell. Alkoholi tarvitanu väsib kiiresti, lisaks tekivad reflektoorsed
südamevereringesüsteemi talituse häired. Võib tekkida kiiresti alajahtumine ja jäsemete
verevarustus võib järsult halveneda;
 Tervislik seisund – suplema minekul ei arvestata sageli oma tervislikku seisundit ja
ignoreeritakse arsti ettekirjutusi. Ujumine on ohtlik südame-, neeru-, kopsu-, ja
kõrvahaigetele ning epilepsiahoogude all kannatavatele inimestele. Tihti ei arvestata ka oma
vanusega – see, mis eelmisel suvel oli jõukohane ei puugi järgmisel enam olla;
 Ujumine selleks mitte ettenähtud kohtades – tihti minnakse ujuma merre tugeva lainetusega
või kiirevoolulisse jõkke. Samuti võib tundmatus kohas sattuda veekeeristesse või
veekasvudesse. Palju vigastusi juhtub vette hüppamisel selleks mitte ettenähtud kohtadest
(nt sillad, muulid). Meeles peab pidama, et kohtades, mis ei ole ujumiseks ette nähtud, võib
leiduda veealuseid poste, kive, kände ja muud. Samuti võib põhi olla reostatud teravate ja
ohtlike esemeteaga (nt klaastaara);
 Ujumine juhuslike vee peal hoidvate esemetega – tihti kasutavad nõrga ujumisoskusega või
ujuda mitteoskavad inimesed vee peal püsimiseks abivahendeid, nagu auto sisekumme,
õhkmadratseid, täispuhutavaid mänguasu, enda valmistatud parvesid. Nendega ujudes ei
tajuta vee sügavust. Ümberminemise korral avastatakse, et jalad ei ulatu põhja, millele
järgneb paanikahoog;
 Paadisõidu eeskirjade rikkumine – õnnetused paadisõidul tekivad sageli oskamatusest või
hooletusest. Sagedasemaks põhjuseks on paatide ülekoormamine, paadisõit alkoholijoobes,
sõiduks kõlbmatute paatide kasutamine, kogenematus juhtimisel. Riikides, kus on tehtud
statistikat kaatrite, paatide ja jahtidega juhtunud veeõnnetuste ja nende põhjuste kohta, on
jõutud järeldusele, et enamik vees hukkunud inimesi oleks jäänud ellu, kui nad oleks
kandnud päästevesti (T.Klooster, I.Paulus 2005 “Vetelpääste”, Sisekaitseakadeemia, Tallinn).

70

LT „Tervis ja ohutus“ õpetajaraamat III kooliastmele
Päästevesti õige suuruse valimine – päästevesti klassifitseerimisel kasutatakse sageli mõistet
kandejõud. Kandejõud 100 njuutonit (N) tähendab, et inimese pinnal hoidmiseks rakendatakse
tõstejõudu 10N ühe kilogrammi kohta. Päästevestide kolm põhikategooriat on kandejõu
suurenemise järgi 100 N, 150 N ja 250 N. Täiskasvanute kõige suurem vest on 90+ kg.
Soovituslikud õppevideod, mida õpilastega vaadata:
https://www.youtube.com/watch?v=tLLTK7jkwKw - „peata oma sõbrad“ paadisõit ja päästevest
https://www.youtube.com/watch?v=V8AOmH3t_Y0 – kuidas käituda veeõnnetuse korral
https://www.youtube.com/watch?v=5HXsTjVa5pU – matkakorraldaja räägib päästevestist
https://www.youtube.com/watch?v=BEvDKbGPBZ4 – „peata oma sõbrad“ päästevest
Tegevuse eesmärk:
Pöörata õpilaste tähelepanu ohutust väärtustavate hoiakute kujundamisele ning ohutu käitumise
oskuste arendamisele. Õppemeetoditest on kesksel kohal diskussioon, rühmatöö.
Õppetegevused:
1. Sissejuhatav tegevus tunnis, kus toimub arutelu statistiliste andmete üle (uppunute
statistika) ning „Peata oma sõbrad“ filmi vaatamine.
https://www.youtube.com/watch?v=BEvDKbGPBZ4 – „peata oma sõbrad“ päästevest;
https://www.youtube.com/watch?v=tLLTK7jkwKw - „peata oma sõbrad“ paadisõit ja
päästevest.
2. Jaga lapsed gruppidesse ja palu neil analüüsida veeõnnetuste tekkimise põhjuseid.
Lähteülesande analüüsimiseks on 10-15 minutit (aeg sõltub klassi suurusest) ning klassis
arutamiseks 10 minutit. Analüüsige, miks tekivad veeõnnetused, kui põhjuseks on:
- nõrk ujumisoskus
- järelvalveta lapsed
- alkohol
- tervislik seisund
- ujumine selleks mitte ettenähtud kohtades
- ujumine juhuslike vee peal hoidvate esemetega
- paadisõidu eeskirjade rikkumine
3. Palu lastel eelneva grupitööna (kodutööna) leida/pildistada pildid erinevatest veekogudest
(tiik, järv, jõgi jm (oluline, et oleksid välja valitud ohutud ja ohtlikud kohad)). Analüüsige
koostöös pilte erinevatest veekogudest, õpilased hindavad, kas pildil olevate tingimuste
põhjal on antud veekogusse ujuma minek ohtlik või ohutu.
4. Vaadake koos õppevideot, kus matkakorraldaja räägib päästevestidest ning kuidas käituda
veeõnnetuse korral. Arutage, miks on oluline päästevest enne paadiga sõitma minnes selga
panna ja kinnitada. Lähteülesanne – lapsed arvutavad (vastavalt oma kehakaalule) välja
selle, et missuguse kandevõimega päästevest võiks olla neile sobiv.
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5. Lapsed arvutavad (vastavalt oma kehakaalule) välja selle, et missuguse kandevõimega
päästevest võiks olla neile sobiv:
Päästevesti õige suuruse valimine – päästevesti klassifitseerimisel kasutatakse sageli mõistet
kandejõud. Kandejõud 100 njuutonit (N) tähendab, et inimese pinnal hoidmiseks
rakendatakse tõstejõudu 10N ühe kilogrammi kohta. Päästevestide kolm põhikategooriat on
kandejõu suurenemise järgi 100 N, 150 N ja 250 N. Täiskasvanute kõige suurem vest on 90+
kg.
Allikas: A. Vainjärv (2015) „Päästejuhised vetelpäästetöödel“ (lk 28).
Õpitulemused:





Analüüsib veekogutüüpide riske ja ohtusid ja valib ujumiseks ohutut kohta.
Analüüsib, millist informatsiooni on vaja edastada hädaabinumbrile 112 helistamisel kui
näeb uppumisohtu sattunud inimest.
Tunneb erinevate päästevestide eripära ning analüüsib, miks on tarvis päästevest
nõuetekohaselt kinnitada ning miks on oluline valida õiges suuruse vest.
Analüüsib ohutu paadisõidu reegleid.

Mereohutus
Taustainfo
Igal aastal reageeritakse Eesti merealadel ja piiriveekogudel mitmesajale merepäästejuhtumile.
Abivajanud inimesi võib kokku lugeda sadades. Hädasolnud inimeste suur arv on tingitud sellest, et
ühe juhtumi puhul võib korraga hädas olla üle 100 kalamehe, kes kevadel ilmastikuolude ja jää
muutunud olude tõttu Peipsi järvele lõksu jäävad. Samuti on suve perioodil rohkelt juhtumeid, kus
korraga võib olla hädas palju inimesi (peamiselt madalikule või karile sõidud ning aluste tehnilised
rikked).
Hädasolijad ja abivajajad on reeglina harrastuskalurid ja harrastusmeresõitjad. Suvisel
navigatsiooniperioodil (juuni, juuli, august) moodustavad suurema osa juhtumitest hätta sattunud
lõbusõidualused. Suvisele navigatsiooniperioodile langeb kõige rohkem sündmusi ning siis on ka
kõige rohkem inimesi, kes vajavad päästmist või abi. Talvisel ajal esineb jäämurdeprobleem, mis
halvendab oluliselt meresõiduohutust. Talveperioodil on üheks põhjuseks ka kalastajate jääl
eksimine, kes ei suuda väsimuse, terviserikke või transpordivahendi tehnilise rikke tõttu iseseisvalt
kaldale tagasi pöörduda. Teiseks tekivad igal aastal sügis-talvisel ja kevad-talvisel perioodil
probleemid Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel ning Pärnu lahel jääalust püüki teostavate
harrastuskaluritega, kes ei oska arvestada kiiresti muutuvate ilmastikuoludega kaasnevaid ohte.
Enamik õnnetusi juhtub hämaruse ja pimeduse saabudes, kui soovitakse järvelt ja merelahtedelt
tagasi kaldale naasta.
Politsei ja Piirivalvemeti poolt 2015.aastal tellitud ja Turu-Uuringute AS poolt läbi viidud uuringu
tulemusel selgus, et õpilased on veeohutuse teemadel küll informeeritud, kuid peamiselt on sellest
räägitud noorematele õpilastele. 6.-12. Klassi õpilastest 23% ei ole viimase aasta jooksul veeohutuse
teemadel lisainfot saanud ning abiturientide seas on vastav osakaal koguni 36%.
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Tegevuste eesmärk. Filmi vaatamise ja arutelu ning küsimustele vastamise kaudu saavad õpilased
teadlikuks merepääste toimimisest ning õpivad tundma merel kehtivaid reegleid nii enda kui ka
veesõiduki ohutuse mõistes.
Aeg. 1x45 minutit. (Filmi pikkus 11:35).
Sihtrühm. Õppetegevused on planeeritud 7.-9. Klassi õpilastele, kuid õpilaste eripärast, varasemast
kogemusest jm teguritest tulenevalt võivad need sobida ka vanematele või noorematele (5. Ja 6.
Klass) ning vajadusel saab õpetaja tegevusi õpilaste vajadustele kohandada (lisades ülesannetele
keerukamaid aspekte või kergendades raskusastet).
Õppekeskkond. Klassiruum, kus on projektor filmi vaatamiseks ja Internetiühendusega arvutid
Õppetegevused:
Vaadake filmi „Usaldusmehed merel“ https://www.youtube.com/watch?v=tsDsAGbR7GU ja otsige
veebist infot merevalvekeskuse ja liiklemise kohta merel ja piiriveekogudel.
https://www.politsei.ee/et/nouanded/liiklemine-merel-ja-piiriveekogudel/
Vastake järgmistele küsimustele:
- Kuidas toimub elude päästmine merel? Millised ametid ja üksused on kaasatud? Millised
salgad millal reageerivad ja mis on nende ülesanne?
- Mis muudab merepäästjate töö keeruliseks? Loetlege põhjused.
- Mida teha enne merele minemist, mida võtta kaasa ja mida arvestada, et tagada enda ja
oma kaaslaste turvalisus? Loetle ka neid põhimõtteid, mida filmis ei mainitud.
- Millest tekib reostus merel? Mis seda põhjustavad ja kuidas on see ohtlik loodusele sh
inimesele? Kuidas saaks seda ära hoida? Paku oma variante selleks.
- Milliseid ametinimetusi mainiti filmis? Millised on nende tööülesanded? Millised
isikuomadused on vajalikud nende ametite esindajatel?
- Arutlege, miks on antud filmil selline pealkiri ja mida sellega võidakse mõelda?
Õpitulemused:
- Õpilane analüüsib ohutu paadisõidu reegleid.
- Õpilane teab, kuidas ja millist informatsiooni on vaja edastada merevalvekeskusele kui satub
merel hätta.
- Õpilane teab, mida tähendavad punane langevarjuga signaalrakett merel ja kus ning millal
seda kasutada ei tohi.
Hindamine. Hindamise osas on toodud soovitusi õppimist toetava hindamise põhimõtetest lähtudes,
sh eelhindamiseks, kaasõpilaste poolseks hindamise ning õpilase enesehindamiseks, et toetada
soovitud õpitulemuste saavutamist.

Lisaülesanded
Talvised veeohud
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Lisamaterjal: Päästeameti video jääga seotud ohtudest ja käitumisest:
http://www.youtube.com/watch?v=MCmtP4_Fj6M
„Kevade“ stseeni analüüs Teele ja Arno läbi jää kukkumisest talvel. Mis õnnetuse põhjustas?
Kuidas oleksid Teele ja Arno saanud enda vette kukkumist vältida? Mida oleksid pidanud
nende klassikaaslased teisiti tegema?
Esmaabi andmine läbi jää kukkunule. Arutelu, kas ja kuidas aidata abivajajat, kes on vajunud
läbi jää.
Kuidas mõjutab tuul ja voolavvesi inimese kehatemperatuuri jahtumist?
Allikas: A. Vainjärv (2015) „Päästejuhised vetelpäästetöödel“ lk 91, 106-107.

Suvised veeohud
 Loe infoblokki uppuja päästmisest ning sõnasta ennast säästva uppuja abistamise meelespea
(vajadusel otsi usaldusväärset lisainformatsiooni). Allikas: Marmor, V, Laan, T, Rundu, K,
Pukk, T. (2013). Inimene ja ühiskond. Töövihik 8. Klassile, I osa, lk 46, Avita.
 Vaata uppumissurmade statistikat graafikul. Kuidas on uppumissurmade arv aastatega
muutunud ning millest see võiks tingitud olla?
 Missugustes olukordades võivad inimesed sattuda uppumisohtu? Uuri ka internetist ja
ajakirjandusest.
 Moodustage väiksed rühmad ja koostage turvalise ujumise meelespea ja hoiatav silt, mida
veekogu ääres kindlasti teha ei tohi. Riputage meelespea klassi seinale.
 Mida tähendavad roheline, kollane ja punane lipp rannas?
 Selgita, kuidas raskus- ja üleslükkejõu vahekord omavad mõju ujumisel/uppumisel.
Allikas: Pärtel, E. (2012). Füüsika 8. Klassile. Lk 137-138, Koolibri.
 Millise aja jooksul ja millistel temperatuuridel kaob inimese teadvus ja saabub surm?
Allikas: A. Vainjärv (2015) „Päästejuhised vetelpäästetöödel“ (lk 179).
 Analüüsi, miks on kedagi päästma minnes äärmiselt vajalik endale võimalikke ohte
teadvustada. Analüüsimisel kasuta järgmisi märksõnu – vesi, veetaimed, kalavõrgud,
kannatanu, ilmastikutingimused, paanika.
Allikas: A. Vainjärv (2015) „Päästejuhised vetelpäästetöödel“ (lk 85).
 Moodustage väiksed rühmad ja koostage turvalise ujumise meelespea ja hoiatav silt, mida
peaks teadma enne veekogule sõitmist.
 Mida tähendavad signaalrakettide värvid merel?

8.2.

Tuleohutus

Tuleohutus kodus
Taustainfo.
Tulekahju on väljaspool spetsiaalset kollet toimuv kontrollimatu põlemisprotsess, mida iseloomustab
kuumuse ja/ või suitsu eraldumine ning millega kaasneb varaline või muu kahju.
Põlemine saab toimuda vaid teatud tingimuste olemasolul. Hapniku olemasolu meid ümbritsevas
keskkonnas on loomulik, mistõttu üks tingimus on täidetud peaaegu kõikjal. Samuti ei tule ei
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looduslikus ega ka tehislikus keskkonnas puudust põlevast materjalist. Niisiis otsustab igasuguse
põlemise tekke peamiselt süüteallika olemasolu (enamikel juhtudel on põhjustaja siiski inimene ise
oma tegevuse või tegevusetusega).
Peamised tulekahjude tekkepõhjused:
- Hooletu suitsetamine (toas, pehmel mööblil);
- Hooletus lahtise tulega ümberkäimisel (küünlad);
- Hooletus toiduvalmistamisel ;
- Katkised/hooldamata (korstnapühkija!) kütteseadmed või nende vale kasutamine;
- Katkised elektriseadmed või nende vale kasutamine;
- Laste mängimine tulega;
- Kulu põletamine, järelevalveta lõke;
- Tahtlik süütamine;
Enamus tulekahjusid saab alguse väikesest tulepesast, mistõttu on väga oluline tulekahju kiire
avastamine (esimese minuti jookusul), mil saame veel esmaste tulekustutusvahenditega tulekolde
kustutada.
Videot tulekahju arengust vaata: https://www.youtube.com/watch?v=rpzgBEDHX3Y
Mürgine suits levib esmalt lae alla, seetõttu on oluline suitsuanduri õige paigaldus ning selle
töökorras olek.
Kuidas suitsuandurit paigaldada ja hooldada vaata: http://suitsuandurid.ee/et/Paigaldamine
Tulekahju arenemise kiirus oleneb mitmest tegurist:
 Põlevmaterjalide kogusest ruumis
 Hoone konstruktsioonide tüübist (puit või kivihoone)
 Materjalide põlemise iseloomust (kiire temperatuuri tõus)
 Hapniku ligipääsevusest (võimalusel tõmba kinni aknad ja uksed)
Tule kustutamiseks sobivad vahendid:
 tulekustuti
 tulekustutusvaip
 vesi (ei sobi süttinud õli kustutamiseks!)
 muld, liiv, paks tekk jne.
Tegevuste eesmärk. Läbi filmis lavastatud situatsioonide oskab õpilane märgata tuleohtlikke
olukordi, kanda neid üle enda igapäevaellu ja ümbritsevasse keskkonda. Läbi arutelu, mis põhjustas
filmis ohtlikke olukordi, kuidas neid saaks vältida ja kuidas õnnetuse toimudes tuleb käituda, oskab
õpilane tulekahju ennetada ja ohuolukorras käituda.
Õppetegevused:
1. Vaadake filmi „Miks see just meiega juhtuma pidi?“
https://www.youtube.com/watch?v=qiscd9zUqjs
2. Jälgige, mida teevad filmi tegelased valesti (millest tekkis tulekahju, mis aitab tulekahju
arengule kaasa); arutage oma leide pinginaabriga ja tooge välja peamised tulekahjude
põhjused Eestis. Sõnastage valed teguviisid ümber õigeks teguviisiks.
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3. Analüüsige, miks on tulekahju avastamine esimese minuti jooksul väga oluline ning millega
saaks algfaasis põlengut, kustutada (millised ained takistavad põlemist)?
Märkus: filmi võib vaadata koos klassiga, samuti iseseisva tööna kodus. Filmi kogupikkus on 21
minutit.
4. Peale filmi arutletakse tulekahju tekkepõhjuste ning filmis nähtud õige/vale käitumise üle.
5. Õpilastel palutakse mõelda oma kodu peale ning arutatakse:
- kas kõikidel on olemas õigesti paigaldatud ja hooldatud suitsuandur?
- millised on kodus olemas olevad esmased tulekustutusvahendid?
- kas keegi on pidanud helistama hädaabinumbril 112?
Õpitulemused
-

-

-

Kirjeldab tulekahjude peamisi tekkepõhjusi ja analüüsib nende võimalikke tagajärgi
Hindab leegi, kuumuse ja suitsu mõju inimesele.
Mõistab tulekahju arengu kiirust, levikut ruumis (kõige kuumemad kohad ruumis, õhu
puhtus, tule leviku suunad jne) ja levikut soodustavaid/takistavaid tegureid (ruumist
lahkumisel uste-akende sulgemine, ruumi jäämise korral uste sulgemine, uste pragude
tihendamine, akende avamine).
Loetleb tuleohutuse tagamiseks rakendatavaid meetmeid (esmased tulekahju
avastamisseadmed, ja kustutusvahendid, evakuatsiooni märgised, takistatud
evakuatsiooniteed jne), oskab neid end ümbritsevas keskkonnas märgata ja nende
puudumise korral sellele tähelepanu juhtida.
Mõistab kõne kiiruse olulisust 112 helistamisel.

Lisaülesanded:





Millised ained aitavad põlemise tekkimisele kaasa ning millised ained takistavad põlemist?
Nt hapnik, vesi, kõrge temperatuur, põlevmaterjal, tulekustutusvaht, süsihappegaas, liiv,
muld jt.
Mis on nn tulekolmnurk?
http://www.internetdict.com/et/answers/what-is-the-fire-triangle.html
Suitsu- ja vinguandur. Miks on tulekahju puhul väga oluline selle kiire avastamine? Kuhu
peab suitsu või vinguanduri paigaldama? Kuidas saab veenduda, et suitsuandur on
töökorras? Kuidas suitsuandurit hooldatakse?
Vaata filmi „Teoreem tulest“ 2. Osa
https://www.youtube.com/watch?v=8FDTiL30hDg&list=PL842C1E0D89A4451C&index=2 või
suitsuanduri paigaldamisjuhiseid https://www.youtube.com/watch?v=mWFeWBk9llk ja leia
vastused küsimustele.
Lisainfo kodu tuleohutuse kohta: https://www.kodutuleohutuks.ee/ , sh interaktiivne test
kodu tuleohutuse määramiseks.
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Vingugaasi tekkimine ja ohtlikkus. Ülesanne: miks tulekahju korral muudab tuuletõmbus
põlemise intensiivsemaks ja tulekustutamise raskemaks? Miks on ahjusiibri enneaegsel
sulgemisel tunda vingu lõhna, kuigi CO on lõhnatu gaas?
Allikas: Tamm, L, Timotheus, H, (2013). Keemia õpik 9. Klassile. Keemilistest reaktsioonidest
igapäevaeluni, lk 87-89, Avita
Vaata filmi „Teoreem tulest“ 2. Osa
https://www.youtube.com/watch?v=8FDTiL30hDg&list=PL842C1E0D89A4451C&index=2
ning selgita vingugaasi toimet inimorganismis – mis toimub ning millised on esimesed märgid
vingugaasi mürgistusest?
Moodustage rühmad ning jagage rühmade vahel tuleohutust puudutavad teemad: mida
teha tulekahju avastamisel/millised on valed sammud; kuidas toimub põlemine tulekahju
näitel (hapnik, temperatuur jms); häirekeskusesse helistamine tulekahju korral (kuidas
järjestada, mida öelda, kuidas toimub abi saatmine); kuidas liikuda/käituda hoones, milles
on tulekahju. Vaadake filmi „Teoreem tulest“ 1. Ja 2. Osa
https://www.youtube.com/watch?v=-ZMy6DpVZGc&list=PL842C1E0D89A4451C&index=1
ning otsige alternatiivseid usaldusväärseid allikaid, koostage oma teema kohta 4-5 kõige
olulisemat küsimust, millele klassikaaslased tunnis filmi vaadates vastavad rühmaliikmete
poolt tehtud pauside ajal.

8.3.

Plahvatusohutus

Plahvatusohutus – lõhkematerjali käitlemist reguleerivad õigusaktid.
Taustainfo
Eesti Vabariigi seadusandlus reguleerib selgelt, kes võivad tegeleda riigis demineerimistöödega,
mis on lõhkematerjali käitlemine, millised on karistused vale käitumise korral. Eestis on viimasel
10 aastal olnud aastas keskmiselt 8 lõhkematerjali plahvatust, 25 plahvatust, kus on valesti
käitutud pürotehnika või kodukeemiaga ja 27 pommiähvardust. Plahvatustes vigastatuid on
viimasel 7 aastal 62 ja hukkunuid 6. Need plahvatused oleksid olnud olemata, kui oleks käitutud
vastavalt reeglitele. Pommiähvardus on alati väga kulukas ja aeganõudev töö reageerijatele
(politsei, demineerijad jne), sest igat ähvardust tuleb alati võtta tõsiselt. See kõik loob olukorra,
et operatiivüksused on hõivatud kellegi rumala naljaga, aga samal ajal vajatakse reaaset abi, mis
võib seetõttu viibida.
Lõhkematerjal on lõhkeaine ja lõhkeainet sisaldav toode.
Plahvatusohtlik aine on aine, mis valmistamisel, töötlemisel, kasutamisel, säilitamisel või
teisaldamisel võib plahvatada. Plahvatusohtlike ainete hulka kuuluvad lõhkeained ja
pürotehnilised segud, ebapüsivad keemilised ühendid ning kergesti süttivad gaasid.
Pürotehnika on signaliseerimiseks, ilutulestiku korraldamiseks või muuks seda laadi otstarbeks
ettenähtud pürotehnilist ainet sisaldav toode, mille koostise üks ainerühm on efektiained,
millele võib olla lisatud või mille aktiveerimiseks saab kasutada paiskaineid, mis paiskavad
efektiained ettenähtud suunas.
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Pommiähvardus on teade, mille sisuks on ähvardada kasutada lõhke- või muud plahvatusohtliku
materjali.
Tegevuste eesmärk. Ülesande eesmärgiks on anda õpilastele ülevaade, millised õigusaktid
reguleerivad lõhkematerjali ja pürotehnika käitlemist. Seda selleks, et vältida eksimisi seaduse
vastu ja hoida ära õnnetusi. Õpilaste vanusest tingituna on nad ka seaduse ees juba ise
vastutavad ning seetõttu on väga oluline teada, millised võivad olla eksimistele järgnevad
karistused.
NB! Nimetatud õpiülesande täitmise eelduseks on, et varasemal kooliastmel on läbitud
pommiohutuse koolitus!
Õppetegevus: ülesanne leida Riigi Teatajast õigusaktid, mis reguleerivad lõhkematerjali
käitlemist, pürotehnika käitlemist ning karistusmäärad seoses lõhkematerjali ebaseadusliku
käitlemisega, pommiähvarduse tegemisega
Õppetegevused:
1. Sissejuhatavas osas jagatakse õpilased kolme rühma, kus õpilased peavad valmistama
ettekande määratud teemadel.
2. Rühmade ülesandeks on leida Riigi Teatajast õigusaktid, mis reguleerivad lõhkematerjali
käitlemist, pürotehnika käitlemist ning karistusmäärad seoses lõhkematerjali
ebaseadusliku käitlemisega, pommiähvarduse tegemisega.
3. Esimese rühma õpilased koostavad esitluse õigusaktidest, mis reguleerivad
lõhkematerjali käitlemist. Oluline on tuua välja õigusakti nimetus ja vastav §, punkt või
lõige ja selle sisu. Lisada näiteid reaalsetest olukordadest, mida on ise kogetud või
meedias kajastatud
4. Teine rühma koostab esitluse pürotehnikat puudutavate õigusaktide kohta. Nimetades
õigusakti nime, §, punkti ja lõike ning selle sisu. Lisades näiteid oma kogemustest või
meediast.
5. Kolmas rühm teeb esitluse õigusaktidest, millised on karistusmäärad lõhkematerjali
ning pürotehnika vale käitlemise ja pommiähvarduse tegemise korral. Nimetades
õigusakti,§, punkti või lõigu ja selle sisu. Lisades näiteid isiklikest kogemustest või
meediast
6. Ettekannete järel on klassikaaslastel kohustus küsida vähemalt kolm selgitavat
küsimust nimetatud teemal.
7. Kokkuvõtvas osas nimetatakse veelkord kõik õigusaktid, mis reguleerivad käitumist
plahvatusohtlikus olukorras. Teema lõpuks toimub arutelu, kus proovitakse leida
vastused järgmistele küsimustele
- Mida ma õppisin selle töö käigus ?
- Mis jäi mulle kõige rohkem meelde ?
- Kuidas vältida eksimusi ?
- Mis oli teie arvates kõige olulisem ?
Õpitulemused:
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Õpilane oskab leida seadusakte, mis reguleerivad lõhkematerjali ja pürotehnikaga
käitumist
Õpilane teab, mis on lõhkematerjali käitlemine
Õpilane teab, millised võivad olla karistused vale käitumise korral
Õpilane märkab lõhkematerjali ja pürotehnika käitlemise rikkumisi
Õpilane oskab anda kaaslastele nõu, kuidas õigesti käituda

Kõne Häirekeskusele – tundmatu eseme leid
Taustainfo
Eestis on keskmiselt Päästeameti demineerijatel 1454 väljakutset lahingumoonale. Leitud ja
hävitatud lõhekehade arv ühes aastas on keskmiselt 3650. Selle kõik tingib see, et Eestimaa pinnal
on viimase 100 aasta jooksul toimunud suured lahingud erinevates sõdades (I maailmasõda,
Vabadussõda, II maailmasõda). Olenemata sellest, et viimastest lahingutest on möödas juba üle 70
aasta ei ole leitavad lõhkekehad muutunud ohutumaks. Pigem vastupidi, lõhkeaine säilitab oma
omadused, aga sütikumehhanismid muutuvad ohtlikumaks.
See kõik tingib selle, et me oskaksime käituda selliselt, et ei seaks ohtu enda, ega kellegi teise elu ega
tervist. Viimase kümne aasta jooksul on lõhkematerjali plahvatuses hukkunud 9 ja vigastada on
saanud 93 inimest. Enamuse nendest õnnetustest oleks saanud ära hoida, kui oleks õigesti käitunud.
Leides tundmatu eseme tuleb esmalt minna eemale, teavitada Häirekeskust 112, teavitada teisi
läheduses viibijaid, võimalusel märkida asukoht ja võtta koordinaadid (täpne aadress), olla
demineerijate saabumiseni ohutus kohas. Kõne Häirekeskusse on efektiivsem, kui on olemas oskus
leidu täpselt kirjeldada – see annab demineerijatele võimaluse kaasata vajadusel suurema ohu korral
koheselt kaasata lisajõude.
Lõhkematerjal on lõhkeaine ja lõhkeainet sisaldav toode ehk üldisem mõiste.
Lõhkekeha (lahingumoon) on tööstuslikult toodetud, sõjategevuses kasutatav toode, mis reeglina
sisaldab lõhkematerjali. Lahingumoonal võib olla väga erinevaid liike, enamleitavad. Käsigranaadid,
miinipildujamiinid, mürsud, maamiinid, lennukipommid.
Käsitulirelvade laskemoon on erinevad padrunid. Neid ei liigitata lõhkekehaks, kuid käitumine on
sama, mis lõhkekeha korral
Lõhkeaine on keemiline ühend või ainete mehaaniline segu, mis võib füüsikalise mõjutuse, keemilise
reaktsiooni või teise aine detonatsiooni toimel plahvatada õhuhapnikuta.
Tegevuse eesmärk. Tegevuse eesmärgiks on ohtliku eseme ära tundmine ning võimaliku ohu
ennetamine. Tundmatu eseme kirjeldamine annab võimaluse hoida ära suurem oht ning annab
kindlust tegutseda ohtlikus olukorras. Vastuvõtjal on võimalus tuvastada kirjelduse põhjal
plahvatusohtlik ese ning selle eesmärgiks anda arusaam, kui erinevad võivad olla plahvatusohtlikud
esemed ning kui raske või kerge on seda arusaadavalt kirjeldada.
Õpitulemused:
- Õpilane oskab märgata ja kirjeldada võimalikke plahvatusohtlike esemeid
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Õpilane teab, kuidas käituda, kui on leitud plahvatusohtlik ese
Õpilane oskan analüüsida enda ja kaaslase käitumist plahvatusohtliku eseme leidmisel
Õpilane väärtustab turvalist ja ohutut käitumist
Õpilane teab, millised on vale käitumise tagajärjed

NB! Nimetatud õpiülesande täitmise eeldus on, et varasemates kooliastmes on läbitud
plahvatusohtu käsitlevad koolitused!
Õppetegevused: harjutuse käigus kirjeldab üks õpilane teisele leitud eset (kas pildilt või õppe
mulaažilt). Eesmärgiks on selgitada, miks leitud ese tundub talle ohtlik ja millised tunnused viitavad
lõhkekehale. Teine õpilane proovib kirjelduse põhjal joonistada selgitatud eset
Õppetegevused:
1. Sissejuhatav osa – kordamiseks vaadatakse üle õppefilm „Ära puutu pommi“ (1. Osa
https://www.youtube.com/watch?v=9FOukeboAZc
ja
2.
Osa
https://www.youtube.com/watch?v=0rxF3OQM1s4) Õpilased jagatakse paaridesse ja
liigutakse võimalusel maastikule (võib ka hoones).
2. Üks paari liikmest liigub iseseisvalt ettenähtud alal ning leides plahvatusohtliku eseme
(mulaaž või pilt) teavitab sellest paarilist (nn Häirekeskus) ja proovib kirjeldada leitud eset.
Teisel paarilisel on pildid leidudest ja tema ülesanne on kirjelduse järgi leida õige ese.
Häirekeskuse poolel on küsimustik, mida ka reaalses elus päästekorraldaja plahvatusohtliku
leiu korral küsib.
3. Leidja püüab arusaadavalt käepäraste vahenditega leiu märgistada ning leiab ohutuma koha
teate edastamiseks („Kui sina näed pommi, näeb pomm ka sind“)
4. Nn „Häirekeskuse“ paariline liigub kaaslase juurde (maastikul või hoones) ja püüab kaaslase
juhtnööride järgi leida kirjeldatud eset.
5. Paarilised vahetavad ülesande ja toimub veelkord teate edastamise läbimängimine, kuni
eseme leidmiseni.
6. Kokkuvõtvas osas räägivad mõlemad osapooled, kui lihtne või raske on tundmatud eset
leida, leidu kirjeldada, kirjeldusest aru saada ning kirjelduse järgi eset leida. Lõpetuseks
vaadatakse üle Eestis juhtunud õnnetused (pildid ja mis juhtus), kui lahingumoonaga valesti
käituti.
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Ohumärgised kemikaalidel.
Taustainfo
Eestis on Päästeameti demineerijate andmetel viimasel kümnel aastal olnud keskmiselt 11
plahvatust, mille põhjuseks on erinevate kemikaalide kokku segamine. Kemikaalide leide millega ei
osata midagi ette võtta on keskmisel 23 korda aastas. Enamus neist juhtumist on seotud
olmekeemiaga. Siia lisanduvad veel kiirabi kutsed, kui tegemist on mürgistuse, söövituse, põletuse
jms. Kahjuks kaasnevad kemikaalidega seotud õnnetustega tavaliselt väga traagilised ja
pöördumatud vigastused. Enim on demineerijatel olnud kokkupuuteid „torusiili pommiga“, mille
valmistamise õpetus on internetis kõigile kättesaadav.
Kõiki neid ohte ja õnnetusi on võimalik ennetada, kui mõistetakse ohumärkide tähendust ja
tagajärgi. Kemikaalide ümberkäimisel tuleb järgida ohutusnõudeid, mis on kirjas tootel või milledele
viitab ohumärgistus.
Õnnetuse ärahoidmiseks tuleb lähtuda järgmistest punktidest –
 Tarbekeemiatooted tuleb hoida eemal toiduainetest!
 Kemikaale tuleb hoida omaette kapis või ruumis, kus nad pole lastele kättesaadavad!
 Mürgiste ainete peitmine juhuslikesse kohtadesse võib põhjustada kurvalt lõppevaid
eksitusi!
 Mürgiste ainete hoidmiseks ei tohi kasutada selleks mitte ettenähtud pakendeid, näiteks
toiduainete taarat jne! See on vajalik selleks, et ei tekiks eksimuse tõttu mürgitusi.
Kemikaali piktogramm on ohumärgistus, mis on tootel ning näitab millise ohuga on selle aine puhul
tegemist. https://echa.europa.eu/documents/10162/2621167/euosha_chemical_hazard_pictograms_leaflet_et.pdf
Kemikaalide ohulaused viitavad sellele, millised on võimalikud ohud valele käitumisel.
https://echa.europa.eu/documents/10162/2621167/euosha_chemical_hazard_pictograms_leaflet_et.pdf
Tegevuse eesmärk. Antud ülesande eesmärgiks on tutvustada õpilastele ohte, mis tulenevad
erinevates kemikaalidest ja selgitada millised võivad olla tagajärjed Anda selgitusi, kuidas leida
ohutunnuseid tootelt.
Õpitulemused:
- Õpilane oskab leida kemikaalid ohumärki
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Õpilane teab ohumärgi tähendust
Õpilane teab, millised on ohumärgiga tähistatud toote vale kasutamise ohud ja tagajärjed

Õppetegevus. Mida tähendavad ohumärgised kemikaalidel? Iseseisev töö – Leia kodus ja
kaubanduses tooteid, millele on neid ohumärke kasutatud
Õppetegevused:
1. Sissejuhatavas osas antakse õpilastele iseseisvad ülesanded. Leida kodus ja kaubanduses
erinevate ohumärgistusega tooteid. Iga õpilane peab leidma järgmised tooted:
GHS01 – Plahvatusohtlik;
GHS02 – Tuleohtlik;
GHS03 – Oksüdeeriv;
GHS04 – Rõhu all olev gaas;
GHS05 – Söövitav;
GHS06 – Surmav/Mürgine;
GHS07 – Kahjulik/Ärritav;
GHS08 – Terviseoht;
GHS09 – Keskkonnaoht
2. Õpilane esitab kirjaliku töö, kus ta toob välja toote nime, millise piktogrammiga oli see
tähistatud ja mis on selle ohud.
3. Kokkuvõtvas osas vaadatakse koos üle piktogrammid ja õppefilm
http://www.napofilm.net/et/napos-films/chemicals.
4. Ühise arutelu käigus püütakse leida vastused järgmistele küsimustele:
- Kuidas leida tootelt kõige paremini ohumärgistust ?
- Miks peab teadma ohumärgistuse tähendust ?

Lisaülesanded:
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Kirjelda, mis juhtub inimese kopsudega plahvatuse tagajärjel, mida teeb rõhumuutus kopsudele
ja millist mõju avaldab see inimesele?
Harjutus maastikul - märgista leitud ese käepäraste vahenditega, määra selle asukoht ja joonista
lihtne kaart leiukohast lähima asustatud punktini.
Arvuta etteantud valemi järgi võimalik kildude laialilennu raadius, kui plahvatab lõhkekeha,
milles on 240 g lõhkeainet TNT (trotüül). (tegemist on käsigranaadiga)
R- on ohuala raadius (m),
Q- on laeng TNT (kg),
Nimeta ja selgita kaks olulist põhjust, miks Eestis võib leida plahvatusohtlikke lõhkekehi?
Uurimustöö suurematest lahingutest Eestist.
Nimeta plahvatusohtlikke aineid tarbekeemia saaduste hulgas; millised on ohutusmärgid, mis
viitavad plahvatusohule?
Mida tähendavad ohumärgised kemikaalidel? Iseseisev töö – leia kodus ja kaubanduses tooteid,
millel on neid ohumärke kasutatud.
Tee kodutööna enda kodu põhjal kindlaks, milliseid plahvatusohtlikke aineid leidub tavalises
kodumajapidamises. Kas need kõik on nõuetekohaselt ka märgistatud (kui ei ole, siis milline
ohutusmärk peaks olema antud esemete peal)? Milliseid ettevaatusabinõusid tuleb rakendada,
et ennetada kodumajapidamistes plahvatusega seotud õnnetusi?
Leia usaldusväärsetest allikatest informatsiooni õnnetuste kohta, mis on Eestis juhtunud
plahvatuse tagajärjel, grupeeri need ning koosta diagramm. Leia igale põhjusele soovitus(ed),
mida oleks tulnud teha, et õnnetust ennetada.
Kus võid lisaks kodusele keskkonnale märgata ohtlike ainete märgistusi? Nt: maanteetranspordis
veoautodel ja tsisternidel, raudteetranspordis vagunitel ja tsisternidel.
Koosta I-II kooliastmele esitlus või interaktiivne mäng kas: 1) ilutulestiku jt pürotehniliste
toodete õigete ja valede kasutamisviiside kohta, või 2) looduses/tänavalt leitavate kahtlaste
esemete leiu korral õige/vale käitumise kohta, mille alusel saaks (nt enne aastavahetust) viia läbi
tunni(osa) plahvatusohtude ennetamise teemal.

8.4.








Digiturvalisus

Mille poolest erineb suhtlemine virtuaalses ja nn päris maailmas? Pane kirja kummagi
suhtlemisviisi plussid ja miinused/ohud.
Missugust infot Sinu arvates võib Internetis jagada ja missugust mitte?
Kuidas võib isikliku teabe Internetti ülespanemine inimest kahjustada?
Näide isikliku info jagamise tagajärgedest:
Allikas: Pullmann, H, Kastepõld-Tõrs, K, Viik, T, Lahe, J, Gräzin, I, Teesalu, R. (2013). Inimene
ja ühiskond. Õpik 8. Klassile, I osa, lk 23, Avita.
Mis ohud võivad kaasneda sellega, kui Sul on Internetis üleval tegelikkusele mittevastav
profiil? Mis ohud võivad kaasneda tegelikkusele vastavava, väga detailse profiiliga?
Arutlege klassis, kuidas muuta Facebooki profiili nii, et postitatud infot näeksid ainult need,
keda Sina soovid.
Otsi usaldusväärsetest allikatest infot ühe digiturvalisusega seonduva teema kohta ja koosta
lühiettekanne: paroolide haldamine ja kaitsmine, koduse arvutivõrgu kaitsmine,
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veebikaamerate kasutamise turvalisus, asjade interneti turvalisus, netipiraatluse ohud
(autoriõigused), viirusekaitse vajalikkus, varjatud tasulised teenused nutiseadmetes,
netikaubanduse ohud (illegaalsed kaubad), küberkiusamine (solvamine, laimamine,
väljapressimine), identiteedivargused. Kirjelda ka enda või oma lähedaste kokkupuudet
valitud teemaga.
Internetis kiusamine – kas Sind on kunagi Internetis kiusatud? Kas oled ise kedagi Internetis
kiusanud?
Kust saab abi, kui Sind Internetis kiusatakse?
Kui palju kasutad Sina arvutit või nutiseadmeid koolipäevadel ja nädalavahetusel? Märgi
nädala jooksul üles kasutamise aeg ja tegevused. Milliste tegevustega saaksid osa arvutis
veedetud ajast asendada?
Kas oled rahul oma arvutikasutamise sagedusega? Mida tahaksid muuta? Sõnasta eesmärk
üheks nädalaks ja jälgi selle täitmist. Vajadusel informeeri oma eesmärgist ka vanemaid ja
sõpru, et nad saaksid Sind toetada. Mis oli eesmärgi täitmisel kerge, mis raske?

8.5.

Avalikus kohas käitumine



Erinevad rollimängud ja rühmaarutelud.
Allikas: Kullasepp, K, Kagadze, M. (2012). Muutuste maailm. 7. Klassi inimeseõpetuse õpik, lk
60, Koolibri.
- Jagage klass rühmadeks. Iga rühm asetab end ühte olukorda ja mängib selle lahendamise
kogu seltskonna ees läbi. Klassikaaslased arutavad, mis neile meeldis ja mis mitte. Arvustada
tohib rühma koostööd ja situatsiooni lahendamist, mitte näitlemisoskust.
1. Olete kamp õpilasi, kes ülbitseb teistega: solvab, lausa mõnitab neid, naerab nende üle.
Arutlege, miks noored nii käituvad ja kuidas võiks selliseid olukordi lahendada.
2. Jalutate nädalavahetusel pargis. Näete gruppi noori, kes loobib tiiki pudeleid ja muud prahti,
ajab taga linde ning kiusab nooremaid. Teie grupis kujuneb kaks seisukohta: ühed tahavad
noori korrale kutsuda, teised aga neist välja tegemata edasi minna. Arutlege, kuidas
olukorda lahendada ning millised oleks sekkumise plussid ja miinused.
3. Olete jalgpallimatšil, mille Eesti võitis. Inimesed ei lähe koju, vaid hakkavad kogunema.
Paljud tarbivad alkohoolseid jooke, lauldakse kõva häälega, taotakse trumme ja puhutakse
vilesid. Rahvast koguneb üha rohkem ning lärm läheb suuremaks. Arutlege, mida võiks teie
seltskond teha – kas minna koju või ühineda teistega? Millised on kummagi otsuse plussid ja
miinused?
Allikas: Järv, T, Raudla, H, Tereping, A-R. (2014). Inimene ja ühiskond. Õpik 9. Klassile, lk 20,
Avita.

8.6.

Vägivallaennetus

Vägivallaennetus ja kriisiabi (autor Maie Alas)
Taustainfo
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Kriisiabi aitab vägivalda ennetada ja tasandada noorteprobleeme, lahendada suhte- vägivallakriise.
Noored sõlmivad uusi tutvusi, käivad kohtamas ja satuvad silmitsi ka vägivallaprobleemidega.
Noored räägivad oma muredest meelsamini sõpradele kui professionaalsele abiandjale. Üle maailma
on edukaks osutunud programmid, mis õpetavad kriisiabi oskusi noortele endile et nad oskaksid
aidata sõpru. Kriisiabi oskused koosnevad komponentidest nagu näiteks konflikti vahendamine,
efektiivne kuulamine probleemide korral või abi isegi sellise kriisi nagu elusoovi kadumise puhul.
Kriisiabi oskused on lihtsad õppida ja sobivad õpetaja või lapsevanema suhtlemisoskusteks. Kriisiabi
oskused on toetatud sotsiaalsete oskuste õppimise protsessiga inimeseõpetuse ainekursuses.
Taustamaterjalidega saate tutvuda SIIN. Võite kasutada filmi kohtinguvägivallast:
https://www.youtube.com/watch?v=qWo5pVW6GQM&feature=youtu.be ja moodustada terviku
õppematerjaliga, mis asub lingil:
http://www.estl.ee/admin/upload/Dokumendid/kohtinguvv_A4_6pik_veebi_EST(1).pdf Allikas:
Harding, D, Humpreys, K, Part, K, Kull, M. (2016) Õppematerjal „Terved ja turvalised suhted: Noorte
kohtinguvägivalla ennetamine“. Eesti Seksuaaltervise Liit.
Sageli takistavad õpitu elus kasutamist vääruskumused. Müüdid võivad üles kerkida
õppimisprotsessis, kuid õpetajal võiks olla loetelu levinumatest müütidest, mis vajaksid klaarimist.
Tegevuste eesmärk. Õpilased suudavad vältida vägivalda, toime tulla kriisiolukordadega ja abistada
eakaaslasi.
Aeg. 45-90 -120 minutit (3 õppetundi, kolme osa jaoks) või kolmepäevane tsükkel süvendatud
õppimiseks (projektõpe)
Sihtrühm. III kooliaste
Õppekeskkond. Õpetajal on vahendaja roll (Korraldab õppeprotsessi, vastab küsimustele, annab
tagasisidet, hoolitseb turvalise kliima eest, lihtsustab). Enne harjutamist on vaja luua turvaline kliima
(Näiteks harjutus „Mäed ja orud“) ning leppida kokku et arutamiseks usaldatud mõtted jäävad ruumi
seinte vahele ja isiklikke probleeme ei räägita edasi. Vaja on piisavalt ruumi, et paarides või
kolmikutes rääkijad üksteist ei segaks ja oleks võimalik üheks suureks rühmaks kokku tulla. Video
vaatamise võimalus oleks ideaalne, aga saab hakkama ka suure tahvlipaberi ja maalriteibiga.
Õpitavat on võimalik jagada erinevatesse ainetundidesse.
Õppetegevused.
1. Vaadatakse filmi kohtinguvägivallast või räägitakse/loetakse lugu vägivalda sisaldavast noorte
eluolukorrast.
2. Õpilastel palutakse koostada pingerida filmi tegelaste käitumise alusel esialgu individuaalselt
3. Moodustatakse 4-6 liikmelised segarühmad ja palutakse arutelu tulemusena esitada rühma ühine
pingerida nagu punktis 2. Järgneb arutelu, iga rühm esitab oma mõtted. Küsimused: Kuidas oleks
saanud vägivalda sisaldavat olukorda vältida? (Enesekehtestamine, enesehinnang, tunnetega
toimetulek, vahendamine)? Kuidas oleks saanud sõbranna paremini aidata (aktiivse kuulamise
oskuste abil nõustamine või kriisiabi oskuse kasutamine)? Millised on seadused, kuidas määrata, kas
tegemist on ahistamisega/vägivallaga? Kes vastutab? Kes on süüdi? Abivõimalused (usaldusväärsed
loetletud http://www.estl.ee/admin/upload/Dokumendid/kohtinguvv_A4_6pik_veebi_EST(1).pdf)
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Rühmadel võib paluda teha rollimängu erinevate filmiolukorra lahendustega (käitumise ja tagajärjed
seos, näiteks kodutööna filmiklipp)
II osa
Kriisiabi õppimise aluseks võib võtta sama videofilmi kohtinguvägivallast või kriisisituatsiooni, kus
sõber avaldab mõtte eluisu kadumisest.
Paarides: Kordamööda on mõlemad abistaja rollis
Tegutse abistajana-kuulajana nii: Näita huvi kehakeele ja avatud küsimuste abil. Küsi, miks ta tahab
ennast tappa, isegi elust lahkumise viisi kohta võid küsida.
Selliselt reageerides näitad, et rääkija on sulle tähtis, et tema mured sind huvitavad. Samuti saad
teada, mida, millist enesetapuviisi karta. Enesetapust rääkides tuleb välja raske emotsioon. Esita
avatud küsimusi, kuula hoolega, et kaaslane saaks palju rääkida!
Ära veena rääkijat ümber, otse loomulikult ära ka soovita ennast tappa isegi kui enesetapp tundub
naljana! Küsi ja kuula! Kui hakkad enesetapusoovist rääkijat ümber veenma, tajub abivajaja, et sa
teda ei mõista, et sa ei saa temast aru.
Pikema treeningu jaoks sobivad järgmised abistamisoskused, mida kirjeldatakse koos juhtnööridega
harjutamiseks SIIN.
1. Mitteverbaalne kuulamine.
2. Jaatamine.
3. Avatud küsimused
4. Ära küsi “Miks?”!
5. Keskendu inimesele, kes palub abi!
6. Ära anna nõu!
7. Parafraseerimine
8. Küsi tunnete kohta!
9. Valikuvõimalused ja otsustus.
10. Kokkuvõte
III osa
Seksuaalvägivald ja uskumused
MÄÄRAKE, KAS VÄITED ON TÕESED VÕI VÄÄRAD
Võite paluda õpilastel vastuseks kätt tõsta või liikuda ruumis ning korraldada arutelu, küsida
põhjendust miks nii või teisiti otsustati (Arutelu vajaduse üle iga väite puhul saate otsustada selle
aktuaalsuse ja müüti uskujate hulga järgi)
1.Selle määramisel, mida mõistetakse termini all “seksuaalse ahistamine”, võetakse aluseks, kas
midagi tehti või öeldi meelega, selleks, et inimene saaks haiget.
VALE. Seksuaalse ahistamise all mõistetakse, kuidas teine inimene ahistavat käitumist tajub, mida ta
tunneb. Ahistaja taotlused pole tähtsad.
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2.Inimesed, keda ahistatakse, on ise selles süüdi, teevad midagi, et nii juhtuks.
VALE. Ahistavad käitumised ja kommentaarid on põhjustatud inimese sisemusest, kes niiviisi käitub,
mitte selle inimese sisemusest, kellele need on suunatud. Näiteks, inimese riietumisstiil ei pane
kedagi teda ahistama.
3.Kui ainult üks inimene peab käitumist või öeldut ahistamiseks, võime järeldada, et temaga on
midagi valesti.
VALE. Selles inimeses pole midagi valesti, kes tajub midagi ahistamisena. Teise inimese käitumises
võib olla midagi küsitavat. Kahjuks arvab inimene, kes tunneb end ahistatuna sageli ise, et see on
tema probleem ja mitte ahistaja oma. Sel juhul võib ta murest mitte rääkida ja see võib olla loaks
ahistava käitumise jätkumiseks.
4.Mõnikord võib see, mis tundub nalja või flirtimisena, osutuda seksuaalseks ahistamiseks.
FAKT. Me ei saa teada, kuidas teine inimene tajub meie poolt öeldut või tehtut. Mis ühele inimesele
näib lubatud käitumisena, pole võib-olla okey teise jaoks. Me võime ise arvata, et see, mida teeme,
on nali, kuid teine inimene võib tajuda meie käitumist ahistamisena
5.Ainult naisi ahistatakse seksuaalselt.
VALE. Mõlemad, nii mehed kui naised võivad olla ahistajateks ja olla ahistatud. Mõnikord on poistel
raskem öelda, et nad tunnevad end ahistatuna, sest “poisid peavad olema küllalt tugevad, et kõigega
hakkama saada”. Ei naistele ega meestele pole lubatud teistele haiget teha.
6.Seksuaalselt võib ahistada isik, keda tuntakse hästi.
FAKT. Suur osa seksuaalsest ahistamisest leiab aset inimeste vahel, kes üksteist tunnevad. Kuid
selline käitumine pole siiski lubatud. Inimest võib ahistada sõber, õpetaja, keegi teine täiskasvanu või
pereliige. See on tõsi ka seksuaalse kuritarvituse, vägivalla kohta.
7.Kui inimesed naeravad millegi üle, mida sa tegid või ütlesid, võid järeldada, et see oli okei.
VALE. Mõnikord naeravad inimesed sellepärast, et teised seda teevad või sellepärast, et nad
arvavad, et nad peaksid. See ei tähenda, et käitumine või kommentaar ei pane neid ebamugavust
tundma. Kuid nemad ise vastutavad oma tunnete teatavakstegemise eest, sest keegi ei oska lugeda
teise inimese mõtteid. Kuigi, kui sa teisest hoolid, ei põhjusta sinu käitumine enamasti ebamugavust.
LISA 1.
VAHENDAMINE vägivalla ennetamiseks või klaarimisprotsessis kasutamiseks:
Päriselus sobib vahendajaks sõber või võõras, õpetaja või lapsevanem, isegi noorem õde või vend.
Vahendamisprotsessi harjutatakse selliselt:
Vahendaja teeb ettepaneku kokku leppida reeglites, mida rangelt järgitakse! Hoolitse, et oleks
võimalik olla omaette. Ütle tere tulemast igaühele. Las igaüks tutvustab ennast. Selgita reegleid!
Ütle: “Vahendamine annab teile võimaluse üksteisest paremini aru saada. Selle protsessi läbi võite
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leida lahenduse, mis parandab olukorda. Vahendamine võib teha võimalikuks, et võidate mõlemad”.
Selgita põhireegleid. Kaks reeglit, mida meie kui vahendajad jälgime, on: “Me ei mõista kohut ega
seisa kummagi osapoole eest. Kõik, mis siin räägitakse, jääb saladuseks.
 Eriti oluline: Mitte sõimunimesid, vahelesegamist ega süüdistamist.
 Kõigepealt tee selgeks olukord, kuula mõlemat!
Ühel õpilasel palutakse selgitada, mis juhtus ja kuidas ta end selle pärast tunneb. Vahendaja teeb
lühikokkuvõtte õpilase jutust ja küsib, kas öeldu oli korrektne. Kui midagi jäi ikka veel segaseks, võib
vahendaja küsida detailide kohta.
Seejärel korratakse protsessi teise õpilasega. Kui ilmneb uut informatsiooni, võib selgitada, kuidas
see muudab arvamust tülist. Ütle nüüd mõlemale õpilasele: Palun kirjeldage kordamööda , mida
teine inimene ütles. Küsi teiselt, kas esitus oli korrektne.
 Kaeva välja ühised huvid, küsi tunnete kohta (See on oluline, sest raskete tunnete väljarääkimine
annab soovi olukorra klaarimiseks!)
Küsi näiteks: “Kui sa oleksid teise õpilase asemel, kuidas sa end praegu tunneksid? Mida sa tahaksid,
et juhtuks ? Mis on need asjad, millega te mõlemad nõustute?
 Mõtle võimalike lahendusvariantide peale (Ideaaljuhul pakuvad ideed välja abivajajad ise, aga
ideid võib pakkuda ka vahendaja, kõrvalseisja, raamat jt.)
Ütle: “Vaatame nüüd, kuidas me näeme asju algusega võrreldes? Selgita põhimõtteid. Ütle välja iga
idee, mis pähe tuleb. Mõtle välja niipalju ideid, kui võimalik. Vältida tuleks ideede arvustamist, olgu
need siis head või halvad. Ära räägi ideedest.
Leia lahendus. Iga sobiva idee plussid ja miinused tuleks läbi vaagida ja otsustada sellise kasuks,
millega osaliselt siiralt nõus on! Mõne olukorra puhul tuleks kokku leppida kuidas edasi...
Juhul kui kriisiabi, seahulgas vahendamise tehnikat järgitakse, ei ole vaja supervisiooni abiandjale
endale!
Õpitulemused.
Õpilane
 demonstreerib konfliktisituatsiooni/kriisi lahendamise oskust, suudab osutada eakohast kriisiabi,
kasutada aktiivse kuulamise oskusi vägivalla ennetamiseks;
 mõistab, et vägivalda ei õigusta miski, et kohtinguvägivallal on korduv ja süvenev iseloom – ohu
märkidele suhte alguses järgneb üha tõsisem paarisuhtevägivald
 eristab seksuaalvägivalla teema fakte müütidest ja kontrollivat käitumist tervetest paarisuhetest
Lõiming. Võõrkeel, sotsiaalained, inimeseõpetus, jt. (enesekohased ja sotsiaalsed
toimetulekuoskused, väärtushinnangud, uskumused).
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Hindamine. Õpilased suudavad õpitut demonstreerida rollimängu vormis, esitada videoklipi jt.
Vääruskumuste selgitamise edu näeb õpetaja tööprotsessis. Eraldi hindamisüritust korraldama ei
peaks, õpetaja annab tagasisidet/hindab õppimise ajal. Kujundavas hindamises on roll ka õpilastel
endil, kolmikutes oskusi harjutades annab üks õpilastest tagasisidet. Tagasiside andmise viisi peaks
kokku leppima (plussid ja soovid-vormis).

Lisaülesanded:
-

-

-

-

-

-

-

Mis on kohtinguvägivald? Nimetage selle vorme (majanduslik, ähvardamine, seksuaalne,
kehaline, vaimne vägivald, eraldamine) ning leidke pinginaabriga igale vormile vähemalt 2
näidet avaldumisest.
Vaadake filmi kohtinguvägivallast „Spiraal“
https://www.youtube.com/watch?v=qWo5pVW6GQM&feature=youtu.be
Filmi võib vaadata: 1) kuue eraldi osana koos vahepealsete aruteludega, 2) tervikuna ja
arutleda selle üle pärast filmi vaatamist, 3) osadena eraldi varasema viie õppetunni jooksul
(lähtuvalt tunni teemast).
Arutlege 10–12-liikmelistes õpilaste rühmades, kas Nathan oli teadlik sellest, et ta käitus
kontrollivalt? Kas sellisele käitumisele leidub vabandavaid asjaolusid? Missugust abi on
olemas vägivallatsejatele? Kas kohtinguvägivallale on viitavaid ohumärke, mida on võimalik
märgata ja seeläbi edasist vägivalda ära hoida? Millised need on? Millist vormi
kohtinguvägivalda te filmis märkasite? Loetlege need.
Kust saada nõu ja abi kohtinguvägivalla juhtumite korral? Vaata
http://www.estl.ee/admin/upload/Dokumendid/kohtinguvv_A4_6pik_veebi_EST(1).pdf lisa
2 lk 56 ning leia need võimalused, mida filmi „Spiraal“ naispeategelane oleks võinud
kasutada (kui ta elaks Eestis) ja millises suhte etapis?
Millist inglise keelt kasutati filmis? Mis on selle riigi/piirkonna inglise keelele omane?
Allikas: Harding, D, Humpreys, K, Part, K, Kull, M. (2016) Õppematerjal „Terved ja turvalised
suhted: Noorte kohtinguvägivalla ennetamine“. Eesti Seksuaaltervise Liit. Veebilink:
http://www.estl.ee/admin/upload/Dokumendid/kohtinguvv_A4_6pik_veebi_EST(1).pdf
Leidke pinginaabriga, milliseid müüte te teate/olete kohanud suhete, soorollide, ja –
stereotüüpide kohta üldiselt. Kas need vastavad tõele? Milles võib seisneda müütide
uskumise ja järgimise ohtlikkus? Arutlege!
Kirjutage pinginaabriga dialoog ühe situatsiooni kohta, kus noored puutuvad kokku mõne
omavahelist suhtlemist puudutava müüdiga ning looge kaks võimalikku lahendust, millest
ühe juures saab keegi kahjustada (õigused, heaolu sh vaimne) ja teise juures mitte. Kirjutage
dialoogi sisse ka osapoolte mõtted ja tunded erinevate lahenduskäikude puhul (nt jutustaja
roll).
Jagage erinevad dialoogid klassis loosi teel välja ning esitage teiste kirjutatud dialoog.
Pakkuge ka omapoolseid lahendusi, kuidas oleks saanud antud olukorda mõlemat osapoolt
arvestavalt ja kedagi kahjustamata lahendada.

8.7.

Varavastaste kahjude ennetus

Taustainfo
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Kõigist Politsei- ja Piirivalveameti poolt registreeritud kuritegudest on ca pooled varavastased
kuriteod. Suurima osakaalu moodustavad vargused, millele järgnevad kelmused.
Politsei ja Piirivalvemeti poolt 2015.aastal tellitud ja Turu-Uuringute AS poolt läbi viidud
täiskasvanute uuringu tulemusel selgus, et aasta jooksul on kuriteo või väärteo ohvriks langenud 8%
elanikest, sh. 1% mitmel korral. Ühel korral ohvrikslangenutest teatas sellest politseile 76% ning
mitmekordsetest ohvritest 81%. Ligikaudu 20% on kuritegusid, mille kohta info politseini ei jõua.
Mitteteatamise peamiseks põhjuseks on arvamus, et teatamisest pole kasu, kuna politsei ei suuda
jõuda kuriteo lahenduseni. Kuritegudest suurima osa moodustavad vargused (45%). Varguse ohvriks
on keskmisest sagedamini langenud vanuserühmas 55-64 a., kõrgharidusega ning Ida ja Lõuna
regioonis elavad inimesed.
Tegevuste eesmärk. Arutelu kaudu õpivad õpilased vahet tegema hea ja halva vahel, saavad teada
kuidas on võimalik kaitsta oma vara ning oskavad ära tunda enamlevinud petuskeeme.
Aeg. 2x45 minutit.
Sihtrühm. Õppetegevused on planeeritud 7.-9. Klassi õpilastele, kuid õpilaste eripärast, varasemast
kogemusest jm teguritest tulenevalt võivad need sobida ka vanematele või noorematele (5. Ja 6.
Klass) ning vajadusel saab õpetaja tegevusi õpilaste vajadustele kohandada (lisades ülesannetele
keerukamaid aspekte või kergendades raskusastet).
Õppekeskkond. Klassiruum, kus on projektor filmi vaatamiseks ja Internetiühendusega arvutid
Õppetegevused:

Arutletakse erinevate käitumisviiside positiivsete ja negatiivsete aspektide üle, nt laenamine
vs varastamine. Nt tunnen ennast halvasti, leian uusi sõpru jt. Mis põhjustel inimesed teiste asju
võtavad või lõhuvad? Kirjuta soovitused, kuidas oma asju hoida (kodus, koolis, reisil). Vaadatakse
videoid.

Kirjutatakse lugu, arvuti, telefoni laenamisest/ära võtmisest/lõhkumisest, varastamisest
poest ja selle tagajärgedest, võimalikust karistusest., mis on vormistatud näiteks müüdi, jutustuse,
muinasjutu, romaani, poeemi või ajalooraamatu kujul.
https://www.youtube.com/watch?list=PLep352nsiaUUnK31rzn5s8UhPPFfvoU0E&v=Qk57UOFyLpA
https://www.youtube.com/watch?v=91yuTKhx3T8&index=2&list=PLep352nsiaUUnK31rzn5s8UhPPFf
voU0E
https://www.youtube.com/watch?v=kMYNEiqsb88&index=3&list=PLep352nsiaUUnK31rzn5s8UhPPF
fvoU0E
 Arutletakse enamlevinud pettuste olemust, k. a internetikeskkonnas, kuidas neid ära hoida?
https://www.politsei.ee/et/nouanded/levinuimate-pettuste-ja-kelmuste-skeemid/
 Millised on laenamise/liisimise põhimõtted ja sellega kaasnev vastutus?
Õpitulemused:

Teab kuidas oma vara kaitsta;

Teab kuhu teavitada vargusest ja kuidas käituda sündmuskohal (nt sissemurdmine jms).

Teab enamlevinud pettuseid, k.a internetikeskkonnas, seega oskab neid ennetada;
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Saab aru laenamise/liisimise põhimõtetest ja sellega kaasnevast vastutusest.

8.8.

Dokumendikohustus

Taustainfo
Politsei ja Piirivalvemeti poolt 2015.aastal tellitud ja Turu-Uuringute AS poolt läbi viidud uuringu
tulemusena selgus, et 67% vanemate kooliastmete noortest teab, et Eestis on kohustuslik isikut
tõendav dokument ID-kaart. Enamasti on noored hästi kursis, et sõbrale oma dokumenti laenata ei
või (teadlikkus 98%) kuid halvasti on noored kursis sellega, et alates 15-aastast võivad nad ise
taotleda omale isikudokumente (teadlikkus vaid 34%). Viimase fakti osas on teadlikkus vähenenud.
Küllaltki kõrge on noorte teadlikkus sellest, et reisil olles oma passi hotelli/reisifirmale hoiule anda ei
tohi (70%) ning sellest, et reisides Schengeni riikides peab kas pass või ID-kaart alati kaasas olema
(68%). Viimase asjaolu suhtes on teadlikkus siiski langenud ja seda 5% võrra. Mõnevõrra vähesem on
õpilaste teadlikkus sellest, kus reisil viibides saab taotleda uut isikudokumenti (64%). Positiivne on
see, et valdavalt on abituriendid isikudokumentidega seonduvast märksa paremini informeeritud kui
kaheksandate klasside õpilased.
https://www.politsei.ee/et/nouanded/id-kaart-ja-pass/
Tegevuste eesmärk. Suureneb õpilaste teadlikkus dokumendiga seotud kohustustest ning
võimalustest seda taotleda ning kasutada.
Sihtrühm. Õppetegevused on planeeritud 7.-9. Klassi õpilastele, kuid õpilaste eripärast, varasemast
kogemusest jm teguritest tulenevalt võivad need sobida ka vanematele või noorematele (5. Ja 6.
Klass) ning vajadusel saab õpetaja tegevusi õpilaste vajadustele kohandada (lisades ülesannetele
keerukamaid aspekte või kergendades raskusastet).
Õppekeskkond. Klassiruum.
Õppetegevused:
 ID-kaardi kampaania materjalide koostamine: moodustage 3-4 liikmelised rühmad.
Koostage kampaania jaoks materjal (vabalt valitavas formaadis) milles on välja toodud ID-kaardi
taotleja ja omaniku jaoks vajalik info:
Kust on võimalik ID-kaarti taotleda? ID-kaardi maksumus?
Mis on ID-kaart, milleks seda on võimalik kasutada (isiku tuvastamine, reisimine, digitaalne
identifitseerimine, ID-pileti ostmine, hääletamine valimistel jne)?
Kust saab ID-kaardiga seotud küsimuste korral abi?
Võõra dokumendi kasutamine – mida teha kui on kadunud, mis tagajärjed on dokumendi
võltsimisel ja võõra dokumendi kasutamisel?
 Esitlege oma materjale klassile. Valige välja paar kõige paremat ideed ja viige need ellu.
Õpitulemused:

Nimetab, kus ja kuidas saab dokumenti taotleda.
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Loetleb, millised isikut tõendavad dokumendid on olemas, mis on kohustuslik, mis mitte ja
milleks mingeid dokumente kasutatakse.

Teab, et ID-kaart on riigi sisene kohustuslik isikut tõendav dokument alates 15-eluaastast.

Mõistab, et isikut tõendav dokument (nt õpilaspilet) peab kaasas olema.

Teab, et digitaalallkiri on samaväärne paberkandjal allkirjaga ja selle andmisel tuleb olla
hoolikas ning et äärmiselt hoolikas tuleb olla ka PIN-koodide hoidmisel.

Kirjeldab, mis juhtub, kui võltsida dokumenti või kui kasutada teise isiku oma.

Selgitab, mida tuleb teha, kui dokument on kaduma läinud või varastatud.

8.9.

Piirivalve

Riigipiir – piiriületus, reisimine, inimkaubandus ja küllakutsuja vastutus
Taustainfo.
Piiriületuse ja piirilähedastel aladel käitumise kohta:
https://www.politsei.ee/et/nouanded/piiriuletusinfo/
https://www.politsei.ee/et/nouanded/piiriuletusinfo/kusimusi-piiriyletusest/
https://www.politsei.ee/et/nouanded/kaitumine-piirilahedasel-alal/
https://www.youtube.com/watch?v=uiqEKyGFSqc
Eesti riigipiir (edaspidi riigipiir) on katkematu ja suletud mõtteline joon ning seda mööda kulgev
vertikaalpind, millega piiritletakse Eesti maa-ala, territoriaalmeri, piiriveekogude Eestile kuuluvad
osad, maapõu ja õhuruum. Sisepiir on Eesti ja Euroopa Liidu liikmesriigi ühine maismaapiir,
sealhulgas jõe- ja järvepiir. Välispiir on Eesti merepiir ja õhupiir ning maismaapiiri, sealhulgas jõe- ja
järvepiiri osa, mis ei ole sisepiir.
Eesti on alates 21.12.2007 Schengeni ühtse viisaruumi liige ja sellest tulenevalt rakendab Schengen
acquis´ (õigustik) põhimõtteid.
Piirikontrolli teostatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele (EÜ) nr 399/2016,
millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni
piirieeskirjad). Välispiiridel teostatava kontrolli eesmärgiks on avastada ja tõkestada ohte Schengeni
riikide riiklikule julgeolekule ja avalikule korrale. Sisepiiridel (sh. liikmesriikide vahelised siselennud,
regulaarne liidusisene parvlaevaühendus) piirikontrolli Schengeni tingimustes ei toimu.
Välispiiri ületamisel või üle välispiiri toimetamisel kuuluvad piirikontrolli alla kõik isikud,
transpordivahendid, kaubad ja muud materiaalsed väärtused.
Piiripunktides teostatavate
kontrollide eesmärk on kindlaks teha, et piiri ületavad isikud vastavad Schengeni riikide
territooriumile sisenemise tingimustele.
Inimesed, kes soovivad ületada välispiiri, peavad piiri ületama vaid rahvusvaheliseks liikluseks avatud
piiripunktide kaudu nende kindlaks määratud lahtiolekuaegade.
Reisimise kohta välisriiki, salakaupade kohta:
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http://www.vm.ee/et/reisimine-valismaale
http://www.vm.ee/et/riigid/reisiinfo
http://www.vm.ee/et/reisitargalt
https://www.politsei.ee/et/nouanded/piiriuletusinfo/
Eesti on alates 2007. aasta 21. detsembrist Schengeni ühtse viisaruumi liige. Schengeni liikmesriikide
vahel asuvatel piiridel ehk sisepiiridel üldjuhul piirikontrolli ei teostata. Sisepiiri võib ületada igal ajal
meelepärases kohas. Sellegipoolest tuleb kaasas kanda isikut tõendavat dokumenti, milleks on pass
või isikutunnistus (ID kaart). Schengeni liikmesriigi ametivõimudel (politsei, immigratsioonitalitus) on
õigus vajaduse korral neid kontrollida.
Liitumisel Schengeni viisaruumiga rakendusid piirikontrolli kompensatsioonimeetmed. Senise
vahetult piiril toimunud passikontrolli asemel kontrollivad politseiametnikud Eestis viibimise
seaduslikkust kogu riigi ulatuses. Sel eesmärgil on kasutusele võetud liikuvad üksused, kes võivad
kontrollida isikute ja autode dokumente ning autode tehnilist seisukorda.
On võimalik, et Eesti või mõni teine Schengeniga ühinenud liikmesriik taastab ajutiselt piirikontrolli
sisepiiridel. Piirikontrolli ajutine taaskehtestamine tuleb kõne alla tõsise ohu puhul avalikule korrale
või sisejulgeolekule.
Ajutine kontrolljoon Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel on Schengeni viisaruumi välispiir.
Välispiiri saab ületada seitsmes Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelises piiripunktis. Piiripunkti
territooriumile sisenedes tuleb jälgida liiklusmärgistust ja valida sobiv sõidurada vastavalt
märgistusele (Euroopa Liidu kodanikud või kõik reisidokumendid, sõidukitüübi järgi: sõiduautod,
veokid või reisibussid). Euroopa Liidu kodanikel on õigus läbida piirikontrolli ka kõikide
reisidokumente kontrollimiseks mõeldud kontrollraja kaudu.
Samuti saab välispiiri ületada Tallinna piiripunktis ning rahvusvaheliseks liikluseks avatud sadamates.
Narva-2 piiripunkti (jalakäijate sild) ja Saatse piiripunkti kaudu saavad piiri ületada alaliselt Eesti
Vabariigi ja Vene Föderatsiooni territooriumil elavad isikud, sõltumata nende kodakondsusest.
Välisministeeriumi poolt on välja töötatud e-kursus: http://reisitargalt.vm.ee/
Reisi targalt mobiilirakendus: Reisi targalt
Veebikonsul: https://www.facebook.com/veebikonsul
Maksu- ja Tolliameti nõuanded:
https://www.emta.ee/et/eraklient/reisimine-saadetised-umberasumine/reisimisest
https://www.emta.ee/et/eraklient/reisimine-saadetised-umberasumine/kaupade-kaasatoomineteisest-euroopa-liidu
https://www.emta.ee/et/eraklient/reisimine-saadetised-umberasumine/kaupade-kaasatoomineliiduvalisest-riigist
https://www.emta.ee/et/eraklient/reisimine-saadetised-umberasumine/kui-liigute-euroopa-liidustvaljapoole
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Inimkaubanduse kohta:
https://www.politsei.ee/et/nouanded/tootamine-valismaal/
http://www.redcross.ee/et/inimkaubandus.html
Kutsuja kohustused ja vastutus.
Politsei ja Piirivalvemeti poolt 2015.aastal tellitud ja Turu-Uuringute AS poolt läbi viidud
täiskasvanute uuringus uuriti teadlikkust sellest, millised kohustused kaasnevad välismaalase
küllakutsumisega. Vastajatele esitati kolm väidet ning paluti öelda, kas need väited on õiged.
Vastavalt tulemustele on kõige kõrgem teadlikkus sellest, et küllakutsuja on kohustatud kontrollima
välismaalase Eestis viibimise seaduslikkust – 65% (joonis 32). Märksa vähem teatakse aga seda, et
küllakutsuja peab tagama ka välismaalase majutuse, siin viibimise ja Eestist lahkumise kulud (44%)
ning et tuleb vajadusel katta ka menetluse/kinnipidamisega seonduvad kulud (43%). Seega võib
öelda, et väljastpoolt Euroopa Liitu kodanike küllakutsumisega seonduva alane teadlikkus on elanike
seas küllaltki madal. Mehed on menetluse ja kinnipidamiskulutuste katmisest teadlikumad, kui
võrrelda naistega. Vanuserühmadest on kõikide toodud väidete osas vähemteadlikud nooremad
vastajad – kuni 44 aastased ning paremini kursis vanemad vanuserühmad (45-74 a.). Paremini on
küllakutsumisega seonduvaga kursis ka mitte-eestlased ning vene kodakondsusega isikud.
Tegevuste eesmärk.
Erinevate õppetegevuste kaudu omandavad õpilased teadmised riigipiiri olemusest, sellega
kaasnevatest piirangutest ning kohustustest; oskavad leida informatsiooni erinevate riikide nõuete
kohta piiril ning arvestada, kuidas vältida juhusliku salakauba vedamisest ning kuidas hoiduda
inimkaubanduse ohvriks sattumist. Õpilased teadvustavad oma kohustusi kolmandatest riikidest
küllakutsutavate suhtes.
Sihtrühm. Õppetegevused on planeeritud 7.-9. Klassi õpilastele, kuid õpilaste eripärast, varasemast
kogemusest jm teguritest tulenevalt võivad need sobida ka vanematele või noorematele (5. Ja 6.
Klass) ning vajadusel saab õpetaja tegevusi õpilaste vajadustele kohandada (lisades ülesannetele
keerukamaid aspekte või kergendades raskusastet).
Õppekeskkond. Õues ja klassiruumis
Õppetegevused:
 Maastikumäng, mille kontrollkohtades on piirivalvealased ülesanded, mis tuleb
meeskondlikult lahendada.
 Projektitööna koguvad õpilsed ühe riigi kohta reisimiseks vajaliku taustainformatsiooni
seadusi ja norme silmas pidades. Selleks:
- Õpilased leiavad või loosivad välja riigi, kuhu hakatakse reisi planeerima (riigi võib valida
huupi kaardile osutades, välja loosides või õpetaja poolt määrates arvestusega, et oleks palju
erineva tausta ja asukohaga riike);
- Õpilased otsivad usaldusväärsetelt internetilehekülgedelt (need võib anda ette või lasta
õpilastel ise välja otsida ning põhjendada usaldusväärsust) vastuseid järgnevatele
küsimustele:
o Milline on antud piirkonna ohutuse tase, millega tuleks antud riiki reisides arvestada
(välisministeeriumi kodulehelt) – kas ja kuidas valmistudes on mõistlik sinna
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praegusel aja reisida, mida tuleks arvesse võtta (terrorismioht, sõjategevus,
piraatlus, nakkushaigused, teatud riikide elanike suhtes valdav meelsus, erakordsed
ilmastikutingimused jms):
o Kas antud riiki reisimiseks on vajalik viisa, kuidas seda taotleda, kas on vaja
küllakutsujat jne; vajadusel viisablanketi vormistamine;
o Milline võiks olla kindlustus sihtriigi võimalikke riske arvestades (mida ja kui palju
oleks reisi iseloomu ja sihtriiki arvestades mõistlik kindlustada, kindlustuse vajalikkus
viisa taotlemisel jne);
o Noorte üksi reisimine- kes, millal ja kuhu võib? Kellelt on vaja luba küsida reisile
minekuks? Vanemate teavitamine; kuidas kontrollitakse vanemliku hooldaja
nõusolekut piiril?
o Millistes olukordades, millistel tingimustel võib piirivalvur takistada reisimist?
o Milleks on julgestuskontroll lennujaamas?
o Mis on käsipagas? Millised nõuded kehtivad käsipagasile (mõõdud, sinna
paigutatavad esemed jne)? Mida tuleb jälgida esemete kohvrisse ja käsipagasisse
paigutamisel (mida tohib kaasa võtta; mida teha, kui keegi võõras palub sul midagi
oma kotti panna?)
o Millised on selle riigi kombed ja tavad (k.a liikluskultuuri eripärad), religioon, õigused
nt isikuandmete töötlemisel? Kuidas tuleks oma reisil nende aspektidega arvestada?
Mida tohib võtta kaasa (nt ravimite kaasavõtmist sätestavad seadused, toiduained,
vedelikud jm).
o Mis kaasneb teise inimese (sõbra, vanema õe või venna) dokumendi kasutamisega?
o Kui oled sattunud hätta, siis kuidas saad sihtriigis abi? Kas seal on Eesti alaline
esindus, kuidas leida selle kohtakte? Milleks on vajalik enne reisi välisministeeriumi
lehel oma reisist teadaandmine? Mida teha juhul, kui sind tabab selles riigis
ootamatu terviserike? Kuidas käituda varguse või röövi ohvriks sattumisel?
o Millistel juhtudel võid sa sattuda juhuslikult inimkaubanduse ohvriks?
o Milliseid dokumente on lastel vaja (täiendavalt) sihtriigis? Kuidas dokumente hoida
(kaasaskandmine, koos raha jm väärtuslikuga koos hoidmine, võõrastele andmine,
koopiate tegemine olulistest dokumentidest, vajalikest kontaktidest ka
paberkandjal)?
o Kuidas on sihtriigis võimalused telefonisideks ja internetiühenduseks? Kuidas saad
oma nutiseadmeid laadida (k.a. kas laadijad ühilduvad pistikupesadega)? Kuidas
tuled toime, kui nutiseadmed või levi ei tööta/pole saadaval?
Kõikide vastuste põhjal koostavad õpilased infovoldiku antud riiki reisimiseks vajaliku
informatsiooniga. Võimalusel kujundavad õpilased infovoldiku sihtriiki arvestades (nt riigi
kuju või sümboolikat kasutades).
Õpilane leiab antud sihtriigi lähima esinduse ning palub sealselt ametnikult luba saata oma
infovoldik neile informatsiooni kontrollimiseks ülevaadata ning tagasiside saamiseks.
Õpilased tutvustada oma tööd ja saadud tagasisidet klassikaaslastele kas
klassijuhatajatundides või mõnel klassiüritusel.
Inimkaubanduse ohviks sattumise võimaluste väljaselgitamine.
Õpetaja annab õpilastele erinevaid (tõestisündinud) eesti rahvusest noortega toimunud
inimkaubanduse juhtumeid lugeda (nimed muudetud);
õpilased kirjeldavad, kuidas nemad sarnases olukorras käituksid.
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Arutletakse, mis on inimkaubandus, selle esinemisvõimalused, kuidas seda ära tunda, kuidas
ennetada ja kuidas saada abi.
Juhtumi analüüs. Kolmandate riikide kodanike küllakutsumine. Millised riigid sinna alla
käivad? Vastutus. Fiktiivabielud.

Õpitulemused:
 Selgitab, mis on riigipiir, sisepiir – välispiir, oskab leida informatsiooni kehtivate reeglite
kohta;
 Teab, mida arvestada reisimisel välisriiki (dokumentide kehtivus, lennufirmade piirangud,
maksekaartide ja maksetega seonduvad erisused, olulisematest dokumentidest koopiad,
sidevahendite toimivus jne) ja kuidas leida informatsiooni; Teab , millised on tema õigused
isikuandmete töötlemisel?
 Teab, mis on inimkaubandus ja kes on inimkaubanduse ohver ning kuidas vältida ohvriks
sattumist.
 Teab, et kolmandatest riikidest küllakutsutavate inimeste osas, on kustuval inimesel teatud
kohustused.

Metsa eksimine
Taustainfo.
Igal seene- ja marjahooajal võib ajakirjanduse vahendusel lugeda Eestimaa metsadesse ja soodesse
ära eksinud inimestest. Oleks hea, kui igal seenele või marjule mineval inimesel oleks kaasas laetud
akuga ja töökorras mobiiltelefon, väike kogus toitu ja magusaineid ning seljas ilmastikutingimustele
vastavad erksavärvilised riided. Võimaluse korral tuleks vältida üksinda metsa minekut ning kindlasti
tuleks metsa minekust oma lähedasi teavitada.
http://blog.maaleht.ee/parnumaa/?p=45212
http://www.naiskodukaitse.ee/Kaitumine_metsas_eksimise_korral_335
http://valgamaalane.postimees.ee/3752201/mida-teha-metsa-eksimise-korral
http://mehele.ohtuleht.ee/594903/mida-teha-kui-metsas-ara-eksid
http://arhiiv.pohjarannik.ee/article.php?sid=6754
Nõuanded metsa minekuks:
Valmistu metsaminekuks hinnates:
 Kui kaua ja kui pikalt tahad ära olla
 Kas teekond, mille oled valinud, on jõukohane
 Kindlasti uuri ilmateadet ja planeeri minek lähtuvalt prognoosist.
 Arvesta pimenemise aega. Päevatee pikkus planeeri nii, et tagasi jõuad enne
päikeseloojangut.
 Teavita usaldusväärset inimest oma teekonnast ja tagasi tulles ära unusta teda informeerida
oma õnnelikust tagasijõudmisest.
Maanda riskid:
 Pane selga (ka suvel) erksavärviline ilmastikukindel riietus.
 Soojad riided, müts ja sõrmkindad on olulised igal aastaajal.
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 Sissekantud saabas või kummik on parim jalats ebatasasel pinnal liikumiseks
 Võta kaasa vile, ravimid, kommi, võileib ja juua.
 Võta kaasa laetud akuga mobiiltelefon, pista tasku tikud.
Teel olles:
 Hoia kaaslaste lähedale ja pea kaaslastel silm peal.
 Sinu ohutus on sinu enda kätes. Kiirustamine ja üleväsimus on riski suurendavad faktorid.
 Ära kiirusta, tee peatusi ja, mis kõige tähtsam – naudi metsas-looduses käiku.
 Jälgi ilmamuutusi ja kui ilm pöördub kehvaks, on mõistlik teekond katkestada või tagasi
pöörduda.
 Jälgi teekonda, vaata vahete-vahel tagasi.
Eksinuna:
 Helista 112
- Räägi lühidalt, mis juhtus
- Püüa kirjeldada enda ümbrust, kui oled eksinud
Tegevuste eesmärk. Õpilased omandavad teadmised, kuidas vältida metsa eksimist, kuidas
valmistuda igaks metsa minekuks ning kuidas käituda juhul, kui ollakse eksinud.
Sihtrühm. Õppetegevused on planeeritud 7.-9. Klassi õpilastele, kuid õpilaste eripärast, varasemast
kogemusest jm teguritest tulenevalt võivad need sobida ka vanematele või noorematele (5. Ja 6.
Klass) ning vajadusel saab õpetaja tegevusi õpilaste vajadustele kohandada (lisades ülesannetele
keerukamaid aspekte või kergendades raskusastet).
Õppekeskkond. Õues ja klassiruumis
Õppetegevused:
 Õpperetk/matk – orienteerumine koos metsas ellujäämise ja hakkamasaamise
harjutamisega; tervisele ohtlike ja söödavate/kasulike taimede määramine (vastavalt
aastaajale).
Õpitulemused:
 Kirjeldab, kuidas käituda metsa eksimise korral ning millised on võimalikud päästevahendid –
laetud akuga telefon, kompass, tikud jne.

8.10. Uimastiennetus




Tooge näiteid sinuvanuste õpilaste jaoks alkoholi või teiste uimastitega seotud ohtlikest
olukordadest. Põhjendage:
- miks see olukord on sinu meelest ohtlik?
- mis võib juhtuda?
- mida saaks teha, et sellist olukorda lahendada või ära hoida?
Koostage pinginaabriga võimlalikult pikk loetelu erinevatest tegevustest, mis aitavad
sõpradega lõbusalt aega veeta (nt nt erinevad kaasahaaravad mängud ja tegevused
sünnipäeval, kooli lõpupeol)
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Lavastage lugudele lõpp, kus peategelane keeldub uimasti proovimisest ning esitage see
rollimänguna teistele. Arutlege klassis, kuidas oli erinevaid rolle täita. Mis oli
enesekehtestamise juures kõige raskem? Mis õnnestus hästi?
Allikas: Kullasepp, K, Kagadze, M. (2012). Muutuste maailm. 7. Klassi inimeseõpetuse õpik, lk
96, lk 101, Koolibri.
Koostage pinginaabriga loetelu nendest keskkonnateguritest ja suhetest kodus, koolis ning
sõprade vahel, mis toetavad noore positiivset ning aktiivset ellusuhtumist ning käitumist.
Arutlege, mida saaks noor ise teha, et tema suhted ja keskkond oleksid turvalisemad ja
positiivsemad.
Tervisekampaania korraldamine: moodustage 3-4 liikmelised rühmad.
Koostage tervisekampaania programm, milles on märgitud:
- sihtgrupp, nt põhikooli õpilased, koolilõpetajad, lapsevanemad, kogu kool;
- tegevused, nt kooli ajaleht, videote tegemine, sportlikud tegevused;
- eesmärgid, nt tõsta teadlikkust uimastitega seotud ohtudest vm.
- teemad:
o „Tervis kui väärtus“- kuidas enda, sõprade, klassi-, koolikaaslaste, õpetajate,
vanemate heaolu suurendada;
o „Vaba aja tegevused“ – igale õpilasele talle sobiv hobi-soovide kaardistus ja
erinevate võimaluste leidmine ja tutvustamine, nt ka oma kogukonnast.
- Järgmisel tunnil esitlege oma ideed klassile. Valige välja paar kõige paremat ideed ja viige
need ellu.

8.11. Liiklusohutus
Ohud ja riskid jalgrattaga liiklemisel (autorid Ülle Närska ja Ulve Pedastik)
JUHTUM A
Linnas juhtus õhtusel pimeda ajal raudtee jalakäijate ülekäigukohal rongijaama juures liiklusõnnetus,
kus 17 aastane jalgrattur ületas raudteed mööda jalakäijate ülekäigukohta jalgrattaga ning sai löögi
Valga poolt lähenenud kaubarongilt. Rongijuhi sõnul oli rattur lähenenud raudteele Raudtee tn.
Poolt. Peale kokkupõrget paiskus jalgrattur ooteplatvormi alla, vastu betoonposti ning hukkus
sündmuskohal. Jalgrattur kandis tumedaid riideid, ta ei kasutanud jalgratturi kiivrit ning jalgrattale
nõutavaid helkureid rattal ei olnud. Hukkunud jalgratturil kaelapiirkonnast leiti kõrvaklapid, mis olid
ühendatud seadmega, millest võib oletada, et jalgrattur kuulas juhtimise ajal muusikat. Hukkunu
lähedaste sõnade kohaselt pidi noormees minema tuttava juurde Aardla tänavale ning antud
ületuskohta kasutas ta rattaga sõitmisel pidevalt. Jalgratturi kaitsekiiver oli liiklusõnnetuse ajal tema
kodus.
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Taustainfo.
Raudteeõnnetusi on kordades vähem kui maanteeõnnetusi, kuid valdav osakaal raudteeõnnetustest
on väga raskete tagajärgedega. Rongi ja auto (või inimese) kaalud ei ole võrreldavad. Rong kaalub
oluliselt rohkem ning kokkupõrkes autoga või otsasõidus inimesele ei ole see nii öelda võrdne
võitlus, sest rong on niivõrd palju võimsam.
Rongi pidurdusteekond on suurem kui auto oma (reisirongil umbes 500-600 m ning kaubarongil jääb
vahemikku 1-2 km (sõltuvalt kaubakaalust)). Seega ohu korral ei ole võimalik rongi kiire peatamine.
Rongiga ei saa vedurijuht takistusest mööda põigata ning seetõttu on äärmiselt oluline liikleja enda
tähelepanu raudtee ületamisel. Kokkupõrkes rongiga deformeerub löögisaanu (auto, ratas, inimene)
kaalude erinevuse ja kiiruse tõttu.
Liiklusmärgid (http://www.liikluskasvatus.ee/noored-kuni-15a/materjalid/kuidas-liiklen-tanavaljalgrattaga/liiklusreeglid-jalgratturile/liiklusmargid/)
Liiklusreeglid jalgratturile (http://www.liikluskasvatus.ee/noored-kuni-15a/materjalid/kuidasliiklen-tanaval-jalgrattaga/liiklusreeglid-jalgratturile/)
Soovitused ohutuks/turvaliseks käitumiseks raudtee läheduses
1. Ületa raudteed ainult selleks ettenähtud kohas (raudtee ülekäigu- või ülesõidukohas) sest
sinna on loodud tingimused ohutuks ületamiseks – valgustus, pinnakate jne.
2. Enne raudtee ületamist peatu alati, vaata mõlemale poole ja veendu, et rongi ei tule ja ületa
raudtee ainult siis, kui oled veendunud enda ohutuses.
3. Kui rong on peatuses ning stardivalmis, siis oota ära selle möödumine, ära ületa raudteed
vahetult läheneva rongi eest.
4. Rattaga raudteed ületades tule rattalt maha ja mine läbi selleks ettenähtud tõkete.

99

LT „Tervis ja ohutus“ õpetajaraamat III kooliastmele
5. Ooteplatvormil jää kollase joone taha, siis oled sõitvast rongist ohutus kauguses.
6. Reguleeritud ülesõidukohas ületa raudtee alles siis, kui valgusfooris ei vilgu enam punased
tuled, tõkkepuu on avatud ja rong möödunud.
7. Peale rongi möödumist veendu alati veelkord, et raudtee on vaba, seda eriti mitme
raudteega ületuskohtades.
8. Käitu ise ohutult ja aita ka oma kaaslastel raudtee läheduses ja rongis ohutult käituda.
Lisamaterjal teema käsitlemiseks:
https://www.youtube.com/channel/UC4Hd_aOA8z4AiRJLQ6gu0GQ
JUHTUM B
Nissan Navara sõitis maanteel ja temale sõitis maantee poole suure kaldega kõrvalteelt ette
jalgrattur trikirattal, millel puudusid pidurid ja nõutavad helkurid ning valgustusseadmed. Jalgrattur
oli 15-aastane poiss, kes õppis 9 klassis. Kiirabi toimetas raskes seisus (pea- ja jalavigastusega)
jalgratturi haiglasse. Haiglas tuvastati jalgratturil esialgselt peatraumana ajuverejooks. Jalgrattur jäeti
haiglaravile. Jalgrattur ei kasutanud kaitsekiivrit, kiiver oli õnnetuse hetkel kinnitatud rihma pidi
seljakoti külge. Neli päeva hiljem suri jalgrattur õnnetuses saadud vigastustesse haiglas.
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Tegevuse eesmärk:
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Situatsiooni kirjelduse ja arutelu abil suunatakse õpilasi ennast, oma tegevust ja oma
hoiakuid analüüsima ning mõistma liiklusreeglite vajalikkust.
Grupivestluses arendavad õpilased esinemis- ja eneseväljendusoskust, õpilased saavad
teadmisi üksteiselt õppides.
Mõttekaardi tegemine arendab väljendusoskust, täpsust ja loovust.
Arutlev kirjand arendab õpilase analüüsi- ja eneseväljendusoskust, samuti oskust kriitiliselt
hinnata ja sihipäraselt kasutada meedias pakutavat teavet.
Suunatakse õpilast märkama riske ja ohte, mis võivad kaasneda liigeldes jalgrattaga.

Läbiviimiseks kuluv aeg: 4 x 45 minutit
Vanuseaste: 8.-9. klass
Õppetegevused:
1. Tunni alguses vestlus, kus õpilased saavad rääkida enda kui jalgratturi kogemustest liikluses.
Vestluse alustamiseks suunavad küsimused:
- Kas Sul on jalgratturina liikluses tekkinud ohtlikke olukordi?
- Millele peaks jalgrattur tähelepanu pöörama kui ületab maanteed või raudteed?
Milliseid reegleid, seadusi tuleb järgida?
- Milliste vahenditega saab rattur ennast teistele liiklejatele nähtavaks teha?
2. Juhtumiga seotud fotode vaatamine. Õpilased ütlevad, mis on juhtunud, mida nad näevad.
Toimub arutelu.
Aruteluks suunavad küsimused/teemad:
- Kuidas oleks saanud õnnetust ära hoida?
- Mis oleks jalgrattur saanud teha teisiti?
- Kas vedurijuht oleks saanud teha midagi teisiti?
- Kui kiiresti saab rong pidama?
3. Videoklipid: www.liikluskasvatus.ee või http://bit.ly/2htrv5U
4. Tööleht paaristööna (jalgrattavarustus, liiklusreeglid, liiklusohutus) “Kuidas vastad?”
(vt Lisa 1)
5. Situatsioonipõhiste juhtumite lugemine või kuulamine. Sik-sak meetod. (vt Lisa 2)
6. Klassiga arutlemine töölehtedest (grupivestlus) ja mõttekaardi koostamine (rühmatöö)
Õpilased väljendavad ja põhjendavad, kui tarvis, siis kaitsevad oma arvamust.
7. Arutelu, mille käigus saavad õpilased kaaslastelt mõtteid ja ideid, võimalus täiendada oma
mõttekaarti.
8. Mõttekaardi põhjal plakati koostamine. Teema: Jalgrattur ja liiklusohutus
9. Arutleva kirjandi kirjutamine
Teemad:
Kuidas käitun jalgratturina liikluses?
Jalgrattaga liikluses
Käitumine liikluses jalgrattaga sõites (milliseid ohutusnõudeid ja – reegleid tuleb jalgratturil
liikluses järgida? Miks on need nõuded vajalikud?)
Miks juhtub jalgratturitega palju õnnetusi? Kuidas saaks neid õnnetusi ära hoida?

102

LT „Tervis ja ohutus“ õpetajaraamat III kooliastmele
Õpitulemused:
 õpilane oskab keskenduda õpiülesannete täitmisele, oskab suunamise kaasabil kasutada
eakohaseid õpivõtteid (sealhulgas paaris- ja rühmatöövõtteid)
 õpilane kirjeldab jalgratturitega juhtunud õnnetuste peamisi põhjusi
 õpilane oskab märgata, ennetada ja kirjeldada võimalikke ohtlikke olukordi liiklejana
 õpilane oskab analüüsida enda ja teiste käitumist liikluses
 õpilane väärtustab turvalist ja ohutut käitumist
 õpilane teab nõudeid jalgratturile ja tunneb liiklusreegleid
 õpilane teab, milline on sõidukorras jalgratas
 õpilane analüüsib riskikäitumist mõjutavaid tegureid ja mõju inimese tervisele (kiiver)
 õpilane oskab oma arvamust väljendada, põhjendada ja kaitsta
 õpilane tunneb kirjutamise protsesse ning kohandab neid oma eesmärkidele
 õpilane oskab eesmärgipäraselt kirjutada kirjandit, vormistab teksti keeleliselt õigesti ja
korrektselt
 teab esmaseid elupäästva esmaabi võtteid
Õpilane põhjendab turva- ja ohutust suurendavate vahendite (turvavöö, kiiver, peatugi ja helkur)
vajalikkust ja kasutab neid igapäevases tegevuses erinevates liikluskeskkondades.






Põhjendab ja analüüsib turvavarustuse (turvavöö, kiiver, peatugi) ja helkuri kasutamise
vajalikkust ja erisusi nt raudteel;
Teab seadusega kehtestatud reegleid sõiduvahenditele (tuled, pidurid, helkurid, signaal jms).
Kannab kergliiklejana halva nähtavuse korral või pimeda ajal liigeldes õigesti kinnitatud
helkurit või muud valgusallikat; kasutab kergliiklejana läbi aasta erinevaid enda nähtavaks
tegemise ja keskkonnast eristumise viise (riietus).
Kasutab jalgratturina ja pisimopeedijuhina kiivrit õigesti.

Õpilane jälgib ja analüüsib enda ning kaaslaste käitumist ohutuse seisukohast, eristab ohtlikku
liikluskäitumist (sh tegelemine kõrvaliste tegevustega) ohutust liikluskäitumisest, ning peab
ohutut käitumist oluliseks






Jälgib ja analüüsib enda ja teiste käitumist liikluses erinevates liikluskeskkondades.
Viib läbi uurimuse või teavitustegevuse ohutu käitumise propageerimiseks klassis või koolis.
Analüüsib võimalikke ohtlikke situatsioone erinevates liikluskeskkondades (maantee,
raudtee) ja erinevates liikleja rollides.
Toob välja jalakäijate, jalgratturite ja pisimopeedijuhtidega juhtunud õnnetuste peamised
põhjused, sh raudteeohutuse aspektist (loob põhjus – tagajärg seoseid väärkäitumise puhul).
Saab aru, et ohutu käitumine liikluses aitab vältida õnnetusi, valikute korral eelistab käituda
ohutult ning teeb soovitusi ohtudest hoidumiseks.

Õpilane käitub ohutult arvestades kaasliiklejate ja ilmastikutingimustega/ keskkonnast tulenevate
ohtudega (liiklemine märjal, lumisel ja libedal teel ning valge ja pimeda ajal), vajadusel sekkub
teiste ohutuse tagamiseks



Selgitab, millistest teguritest sõltub sõiduki peatumisteekond.
Teab sõiduki peatumisteekonna pikkust linna- ja maanteekiirusel kuival ja märjal teel.
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Leiab võimalusi ohtude vältimiseks erinevates ilmastiku tingimustes.

Õpilane tunneb liiklusreegleid ja –märke oma erinevatest liikleja rollidest lähtudes (nt jalakäija,
jalgrattur, pisimopeedi- ja sõidukijuht, kaassõitja autos ja ühistranspordis) ning järgib
liiklusreegleid erinevates liikluskeskkondades



Tunneb liiklusreegleid ja –märke oma erinevatest liikleja rollidest lähtudes, sh raudteega
seotuid.
Järgib liiklusreegleid ning käitub liikluses ohutult, teisi liiklejaid arvestades.

Hindamine:
 Õpetaja hindab vaatluse teel töölehtede täitmist ja arutelus osalemist
 Plakati puhul annab õpetaja tagasisidet tehtud töö(de) esteetilisusele, ohtude kirjelduse
olemasolule ja täpsusele, keelelisele korrektsusele, innovaatilistele lahendustele.
 Arutleva kirjandi puhul hindab õpetaja asjakohasust, keelelist korrektsust, loomingulisust,
originaalsust, faktipõhisust.
Lisamaterjal teema käsitlemiseks:
https://www.youtube.com/channel/UC4Hd_aOA8z4AiRJLQ6gu0GQ
LISA 1
Tööleht “Kuidas vastad?”
A ütleb: “Kiivri kandmine on mõttetu ega pole moes, nagunii minuga midagi ei juhtu. “
Mida vastab O ? Pange kirja mitu erinevat lahendust.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A ütleb “ Ma ei julge kiivrit kanda, teised peavad mind nohikuks “
Mida vastab O ? Pange kirja mitu erinevat lahendust.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A ütleb: “Rattaga sõites on mõnus klappidega muusikat kuulata, keegi ei sega .”
Mida vastab O ? Pange kirja mitu erinevat lahendust.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A ütleb: “Trikirattal ei pea olema turvavarustust, nagunii kukkudes tulevad helkurid ära.”
Mida vastab O ? Pange kirja mitu erinevat lahendust.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

104

LT „Tervis ja ohutus“ õpetajaraamat III kooliastmele

A ütleb: “Autod peavad jalgratturile sõidutee ületamisel eesõiguse andma, seega võime kihutada igal
pool”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LISA 2
MOSAIIK
(levinud ka nime all “Sik-sak”)
Eesmärk: Suurendada koosõppimise ja koostöövõimalusi, lühikese ajaga läbi töötada suur hulk
materjali, luua teemas tervik.
Käik:
1. Moodustada kodugrupid sellise arvu õppijatega, kui palju on erinevaid teemasid (nt 5 teemat).
Jagada õpilaste arv 5-ga, saame kodugruppide arvu. 20.5=4. Kodugruppe on 4. Iga liige saab ühe
värviga sedeli, kus on peal üks number 1-5-ni. (See on üks grupeerimise näide, iga õpetaja saab
kasutada talle sobivat viisi)





Kollased
Sinised
Punased
Rohelised

5 liiget
5 liiget
5 liiget
5 liiget

Kodugrupis õpilased arutavad ja häälestuvad, mida nad sellest teemast arvavad, mida võiks veel
teada, mis on selles teemas huvipakkuvat, mis kahtlast jne.
2. Moodustatakse uued ehk õpigrupid ehk ekspertgrupid numbrite järgi. Töö käik ekspertgruppides:
I : Lugege tekst läbi ja arutage omavahel, kuidas te sellest aru saate. Arutage mõisteid ja sõnu. Looge
või otsige neile tähendused, mis sobivad konteksti.
II : Leidke üheskoos näiteid ja arutage, kuidas seda kodugrupis tutvustada. Milliste skeemide,
jooniste, näidete abil?
3. Kodugrupid kogunevad uuesti, iga liige (ekspertgrupi esindaja) tutvustab oma osa tekstist või
teemast. Vajadusel kujundatakse ühine plakat ja/või esitatakse avalikult selle grupi põhiline
arusaam, mõte, idee, nägemus.
4. Võib lõppeda individuaalse reflektsiooniülesandega. Näiteks kirjutada:
 mis on need 1-3 asja, mida ma teada sain,
 1-3 asja, mida teadsin juba ja mida ma arvan nendest asjadest,
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1-3 asja, mida tahan veel uurida, katsetada, infot juurde otsida, kellegagi arutada; millal, kus,
kelle/mille toel ma seda teen.

Soovitav on gruppidele anda tegevusjuhiseid ka kirjalikult

Joobes ja juhtimisõiguseta juht autoroolis (autorid Ülle Närska ja Ulve Pedastik)
Õnnetus juhtus külavaheteel. Sõiduautot Audi juhtinud mees kaotas suure kiiruse tõttu lauges kurvis
juhitavuse ning sõitis paremale teelt välja vastu puud. Õnnetuse hetkel viibis sõidukis neli inimest,
kaks tagaistmel istunud 15-aastast tüdrukut ning kaks 23-aastast meest. Kõik sõidukis olnud
hukkusid sündmuskohal.
Juhtimisõiguseta sõiduki juht ei kasutanud turvavarustust ning tunnistajate sõnul oli tarvitanud
alkoholi. Teised 3 kaasreisijat olid kinnitatud turvavöödega.
Sündmuskoha lähedal sõiduteel on näha tugevaid pidurdusjälgi, mis annab alust arvata, et sõiduki
kiirus võis õnnetuse hetkel olla lubatust oluliselt suurem.
Sõidutee kate, iseloomustus ja selle seisund: sirge metsavaheline teelõik, millele järgneb lauge
vasakkurv. Sõidutee on asfaltkattega, tasane, kahesuunaline, mõlemas sõidusuunas üks sõidurida.
Lubatud sõidukiirus 90 km/h.
Ilmastik: valge aeg.
Karistusregistri andmetel on sõiduki juhti kohtu poolt karistatud neljal korral. Kriminaalhoolduse all
oli noormees olnud alates 2012. Aastast.
Politsei karistas teda samal aastal selle eest, et oli juhtinud sõidukit alkoholi piirmäära ületavas
seisundis (tema väljahingatavas õhus oli alkoholi 0,25 kuni 0,75 mg/l). Karistuseks võeti temalt auto
juhtimise õigus pooleks aastaks.
2012. aasta detsembris mõistis Tartu maakohus juhi süüdi sõiduki joobes juhtimises. Nimelt oli ta
nädal aega pärast eelmise karistuse jõustumist juhtinud autot Volkswagen Golf Tartus enam kui 1,5promillises joobes. Kohus mõistis talle selle eest kolm kuud vangistust, liites sellele veidi enam kui
kaheksa kuud kandmata karistust eelmiste kuritegude eest. Samuti võeti temalt kohtuotsusega ära
juhtimisõigus neljaks kuuks.
2014. aastal vabastas Tartu maakohus juhi ennetähtaegselt vanglast, ta jõudis ära kanda veidi enam
kui poole mõistetud karistusest.
Eelnevad rikkumised:
2012. aasta mais karistati teda turvavööta sõitmise eest rahatrahviga, lisaks toimus veel üks
rikkumine, mille eest karistati teda rahatrahviga. Nädal aega hiljem karistati teda avalikus kohas
alkoholi joomise eest rahatrahviga. Ligi kaks nädalat pärast seda karistati teda vastassuunavööndis
sõitmise eest rahatrahviga.
2011. aasta alguses karistas politsei teda rahatrahviga, sest ta sõitis autoga, mis ei olnud läbinud
tehnoülevaatust. Sama aasta aprillis karistati teda liiklusõnnetuse põhjustamises, millega kaasnes
tervisekahjustus või varaline kahju ning alkoholi tarvitanuna auto juhtimises, karistuseks määrati
talle rahatrahv.
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Tegevuste eesmärk:
 Situatsioonikirjelduse ja arutelu abil suunatakse õpilasi ennast ja oma hoiakuid analüüsima
ning mõistma liiklusreeglite järgimise vajalikkust.
 Ohuolukordades oskavad õpilased käituda ennastkehtestavalt ja ei istu liiklusvahendisse,
mille juht on joobeseisundis
 Loovülesanded arendavad õpilaste analüüsioskust ja loovust.
 Panna õpilast mõtlema võimalike tagajärgede üle liikluses rolli- ja situatsioonimängude
vahendusel
 Rolli- ja situatsioonimängud arendavad lapse empaatiavõimet, loovust, õpilane oskab
esineda/käituda kellegi teisena (vaatepunktide vahetus)
 Suurendada õpilaste koosõppimise ja koostöövõimalusi
 Kirjandi kirjutamine alustekstile viidates arendab eneseväljendusoskust
Läbiviimiseks kuluv aeg: 4x45 min
Vanuseaste:

8.-9.klass

Õppetegevused:
1. Juhtumiga seotud fotode vaatamine. Küsida, milliseid tundeid ja meeleolu need tekitavad.
2. Videoklipp:
http://bit.ly/2hvwd02
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Enne video vaatamist jagada õpilastele sedelid, kuhu nad saavad kirjutada meeleolu ja tundeid
väljendavaid sõnu. Sedelid kogutakse kokku ja pannakse seinale/tahvlile.
3. Teemakohase teksti kuulamine.
4. Toimub arutelu rühmades teemal, miks liiklusõnnetus juhtus ja mõttepuu koostamine.
Mõttepuule saavad õpilased kirjutada/märkida erinevaid tundeid, meeleolusid, õnnetusega seotud
põhjusi. Õpilased töötavad rühmades 20 minutit ja siis jagavad rühmad oma arutelu tulemusi ja
tutvustavad mõttepuid, mis on tehtud A2 paberile. Rühmad tutvustavad oma mõttepuid klassi ees
kaasõpilastele.
5. Kokkuvõtteks arutletakse ühiselt, miks on vaja liiklusreeglitest kinni pidada ja kui oluline on
liiklusohutus. Püüda arutleda võimalike põhjuste üle, miks noored autosse istusid.
6. Vastastikuse õpetamise meetod. Õpilastele jagatakse rollid, kus nad kehastuvad juhtumiga seotud
tegelasteks (nii otseselt kui ka kaudselt seotud – tüdrukud, poisid, lapsevanemad, politseinik,
ajakirjanik) ja jutustavad ning analüüsivad juhtunut läbi enda poolt valitud tegelaskuju. ( Miks ma
istusin autosse, mille juht oli joobes? Miks ma istusin joobes olekus autorooli? Miks minu laps/ noor
istus autosse, mille juht oli joobes?).
Rolli- ja situatsioonimängud arendavad ka õpilase empaatiavõimet, lastes ühes ja samas olukorras
proovida eri rolle mängida ning otsida lahendusi tervise ja ohutuse olulistele probleemidele.
Rolli lahtimõtestamine jääb koduseks ülesandeks. Võimalus otsida lisamaterjali sarnaste juhtumite
kohta.
7. Õpilased esitavad oma tegelase loo. Kaasõpilased saavad hindamislehed, kus nad saavad anda
hinnangu kaaslaste esinemisele (selge hääl, suhtlemine kaaslastega, kas tekst on arusaadav ja
jälgitav, püsimine rollis ja teemas, ennastkehtestava käitumise jälgimine jne).
LISA
TÖÖLEHT hindamise kohta
1. Arutlev kirjand
Kui ma saaksin teise võimaluse?
Liiklusreeglid – kas alati täitmiseks?
Noored, meelemürgid ja liiklusohutus
Miks rikutakse liiklusreegleid?
Miks ma istusin autosse, mille juht oli joobes?
Riskikäitumisega seotud olukorrad liikluses
2. Kokkuvõte
Kõigi tegevuste kokkuvõttes püütakse leida vastused küsimustele:
mida uut õppisin nende tegevuste käigus
kuidas saan ennetada ohtlikesse olukordadesse sattumist
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Õpitulemused:









õpilane oskab ja julgeb käituda ennastkehtestavalt
õpilane väärtustab ohutut käitumist ja turvalisust
õpilane teab liiklusreegleid
õpilane analüüsib enda ja kaaslaste käitumist liikluses
õpilane oskab sõnastada soovitusi ohutuks käitumiseks liikluses, propageerib ohutut
käitumist klassis ja koolis
õpilane oskab märgata ja kirjeldada ohtlikke situatsioone liikluses
õpilane oskab keskenduda 110ositsionee täitmisele, oskab kasutada eakohaseid õpivõtteid
olenevat 110ositsionee iseärasusest
õpilane oskab ja julgeb suuliselt esineda ning kehastuda rollimängus

Hindamine:
1. Õpetaja hindab õpilaste arutlus-, argumenteerimis- ja järelduste tegemise oskust
arutelutulemuste põhjal
2. Kaasõpilased saavad hinnata oma rühmakaaslase osalemist vastavalt sellele, kas rühmaliige
täitis oma rolli hästi, osales aktiivselt, arvestas teiste ettepanekutega, tegi neid ise ja oli
toetav rühmakaaslaste vastu
3. Rollimängu puhul annavad nii õpetaja kui ka õpilased tagasiside sellele, kuidas õpilased
esitasid oma rolli, mõtlesid kaasa, esitasid omapoolseid mõtteid, olid tõetruud
4. Arutleva kirjandi puhul hindab õpetaja viitamist teabeallikatele ja alustekstidele, isikliku
seisukoha väljatoomist probleemi kohta ja selle põhjendamist.

8.12. Toitumine ja liikumine
Igapäevase toitumise ja liikumise jälgimine

-

-

Arutelu klassis tasakaalustatud ja mitmekülgse toitumise üle ning liikumise põhimõtete
tutvustus.
Oma igapäevase toitumise ja liikumise jälgimine ja planeerimine toitumisprogrammi
http://tap.nutridata.ee/ abil.
o Kasutades energiasoovituse kalkulaatorit arvuta välja, kui palju energiat peaks
toidust keskmiselt saama väga suure füüsilise koormusega tööd tegev inimene
võrrelduna peamiselt istuvat tööd tegevatega.
o Kuidas muutub energiahulk vanusega? Millised on erinevused meeste ja naiste
energiavajaduse vahel? Kuidas muutub energiavajadus, kui suurendada
kodutööde, trenni vm liikumise osakaalu?
o Arvuta välja enda päevane energiasoovitus vastavalt oma soole, vanusele,
pikkusele kaalule ja liikumisele.
Jälgi nädala jooksul, mida sööd ja kui palju liigud ning sisesta need andmed
toitumisprogrammi http://tap.nutridata.ee/. Analüüsi, milline on valkude, süsivesikute
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-

-

ja rasvade osakaal ning vitamiinide ja mineraalainete sisaldus sinu toidus. Kas programm
soovitab sul midagi muuta? Mida peaksid edaspidi rohkem/vähem tarbima, et toitumine
oleks tasakaalustatum? Kas sa peaksid midagi muutma oma liikumisharjumustes?
Uuri programmi http://tap.nutridata.ee/ abil välja, millised toiduained sisaldavad kõige
enam: a) kaltsiumit, b) küllastumata rasvhappeid, b) C-vitamiini, d) ... . Koosta nimekiri
5-7 toiduallikast, mis on vastava vitamiini/mineraalaine vm poolest rikkalik ja mis sulle
ühtlasi ka maitsevad.
Koosta enda praegust päevast energiakasutust arvestades üheks päevaks
ideaalilähedane toitumise ja liikumise kava, mille juures oleksid arvestatud nii toidu
tasakaalustatus ja mitmekülgsus (lisaks energiasisaldusele) kui ka vajalik päevane
liikumine. Kava koostades arvesta, et see oleks sinu jaoks realistlik, vali välja enda jaoks
kõige maitsvamad toidu(aine)d ning sulle kõige meeldivamad ja võimalikud liikumise
võimalused. Leia internetist või kokaraamatust maitsvad toidud, mis sisaldaksid
kavandatud kasulikke toitaineid ja kooskõlasta vanematega vajalike toiduainete
ostmine. Järgi koostatud kava 1 päev väga täpselt, selleks valmista kodus retsepti järgi
(või enda oskuse) järgi vastavad toidud ning liigu piisavalt (vastavalt kavale). Pea antud
päeval päevikut ning märgi üles kõik tundmused ning toitumist ja liikumist puudutavad
mõtted, mis sind valdasid (nt toit oli väga maitsev või selline pikk jalutuskäik oli üksi igav
jms). Anna hinnang, kui raske või kerge oli selliselt päeva toitumist ning liikumist järgida.
Pane poetsheki alusel kirja, mis läks maksma sinu päevane toit ning liikumise harrastus
(kui kasutasid selleks tasulist võimalust). Leia 3 alternatiivset ja võimalusel ka odavamat,
kuid sulle samuti meeldivat viisi tervisliku toidu valmistamiseks ning piisavalt liikumiseks.

8.13. Hädaabikõne, abi otsimine ja leidmine
112 ülesanded (autor Edvi Freiberg)
1. Kell 19,2 helises päästekorraldaja laual telefon.
Päästekorraldaja: „Häirekeskus, tere! Mis teil juhtus?“
Helistaja: „Meil on sõiduauto Mazda2 ja see läks põlema“
Päästekorraldaja: „Kas inimesed on autost väljas?“
Helistaja: „Jah, oleme kahekesi naisega ja saime välja.“
Päästekorraldaja: „Öelge täpsemalt, kus te asute“
Helistaja: „Meie GPS koordinaadid on N 29°2’ ja E 24°26’. Kas leidsite meie täpse koha?“
Päästekorraldaja: „Jaa“ ning salvestas kell 19:54 andmed SOS-programmi. „Abi hakkab teie
poole sõitma, aga mina küsin veel….“
Mitu sekundit peale kõne sissetulekut edastas päästekorraldaja autopõlengu andmed Häirekeskuse
logistikule päästjatele väljasõidukorralduse andmiseks. Kus täpselt toimus autopõleng?
Eeldame, et kõik sündmuskohale kõige lähemad päästeautod oli õnnetuse hetkel vabad ja asusid
garaažis. Milline päästeauto jõudis kõige enne õnnetuspaigale? Vaata komandode kaarti
https://www.rescue.ee/et/kodanikule/komandodekaart/
Vastus: Päästekorraldaja tegi esimese salvestuse 42 sekundit peale kõne sissetulekut (andmeid on
vaja teisendada). Auto põles Tallinn-Pärnu maanteel Varbola teeristis.
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2. Õnnetuse asukoha võimalikult kiireks ja täpseks väljaselgitamiseks oleks hea edastada
päästekorraldajale asukoha GPS-koordinaadid. Käi läbi oma koolitee ja määra kõigi sõidutee
ületamiste GPS-koordinaadid. Võrdle saadud andmeid klassikaaslaste mõõtmistulemustega
Vastus: Kõikide nutitelefonide korral ei ole aga võimalik enne vastava äpi allalaadimist asukoha GPS
koorinaate välja võtta. Selgita välja, kas Sinu nutitelefonist on võimalik koheselt GPS-koordinaadid
välja võtta. Kui ei ole, siis lae internetist alla Sinu telefonile vastav äpp.
3. Häirekeskuse päästekorraldaja võttis vastu 112-kõne ning sisestas helistajalt saadud info
põhjal hädaabiteadete menetlemise SOS-programmi järgmised andmed: Tulekahju
kahekorruselises elumajas asukohaga Kirdalu küla, hoone koordinaadid X= 6567527.6 ja Y=
540334.1. Inimesi võib olla hoones sees. Päästekorraldaja tegi esmase vahesalvestuse ning
info jõudis Häirekeskuse logistiku arvutiekraanile abi väljasaatmiseks.
Kes jõuab kõige varem sündmuskohale, kui kõik sõitjad järgivad liikluseeskirju?
Saku 92 (kiirabi)

X 6575123.7

Y 538696.4

Saku 93 (kiirabi)

X 6575123.7

Y 538696.4

Ida-Harju 51 (juhtimisauto)

X 6588853.0

Y 543371.0

Kohila 11 (Põhiauto)

X 6558673.0

Y 543358.0

Assaku 11 (Põhiauto)

X 6582072.0

Y 548655.0

Keila 11 (Põhiauto)

X 6574690.0

Y 524804.0

Saku 32 (Vabatahtlik põhiauto) X 6575126.7

Y 538676.9

Hüüru 32 (Vabatahtlik põhiauto)

X 6582358.0

Keila 21 (Paakauto)

X 6574690.0

Y 524804.0

Lilleküla (Paakauto)

X 6588461.0

Y 540603.0

Lilleküla 42 (tõstukauto)

Y 530514.0

X 6588457.56 Y 540585.25
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Vastus: Kõige varem jõuavad kohale Saku kiirabi (sõiduaeg 15 min) ja Kohila põhiauto (sõiduaeg 17
min).
4. Tabelis on ühe novembrikuu tavalise tööpäeva 112-le helistatud kõnede arvud tundide
kaupa. Mitu kõnet helistati tollel päeval hädaabinumbrile 112? Koosta koordinaatteljestikus
kõnede tunnigraafik. Mõtle ja paku välja põhjendusi, miks 112-le helistatud kõnede jaotus
tunniti on just selline.

00:00 – 01:00
01:00 – 02:00
02:00 – 03:00
03:00 – 04:00
04:00 – 05:00
05:00 – 06:00
06:00 – 07:00
07:00 – 08:00
08:00 – 09:00
09:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00

Kokku
134
127
93
69
82
66
60
59
95
102
140
165
143
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13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 16:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00
19:00 – 20:00
20:00 – 21:00
21:00 – 22:00
22:00 – 23:00
23:00 – 00:00

173
197
172
188
187
176
183
177
163
130
123

Vastus: 24 tunni jooksul helistati hädaabinumbrile 112 kokku 3204 kõnet. Kõnede jaotus tunniti
sõltub inimeste igapäevastest tegevustest antud tundidel. Hommikul hakkab kõnekoormus tõusma
just kiirabi kutsumise tõttu ja ka avastatakse, et öösel on midagi varastatud. Kõnekoormuse uus tõus
algab pealelõunal, kui on selgunud, et tervis ikka paremaks ei lähe ja ka perearstile enam ei jõua.
Pealelõunal suureneb ka liikluskoormus ning sagenevad liiklusõnnetused. Õhtul on suurem koormus
kiirabil, sest arstid enam vastu ei võta ja ka politseil on pimeduse saabudes rohkem väljakutseid sest
peod hakkavad hoogu koguma. Kõnekoormus langeb peale ööklubide ja baaride sulgemist.
5. 1. Jaanuaril 2016. Aastal registreeriti Häirekeskuse andmebaasis 2031 sellist juhtumit, kuhu
vajati appi päästjaid, politseid või kiirabi. Ühe tavapärase nädalavahetuse ööpäevaga
võrreldes oli juhtumite arv, kuhu vajati appi päästjaid, kiirabi või politseid 36% suurem. Kui
palju on keskmiselt tavalisel nädalavahetusel sündmuseid, kuhu vajatakse appi päästjaid,
kiirabi või politseid?
Vastus: Tavapärasel nädalavahetuse ööpäeval on abivajavate juhtumite arv keskmiselt 1491.
6. Merle sõitis koos isa, ema ja vennaga suvel automatkale. Nad alustasid sõitu Tallinnast
laevaga Helsingisse ning sealt juba autoga läbi Soome ja Rootsi Norrasse. Tagasiteel ei tulnud
nad Helsingist laevaga Tallinnasse, vaid sõitsid läbi Peterburi autoga. Kui neil oleks reisil
juhtunud õnnetus, kas nad oleksid saanud kõigis külastatud maades kutsuda kiirabi, päästet
ja politseid hädaabinumbrilt 112?
Vastus: Venemaa ja Norra ei ole Euroopa Liidu riigid ja seal ei kehti Eestis hästituntud
hädaabinumber 112. 112-lt ei saa abi kutsuda Venemaal. Norras saab 112-lt appi kutsuda vaid
politseid. Lisainfot 112-le helistamise kohta Euroopas vaata https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/112-your-country
7. Peeter mängib hokit ja nad läksid võistlustele Kiievisse. Jalutades Kiievi vanalinnas nägid
Peeter ja Madis, kuidas üks vanainimene kukkus ja väänas jala nii välja, et jalale toetuda
enam ei saanud. Peeter võttis koheselt telefoni ja helistas 112, kuid ühendust
häirekeskusega ei saanud. Mis riigis toimusid võistlused? Kas Peeter helistas õigele
hädaabinumbrile?
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Vastus: Võistlused toimusid Ukrainas. Ukraina ei ole Euroopa Liidu liige ning seal ei tööta Euroopa
ühtne hädaabinumber 112. Lisainfot abi kutsumiseks välismaal saab Eesti Välisministeeriumi
kodulehelt http://www.vm.ee/et/riigid/reisiinfo

Hädaabikõne tuletõrje kutsumiseks (autor Edvi Freiberg)
112-le helistatud hädaabikõne võtab vastu Häirekeskuse päästekorraldaja (edaspidi PK) ning
õnnetusest annab teada 12-aastane poiss (edaspidi H).
Õppetegevus: Esitage hädaabikutse dialoogina, kus üks õpilane mängib rahulikku ja kindlust
sisendavat päästekorraldajat ning teine õpilane poissi, kes on äkki avastanud, et tema kodu põleb.
PK: „Häirekeskus kuuleb, mis teil juhtus?“.
Küsimusele ei tule vastust, aga taustal on kuulda nõrka suitsuanduri vilet ning mingit kiiret
tegutsemist, laste erutatud juttu, millest üksikuid sõnu ei ole võimalik eristada.
PK: „Häirekeskus kuuleb, mis teil juhtus?“, küsib päästekorraldaja juba tungivamalt, sest järeldas
taustaks kostvate helide põhjal, et toimunud on õnnetus.
Ka sellele küsimusele ei tule vastust, kuid taustal on kuulda, kuidas täiskasvanu käsib kellelgi riidesse
panna ning kordab veelkord, et pane riidesse, pane rahulikult. Suitsuandur endiselt töötab, kuulda
on selle nõrka heli, riidessepaneku kohmitsemist ning laste nutuseid hääli.
PK: „Häirekeskus kuuleb, mis teil juhtus?“ küsib päästekorraldaja juba päris kõva häälega, et teda
ikka keegi teisel pool telefoni lõpuks kuuleks.
Taustal on kuulda naisterahva häält, kes käsib rahulikult riidesse panna ning laste nutuseid hääli.
Nüüd kostab telefoni juba poisi ütlus, „emme, ma lähen õue“.
Selle lause peale hõikab päästekorraldaja telefoni õige käskivalt „Halloo!“
H: „Kuule, meil on vaja, meil on vaja…, meil läks vist maja põlema, meil kärssab siin kõik. Spordi, ….
Jah Spordi 15“, räägib poiss hingeldades, kiirustades ja nutuselt.
PK: „Rahune, ütle uuesti aadress?“, ütleb päästekorraldaja rahulikult ja kindlalt.
Päästekorraldaja arvutiekraanil on juba olemas helistaja asukoha 115ositsioneerin. Kuna kõne tuleb
mobiililt, siis ei näita programm asukohta punktina ning päästekorraldaja täpsustab asukohta.
H: „15a, ei Spordi 15, valge maja“, tuleb nutune ja kiirustades öeldud vastus.
Saanud aadressi täpsustatud teeb päästekorraldaja helistajale märkamatult vahesalvestuse, millega
edastatakse tulekahju koha andmed logistikule. Logistik annab saadud info põhjal kohe
väljasõidukorralduse päästjatele.
Järgnev dialoog käib kiiresti. Poiss vastab küsimustele kiirustades ja on tunda, et rahulik ta ei ole.
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PK: „Kas see on eramaja“
H: „See on kolmekordne maja“
PK: „Kas see on elumaja?“
H: „Ja see on kolmekordne kortermaja“
PK: „Kas keegi on kannatada saanud?“
H: „Ei ole vist, ma ei tea.“
PK: „Kas inimesed on majas?“
H: „Ja“
PK: „Mitmendal korrusel põleb?“
H: „Kolmandal, ei ma ei tea, teisel.“
PK: „Kas Sa oled majast väljas?“
H: „Ei, me oleme sees, aga me läheme välja“
Nüüd hakkab poiss tasapisi rahulikumalt rääkima. Taustaks kostub mingit tegutsemist ja suitsuanduri
nõrka vilet. Päästekorraldaja täpsustab andmeid ja küsib lisainformatsiooni.
PK: „Ära kõnet veel katkesta. Kas Sa tead, millest see põlema läks?“
H: „Ei tea“
PK: „Kas sa näed leeki või tossu?“
H: „Ei näe leeki. Näen tossu.“
PK: „Kas suitsuandur majas töötab?“
H: „Ja töötab“
PK: „Kas see maja on 15a või 15?
Aadressi täpsustus on väga tähtis, sest kõne alguses ütles helistaja mitu erinevat majanumbrit.
H: „15a.“
PK: „Õige on 15a ja valge maja“
H: „Ja valge maja“
PK: „Kas te olete nüüd majast väljas?
H: „Ja me just läheme.“
PK: „Kas inimesed tulevad majast välja?“
H: „Ja.“
PK: „Kas suitsu tuleb kellegi teise korterist?“
Sellele küsimusele vastust ei tule. Kõne taustal on kuulda suitsuanduri vilet juba tugevamalt ning
taustal on kuulda inimeste jutt, millest siiski üksikuid sõnu ei erista. Telefonisse puhub tuul, millest
saab järeldada, et helistaja on jõudnud õue.
PK: „Halloo, Kas Sa kuuled mind? Kas teie olete nüüd majast väljas ja ohtu ei ole?“
H: „Ja, meie oleme väljas“
PK: „Päästjad kohe varsti jõuavad teie majani. Kas Sa täpsemalt ei tea, mis majas põleb? Mitmendal
korrusel põleb?“
H: „Ei tea, teisel, ei vist kolmandal.“
PK: „Mitmendal korrusel Sina elad?“
H: „Kolmandal“
PK: „Kolmandal korrusel on siis tossu, aga kus Sa seda tossu nägid?“
H: „Mingi vanem mees elab seal, ma ei tea, mis ta tegi.“
PK: „Kas vanem mees elab seal, kust tuleb tossu?“
H: „Jah.“
PK: „Kas see mees on ka väljas või on korteris sees?“
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H: „Seal sees.“
PK: „Üks inimene on korteris sees?“
H: „Ja.“
PK: „Aitäh, et teatasid, väga tubli olid! Päästjad on kohal.“
Õppetegevused:
-

Lavasta tekst dialoogina.
Vasta järgmistele küsimustele:
Mitu sekundit peale kõne sissetulekut tegi päästekorraldaja andmete salvestuse ja
edastas info logistikule päästjatele väljasõidukorralduse andmiseks?
Kuidas peaks hädaabikõnet muutma, et päästjad saaksid veelgi varem välja sõita?
Kui kiiresti peavad päästjad tulekahjule välja sõitma?
Miks on vaja saata tulekahju juurde kiirabi?

Lisaülesanded:




Arvad, et Su vend on murdnud jalaluu/saanud mürgistuse/sattunud varguse ohvriks vm.
Kuidas pöördud abi saamiseks sellises olukorras, helistades: a) emale, b) kiirabisse, c)
perearstile.
Koosta sama juhtumi kohta oma hädaabikõne. Kontrolli, et vastad küsimustele:
- Mis juhtus?
- Kus juhtus?
- Kas keegi on viga saanud?
- Mis on minu nimi ja telefoninumber?
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LISA 1. Läbiva teema „Tervis ja ohutus“ lõiming õppeainetega

Järgmised õppeained toetavad ja võimaldavad tervise ja ohutuse teemade8 eesmärkide ja õpitulemuste saavutamist III kooliastmes.
Ainevaldkond/
õppeaine
Eesti keel ja
kirjandus
Eesti keel

Õppeaine teema

Läbiva teema „Tervis ja ohutus“ lõimingut toetavad õppeaine õpitulemused
Õpilane:

Suuline ja kirjalik
suhtlus

Teksti vastuvõtt

1) oskab oma seisukohti väljendada ning sõnastab vajaduse korral eriarvamuse;
2) esitab kuuldu ja loetu põhjal küsimusi, teeb järeldusi ning annab hinnanguid;
3) oskab kuuldu ja loetu nii suulises kui ka kirjalikus vormis kokku võtta;
4) oskab nii suhtlust kui ka teemasid algatada, arendada, tõrjuda ja katkestada;
5) oskab eakohastel teemadel arutleda ja probleemülesandeid lahendada ning osaleb diskussioonides;
6) kasutab asjakohaseid suulise ja kirjaliku suhtlemise tavasid ja võimalusi.
1) tunneb peamisi tekstiliike, nende põhijooni ning kasutamise võimalusi;
2) loeb ja kuulab sihipäraselt, kriitiliselt ning arusaamisega nii oma huvivaldkondade kui ka õpi- ja
elutarbelisi tekste;
3) teab, et teksti väljenduslaad oleneb teksti kasutusvaldkonnast, liigist ja autorist;
4) suudab kasutatud keelevahendite kohta järeldusi teha ning märkab kujundlikkust mõjutusvahendina;
5) seostab omavahel teksti, seda toetavat tabelit, pilti ja heli;
6) oskab tekste võrrelda; osutab, mis tekstis on arusaamatuks jäänud; suudab teksti kohta küsimusi ja
vastuväiteid esitada, arvamust avaldada, teksti vahendada ja kokku võtta, kommenteerida, tõlgendada
ning oma kogemuse ja mõtetega seostada;
7) kasutab omandatud keele- ja tekstimõisteid teksti tõlgendamisel, seoste loomisel ning tekstile
reageerides.

8

Ohutuse teemade all mõeldakse tule- ja veeohutust, plahvatusohtude ennetamist, elanikkonnakaitset (valmisolekut ja reageerimist ohustavatele sündmustele),
liiklusohutust, vägivallaennetust (sh sallivus ja kiusamine), uimastitarvitamise ennetust, digiturvalisust, dokumendikohustust, varavastaste kahjude sh süütegude ennetust,
avalikus kohas käitumist, abi kutsumist hädaabinumbril, ravimiohutust ja mürgistuste ennetust.

118

LT „Tervis ja ohutus“ õpetajaraamat III kooliastmele
Tekstiloome

Õigekeelsus ja
keelehoole

Kirjandus

Lugemine ja
jutustamine
Teksti
tõlgendamine,
analüüs ja
mõistmine

Teksti esitus ja
omalooming

1) leiab tekstiloomeks vajalikku teavet raamatukogust ja internetist, valib kriitiliselt teabeallikaid ning
osundab neid sobivas vormis;
2) tunneb kirjutamiseks ja esinemiseks valmistumise etappe;
3) oskab suuliselt esineda (tervitab, võtab sõna, koostab ning peab lühikese ettekande ja kõne);
4) oskab eesmärgipäraselt kirjutada, eri liiki tekste (referaat, kirjand, kommentaar, arvamusavaldus,
elulugu, avaldus, seletuskiri) korrektselt vormistada ning suuliselt esitada;
5) seostab oma kirjutise ja esinemise sündmuse või toimingu eesmärgiga, vahendab kuuldud ja loetud
tekste sobiva pikkuse ja täpsusega, viidates allikale;
6) põhjendab ning avaldab viisakalt ja asjakohaselt arvamust ja seisukohta sündmuse, nähtuse või teksti
kohta nii suuliselt kui ka kirjalikult;
7) oskab kasutada omandatud keele- ja tekstimõisteid nii tekste luues kui ka seostades.
2) järgib eesti õigekirja aluseid ja põhireegleid, oskab leida õigekirjajuhiseid internetiallikatest ning sõna- ja
käsiraamatutest, kasutab arvuti õigekirjakorrektorit;
3) tuleb eesti kirjakeelega toime tavasuhtluses ja avalikult esinedes ning edasi õppides;
5) teab õpitud tekstiliikide keelelisi erijooni, kasutab tekste koostades tavakohast ülesehitust ning
vormistust;
6) teab suulise ja kirjaliku kõne erijooni ning eristab kirjakeelt kõnekeelest;
3) oskab tutvustada loetud raamatu autorit, sisu, tegelasi, probleeme ja sõnumit ning võrrelda teost mõne
teise teosega;
4) suudab jutustada loetud teosest kokkuvõtvalt, järgides teksti sisu ja kompositsiooni.
1) oskab vastata teksti põhjal fakti-, järeldamis- ja analüüsiküsimustele;
2) kasutab esitatud väidete tõestamiseks tekstinäiteid ning tsitaate;
3) kirjeldab teoses kujutatud tegevusaega ja –kohta, määrab teose olulisemad sündmused ning arutleb
põhjuse-tagajärje seoste üle;
5) arutleb kirjandusliku tervikteksti või katkendi põhjal teksti teema, põhisündmuste, tegelaste, nende
probleemide ja väärtushoiakute üle, avaldab ja põhjendab oma arvamust, valides sobivaid näiteid nii
tekstist kui ka igapäevaelust;
6) leiab teksti kesksed mõtted, sõnastab loetud teose teema, probleemi ja peamõtte ning kirjutab teksti
põhjal kokkuvõtte;
7) otsib teavet tundmatute sõnade kohta ning teeb endale selgeks nende tähenduse;
3) kirjutab tervikliku sisu ja ladusa sõnastusega kirjeldava (tegelase iseloomustus või miljöökirjeldus) või
jutustava (muinasjutt või muistend) teksti;
4) kirjutab kirjandusteose põhjal arutluselementidega kirjandi, väljendades oma seisukohti alusteksti
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Vene keel

Kuulamine

Suuline kõne

Lugemine

Kirjutamine

Teksti
mõtestamine,
analüüs ja
interpretatsioon,
kujundlik
mõtlemine
Loominguline
tegevus ja
esinemine

näidete põhjal ning jälgides, et tekst oleks arusaadav, stiil sobiv, vormistus ja õigekiri korrektsed.
2) mõistab kuulatava teksti sisu, määrab teksti teema ja põhilise mõtte;
3) eristab vormilt (monoloog, dialoog, polüloog), kõnetüübilt (puhtad ja segatüübid) ning žanrilt (intervjuu,
diskussioon, teadaanne) erinevaid suulisi tekste;
4) eristab kuuldu põhjal peamist infot, probleemi ja olulisi seisukohti;
1) jutustab lähteteksti kokkuvõtvalt ümber;
2) formuleerib probleemi, väljendab ja argumenteerib oma arvamust, teeb järeldusi;
3) arutleb mitmesugustel teemadel, väljendab ja põhjendab oma arvamust;
4) loob suulist teksti monoloogi ja dialoogi vormis, võttes arvesse olukorda ja adressaadi eripära ning
kasutades sobivaid keelevahendeid;
5) väljendab end suuliselt suhtlusolukorda arvestades, valdab kõnekultuuri;
6) avab eri stiilis ja žanris tekstide sisu, selgitab tarbetekstidest saadud infot;
7) esineb lühiettekandega kirjakeele norme järgides.
1) loeb ja analüüsib erinevaid tekste;
2) eristab lugedes fakti ja arvamust ning peamist ja teisejärgulist infot;
3) mõistab tarbetekstide otstarvet, suhtub infosse kriitiliselt;
4) loeb keerukaid tabeleid, diagramme, skeeme ja tinglikke tähiseid ning kasutab neid oma teksti
koostades;
5) hangib teavet erinevatest kirjalikest allikatest.
2) formuleerib probleemi kirjalikult, väljendab oma arvamust ja argumenteerib seda, teeb järeldusi;
3) kirjutab arutlevat, kirjeldavat ja jutustavat laadi kirjandeid ja loovtöid;
4) koostab lühiettekande, referaadi, projekti ja uurimuse, kasutades tsitaate, viiteid, kirjanduse loetelu;
5) hindab oma tekste koostades kriitiliselt samateemalisi internetis leiduvaid tekste;
1) määrab teose põhiprobleemid ja idee;
2) arutleb klassikaaslastega loetud teose üle, avaldab ja põhjendab oma arvamust;
3) leiab teoste võtmesündmused ja põhjuse-tagajärje seosed;
8) arutleb klassikaaslastega loetud teose üle, avaldab ja põhjendab oma arvamust;

2) kirjutab kirjandusteose põhjal arutleva kirjandi, väljendades oma seisukohti ja põhjendades neid
näidetega alustekstist või igapäevaelust ning pidades silmas teksti sisu arusaadavust, korrektset vormistust
ja õigekirjanõudeid;
4) koostab intervjuu;
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Loodusained
Loodusõpetus

Inimene uurib
loodust
Ainete ja kehade
mitmekesisus

Loodusnähtused

Elusa ja eluta
looduse seosed

Bioloogia

Bioloogia
uurimisvaldkond
Selgroogsete
loomade tunnused
Selgroogsete
loomade aine- ja
energiavahetus
Taimede tunnused
ja eluprotsessid

2) eristab teaduslikke teadmisi mitteteaduslikest teadmistest;
3) kirjeldab kehade omadusi nii kvalitatiivselt kui ka kvantitatiivselt;
4) mõõdab või määrab keha pikkust, pindala, ruumala, massi;
6) eristab aineid nende omaduste (värvus, tihedus, sulamis- ja keemistemperatuur või soojusjuhtivus)
põhjal;
7) mõistab mudelite tähtsust, valib konkreetse nähtuse selgitamiseks sobiva mudeli;
8) põhjendab aineosakeste vastastikmõjuga tahkiste kuju säilivust ja kõvadust, vedelike voolavust ning
gaaside lenduvust.
1) eristab füüsikalisi, keemilisi ja bioloogilisi nähtusi, selgitab nendevahelisi seoseid;
2) mõõdab keha kiirust ja läbitud teepikkust;
3) toob näiteid liikumise kohta elus- ja eluta looduses;
4) toob näiteid igapäevaelust, kuidas energia muundub või muundatakse ühest liigist teise;
5) liigitab erinevaid materjale soojusjuhtivuse põhjal ning seostab materjalide soojusjuhtivust nende
kasutusaladega; seostab vee olekute muutused erinevate sademetega (vihm, lumi, kaste, udu, härmatis);
6) selgitab fotosünteesi, hingamise ja põlemise näitel, et keemilistes reaktsioonides võib eralduda või
neelduda energiat;
7) selgitab füüsikaliste tegurite (soojus, valgus, niiskus) mõju elusorganismide kasvule ja arengule.
1) kirjeldab elusa ja eluta looduse vahelisi seoseid süsinikuringe näitel;
2) põhjendab energiasäästu vajadust;
3) seostab kohastumisi füüsikaliste ja keemiliste keskkonnatingimustega;
4) esitab ideid materjalide taaskasutamiseks;
5) analüüsib enda tegevuse võimalikku keskkonnamõju, ökoloogilist jalajälge.
1) selgitab bioloogia seost teiste loodusteaduste ja igapäevaeluga ning tehnoloogia arenguga;
2) analüüsib bioloogiateadmiste ja –oskuste vajalikkust erinevates elukutsetes;
3) analüüsib erinevate selgroogsete loomade osa looduses ja inimtegevuses;
4) leiab ning analüüsib infot loomade kaitse, püügi ja jahi kohta;
5) väärtustab selgroogsete loomade kaitsmist.
1) analüüsib aine- ja energiavahetuse erinevate protsesside omavahelisi seoseid ning selgitab nende
avaldumist looduses ja inimese igapäevaelus;
3) selgitab, kuidas on teadmised taimedest vajalikud erinevate elukutsete esindajatele;
8) suhtub taimedesse kui elusorganismidesse vastutustundlikult.
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Seente tunnused ja
eluprotsessid
Mikroorganismide
ehitus ja
eluprotsessid

Ökoloogia ja
keskkonnakaitse

Inimese
elundkonnad

Luud ja lihased

Vereringe

Seedimine ja
eritamine

7) analüüsib seente ning samblike osa looduses ja inimtegevuses ning toob selle kohta näiteid;
8) väärtustab seeni ja samblikke eluslooduse tähtsate osadena.
3) analüüsib ning selgitab bakterite ja algloomade tähtsust looduses ning inimtegevuses;
4) selgitab toidu bakteriaalse riknemise eest kaitsmise viise;
5) hindab kiire paljunemise ja püsieoste moodustumise olulisust bakterite levikul;
6) teab, kuidas vältida inimese sagedasemaid bakter- ja viirushaigusi, ning väärtustab tervislikke eluviise;
7) selgitab mikroorganismidega seotud elukutseid;
8) väärtustab bakterite tähtsust looduses ja inimese elus.
2) selgitab loodusliku tasakaalu kujunemist ökosüsteemides, hindab inimtegevuse positiivset ja negatiivset
mõju populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele ning võimalusi lahendada keskkonnaprobleeme;
3) analüüsib diagrammidel ja tabelites esitatud infot ökoloogiliste tegurite mõju kohta organismide
arvukusele;
7) väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning suhtub vastutustundega ja säästvalt erinevatesse
ökosüsteemidesse ning elupaikadesse.
2) selgitab naha ülesandeid;
3) analüüsib naha ehituse ja talitluse kooskõla kompimis-, kaitse-, termoregulatsiooni- ja eritusfunktsiooni
täites;
4) väärtustab naha tervishoiuga seotud tervislikku eluviisi.
6) selgitab luumurru ning lihase venituse ja rebendi olemust ning nende tekkepõhjusi;
7) analüüsib treeningu mõju tugi- ja liikumiselundkonnale;
8) peab oluliseks enda tervislikku treenimist.
3) selgitab viiruste põhjustatud muutusi raku elutegevuses ning immuunsüsteemi osa bakter- ja
viirushaiguste tõkestamisel ning neist tervenemisel;
4) väärtustab tervislikke eluviise, mis väldivad HIViga nakatumist;
5) selgitab treeningu mõju vereringeelundkonnale;
6) seostab inimese sagedasemaid südame- ja veresoonkonnahaigusi nende tekkepõhjustega, sh
suitsetamise ja ebatervisliku toitumisega;
7) väärtustab südant, vereringeelundkonda ja immuunsüsteemi tugevdavat ning säästvat eluviisi.
1) koostab ning analüüsib seedeelundkonna ehituse jooniseid ja skeeme ning selgitab nende alusel toidu
seedimist ja toitainete imendumist;
2) selgitab valkude, rasvade, süsivesikute, vitamiinide, mineraalainete ja vee ülesandeid inimorganismis
ning nende üle- või alatarbimisega kaasnevaid probleeme;
4) järgib tervisliku toitumise põhimõtteid.
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Hingamine

Paljunemine ja
areng
Talitluste
regulatsioon
Infovahetus
väliskeskkonnaga
Pärilikkus ja
muutlikkus
Geograafia

Kaardiõpetus

Geoloogia

Pinnamood

2) koostab ning analüüsib jooniseid ja skeeme hingamiselundkonna ehitusest ning sisse- ja väljahingatava
õhu koostisest ning selgitab nende alusel hingamise olemust;
3) analüüsib treeningu mõju hingamiselundkonnale;
4) selgitab hingamiselundite levinumate haiguste tekkepõhjusi ja haiguste vältimise võimalusi;
5) suhtub vastutustundlikult oma hingamiselundkonna tervisesse.
3) selgitab sagedasemate suguhaiguste levimise viise ja neisse haigestumise vältimise võimalusi;
5) lahendab pere plaanimisega seotud dilemmaprobleeme;
6) selgitab muutusi inimese loote arengus;
7) suhtub kriitiliselt närvisüsteemi kahjustavate ainete tarbimisse.
2) selgitab kaug- ja lühinägelikkuse tekkepõhjusi ning nägemishäirete vältimise ja korrigeerimise viise;
5) väärtustab meeleelundeid säästvat eluviisi.
6) analüüsib pärilike ja päriliku eelsoodumusega haiguste vältimise võimalusi;
7) kirjeldab geenitehnoloogia tegevusvaldkondi ning sellega seotud elukutseid;
8) suhtub mõistvalt inimeste pärilikku ja mittepärilikku mitmekesisusse.
1) leiab vajaliku kaardi teatmeteostest või internetist ning kasutab atlase kohanimede registrit;
2) määrab suundi kaardil kaardivõrgu ja looduses kompassi järgi;
3) mõõdab vahemaid, kasutades kaardil erinevalt esitatud mõõtkava ning looduses sammupaari;
4) määrab etteantud koha geograafilised koordinaadid ja leiab koordinaatide järgi asukoha;
6) koostab lihtsa plaani etteantud kohast;
7) kasutab trüki- ja digitaalseid kaarte, tabeleid, graafikuid, diagramme, jooniseid, pilte ja tekste, et leida
infot, kirjeldada protsesse ja nähtusi, leida nendevahelisi seoseid ning teha järeldusi.
2) iseloomustab etteantud jooniste ja kaartide järgi laamade liikumist ning laamade servaaladel esinevaid
geoloogilisi protsesse: vulkanismi, maavärinaid, pinnavormide ja kivimite teket ning muutumist;
3) teab maavärinate ja vulkaanipursete tekkepõhjusi, näitab kaardil nende peamisi esinemispiirkondi, toob
näiteid tagajärgede kohta ning oskab võimaliku ohu puhul käituda;
4) toob näiteid inimeste elu ja majandustegevuse kohta seismilistes ning vulkaanilistes piirkondades;
5) selgitab kivimite murenemist, murendmaterjali ärakannet ja settimist ning sette- ja tardkivimite teket;
6) iseloomustab ja tunneb nii looduses kui ka pildil liiva, kruusa, savi, moreeni, graniiti, liivakivi, lubjakivi,
põlevkivi ja kivisütt ning toob näiteid nende kasutamise kohta;
5) toob näiteid pinnavormide ja pinnamoe muutumise kohta erinevate tegurite (murenemise, tuule, vee,
inimtegevuse) toimel;
6) toob näiteid inimeste elu ja majandustegevuse kohta mägistel ja tasastel aladel, mägedes liikumisega
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Rahvastik

Kliima

Veestik
Loodusvööndid

Euroopa ja Eesti
kliima
Euroopa ja Eesti
veestik

Euroopa ja Eesti
rahvastik

Euroopa ja Eesti
asustus
Euroopa ja Eesti
majandus

kaasnevate riskide ning nende vältimise võimaluste kohta.
3) toob näiteid rahvaste kultuurilise mitmekesisuse kohta ja väärtustab eri rahvaste keelt ja traditsioone;
4) leiab kaardilt ning nimetab maailma tihedamalt ja hõredamalt asustatud alad ning kirjeldab rahvastiku
paiknemist etteantud riigis;
5) iseloomustab kaardi ja jooniste järgi maailma või mõne piirkonna rahvaarvu muutumist;
6) kirjeldab linnastumist, toob näiteid linnastumise põhjuste ja linnastumisega kaasnevate probleemide
kohta.
2) leiab teavet Eesti ja muu maailma ilmaolude kohta ning teeb selle põhjal praktilisi järeldusi oma
tegevust ja riietust plaanides;
8) toob näiteid ilma ja kliima mõju kohta inimtegevusele.
6) iseloomustab veeringet, selgitab vee ning veekogude tähtsust looduses ja inimtegevusele ning toob
näiteid vee kasutamise ja kaitse vajaduse kohta.
7) kirjeldab ja võrdleb teabeallikate põhjal etteantud piirkondi: geograafilist asendit, pinnamoodi, kliimat,
veestikku, mullastikku, taimestikku, maakasutust, loodusvarasid, rahvastikku, asustust, teedevõrku ja
majandust ning analüüsib nendevahelisi seoseid.
2) iseloomustab ilmakaardi järgi etteantud koha ilma (õhurõhk, kõrg- või madalrõhuala, soe ja külm front,
sademed, tuuled);
4) toob näiteid kliimamuutuste võimalike tagajärgede kohta.
1) iseloomustab Läänemere eripära ja keskkonnaprobleeme ning toob näiteid nende lahendamise
võimaluste kohta;
3) selgitab põhjavee kujunemist ja liikumist, põhjavee kasutamist kodukohas ning põhjaveega seotud
probleeme Eestis;
4) toob näiteid rahvastiku vananemisega kaasnevate probleemide kohta Euroopas, sh Eestis, ning nende
lahendamise võimaluste kohta;
5) selgitab rännete põhjusi, toob konkreetseid näiteid Eestist ja mujalt Euroopast;
6) iseloomustab Eesti rahvuslikku koosseisu ning toob näiteid Euroopa kultuurilise mitmekesisuse kohta.
3) nimetab linnastumise põhjusi, toob näiteid linnastumisega kaasnevate probleemide kohta Euroopas, sh
Eestis, ja kirjeldab nende lahendamise võimalusi;
4) võrdleb linna ja maa-asulaid ning analüüsib linna- ja maaelu erinevusi;
1) selgitab energiamajanduse tähtsust, toob näiteid energiaallikate ja energiatootmise mõju kohta
keskkonnale;
2) analüüsib soojus-, tuuma- ja hüdroelektrijaama või tuulepargi kasutamise eeliseid ning puudusi
elektrienergiat tootes;
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7) teab energia säästmise võimalusi ning väärtustab säästlikku energia tarbimist;
5) toob näiteid kodumaise toidukauba eeliste kohta ja väärtustab Eesti tooteid;
6) toob näiteid põllumajandusega seotud keskkonnaprobleemide ja nende lahendamise võimaluste kohta.
4) analüüsib transpordiliikide eeliseid ja puudusi reisijate ning erinevate kaupade veol;
7) toob näiteid transpordiga seotud keskkonnaprobleemide ja nende lahendamise võimaluste kohta ning
väärtustab keskkonnasäästlikku transpordi kasutamist.
1) selgitab Päikese kui valgusallika tähtsaid tunnuseid;
2) selgitab mõistete valgusallikas, valgusallikate liigid ja liitvalgus olulisi tunnuseid;
1) teab peegeldumise ja valguse neeldumise tähtsaid tunnuseid, kirjeldab seost teiste nähtustega ning
kasutab neid praktikas;
2) nimetab mõistete langemisnurk, peegeldumisnurk ja mattpind olulisi tunnuseid;
3) selgitab peegeldumisseadust (s.o valguse peegeldumisel on peegeldumisnurk võrdne langemisnurgaga)
ja selle tähendust, kirjeldab seose õigsust kinnitavat katset ning kasutab seost praktikas;
1) kirjeldab valguse murdumise tähtsaid tunnuseid, selgitab seost teiste nähtustega ning kasutab neid
probleeme lahendades;
5) kirjeldab kumerläätse, nõgusläätse, prillide ja valgusfiltrite otstarvet ning toob nende kasutamise
näiteid;
1) kirjeldab nähtuse liikumine olulisi tunnuseid ja seost teiste nähtustega;
4) kasutab liikumisgraafikuid liikumise kirjeldamiseks;
5) teab, et seose vastastikmõju tõttu muutuvad kehade kiirused seda vähem, mida suurem on keha mass;
1) kirjeldab nähtuste vastastikmõju, gravitatsioon, hõõrdumine ja deformatsioon tähtsaid tunnuseid,
selgitab seost teiste nähtustega ning kasutab neid nähtusi probleeme lahendades;
3) nimetab mõistete raskusjõud, hõõrdejõud ja elastsusjõud olulisi tunnuseid;
4) teab seose F = m·g tähendust ning kasutab seost probleeme lahendades;
7) toob näiteid jõudude kohta looduses ja tehnikas ning loetleb nende rakendusi.
1) nimetab nähtuse ujumine olulisi tunnuseid ja seoseid teiste nähtustega ning selgitab seost teiste
nähtustega ja kasutamist praktikas;
3) kirjeldab mõisteid õhurõhk ja üleslükkejõud;
4) sõnastab seosed, et rõhk vedelikes ja gaasides antakse edasi igas suunas ühtviisi (Pascali seadus) ning et
ujumisel ja heljumisel on üleslükkejõud võrdne kehale mõjuva raskusjõuga;
5) selgitab lihtmehhanismide kang, kaldpind, pöör ja hammasülekanne otstarvet, kasutamise viise ning
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ohutusnõudeid.
1) kirjeldab nähtuste võnkumine, heli ja laine olulisi tunnuseid ning seost teiste nähtustega;
2) selgitab võnkeperioodi ja võnkesageduse tähendust ning mõõtmise viisi, teab kasutatavaid
mõõtühikuid;
3) nimetab mõistete võnkeamplituud, heli valjus, heli kõrgus ja heli kiirus olulisi tunnuseid;
6) selgitab takisti kasutamise otstarvet ja ohutusnõudeid ning toob näiteid takistite kasutamise kohta;
7) selgitab elektritarviti kasutamise otstarvet ja ohutusnõudeid ning toob näiteid elektritarvitite
kasutamise kohta;
2) loetleb mõistete elektrienergia tarviti, lühis, kaitse ja kaitsemaandus olulisi tunnuseid;
4) kirjeldab elektriliste soojendusseadmete otstarvet, töötamise põhimõtet, kasutamise näiteid ja
ohutusnõudeid;
5) leiab kasutatavate elektritarvitite koguvõimsuse ning hindab selle vastavust kaitsme väärtusega.
4) selgitab voolu magnetilise toime avaldumist elektromagneti ja elektrimootori näitel, kirjeldab
elektrimootori ja elektrigeneraatori töö energeetilisi aspekte ning selgitab ohutusnõudeid neid seadmeid
kasutades;
2) kirjeldab soojusliikumise ja soojuspaisumise olulisi tunnuseid, seost teiste nähtustega ning kasutamist
praktikas;
4) selgitab seost, et mida kiiremini liiguvad aineosakesed, seda kõrgem on temperatuur;
1) kirjeldab soojusülekande olulisi tunnuseid, seost teiste nähtustega ja selle kasutamist praktikas;
7) selgitab termose, päikesekütte ja soojustusmaterjalide otstarvet, töötamise põhimõtet, kasutamise
näiteid ning ohutusnõudeid;
1) loetleb sulamise, tahkumise, aurumise ja kondenseerumise olulisi tunnuseid, seostab neid teiste
nähtustega ning kasutab neid praktikas;
2) selgitab sulamissoojuse, keemissoojuse ja kütuse kütteväärtuse tähendust ning teab kasutatavaid
mõõtühikuid;
1) nimetab aatomi tuuma, elektronkatte, prootoni, neutroni, isotoobi, radioaktiivse lagunemise ja
tuumareaktsiooni olulisi tunnuseid;
4) selgitab tuumareaktori ja kiirguskaitse otstarvet, töötamise põhimõtet, kasutamise näiteid ning
ohutusnõudeid;
5) selgitab dosimeetri otstarvet ja kasutamise reegleid.
1) võrdleb ja liigitab aineid füüsikaliste omaduste põhjal: sulamis- ja keemistemperatuur, tihedus, kõvadus,
elektrijuhtivus, värvus jms (seostab varem loodusõpetuses õpituga);
2) teab keemiliste reaktsioonide esilekutsumise võimalusi, tunneb ära reaktsiooni toimumist iseloomulike
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tunnuste järgi;
3) järgib põhilisi ohutusnõudeid, kasutades kemikaale laboritöödes ja argielus, ning mõistab ohutusnõuete
järgimise vajalikkust;
4) tunneb tähtsamaid laborivahendeid (nt katseklaas, keeduklaas, kolb, mõõtesilinder, lehter, uhmer,
portselankauss, piirituslamp, katseklaasihoidja, statiiv) ja kasutab neid praktilisi töid tehes õigesti;
5) eristab lahuseid ja pihuseid ning toob näiteid lahuste ja pihuste kohta looduses ja igapäevaelus.
1) selgitab hapniku rolli põlemisreaktsioonides ning eluslooduses (seostab varem loodusõpetuses ja
bioloogias õpituga), analüüsib osoonikihi tähtsust ja lagunemist saastamise tagajärjel;
2) kirjeldab hapniku ja vesiniku põhilisi omadusi;
3) seostab gaasi (hapniku, vesiniku, süsinikdioksiidi jt) kogumiseks sobivaid võtteid vastava gaasi
omadustega (gaasi tihedusega õhu suhtes ja lahustuvusega vees);
6) koostab reaktsioonivõrrandeid tuntumate lihtainete (nt H2, S, C, Na, Ca, Al jt) ühinemisreaktsioonide
kohta hapnikuga ning toob näiteid igapäevaelus tuntumate oksiidide ja nende tähtsuse kohta (nt H2O,
SO2, CO2, SiO2, CaO, Fe2O3);
3) mõistab hapete ja aluste vastandlikkust (võimet teineteist neutraliseerida);
4) hindab lahuse happelisust, aluselisust või neutraalsust lahuse pH väärtuse järgi; määrab indikaatoriga
keskkonda lahuses (neutraalne, happeline või aluseline);
5) toob näiteid tuntumate hapete, aluste ja soolade kasutamise kohta igapäevaelus;
6) järgib leeliste ja tugevate hapetega töötades ohutusnõudeid;
7) koostab ning tasakaalustab lihtsamate hapete ja aluste vaheliste reaktsioonide võrrandeid, korraldab
neid reaktsioone ohutult;
1) seostab metallide iseloomulikke füüsikalisi omadusi (hea elektri- ja soojusjuhtivus, läige, plastilisus)
metallilise sideme iseärasustega;
2) eristab aktiivseid, keskmise aktiivsusega ja väheaktiivseid metalle; hindab metalli aktiivsust (aktiivne,
keskmise aktiivsusega või väheaktiivne) metalli asukoha järgi metallide pingereas;
3) teeb ohutusnõudeid arvestades katseid metallide ja hapete vaheliste reaktsioonide uurimiseks, võrdleb
nende reaktsioonide kiirust (kvalitatiivselt), seostab kiiruse erinevust metallide aktiivsuse erinevusega ja
reaktsiooni tingimustega (temperatuur, tahke aine peenestatus);
7) hindab tuntumate metallide ja nende sulamite (Fe, Al, Cu jt) rakendamise võimalusi igapäevaelus,
seostades neid vastavate metallide iseloomulike füüsikaliste ning keemiliste omadustega;
1) eristab tugevaid ja nõrku happeid ning aluseid; seostab lahuse happelisi omadusi H+ -ioonide ja aluselisi
omadusi OH–-ioonide esinemisega lahuses;
2) kasutab aineklassidevahelisi seoseid ainetevahelisi reaktsioone põhjendades ja vastavaid
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reaktsioonivõrrandeid koostades (õpitud reaktsioonitüüpide piires: lihtaine + O2, happeline oksiid + vesi,
(tugevalt) aluseline oksiid + vesi, hape + metall, hape + alus, aluseline oksiid + hape, happeline oksiid +
alus); korraldab neid reaktsioone ohutult;
6) kirjeldab ja analüüsib mõningate tähtsamate anorgaaniliste ühendite (H2O, CO, CO2, SiO2, CaO, HCl,
H2SO4, NaOH, Ca(OH)2, NaCl, Na2CO3, NaHCO3, CaSO4, CaCO3 jt) peamisi omadusi ning selgitab nende
ühendite kasutamist igapäevaelus;
7) analüüsib keemilise saaste allikaid ja saastumise tekkepõhjusi, saastumisest tingitud
keskkonnaprobleeme (happesademed, raskmetallide ühendid, üleväetamine) ning võimalikke keskkonna
säästmise meetmeid.
5) kirjeldab süsivesinike esinemisvorme looduses (maagaas, nafta) ja kasutusalasid (kütused, määrdeained)
ning selgitab nende kasutamise võimalusi praktikas;
9) hindab etanooli füsioloogilist toimet ja sellega seotud probleeme igapäevaelus.
1) selgitab keemiliste reaktsioonide soojusefekti (energia eraldumist või neeldumist);
2) hindab eluks oluliste süsinikuühendite (sahhariidide, rasvade, valkude) rolli elusorganismides ja teab
nende muundumise lõppsaadusi organismis (vesi ja süsinikdioksiid) (seostab varem loodusõpetuses ja
bioloogias õpituga);
3) analüüsib süsinikuühendite kasutusvõimalusi kütusena ning eristab taastuvaid ja taastumatuid
energiaallikaid (seostab varem loodusõpetuses õpituga);
4) iseloomustab tuntumaid süsinikuühenditel põhinevaid materjale (kiudained, plastid) ning analüüsib
nende põhiomadusi ja kasutusvõimalusi;
5) mõistab elukeskkonda säästva suhtumise vajalikkust ning analüüsib keskkonna säästmise võimalusi.

2) kirjeldab, kuidas mõjutavad inimese kasvamist ja arengut pärilikud ning keskkonnategurid;
3) toob näiteid inimese võimaluste kohta ise oma eluteed kujundada ning mõistab enda vastutust oma
eluteed kujundades;
3) kasutab eneseanalüüsi oma teatud iseloomujooni, huve, võimeid ja väärtusi määrates;
5) kirjeldab suhete säilitamise ning konfliktide vältimise võimalusi;
6) demonstreerib õpisituatsioonis tõhusaid konfliktide lahendamise viise.
2) võrdleb erinevate rühmade norme ja reegleid ning kirjeldab enda rolli, õigusi ja kohustusi erinevates
rühmades;
3) mõistab normide ja reeglite vajalikkust ühiselu toimimisel ning korraldamisel;
4) kirjeldab rühma kuulumise positiivseid ja negatiivseid külgi;
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5) demonstreerib õpisituatsioonis toimetulekut rühma survega;
1) demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas kasutada tõhusaid sotsiaalseid oskusi uimastitega seotud
olukordades: kriitiline mõtlemine, probleemide lahendamine, ohuolukordade ärahoidmine, ei ütlemine,
kehtestav käitumine, abi andmine ja abi kutsumine;
2) demonstreerib õpisituatsioonis tõhusaid käitumisviise kiusamise ja vägivalla korral;
3) eristab legaalseid ja illegaalseid uimasteid ning tähtsustab seaduste rolli laste tervise kaitsel;
4) kirjeldab uimastite tarvitamise lühi- ja pikaajalist mõju tervisele.
1) kirjeldab põhimuresid küpsemisperioodil ning nendega toimetuleku võimalusi;
6) kirjeldab, milles seisneb inimese vastutus seksuaalsuhetes;
7) selgitab turvalise seksuaalkäitumise põhimõtteid.
1) kirjeldab füüsilise, vaimse, emotsionaalse ja sotsiaalse tervise vastastikust mõju ning seost;
2) kirjeldab olulisi tervisenäitajaid rahvastiku tervise seisukohalt;
3) analüüsib tegureid, mis võivad mõjutada otsuseid tervise kohta, ning demonstreerib õpisituatsioonis
tõhusaid viise, kuidas langetada otsuseid tervisega seonduvate valikute puhul individuaalselt ja koostöös
teistega;
4) analüüsib ja hindab erinevate tervise infoallikate ning teenuste kasutamise võimalusi ja usaldusväärsust;
5) analüüsib enda tervise seisundit ning teab, mis tegurid ja toimetulekumehhanismid aitavad säilitada
inimese vaimset heaolu;
6) analüüsib inimese kehalise aktiivsuse ja toitumise mõju tervisele;
7) analüüsib oma igapäevatoidu vastavust tervisliku toidu põhimõtetele;
8) selgitab kehalise aktiivsuse mõju inimese füüsilisele, vaimsele, emotsionaalsele ja sotsiaalsele tervisele;
9) oskab plaanida eri tüüpi kehalist aktiivsust oma igapäevaellu ning väärtustab kehalist aktiivsust eluviisi
osana;
11) kirjeldab stressiga toimetuleku viise ning eristab tõhusaid toimetulekuviise mittetõhusatest, teab abi ja
toetuse võimalusi;
12) kirjeldab kriisi olemust ning seda, kuidas käituda kriisiolukorras; teab abi ja toetuse võimalusi.
1) kirjeldab viise, kuidas luua ning säilitada mõistvaid, toetavaid ja lähedasi suhteid sotsiaalse tervise
kontekstis;
2) demonstreerib õpisituatsioonis oskusi, mis aitavad kaasa suhete loomisele ja säilitamisele: üksteise
aitamine, jagamine, koostöö, teineteise eest hoolitsemine;
6) selgitab, milles seisneb partnerite vastutus seksuaalsuhetes;
8) kirjeldab tõhusaid rasestumisvastaseid meetodeid;
9) kirjeldab seksuaalsel teel levivate haiguste ärahoidmise võimalusi;
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10) teab, mis on HIV ja AIDS; teab HIVi nakatumise teid ning nakatumise vältimise võimalusi;
12) väärtustab vastutustundlikku käitumist seksuaalsuhetes ning kirjeldab seksuaalõigusi kui
seksuaalsusega seotud inimõigusi;
13) nimetab, kuhu saab pöörduda abi ja nõu saamiseks seksuaaltervise küsimustes.
1) kirjeldab levinumate riskikäitumiste tagajärgi, mõju inimese tervisele ja toimetulekule;
2) kirjeldab ja selgitab levinumate riskikäitumiste ärahoidmise ja neisse sekkumise võimalusi indiviidi ja
rühma tasandil, lähtudes igapäevaelust, ning teadvustab ennetamise ja sekkumise võimalusi ühiskonna
tasandil;
3) kirjeldab, mis on vaimne ja füüsiline uimastisõltuvus ning kuidas see kujuneb;
4) kirjeldab ja demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas käituda uimastitega seotud olukordades;
5) teab, kuidas käituda turvaliselt ohuolukorras ning kutsuda abi allergia, astma, diabeedi, elektrišoki,
epilepsia, lämbumise, mürgituse, palaviku ja valu korral;
6) demonstreerib õpisituatsioonis esmaabivõtteid õnnetusjuhtumite ja traumade korral (nt
kuumakahjustus, teadvusekaotus, südameseiskumine, uppumine jne).
1) analüüsib ennast oma huvide, võimete ja iseloomu põhjal ning seostab seda valikutega elus;

1) teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid avalik arvamus, avalik elu, eraelu, ajakirjandusvabadus,
ajakirjanduseetika, autoriõigus, autorivastutus, reklaam,
intellektuaalomandi kaitse (plagiaat);
2) iseloomustab näidete varal avaliku ja eraelu piiride seadmist ning ületamist;
3) avaldab arvamust ajakirjanduses käsitletavate probleemide kohta; kasutab lihtsamaid
uurimismeetodeid probleemide kirjeldamiseks;
4) teab reklaami funktsioone ja liike;
5) tunneb ja austab autori õigusi ning vastutust; viitab ja tsiteerib nõuetekohaselt.
1) teab ja oskab kontekstis kasutada mõisteid sotsiaalsed erinevused, sotsiaalne kihistumine, sotsiaalne
sidusus, sotsiaalne tõrjutus, identiteet, mitmekultuurilisus;
2) märkab erinevusi sotsiaalsete rühmade vahel ja mõistab nende põhjusi;
3) väärtustab sotsiaalset õiglust ja sidusust;
4) väärtustab soolist võrdõiguslikkust;
5) mõistab kultuuride erinevusi ja oskab suhelda teiste kultuuride esindajatega.
1) teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid inimõigused, põhiõigused;
2) tunneb inimõigusi ja lastekaitse põhimõtteid;
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3) kirjeldab õiguste ja kohustuste, vabaduse ja vastutuse seost;
4) tunneb riske, oskab vältida ohtusid ja teab, kust otsida abi.
3) tunneb demokraatlikus ühiskonnas kehtivaid reegleid (nt pluralismi, kaasamist, vähemusega
arvestamist, igaühe võrdsust seaduse ees); käitub demokraatia põhimõtete järgi;
3) mõistab seaduste järgimise vajadust ja seaduste eiramise tagajärgi ning teab, kuhu oma õiguste kaitseks
pöörduda; oskab leida vajalikku õigusakti ning kasutada elektroonilist Riigi Teatajat (eRT);
4) teab riigi- ja omavalitsusasutuste struktuuri, sh riigi- ja omavalitsusasutuste portaalide kasutusvõimalusi;
5) tunneb kodanikuõigusi ja –kohustusi, Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu kodakondsuse saamise tingimusi;
9) teab Euroopa Liidu liikmelisusest tulenevaid õigusi, võimalusi ja kohustusi.
4) analüüsib kodanikuühiskonnas tegutsemise võimalusi ja probleeme ning pakub lahendusi.
3) analüüsib ja hindab oma huve, võimeid ja võimalusi edasiõppimist ning karjääri plaanides;
5) teab oma õigusi ja vastutust tarbijana ning tarbib säästlikult;
6) kirjeldab tänapäeva turumajanduse põhimõtteid ning ettevõtluse ja riigi rolli majanduses; selgitab
maksustamise eesmärke, teab Eestis kehtivaid makse, üksikisiku õigusi ja kohustusi seoses maksudega.
3) ümardab arve etteantud täpsuseni;
6) moodustab reaalsete andmete põhjal statistilise kogumi, korrastab seda, moodustab sageduste ja
suhteliste sageduste tabeli ning iseloomustab statistilist kogumit aritmeetilise keskmise järgi;
7) selgitab tõenäosuse tähendust ja arvutab lihtsamatel juhtudel sündmuse tõenäosuse.
5) tõlgendab igapäevaelus ja teistes õppeainetes ette tulevaid protsentides väljendatavaid suurusi,
sealhulgas laenudega (ainult lihtintress) seotud kulutusi ja ohte;
6) arutleb maksude olulisuse üle ühiskonnas.
1) selgitab eluliste näidete põhjal võrdelise sõltuvuse tähendust;
2) joonestab valemi järgi funktsiooni graafiku (nii käsitsi kui ka arvutiprogrammiga) ning loeb graafikult
funktsiooni ja argumendi väärtusi;
8) tunneb autoriõigusi ja nendega kaasnevaid kohustusi intellektuaalse omandi kasutamisel (sh internetis).
5) esitleb enda loovtööde tulemusi ja põhjendab valikuid, tõlgendab kaaslaste loovtöid;
6) leiab teadlikult traditsioonilisi või uusi meediume kasutades erinevaid lahendusi, kuidas väljendada oma
mõtteid ja teadmisi, kasutab sihipäraselt tasapinnalise, ruumilise ja ajalise loomingu väljendusvahendeid
ning kompositsiooni põhimõtteid;
7) analüüsib ruumilist keskkonda ja disainiobjekte eesmärgipärasuse, uuenduslikkuse, ökoloogilisuse,
esteetilisuse ja eetilisuse seisukohast, mõistab disaini kui protsessi, mille eesmärgiks on leida probleemile

131

LT „Tervis ja ohutus“ õpetajaraamat III kooliastmele
uus ning parem lahendus;
8) arutleb visuaalkultuuri avaldumisvormide, sümbolite ja kultuuriliste märkide üle, hindab virtuaalset
keskkonda eetilisuse ja turvalisuse seisukohast.
Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus

Materjalid ja
tööliigid
Toit ja toitumine

Toidu valmistamise
organiseerimine ja
tarbijakasvatus
Etikett
Kodu korrashoid
Tehnoloogiaõpetus
vahetatud
õpperühmades
Tehonoloogiaõpetus

Tehnoloogia
igapäevaelus

Disain ja
joonestamine

Materjalid ja nende

2) võrdleb materjalide valikul nende mõju tervisele;
3) valib ja kombineerib eseme valmistamiseks sobivaid materjale, töövahendeid, tehnikaid ja
viimistlusvõtteid;
1) teab mitmekülgse toiduvaliku tähtsust tervisele ning põhiliste makro- ja mikrotoitainete vajalikkust ja
allikaid;
2) analüüsib toiduainete toiteväärtust, hindab nende kvaliteeti, tunneb toidu erinevaid säilitusviise ning
riknemisega seotud riskitegureid;
3) analüüsib menüü tervislikkust ning koostab tasakaalustatud ja mitmekülgse menüü;
2) kasutab menüüd koostades ainekirjandust ja teabeallikaid;
5) tunneb tarbija õigusi ning kohustusi, reklaami mõju ostuotsustele;
3) rõivastub ja käitub ürituse eripära arvestades;
4) mõistab lauakommete tähtsust meeldiva suhtluskeskkonna loomisel.
2) tunneb erinevaid kodumasinaid ja oskab neid kasutusjuhendi järgi käsitseda;
4) oskab puhastusainete ostmisel ja kasutamisel lugeda kasutusjuhendit ning mõistab seda.
1) kasutab eseme valmistamiseks sobivaid materjale, töövahendeid ning töötlemisviise;
5) väärtustab tehnoloogiliste lahenduste kasutamise eetilisust ning tarbib ressursse keskkonda säästvalt ja
jätkusuutlikult;
8) teadvustab ning järgib tervisekaitse- ja tööohutusnõudeid.
1) kirjeldab ja analüüsib inimtegevuse mõju loodusele ning keskkonnale;
2) mõistab enda osalust tehnoloogilistes protsessides;
3) kasutab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid, tunneb nende ohutut käsitsemist;
4) teadvustab ressursside piiratud hulka ning tarbib neid säästvalt ja jätkusuutlikult;
2) lahendab probleemülesandeid;
4) teab pinnakatete omadusi ja kasutamisvõimalusi;
5) arvestab ergonoomika põhireegleid ning oskab neid töös rakendada;
6) loeb skeeme, lihtsat kooste- ja ehitusjoonist;
7) joonestab jõukohast tehnilist joonist, vormistab ja esitleb joonist või skeemi.
1) leiab teavet materjalide, nende omaduste ja töötlemise kohta, hangib ainealast teavet kirjandusest ja
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töötlemine

Kodundus
vahetatud
õpperühmades
Kehaline kasvatus

Teadmised spordist
ja liikumisviisidest

Orienteerumine

Usundiõpetus
Üks maailm,
erinevad religioonid

Sissejuhatavad
probleemid
Tutvumine
erinevate
religioonidega

Informaatika

internetist ning kasutab seda;
4) tunneb ja kasutab töötlemisel masinaid ning mehhanisme;
6) kujundab positiivseid väärtushinnanguid ja kõlbelisi tööharjumusi;
7) teadvustab ning järgib tervisekaitse- ja tööohutusnõudeid, kasutab ohutult masinaid ning töövahendeid.
1) kasutab menüüd koostades ainekirjandust ja teabeallikaid;
2) teeb tervislikke toiduvalikuid ning koostab tasakaalustatud ja mitmekülgse menüü;
3) valmistab retsepti kasutades erinevaid kuumi ja külmi roogi;
5) käitub teadliku tarbijana.
1) selgitab kehalise aktiivsuse ning regulaarse liikumisharrastuse mõju tervisele ja töövõimele;
2) järgib kehalisi harjutusi tehes hügieeni- ja ohutusnõudeid ning väldib ohuolukordi, teab, kuidas
toimida sportides/liikudes juhtuda võivate õnnetuste ja traumade puhul, oskab anda elementaarset
esmaabi;
3) liigub/spordib reegleid ja võistlusmäärusi järgides, kaaslasi austades ja abistades ning keskkonda
säästes;
4) oskab iseseisvalt treenida: analüüsib enda kehalist vormisolekut, seab liikumisharrastusele eesmärgi,
leiab endale sobiva (jõukohase) spordiala/liikumisviisi, õpib uusi liikumisoskusi ja arendab enda kehalisi
võimeid;
2) oskab määrata suunda kompassiga, lugeda kaarti ja maastikku;
3) oskab valida õige liikumistempo ja –viisi ning teevariandi maastikul;
4) oskab mälu järgi kirjeldada läbitud orienteerumisrada.
3) oskab analüüsida religioossete konfliktide põhjusi;
4) tunneb ära eelarvamusliku ja sildistava suhtumise;
5) pakub võimalusi erinevate religioossete vaadetega inimeste dialoogiks ning koostööks.
1) toob esile erinevate religioonide sarnasusi ja erinevusi, analüüsib näiteid tuues erinevate
maailmavaadete mõju inimese ja ühiskonna elus nii positiivsetes kui ka probleemsetes ilmingutes;
3) sõnastab oma maailmavaate mõningaid jooni; analüüsib enda maailmavaatelisi tõekspidamisi käsitletud
maailmavaadete valguses.
2) kasutab etteantud või enda valitud veebipõhist keskkonda sihipäraselt ja turvaliselt; liitub keskkonnaga,
valib turvalise salasõna, loob kasutajaprofiili ning lisab materjale;
5) loob uut veebisisu ja taaskasutab enda või teiste loodud veebisisu (tekstid, pildid, audio, andmed),
lähtudes intellektuaalomandi kaitse headest tavadest ja autori seatud litsentsi tingimustest;
6) eristab keskkondade turvatasemeid (nt http vs https, turvasertifikaadid) ning arvestab neid
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veebikeskkonda kasutades;
9) kasutab kooli, kohaliku omavalitsuse ja riigi pakutavaid infosüsteeme ning noorte e-teenuseid;
10) võrdleb kaht etteantud veebipõhist teabeallikat sobivuse, objektiivsuse/kallutatuse ja ajakohasuse
aspektist;
12) kasutab turvaliselt ja eetiliselt virtuaalset identiteeti: kaitseb enda identiteeti, on ettevaatlik
võõrastega virtuaalselt suheldes (libaidentiteet), hoidub kasutamast teiste inimeste identiteeti.
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LISA 2. Läbiva teema „Tervis ja ohutus“ III kooliastme üldised õpitulemused
Teadmised – tervise ja turvalisusega seotud otsuste tegemiseks tõenduspõhise info leidmine ja
kasutamine; ohuolukordade, nende ennetamise ja lahendamise võimaluste tundmine




Leiab ja kasutab tõenduspõhist informatsiooni tervisega ja turvalisusega seotud otsuste
tegemiseks.
Tunneb põhilisi ohuallikaid, ohuolukordi ja nende võimalikku tekkemehhanismi, eristab
ohtlikke ja ohutuid olukordi.
Tunneb turvalisust ja ohutust suurendavaid vahendeid (sh kaitsevahendeid) ja võimalusi.

Oskused – märkamine, analüüsimine ja planeerimine; tervisttoetav, terviseriske ennetav ja
turvaline käitumine; tervist ja turvalisust toetava keskkonna loomine












Analüüsib erinevate (isiklike, sotsiaalmajanduslike, kultuuriliste ja keskkonna jt) tegurite
mõju tervisele ja turvalisusele.
Seab tervise ja ohutusega seotud eesmärke ning analüüsib nende täitmist.
Käitub tervist toetavalt, terviseriske ja ohte ennetavalt.
Kasutab turvalisust ja ohutust suurendavaid vahendeid.
Rakendab teadmisi, enesekohaseid ja sotsiaalseid oskuseid tervise, ohutuse ja turvalisuse
suurendamiseks.
Märkab ja analüüsib ohuallikaid ja ohuolukordi ning hindab enda ja teiste käitumise
võimalikke tagajärgi.
Tegutseb ennast ohtu seadmata vastavalt ohuolukorrale.
Oskab analüüsida tervise, ohutuse ja turvalisusega seotud käitumist ja selle tagajärgi.
Märkab ja annab esmast abi ennast ohtu seadmata.
Julgeb ja oskab erinevates ohuolukordades (liiklus-, vee- või tuleõnnetuse või
terviseprobleemi korral, lõhkeaine leidmisel, hädaolukorras jne) abi kutsuda.
Julgeb ja oskab tervise, ohutuse ja turvalisusega seotud küsimustes pöörduda usaldusväärse
täiskasvanu poole.

Hoiakud – tervist toetava, ohutu ja turvalise käitumise väärtustamine





Väärtustab enda ja teiste tervist, ohutust ja turvalisus.
Käitub hoolivalt ja lugupidavalt enda, teiste ning ümbritseva keskkonna suhtes.
Aktsepteerib ja järgib üldtunnustatud reegleid.
Loob tervist toetavat ja turvalist keskkonda ja on oma käitumisega eeskujuks.
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LISA 3. Läbiva teema „Tervis ja ohutus“ III kooliastme detailsed õpitulemused
alateemade kaupa
OHUTUS
Tuleõnnetuste põhjused







Kirjeldab tulekahjude peamisi tekkepõhjusi ja analüüsib nende võimalikke tagajärgi.
Oskab ära tunda tuleohtlikku küttekollet ning analüüsib, kuidas vältida tulekollete
kasutamisega seonduvaid ohte (nt tuleohtlikud materjalid küttekolde läheduses, vastas;
mittepõlev küttekolde esine; siibri kinni unustamine; pühkimata korsten jne).
Oskab eristada ohutut ja ohtlikku elektriseadet ning analüüsida, mis võib ohu tekitada.
Selgitab ohutuse tagamist lõkke tegemisel ja tunneb peamisi õigusaktidest tulenevaid
nõudeid küttekolde välise tule (lõke) tegemisel.
Analüüsib põhjuseid, mis võivad tekitada tuleohtliku olukorra looduses.

Tuli ja põlemine






Hindab leegi, kuumuse ja suitsu mõju inimesele.
Analüüsib põlevmaterjalide põlemistingimusi ja tulekahju ajal toimuvaid keemilisi protsesse.
Mõistab tulekahju arengu kiirust, levikut ruumis (kõige kuumemad kohad ruumis, õhu
puhtus, tule leviku suunad jne) ja levikut soodustavaid/takistavaid tegureid (ruumist
lahkumisel uste-akende sulgemine, ruumi jäämise korral uste sulgemine, uste pragude
tihendamine, akende avamine).
Oskab kasutada esmaseid tulekustutusvahendeid ja analüüsida erinevate kustutusvahendite
sobivust erinevate põlengute korral (nt tunneb eriliiki tulekustuteid, tulekustutustekki ning
oskab analüüsida erinevate käepäraste vahendite sobivust tule
takistamiseks/kustutamiseks).
Analüüsib tulekahju kustutamise põhireegleid.

Esmased tulekahjude avastamisseadmed ja evakuatsioon





Loetleb tuleohutuse tagamiseks rakendatavaid meetmeid (esmased tulekahju
avastamisseadmed, ja kustutusvahendid, evakuatsiooni märgised, takistatud
evakuatsiooniteed jne), oskab neid end ümbritsevas keskkonnas märgata ja nende
puudumise korral sellele tähelepanu juhtida.
Mõistab kõne kiiruse ja täpse informatsiooni olulisust 112 helistamisel.
Tunneb ära evakuatsioonimärguande ning oskab vastavalt situatsioonile evakueeruda
kodust, koolist ja ühiskondlikest hoonetest.

Veeõnnetuste põhjused



Analüüsib veekogutüüpide riske ja ohtusid.
Analüüsib veeohutuse tagamiseks rakendatavaid meetmeid nii suvel kui talvel.
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Tunneb enamlevinumaid päästevahendeid (nt päästerõngas, viskeliin, jäänaasklid,
päästevest jne) ja oskab neid kasutada.
Analüüsib hea ujumisoskuse mõju enesepäästmise seisukohast vaadatuna.

Käitumine veekogu ääres





Mõistab, mida tähendavad erivärvilised lipud valvega rannas.
Analüüsib, miks on avalikus supelrannas ujumine ohutum.
Teab oma võimeid ja tuginedes oma võimetele oskab uppumisohtu sattunud inimest aidata
ilma iseennast ohtu panemata.
Analüüsib, millist informatsiooni on vaja edastada hädaabinumbrile 112 helistamisel kui
näeb uppumisohtu sattunud inimest.

Käitumine veekogul, paadisõidu ohutus





Tunneb erinevate päästevestide eripära ning analüüsib, miks on tarvis päästevest
nõuetekohaselt kinnitada ning miks on oluline valida õiges suuruse vest.
Analüüsib ohutu paadisõidu reegleid.
Teab, kuidas ja millist informatsiooni on vaja edastada merevalvekeskusele kui satub merel
hätta.
Teab, mida tähendavad punane langevarjuga signaalrakett merel ja kus ning millal seda
kasutada ei tohi.

Plahvatusoht



Loetleb ja võrdleb, millised võivad välja näha plahvatusohtlikud esemed.
Analüüsib, millist mõju avaldab inimesele ja ümbritsevale keskkonnale lõhkematerjali või
lõhkekeha plahvatusega kaasnev rõhumuutus, lööklaine, kõrge temperatuur ja killud.

Plahvatusohtu põhjustada võivad tooted



Analüüsib pürotehnilise toote või kodukeemia vale käsitlemisega kaasnevaid vigastusi:
põletus, söövitus, mürgistus, põrutus, jäseme amputatsioon.
Eristab, milliseid ohtlikke kemikaale kasutatakse koduses majapidamises (gaasid, kütused) ja
oskab nimetada/näidata, milline on kemikaali ohumärgistus.

Käitumine plahvatusohu korral


Analüüsib enda käitumist plahvatusohtliku eseme leiu korral.

Õigusaktid ja karistused


Nimetab pürotehnika kasutamist ja lõhkematerjali käsitlemist reguleerivaid õigusakte.

Hädaolukorrad


Eristab ja loetleb erinevate õnnetuste liike ja ohuolukordi (loodusõnnetus, õnnetus ohtlike
kemikaalidega, kiirgus- või tuumaõnnetus, plahvatus, tulekahju, varing, äkkrünnak,
massirahutus, epideemia, laeva- ja lennuõnnetus).
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Käitumine hädaolukorras






Analüüsib erinevate evakuatsioonide (nt pommiähvardus, tulekahju, äkkrünnak vm
hädaolukord) korral õiget käitumist nii koolis kui kodus (nt võtab kaasa ettenähtud vahendid;
teab, kuidas toimub evakuatsiooniprotsess; lemmikloomad; tegevused kodust lahkudes jne).
Selgitab, miks on vajalik õnnetuse olukorrast teavitada lähedalolevaid inimesi ning kirjeldab
helistamist hädaabinumbril 112.
Kirjeldab VHS-i (varajase hoiatuse süsteemi, ehk sireeni) kuuldes esmaseid tegevusjuhiseid
(varjumine, informatsiooni hankimine).
Analüüsib, kuidas käituda, avastades gaasi- vm kemikaali lekke.

Informatsiooni otsimine ja mõistmine




Oskab analüüsida infot hädaolukorda põhjustada võivate riskide kohta.
Mõistab ilmahoiatuste kohta edastatud informatsiooni.
Analüüsib, kust leida infot hädaolukordade ja hädaolukordades käitumisjuhiste kohta ja
kuidas seda koostöös teistega analüüsida ja kasutada

LIIKLUS
Õpilane põhjendab turva- ja ohutust suurendavate vahendite (turvavöö, kiiver, peatugi ja helkur)
vajalikkust ja kasutab neid igapäevases tegevuses erinevates liikluskeskkondades.











Toob välja seosed turvavöö kasutamise, kiiruse ja kokkupõrke vahel
Kirjeldab helkuri toimimise (peegelduvuse) põhimõtet ning selgitab helkuri kandmise
vajadust.
Põhjendab ja analüüsib turvavarustuse (turvavöö, kiiver, peatugi) ja helkuri kasutamise
vajalikkust ja erisusi nt raudteel;
Teab seadusega kehtestatud reegleid sõiduvahenditele (tuled, pidurid, helkurid, signaal jms).
Kinnitab autos, taksos ja bussis turvavöö.
Kannab kergliiklejana halva nähtavuse korral või pimeda ajal liigeldes õigesti kinnitatud
helkurit või muud valgusallikat; kasutab kergliiklejana läbi aasta erinevaid enda nähtavaks
tegemise ja keskkonnast eristumise viise (riietus).
Kasutab jalgratturina ja pisimopeedijuhina kiivrit õigesti.
Hindab oma abi- ja sõiduvahendi (nt jalgratas, pisimopeed) korrasolekut.
Reguleerib autos istudes oma peatoe õigele kõrgusele.

Õpilane jälgib ja analüüsib enda ning kaaslaste käitumist ohutuse seisukohast, eristab ohtlikku
liikluskäitumist (sh tegelemine kõrvaliste tegevustega) ohutust liikluskäitumisest, ning peab
ohutut käitumist oluliseks




Jälgib ja analüüsib enda ja teiste käitumist liikluses erinevates liikluskeskkondades.
Viib läbi uurimuse või teavitustegevuse ohutu käitumise propageerimiseks klassis või koolis.
Analüüsib võimalikke ohtlikke situatsioone erinevates liikluskeskkondades (maantee,
raudtee) ja erinevates liikleja rollides.
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Toob välja jalakäijate, jalgratturite ja pisimopeedijuhtidega juhtunud õnnetuste peamised
põhjused, sh raudteeohutuse aspektist (loob põhjus – tagajärg seoseid väärkäitumise puhul).
Sekkub sobival viisil ja ennastsäästvalt ohuolukorra ärahoidmiseks kui kaaslase käitumine
oma või teiste elu ohtu seab, oskab tähelepanu juhtida teiste ohtlikule käitumisele liikluses.
Saab aru, et ohutu käitumine liikluses aitab vältida õnnetusi, valikute korral eelistab käituda
ohutult ning teeb soovitusi ohtudest hoidumiseks.

Õpilane käitub ohutult arvestades kaasliiklejate ja ilmastikutingimustega/ keskkonnast tulenevate
ohtudega (liiklemine märjal, lumisel ja libedal teel ning valge ja pimeda ajal), vajadusel sekkub
teiste ohutuse tagamiseks




Selgitab, millistest teguritest sõltub sõiduki peatumisteekond.
Teab sõiduki peatumisteekonna pikkust linna- ja maanteekiirusel kuival ja märjal teel.
Leiab võimalusi ohtude vältimiseks erinevates ilmastiku tingimustes.

Õpilane tunneb liiklusreegleid ja –märke oma erinevatest liikleja rollidest lähtudes (nt jalakäija,
jalgrattur, pisimopeedi- ja sõidukijuht, kaassõitja autos ja ühistranspordis) ning järgib
liiklusreegleid erinevates liikluskeskkondades



Tunneb liiklusreegleid ja –märke oma erinevatest liikleja rollidest lähtudes, sh raudteega
seotuid.
Järgib liiklusreegleid ning käitub liikluses ohutult, teisi liiklejaid arvestades.

Õpilane kaardistab liiklusohtlikud kohad ja kavandab liikumisviisi arvestades enda ohutu koolitee




Võrdleb erinevaid marsruute ja liiklemisviise erinevaid aspekte (odavus, kiirus, pikkus,
ohutus) arvestades ning valib endale kõige sobivama, liikleja rolli vaatepunktist ja erinevate
liikluskeskkondade puhul (sh raudtee).
Planeerib ja kaardistab oma koolitee vähemalt kahte erinevat liikumisviisi liikleja rolli silmas
pidades, kasutades selleks erinevaid tehnilisi võimalusi (liiklusmärkide või ohukohtade
pildistamine, GPS koordinaatide määramine), lisab ohu kirjelduse ning leiab lahendusi
ohtude vältimiseks.

Õpilane on teadlik enda ja oma pere liiklemise harjumustest, eesti ja erinevate riikide
liikluskultuuri olemusest ja liiklusohutuse tasemest






Võrdleb erinevate riikide liiklusohutuse taset Eesti liiklusohutuse tasemega.
Otsib infot erinevate riikide liikluse eripärade kohta (sh liikumisviiside valik) ja oskab välja
tuua, kuidas sellega enda käitumise puhul arvestada (nt vasakpoolne liiklus, mitmerealised
raudteed, jalgrattaliiklusega arvestamise vajadus, erinevad transpordiliigid).
Tutvub teiste riikide transpordivõimalustega mida Eestis ei ole (metroo, kiirrongid) ning
liiklusreeglite erinevusega.
Otsib, kogub ja esitleb andmeid ning teeb nendest lähtuvalt ettepanekuid kodukoha, kooli,
klassi liiklusohutuse suurendamiseks.

HÄDAABINUMBRI KASUTAMINE
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Teab, kuidas anda erinevate õnnetuste korral professionaalide kohale jõudmiseni abi nii, et
ei pane end ja teisi ohtlikku olukorda. Teab abistamisega kaasneda võivaid riske erinevate
õnnetuste korral.
Teab, et esmaabi andmine pole kohustuslik – tunneb õigusakte, mis reguleerivad õnnetuste
ennetamist ja teab, miks on selliseid seadusi vaja.
Teab, kuidas positsioneeritakse 112-le helistatud hädaabikõned.
Teab, miks on vaja reisile minnes võtta kaasa Euroopa ravikindlustuskaart.
Teab, kuidas reisil olles õnnetusse sattudes saada kontakti Eesti Välisministeeriumiga.
Märkab avalikus kohas ohtlikke olukordi ja abivajajaid. Oskab otsida vajaliku infonumbri
täiendava info hankimiseks/edastamiseks (päästeala infotelefon 1524,
keskkonnainspektsiooni valvetelefon 1313, elektririkete telefon 1343, politsei infotelefon
6123000).
Oskab teha hädaabikõnet hädaabinumbril 112 Euroopas.
Oskab märgata ja edastada infot küberkuriteo kohta 112-le.
Oskab määrata oma asukoha GPS–koordinaate ning edastada koordinaadid hädaabikõnet
tehes 112-le.
Oskab õnnetusse sattunuid aidata oma elu ja tervist ohtu seadmata (maaslamaja sh
narkomaan, pildituks joonud kaaslane, krambihood, liiklusõnnetutesse sattunute abistamine
jne)
Teab SMS-112-ga hädaabisõnumi saatmise toimimise põhimõtteid. Oskab saata
hädaabisõnumit 112-le.
Oskab ohuolukorda hinnata ja vajadusel kaasata sisejulgeoleku asutusi selle likvideerimiseks.
Abistab vajadusel kaasõpilast ja täiskasvanut õnnetuse likvideerimisel.
Kutsub riskiolukordades kaaslasi korrale ja näitab eeskuju õige käitumisega.

TERVIS











Käitub vastutustundlikult, väärtustab enda ja teiste tervist ja turvalisust.
Selgitab seost inimese tervisekäitumise ja tulevaste riskidega. Nimetab enamlevinud
eluviisiga seotud haigusi ja nakkushaigusi ning selgitab nende seost inimese tervisekäitumise
ja terviseriskidega.
Selgitab mitmekülgse toiduvaliku tähtsust tervisele ning kirjeldab põhiliste toitainete
vajalikkust ja allikaid.
Oskab teha tervisttoetavaid valikuid (toitumine, liikumine, vaimne tervis, seksuaaltervis jne),
analüüsib, millised võivad olla takistused teenuste, toodete kättesaadavusel või sobivate
valikute tegemisel.
Teab aktiivse eluviisi tähtsust ja mõju tervisele.
Analüüsib oma tervisekäitumist eakohaste soovitustega ja püstitab eluviisiga seotud isiklikke
eesmärke.
Teab erinevaid vägivalla liike (vaimne (sh emotsionaalne) ja füüsiline, seksuaalne), oskab
vägivalla olukordi ära tunda ning nendes käituda sh kuhu abi saamiseks pöörduda.
Analüüsib individuaalseid ja keskkondlikke tegureid (nt pere, eakaaslased, meedia jne), mis
mõjutavad enesehinnangut, tervist ja tervisekäitumist.
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Näitlikustab tõhusaid viise, kuidas individuaalselt ja koostöös langetada valikute puhul
tervisega seotud otsuseid ning kirjeldab erinevate lahendusviiside puuduseid ja eeliseid.
Tunneb ja väärtustab tervise ja heaoluga tegelemise põhimõtteid koolis. Tunneb ära
olukorrad, mis tekitavad viha, ärevust, stressi ja eristab tõhusaid tunnetega toimetulekuviise
mittetõhusatest
Näitlikustab, kuidas väljendada tundeid ennast ja teisi väärtustades (sh kuidas selgitada oma
põhimõtteid, väljendada viha ja ärritust) ja analüüsib kuidas raskete tunnetega toime tulla
(sh kasutada viha talitsemise tehnikaid, stressi ja ärevusega toimetuleku tehnikaid)
Teab, mis on uimastitarvitamist ja vaimse tervise probleeme soodustavad ehk riskifaktorid
ning kaitsefaktorid. Teab, et uimastite mõju inimesele on individuaalne
Teab, mis on stress, depressioon ja ärevus, kirjeldab nende sümptomeid, kirjeldab, kuidas
aidata ja toetada sõpra või pereliiget, kellel on vaimse tervise probleemid
Tunneb ära olukorrad, kui on vaja ennast kehtestada ning oskab kasutada
enesekehtestamise oskust
Kirjeldab suhete loomise ja säilitamise ning konfliktide vältimise ja lahendamise võimalusi (sh
teab, milles seisneb kompromiss ja oskab näitlikus konfliktisituatsioonis kompromissi
saavutada), näitlikustab oskusi, mis aitavad suhteid luua ja konflikte lahendada
Kasutab eneseanalüüsi oma iseloomujooni, huve, võimeid ja väärtusi määrates, analüüsib
oma võimeid ja seab nendest lähtuvalt endale jõukohaseid eesmärke;
Teadvustab tervise edendamise ja erinevate riskikäitumiste ennetamise võimalusi
ühiskondlikul tasandil.
Kirjeldab enda tervisekäitumist (sh uni, ergonoomika, päikeseohutus, kuulmise kaitsmine).
Oskab otsida infot ja hinnata selle usaldusväärsust tervisega seotud erinevatel teemadel
(toitumine, liikumine, vaimne tervis jne)
Selgitab enesehinnangu tõstmise viise ning suhtlemise ja enesehinnangu seoseid.
Teab ja oskab märgata olukordi, mis ohustavad tervist ja turvalisust ning kirjeldab, kuidas
neid võimalusel vältida ja kelle poole pöörduda abi saamiseks.
Teab, millal helistada hädaabinumbril 112 ning oskab öelda, mis juhtus.
Teab ja näitlikustab kuidas käituda turvaliselt.
Teab, kelle poole abi saamiseks pöörduda, kui märkab eakaaslase ennastkahjustavat
käitumist.
Teab ja kirjeldab millised on terved ja turvalised suhted.

MÜRGISTUSED







Oskab järgida ohtlike kemikaalide pakendil olevaid ohutusalast infot ning oskab vastavaid
kemikaale kasutada ilma end ja teisi ohtu panemata.
Teab oma õigust küsida müüjatelt teavet toodete kohta, mida osta soovitakse.
Teab kosmeetikatoodetes sisalduvatest ohtlikest kemikaalidest. Oskab lugeda tootesilti,
valida tooted, milles on vähem koostisosi, nanoosakesi ja teab, miks on parem kasutada
vähem kosmeetikatooteid.
Teab allergiatest ja erinevatest allergeenidest ning kuidas nendest hoiduda.
Teab antibakteriaalsete toodete kasutamise negatiivseid külgi: need rikuvad naha
loomulikku tasakaalu, häirivad naha loomulikku kaitsemehhanismi ning võivad põhjustada
bakteriaalset resistentsust.
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Oskab eristada eri liike kemikaale ja nende ohtlikkust. Teab, mis on detergent, biotsiid,
herbitsiid, ravim.
Oskab teostada esmast esmaabi ebasihipärasel kemikaalidega kokkupuutel.

RAVIMIOHUTUS








Teab, miks on oluline lugeda ravimi infolehte ja millist teavet sealt leiab.
(Oskab lugeda ravimi infolehte ja mõistab selles kajastatud infot) JÄÄKS ÄRA
Oskab kirjeldada ohutu ravimikasutuse põhimõtteid (näidustus, kasutusviis, ravimi annus,
ravi kestus).
Teab, et ravimite manustamisel tuleb jälgida kõrvalmõjude tekkimise võimalust ning nendest
teavitada täiskasvanut.
Teab, et ravimi kasutamisel peab jälgima kõlblikkusaega.
Teab, mida teha kõlblikkusaja ületanud ravimitega.
Teab, mis on doping, narkootikum, antibeebipillid, vaktsiinid, antibiootikumid ja oskab
mõista ka nende ohtusid.

NAKKUSHAIGUSED



Teab, mis on immuunsüsteem ja saab üldiselt aru, kuidas see toimib.
Mõistab üldiselt, kuidas vaktsiinid ja immuunsüsteem on omavahel seotud.

DOKUMENDIKOHUSTUS








Nimetab, kus ja kuidas saab dokumenti taotleda.
Loetleb, millised isikut tõendavad dokumendid on olemas, mis on kohustuslik, mis mitte ja
milleks mingeid dokumente kasutatakse.
Teab, et ID-kaart on riigi sisene kohustuslik isikut tõendav dokument alates 15-eluaastast.
Mõistab, et isikut tõendav dokument (nt õpilaspilet) peab kaasas olema.
Teab, et digitaalallkiri on samaväärne paberkandjal allkirjaga ja selle andmisel tuleb olla
hoolikas ning et äärmiselt hoolikas tuleb olla ka PIN-koodide hoidmisel.
Kirjeldab, mis juhtub, kui võltsida dokumenti või kui kasutada teise isiku oma.
Selgitab, mida tuleb teha, kui dokument on kaduma läinud või varastatud.

DIGITURVALISUS








Kirjeldab turvalist käitumist Internetis (nt internetitutvuste usaldusväärsus;
mitte avada faile, mille omanik ei ole teada; netilehekülgede ja nende sisu usaldusväärsus;
mitte jagada paroole kellegagi; turvaline parool, jne).
Selgitab, millist informatsiooni ei tohi Internetis jagada.
Eristab tasulisi ja tasuta teenused nutiseadmetes või arvutis, tunneb ära varjatud tasulised
teenused.
Teab, kuidas käituda küberkiusamise (solvamine, laimamine, mõnitamine, ignoreerimine)
korral.
Eristab reaalset ja digitaalset maailma.
Oskab teise seadme abil üles leida kadunud nutiseadet.

142

LT „Tervis ja ohutus“ õpetajaraamat III kooliastmele






Tunneb põhilisi autoriõigusi, sh teab, millal, mis tingimustel võib pildistada või videoid teha
ning kuna on vaja selleks luba küsida.
Kasutab arvuti ja nutiseadme kaitset (viirustõrje, paroolid jne).
Nimetab, milles seisnevad küberkuriteod, teab vastutust, õigusi, kohustusi ja tunneb
seadusandlust.
Kirjeldab, mida tuleb teha, kui on sattunud kuriteo ohvriks või näeb midagi, mis ei pruugi olla
päris seaduslik ning kuidas fikseerida nähtut, kuidas ning keda sellest teavitada.
Teab, kuhu pöörduda abi saamiseks ning mida ise teha probleemi lahendamiseks (netiket,
suhtluse alustamine ebameeldiva osapoolega).

PIIRIVALVE







Selgitab, mis on riigipiir, sisepiir- välispiir, oskab leida informatsiooni kehtivate reeglite
kohta.
Kirjeldab, kuidas käituda metsa eksimise korral ning millised on võimalikud päästevahendid –
laetud akuga telefon, kompass, tikud jne).
Teab, mida arvestada reisimisel välisriiki (dokumentide kehtivus, lennufirmade piirangud,
maksekaartide ja maksetega seonduvad erisused, olulisematest dokumentidest koopiad,
sidevahendite toimivus jne) ja kuidas leida informatsiooni;
Teab , millised on tema õigused isikuandmete töötlemisel?
Teab, mis on inimkaubandus ja kes on inimkaubanduse ohver ning kuidas vältida ohvriks
sattumist.

UIMASTID






Tunneb väärtusi ja nende seost põhivajadustega ja kuidas kohandada oma
väärtusi/põhivajadusi eakaaslaste omadega (kuidas öelda ei);
Teab, et uimastite tarvitamine ja omamine on keelatud.
Selgitab, kuidas uimastid tervist kahjustavad.
Oskab näha abi vajadust ja abi kutsuda (helistades 112) ning uimastite liigtarvitamise korral
esmast abi anda.
Teab, mis on sõltuvus (mida tähendab sõltuvusseisund, kuidas see avaldub inimese
käitumises ja millisel määral see on ravitav).

VÄGIVALLA ENNETAMINE





Järgib kokkulepituid reegleid ja üldtunnustatud käitumisnorme.
Demonstreerib konfliktisituatsiooni lahendamise oskust.
(Mõistab, et vägivalda ei õigusta miski ning oskab otsida abi.)- JÄTAKS VÄLJA
Vastutus ja enesekaitse – see osa on Jutal täpsemalt kirjas 20.01.17

VARA





Teab enamlevinud pettuseid, k.a internetikeskkonnas, seega oskab neid ennetada;
Saab aru laenamise/liisimise põhimõtetest ja sellega kaasnevast vastutusest;
Teab kuidas oma vara kaitsta;
Teab kuhu teavitada vargusest ja kuidas käituda sündmuskohal (nt sissemurdmine jms).
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LISA 4. Ohutuse hindamisvahend III kooliastmele
Ohutuse teemade veebipõhine hindamisvahend töötati välja koos ekspertidega Maanteeametist,
Päästeametist ning Politsei- ja Piirivalveametist. Hindamisvahend töötati välja eeskätt edaspidiste
uuringute eesmärgil, aga on osaliselt või tervikuna kasutatav ka õpetajate ja õpilaste poolt, nt
uurimistöö läbiviimiseks koolis, oma klassi ohutusalase käitumise ja teadmiste hindamiseks ning
probleemsete teemade väljaselgitamiseks, millega kindlasti on vaja konkreetse klassiga tegeleda.
Hindamisvahendi koostamise esimeses etapis valiti koostöös ametkondadega välja kõige
prioriteetsemad teemad ja alateemad, mida hindamisvahendi küsimused peaksid eelkõige katma.
 Liiklusohutus – turvavahendite kasutamise vajalikkus ja erisused, nt raudteel;
sõiduvahendite korrasolek, erinevates liikleja rollides ettetulevad ohtlikud situatsioonid ja
käitumine nendes olukordades.
 Veeohutus – veeõnnetuste peamised põhjused suvel ja talvel, ohutu paadisõit, ohutus
veekogu ääres ja veekogus/veekogul/basseinis, päästevahendid ja nende kasutamine.
 Tuleohutus – tulekahjude peamised tekkepõhjused, tulekahjude avastamisseade
(suitsuandur), käitumine tulekahju korral, päästevahendid (esmased kustutusvahendid).
 Plahvatusohutus – ohtlike esemete äratundmine, käitumine tundmatu eseme avastamisel,
plahvatuse mõju inimesele ja keskkonnale.
 Elanikkonna kaitse – võimalikud hädaolukorrad Eestis, sh loodustekkelised; kodu
valmisolek hädaolukorraks; käitumine, evakuatsioon ja varjumine erinevate sündmuste
korral.
 Dokumendikohustus – dokumentide liigid, taotlemine; dokumentide võltsimine, teise isiku
dokumendi kasutamine, vastutus ja turvalisus.
 Piirivalve – reisimine välisriiki, salakaubandus.
 Digiturvalisus – küberkiusamine; turvaline käitumine internetis (interneti tutvused,
informatsiooni ja piltide jagamine).
Hindamisvahend koosneb viiest küsimuste blokist.
I. Ohutusealane käitumine ja riskidega kokkupuude – käsitletakse õpilase enda hinnangut oma
käitumisele viimase 12 kuu jooksul vastavalt liikluses, veekogus/veekogul, tule ja elektriga ümber
käimisel, oma vara hoidmisel ja kaitsmisel jt. Lisaks kaardistatakse õpilaste kokkupuude erinevate
liikluse, tule, vee jm seotud riskidega, nt milliseid transpordivahendeid kasutatakse kooli ja koju
liikumiseks, kas käiakse ujumas, kas on kokkupuude elava tulega jm.
II. Vanemate mõju ja kodune keskkond – hinnatakse, kuivõrd lapsevanemad õpilaste hinnangul
räägivad erinevatest ohtudest ning uuritakse, kuivõrd turvaline on õpilase kodu tuleohutuse
seisukohast.
III. Koolipoolsed ohutusealased tegevused – uuritakse, milliseid ohutusealaseid tegevusi on õpilaste
hinnangul seni koolis läbi viidud; milliseid ohutuse teemasid on käsitletud ja millistes ainetundides.
Samuti selgitatakse välja, milliseid ohutuse teemasid tuleks õpilaste meelest rohkem käsitleda ning
milliseid tegevusi veel läbi viia.
IV. Ohutusealased hoiakud – käsitletakse olulisemaid isiklikke hoiakuid ja uskumusi, mis
varasemate uuringute põhjal kõige enam noorte riski- ja tervisekäitumisega seostub, sh:
 eneseidentiteet – uskumus, et ohutusreeglite järgmine on minu jaoks oluline,
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enesetõhusus – uskumus, et ohutusreeglite järgmine ei valmista mulle raskusi,
ohutusreeglite järgimise tulu ehk põhjused, miks on minu jaoks oluline ohutusreeglitest
kinni pidada,
 ohutusreeglite järgimise kulu ehk takistused ohutule käitumisele ja reeglite eiramisest
tulenev kasu,
 ebarealistliku optimismi teooria uskumised – uskumus, et õnnetusi juhtub nii harva, et
mind see ei taba; õnnetusi pole seni juhtunud ja seega tõenäoliselt ei juhtu ka tulevikus,
 kaaslaste mõju – hinnang oma käitumise erinevusele olles üksi või koos erinevate
inimestega (õpetajad, vanemad, sõbrad, võõrad).
V. Ohutusealased teadmised – hinnatakse õpilaste teadmisi liiklus, tule-, vee- ja plahvatusohutusest,
hädaolukordadeks valmistumisest, dokumendikohustusest (sh reisimise turvalisusest) ning
digiturvalisusest.
Väljatöötatud küsimused sisestati veebipõhisesse küsitluskeskkonda LimeSurvey, küsimustiku link:
https://goo.gl/kGfWyK

Hindamisvahendit piloteeriti 8. Ja 9. Klassi õpilastega viiest koolist: Tartu Veeriku Kool, Puhja
Gümnaasium, Elva Gümnaasium, Pärnu Koidula Gümnaasium ja Tallinna Kivimäe Põhikool.

Üldandmed
*Kool: _______________________________
*Klass: ________
*Sugu:
o Tüdruk
o Poiss

I. Ohutusalane käitumine ja riskidega kokkupuude
Liiklusohutus
Millised on tavaliselt Sinu kooli ja koju mineku viisid?
Märgi iga transpordiviisi korral, mitmel päeval nädalas vastavat viisi kasutad.
KOOLI MINEK – mitmel päeval
KOOLIST KOJU MINEK – mitmel
nädalas?
päeval nädalas?
Jalgsi
Jalgrattaga
Autoga
Ühistranspordiga (liinibuss,
tramm/troll)
Koolibussiga
Rongiga
Mopeediga
Pisimopeediga
Muu
Kui Sa eelmises küsimuses vastasid "Muu", siis palun kirjuta siia, mida Sa mõtlesid.
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__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

*Palun anna hinnang oma käitumisele liikluses viimase 12 kuu kohta.
Märgi järgnevas tabelis igal real üks sobiv vastusevariant.
Turvavahendite kasutamine
Alati Üldiselt Vahete
alati
-vahel

Üldiselt
mitte

Mitte
kunag
i

Ei sõidagi selle
sõiduvahendiga

Kas Sa kinnitad sõiduautos turvavöö?
Kas Sa kontrollid sõiduautos peatoe
asendit?
Kas Sa kinnitad kaugliinibussis
turvavöö?
Kas Sa kannad jalgrattaga sõites kiivrit?
Kas Sa kannad mopeedi või
pisimopeediga sõites kiivrit?

Kas Sa kasutad pimedal ajal
valgustamata tänavatel või teedel
liikudes helkurit või helkureid?
Sõidutee ületamine

Alati

Üldiselt
alati

Vahete
-vahel

Üldiselt
mitte

Mitte
kunag
i

Ei liigu pimedal
ajal

Alati

Üldiselt
alati

Vahete
-vahel

Üldiselt
mitte

Mitte
kunag
i

Kodukohas/koolite
el ei ole
ülekäigurada

Väga
sageli

Sageli

Vahete
-vahel

Üldiselt
mitte

Mitte
kunag
i

Kodukohas/koolite
el ei ole foori

Alati

Üldiselt
alati

Vahete
-vahel

Üldiselt
mitte

Mitte
kunag
i

Alati

Üldiselt
alati

Vahete
-vahel

Üldiselt
mitte

Mitte
kunag
i

Kodukohas ole
raudteed

Alati

Üldiselt
alati

Vahete
-vahel

Üldiselt
mitte

Mitte
kunag
i

Kodukohas ei ole
raudteed/ei sõida
jalgrattaga

Väga

Sageli

Vahete

Üldiselt

Mitte

Kodukohas ole

Kas Sa kasutad oma
kodukohas/kooliteel sõidutee
ületamiseks ülekäigurada?

Kas Sa ületad oma kodukohas/kooliteel
sõiduteed punase fooritulega?

Kas Sa veendud enne sõidutee
ületamist, et autosid ei tule või autod on
peatunud?
Raudteeohutusalane käitumine

Kas Sa veendud enne raudtee ületamist,
et rongi ei tule ja raudtee ületamine on
ohutu?
Kas Sa ületad raudtee ülesõidukohta
punase fooritulega
(jalakäijana/jalgatturina)?

Kas Sa tuled jalgrattaga sõites enne
raudtee ületamist rattalt maha?
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sageli

-vahel

mitte

kunag
i

raudteed

Kas Sa kõnnid või veedad muul viisil
raudteel aega?
*Palun anna hinnang oma tegevusele jalakäijana ja jalgratturina viimase 12 kuu kohta. Kui sageli Sa liikluses...
JALAKÄIJANA
JALGRATTURINA
(Peaaegu Sageli Vahete Üldiselt Mitte (Peaae
Sageli Vahete Üldiselt Mitte
) alati
-vahel
mitte
kunag gu)
-vahel
mitte
kunag
i
alati
i
kuulad
kõrvaklappi
dest
muusikat/ra
adiot vms?
helistad/
räägid
telefoniga?
kasutad
nutitelefoni,
nt surfad
netis,
loed/saadad
sotsiaalmee
dia postitusi
vms?
* Palun anna hinnang viimase 12 kuu kohta. Kui sageli Sa oled kaassõitjana sõitnud...
Väga sageli
Sageli
Vahetevahel
Väga harva
ülerahvastatud
autos?
joobes juhiga?
juhiloata
juhiga?
kiirust ületava
juhiga?

Mitte kunagi

Veeohutus
Palun märgi järgnevas tabelis igal real üks sobiv vastusevariant.
* Kas Sa oled viimase 12 kuu jooksul looduslikus veekogus/veekogul käitunud alljärgnevalt:
Alati Üldiselt Vahete- Üldiselt Mitte
Ei käinud
alati
vahel
mitte
kunagi veekogus/veekogul
teavitanud lähedasi
veekogusse/veekogule minekust?
käinud ujumas koos kaaslas(t)ega?
käinud ujumas valveta rannas?
hinnanud ilmastikutingimusi enne
veekogule minemist?
kanuu, paadi, vesijalgrattaga vm sõites
kandnud päästevesti?
enne jääle minekut kontrollinud selle
tugevust?
Väga
Sageli Vahete- Üldiselt Mitte
Ei käinud
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sageli

vahel

mitte

kunagi

veekogus/veekogul

teinud, pea ees, vettehüppeid?
ujunud sügaval (üle pea) vees?
ujunud kaldast kaugele?
hoidnud vee all hinge kinni?
ujunud teistega võidu?
läinud jääle, kui see on keelatud?

Tuleohutus
Palun märgi järgnevates tabelites igal real üks sobiv vastusevariant.
* Kas Sa oled viimase 12 kuu jooksul ...
Väga
Sageli
sageli
kasutanud tikke, välgumihklit vms?
teinud tuld ahju/pliidi/kamina alla?
teinud ise lõket?
põletanud toas küünlaid?
kasutanud gaasi- või elektripliiti toidu valmistamiseks?
Alati Üldiselt
alati
kasutanud elektriseadmeid (nt. elektripliit, pesumasin,
telefonilaadija jm) vaid kodus olles, järelvalve all?
äikese ajal võtnud kodus koduelektroonika seadmed (nt.
televiisor, arvuti, muusikakeskus) elektrivõrgust välja?

Vahetevahel

Üldiselt
mitte

Mitte
kunagi

Vahetevahel

Üldiselt
mitte

Mitte
kunagi

Väga
harva

Mitte
kunagi

Varavastaste kahjude ennetamine
Palun märgi järgnevas tabelis igal real üks sobiv vastusevariant.
* Kas Sa oled viimase 12 kuu jooksul ...
Väga
sageli

Sageli

Vahetevahel

hoidnud rahakotti või mobiiltelefoni pükste tagataskus või
üleriide välistaskus?
jätnud oma käe- või koolikoti avalikus kohas järelvalveta?
hoidnud oma kodu varuvõtit jalamati all, postkastis, lillepotis vm?
jätnud jalgratta lukustamata või järelevalveta?
lasknud uksest sisse mõne ametimehe ilma vanemate teadmata?
võtnud midagi poest või kaasõpilastelt luba küsimata?
müünud midagi Internetis ja jätnud kauba endale?

Digiturvalisus
Järgnevad küsimused küberkiusamise ehk Internetis kiusamise kohta, mis võib väljenduda erinevates
tegevustes, nt saadetakse kiusatava kohta pahatahtlikke seinapostitusi, sõnumeid või emaile, luuakse
kiusatava kohta halvustav veebileht, pannakse luba küsimata kiusatavast veebi üles ebameeldivaid pilte vm.
(Peaaegu) iga
Umbes kord
Umbes kord
Harvem
Mitte kunagi
päev
nädalas
kuus
Kui sageli on Sind
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viimase 12 kuu
jooksul Internetis
kiustatud?
Kui sageli oled ise
viimase 12 kuu
jooksul kedagi
Internetis
kiusanud?

II. Koduohutus ja vanemate eeskuju
*Kas Sinu vanemad või hooldajad...
Väga sageli

Sageli

Vahetevahel

Väga
harva

Mitte
kunagi

Jah

Ei

Ei oska
öelda

arutavad Sinuga turvavahendite kasutamise
vajalikkust liikluses?
kannavad ise turvavahendeid ja järgivad
liiklusreegleid?
hoiatavad Sind seltskonnaga seotud liiklusohtude
osas, nt joobes või juhiloata juht, ülerahvastatud
auto, kiiruseületamine vms?
räägivad Sulle veeõnnetuste põhjustest
(vettehüpped, nõrk jää, päästevesti mitte
kasutamine jm)?
räägivad Sulle tulekahjude võimalikest
tekkepõhjustest (nutiseadme aku
ülekuumenemine, ohutu grillimine,
elektriseadmete ülekoormamine, hooletus toidu
valmistamisel jm)?
räägivad Sulle lõhkekehadega seotud ohtudest?
räägivad Sulle Internetiga seotud ohtudest?
räägivad Sulle suuremate õnnetustega
kaasnevatest olukordadest kodus (nt
elektrikatkestus, toidu- ja/või veevarude
lõppemine, laetud akud jm).
räägivad sulle oma vara (nutiseadmed, rahakott,
jalgratas jm) hoidmisest ja kaitsmisest varguste,
lõhkumise jm eest?
* Järgnevad küsimused on Sinu kodu tuleohutuse kohta. Kas Sinu kodus...

on paigaldatud suitsuandur(id)?
on paigaldatud vinguandur(id)?
on viimase kuu aja jooksul kontrollitud suitsuanduri korrasolekut,
vajutades sellel asuvale testnupule?
on tulekustuti?
on ise parandatud elektrijuhtmeid (nt teibiga)?
jäetakse elektriseadmeid tööle kui ise kodust ära minnakse (nt
pesumasin, nõudepesumasin vm)?
on pereliikmeid, kes suitsetavad toas?
on ahi, kamin või puupliit?
Lisaküsimused, kui eelmisele küsimusele vastati „Jah“:
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Kas ahju/kamina/pliidi ees on mittepõlev plaat/kate (plekist, klaasist või
kivist)?
Kas ahi/kamin/pliit ajab suitsu sisse?
Kas korstent hooldatakse Sinu kodus regulaarselt, vähemalt kord aastas?

III. Koolipoolsed ohutusalased tegevused
*Milliseid ohutuse teemalisi tegevusi on teie koolis läbi viidud? Mõtle viimasele õppeaastale (8. klass)
Jah
Ei
Ei oska öelda
Osalemine ohutusealases kampaanias, projektis, uurimistöös
Ohutuse teema käsitlemine kooliüritusel
Erialainimese esinemine (päästeametnik, politseinik, liikluskoolitaja jt)
Ohutus- ja päästealastel koolitustel osalemine
Muu
Too välja, millistel koolitustel oled osalenud (täpsustav küsimus, kui on osalenud koolitustel)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Kui Sa märkisid eelmises küsimuses "Muu", siis palun täpsusta, milliseid tegevusi silmas pidasid.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
* Missugustes õppeainetes olete ohutuse teemadega tegelenud? Palun märgi kõik, mis meenuvad.
Vabavastuseline küsimus
Ohutuse teema
Õppeained, milles käsitleti
Liiklusohutus
Tuleohutus
Veeohutus
Plahvatusohutus
Digiturvalisus, sh küberkiusamine
Milliseid ohutusalaseid teemasid tuleks Sinu arvates veel käsitleda?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Milliseid ohutusalaseid tegevusi Sa tahaksid veel teha?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

IV. Ohutusalased hoiakud
Märgi järgnevates tabelites igal real üks vastusevariant!
Enesetõhusus, eneseidentiteet, ebarealistliku optimismi teooria uskumused
*Kuivõrd sa nõustud järgnevate väidetega?
Täiesti
Pigem
Osaliselt nõus,
nõus
nõus
osaliselt mitte
Mulle ei valmista ohutusreeglite
järgimine raskusi
Pean ohutusreeglite järgmist enda jaoks
oluliseks
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Ma ei ole seni õnnetustesse sattunud ja
usun, et ei satu ka edaspidi.
Õnnetusjuhtumeid esineb nii harva, et
vaevalt see minuga juhtub.
Ohutusreeglite järgimise kasutegurid
*Ma järgin ohutusreegleid sellepärast, et...
Täiesti
Pigem
nõus
nõus
ma ei saaks vigastada
vältida suurema õnnetuse
tekkimist
mu vanemad oleks minuga
rahul
pean olema eeskujuks
teistele
ei saaks trahvi
muu põhjus

Osaliselt nõus,
osaliselt mitte

Pigem ei ole
nõus

Üldse ei ole
nõus

Kui Sa järgid ohutusreegleid veel mõnel muul põhjusel, siis palun täpsusta, millistel.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Takistused ennetavale käitumisele
*Ohutusreegleid võib rikkuda juhul, kui...
Täiesti
nõus
on väga kiire
teised inimesed ka ei järgi reegleid
reeglid ei ole mõistlikud
teised narriksid reeglite järgmise
pärast
muu põhjus
arvan, et ohutusreeglite
rikkumiseks ei ole õigustust

Pigem
nõus

Osaliselt nõus,
osaliselt mitte

Pigem ei ole
nõus

Üldse ei ole
nõus

Kui Sinu arvates võib reegleid rikkuda veel mõnel muul põhjusel, siis palun täpsusta, millistel.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Kaaslaste mõju
9. *Palun anna hinnang selle kohta, kui sageli järgid ohutusreegleid, kui oled koos...
Alati Üldiselt alati Kuidas kunagi Üldiselt mitte
vanematega
õpetajatega
sõpradega
võõraste täiskasvanud inimestega
üksi
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V. Ohutusalased teadmised
Veeohutus
* Missugused tingimused võivad muuta veekogud ohtlikuks? Palun too välja tegurid, mis võivad olla ohtlikud
suvel ja mis talvel.
Veekogude ohud suvel
Veekogude ohud talvel

* Missugused reeglid kehtivad ohutuks sõitmiseks paadi, kanuu, vesirattaga vm? Mida ei tohi paadisõidul
teha?_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Märgi kõik õiged vastused.
Mõned rannad on kohaliku omavalitsuse poolt kuulutatud “avalikuks supelrannaks”. Märgi põhjused, miks
eelistada suplemist avalikus rannas.
 Rannas lehvib punane, kollane või roheline lipp, mis näitab, kas suplemine on ohutu.
 Supluskoht on ilma allikate ja veekeeristeta.
 Supluskohas ei ole muda ja ujumist segavaid taimi.
 Rannas on söögikoht, et inimene ei läheks tühja kõhuga ujuma.
 Ujumiseks mõeldud ala on tähistatud, et inimene ei satuks liiga sügavale vette.
 Rannas on riietuskabiinid, tualettruumid ning prügikastid.
 Vee kvaliteeti kontrollitakse suve jooksul mitu korda.
 Avalikus rannas on alati palju inimesi, mis aitab kaasa ohutuse tagamisele
 Nähtavasse kohta on paigutatud info supluskoha omaniku või valdaja kohta.
 Avalikus rannas võib ujuda veekogu kõigil aladel.
* Missugused väited on õiged seoses ohutu käitumisega basseinis? Palun märgi igal real üks sobiv vastus.
Õige
Vale
basseini ääres ei joosta, tõugelda
X
madalasse vette ei hüpata ega
X
sukelduta
hüppetornide all ei tohi ujuda
X
hüppetornist tohib korraga alla
X
hüpata vaid kuni 3 inimest
liumäelt tohib laskuda korraga
X
ainult üks inimene

* Uppuja päästmisel tuleb päästerõngas (või selle puudumisel riideesemed, puuoks vm) visata abivajaja
haardeulatusse ning abivajaja tõmmata kaldale ilma teda enne puudutamata. Põhjenda, miks peab uppuja
päästmisel enda ja uppuja vahele alati mingi ese jääma! ____________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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Tuleohutus
* Mida tuleks selleks teha, et ära hoida tulekahju teket kodus? _______________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
* Märgi kõik õiged vastused.
Selleks, et suitsuandur saaks tulekahju avastada, peab see olema töökorras. Kuidas peab suitsuandurit
hooldama?
 Suitsuandurit tuleb regulaarselt puhastada kuiva lapi või tolmuharjaga.
 Kui vajutan suitsuanduril olevat nuppu, ei tohi see häält teha.
 Suitsuandurit peab kontrollima korra aastas.
 Kui vajutan suitsuanduril olevat nuppu, peab see piiksuma hakkama.
 Suitsuandurit peab kontrollima korra kuus.
 Suitsuandurit tuleb regulaarselt puhastada märja ja seebise lapiga.
 Vilkuv punane tuluke suitsuanduri peal näitab, et patarei on tühi.
* Märgi kõik õiged vastused.
Millised soovitused kehtivad suitsuanduri paigaldamisel?
Suitsuandur peab olema paigaldatud:
 ainult alumisele korrusele
 igale korrusele
 ainult ülemisele korrusele
 seinale
 ahju/kamina lähedusse
 kööki
 lae nurka
 lae keskele
 kapi peale
* Märgi järgnevas tabelis igal real üks õige vastusevariant.
Otsusta, millised järgmistest ainetest või oludest aitavad põlemisele kaasa ning millised takistavad põlemist.
Põlemist soodustav
Põlemist takistav
Hapnik
X
vesi (juhul kui põleb õli, rasv, süütevedelik)
X
vesi (juhul kui põleb paber, puit)
X
Paber
X
Süsihappegaas
X
Muld
X
kõrge temperatuur
X
Tulekustutusvaht
X
Puit
X
Liiv
X
* Märgi kõik õiged vastused.
Millised alljärgnevatest vahenditest/võtetest sobivad rasvapõlengu kustutamiseks?
 veega kustutamine
 sulgemine tiheda kaanega
 katmine niiske rätikuga
 katmine tulekustutusvaibaga
 süsihappegaasikustuti
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vesikustuti

Kumb väide tulekustuti kasutamise kohta on õige?
 Suuna pulbrijuga vastutuult, sihtides joaga eelkõige leeke
 Suuna pulbrijuga allatuult, sihtides joaga põlevmaterjali, mitte leeke



Suuremat põlengut kustuta üksi, ühe kustutiga, et täidet jätkuks kauemaks.
Suuremat põlengut kustuta mitmekesi, kasutades samaaegselt mitut kustutit.




Kasutatud kustuti tuleb viia kohe hooldusesse, mitte jätta uut kasutuskorda ootama.
Kasutatud kustuti tuleb panna oma kohale tagasi, sest kui see ei saanud täiesti tühjaks, võib seda
uuesti kasutada.




Tulekustutid on universaalsed ja sobivad kasutamiseks igas olukorras.
Tulekustuti tuleb valida vastavalt põlevmaterjalile, sest tulekustuteid on väga erinevaid.

Plahvatusohutus
Vali kõige õigem vastus.
* Millise kujuga on tavaliselt lõhkekehad?
 Enamasti ovaalsed
 Enamasti kandilised
 Enamasti silindri kujuga
 Enamasti nuiakujulised
 Lõhkekehasid võib olla igasuguse kujuga
* Reasta tegevused, kuidas käitud tundmatu eseme leidmise korral.
 Teavitan lähedal olevaid inimesi (4)
 Märgistan leiukoha (3)
 Helistan 112 (2)
 Lähen ohtlikust esemest eemale (1)
Vali kõige õigem vastus.
* Millal tuleb teavitada plahvatusohtliku eseme leiust?
 Siis, kui ollakse kindlad, et leitud ese võib plahvatada.
 Koheselt, kui tekib väikseimgi kahtlus, et tegemist võib olla lõhkekehaga.
 Peale vanematega arutamist või Internetiotsingut.
Märgi kõik õiged vastused.
* Millised tegurid kaasnevad plahvatusega?
 Lööklaine
 Rõhu muutus (ala- ja ülerõhk)
 Kildude laialilend
 Kõrge temperatuur
 Tugev heli
 Madal temperatuur
Vali kõige õigem vastus.
* Millised karistused kaasnevad pommiähvarduse tegemise eest?
 Alaealised pääsevad ainult hoiatusega.
 Kui tehti ainult nalja, siis karistada ei saa.
 Rahaline trahv või kuni viieaastane vangistus.
Märgi kõik õiged vastused
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* Milliseid ohutusnõudeid tuleb järgida pürotehnika kasutamisel?
 Toote kasutamisel tuleb arvestada publiku asukohaga
 Kasuta õiget süütamisviisi
 Toodet tohib süüdata ainult kahekesi
 Arvesta ilmastikuoludega (vihm, tuul)
 Toode tuleb toestada

Elanikkonna kaitse
Milliseid loetelust pead Eestis võimalikeks hädaolukordadeks? Märgi kõik sobivad vastused.
 Ulatuslik metsa- ja maastikutulekahju
 Elutähtsa teenuse (vesi, elekter, küte) üle 48-tunnine katkestus
 Õnnetus kemikaale käitlevas ettevõttes
 Maavärin
 Tulekahju, plahvatus või varing ühiskondlikus hoones (nt kauplus, kino)
 Kiirgus- või radiatsiooniõnnetus
 Suurõnnetus liikluses (auto-, rongi-, laeva- või lennuliikluses)
 Vulkaanipurse
 Ilmastikust (nt torm, üleujutus, erakordne külm ja tuisk vm) tingitud hädaolukord
Mis alljärgnevast loetelust peaks võimalikuks hädaolukorraks (nt vee-, kütte- või elektrikatkestuseks) kodus
varuks olema? Märgi kõik õiged vastused.
 Taskulamp ja varupatareid
 Võimalikult värske, eelistatult pakendamata toit
 Esmaabitarbed ja olulised ravimid
 Pika säilivusajaga toiduained
 Patareide/aku pealt töötav raadio
 Joogivesi
 Akupank mobiilsete seadmete laadimiseks
Kui suur on soovituslik joogiveevaru hädaolukorraks? Vali kõige õigem vastus
 3L ööpäevas inimese kohta
 3L nädalas inimese kohta
 3L ööpäevas perekonna kohta
 joogivett ei soovitata varuda
Milliseid toiduvarusid on soovitav varuda hädaolukorra tarbeks? Märgi kõik õiged vastused.
 Purgisupid
 Pakisupid
 Piim, keefir, jogurt
 Liha- ja kalakonservid
 Küpsised
 Värske liha ja kala
 Kuivikleivad
 Kuivatatud puuviljad
 Köögiviljakonservid
Vali kõige õigem vastus.
Milliste värvide järgi tunned ära evakuatsiooni märgistuse? Evakuatsioon tähendab hädaolukorras hoonest
väljumist kõige kiiremat teed mööda.
 rohelise ja valge kombinatsioon
 punase, musta ja valge kombinatsioon
 sinise ja valge kombinatsioon
 kollase ja musta kombinatsioon

155

LT „Tervis ja ohutus“ õpetajaraamat III kooliastmele
Digiturvalisus
Märgi igal real üks sobiv vastus.
* Mida järgnevatest tegevustest tohib Sinu arvates Internetis teha?
Seda tohib
teha

Oleneb
olukorrast

Seda ei tohi
teha

Kedagi sõimata ja ähvardada e-kirjade, sõnumite või
postituste kaudu
Kedagi narrida või solvata suhtluskeskkondades
Kellegi kohta Internetis valet ja kuulujutte levitada
Kellegi teise nime kasutades e-kirju, sõnumeid või postitusi
saata
Kellegi teise konto alt tema parooliga ja talle teadmata
keskkonda siseneda
Teisest isikust talle teadmata Internetis piinlike fotosid ja
videoid levitada

Dokumendikohustus, riigipiir
* Milline dokument on Eestis püsivalt elavale inimesele kohustuslik?
Märgi kõik õiged vastused.
 ID-kaart
 pass
 juhiluba
 elamisluba
 mitte ükski neist
* Millised järgnevatest väidetest on õiged?
Märgi üks sobiv vastus igale reale.
Vähemalt 15-aastane noor saab ise ID-kaarti või passi taotleda ja vahetada
Enda ID-kaarti võib sõbrannale või sõbrale laenata
Välismaal reisil olles peab isikut tõendav dokument kogu aeg endaga kaasas olema
Schengeni viisaruumi mittekuuluvatesse riikidesse reisides peab pass kaasas olema

Õige
X

Vale
X

X
X

Isikudokumendi võib välismaal anda hoiule hotelli/reisiteenuse pakkujale

X

Reisile minnes aitan alati inimesi, kes paluvad mul endaga kaasa võtta pakke, mida on vaja
kellelegi edasi anda reisi sihtkohas

X

Liiklusohutus
Järgnevates küsimustes vali kõige õigem vastusevariant!
KAASSÕITJA
*Sõiduautos peab turvavöö olema kinnitatud:
o kõikidel sõitjatel
o ainult tagaistmel sõitjatel
o ainult esiistmel sõitjatel
*Millised väited turvavöö kasutamise kohta on õiged?
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Märgi iga väite korral, kas väide on õige või vale.
Õige
Kui kõik sõitjad on turvavööga kinnitatud, võib juht kiiremini sõita.
Asulas sõites ei ole turvavöö kinnitamine kohustuslik.
Avariisse sattudes aitab korrektselt kinnitatud turvavöö vähendada vigastuste raskusastet.
Turvavööd ei tohi kinnitada jääteel sõites.
Turvavööd kandes ei saa sõitja kunagi vigastada.

Vale
X
X

X
X
X

JALAKÄIJA
*Bussist väljudes on kõige ohutum:
o ületada sõidutee bussi tagant
o ületada sõidutee bussi eest
o ületada sõidutee alles siis, kui buss on ära sõitnud
*Maanteel on ohutum käia:
o autodega samas suunas (parempoolsel teeserval)
o autodele vastu (vasakpoolsel teeserval)
o mõlemapoolsel teeserval on sama ohutu
*Millised väited helkuri kandmise kohta on õiged?
Märgi iga väite korral, kas väide on õige või vale
Õige
Linnas ei ole helkuri kandmine kohustuslik.
Kui mul on vaid üks helkur, kinnitan selle sõidutee poolsele küljele.
Helkur kinnitatakse riiete külge nii, et see jääb põlve kõrgusele.
Helkuri kandmine aitab ennetada õnnetusi raudteel.

Vale
X

X
X
X

JALGRATTUR
*Jalgrattur võib ületada sõidutee ülekäigurajal rattaga sõites:
o ning autojuht peab talle teed andma
o kuid tal ei ole autojuhi suhtes eesõigust
o ning ta võib seda teha kiiremini kui jalakäija
*Kui sõidutee kõrval asub jalgrattatee, siis jalgrattur:
o ei tohi sõita sõiduteel
o peab sõitma jalgrattateel
o võib sõita nii jalgrattateel, kui ka sõiduteel
*Pimedal ajal või halva nähtavuse korral sõites peab jalgrattal:
o põlema ees valge tuli ja taga olema punane helkur
o põlema ees valge ja taga punane tuli
o olema ees valge ja taga punane helkur
*Kas ja kuidas peab jalgrattur enne pööret paremale suunda näitama?
o Tõstes parema käe sirgelt üles
o Jalgrattaga liigeldes ei pea suunda näitama
o Tõstes parema väljasirutatud käe õla kõrgusele
RAUDTEE
*Millised väited raudteeohutuse kohta on õiged?
Märgi iga väite korral, kas väide on õige või vale.
Õige
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Raudteel käimise eest võib saada trahvi
Raudteel võib kõndida (mööda rööpaid) või muul viisil aega veeta
*Rongist väljudes peab raudtee ületama:
o kohast, kust saan kõige kiiremini üle raudtee
o ülekäigukohast, oodates kuni rong on ära läinud
o ülekäigukohast kohe pärast rongist väljumist
*Ülekäigukohas raudteed ületades:
o võib alati üle raudtee minna, sest ülekäigukohal on jalakäijal eesõigus
o peab ootama rongi möödumist isegi, kui see on veel väga kaugel
o võib kohe üle raudtee minna, kui rong on veel kaugel
*Mida näitab valge vilkuv foorituli raudtee ülesõidukohas?
o Autodel, jalakäijatel ja jalgratturitel on eesõigus raudtee ületamiseks.
o Raudtee foor on korrast ära ja ei tööta.
o Foor on töökorras ja raudteed võib ületada.
*Kollane joon rongi ooteplatvormil:
o näitab ohutut kaugust peatuvast rongist
o muudab ooteplatvormi ilusamaks ja värvilisemaks
o tähistab kohta, kus reisijad peavad saabuvat rongi ootama
LIIKLUSMÄRGID
*Mida tähendavad need liiklusmärgid?
Palun vali igale märgi tähendusele vastava pildi number.








Peatee – sellel teel liiklejal on eesõigus (2)
Jalgratta, mopeedi ja pisimopeediga sõitmine on keelatud (6)
Anna teed – teistel teedel liiklejatel on eesõigus (4)
Tohib liikuda ainult jalgsi ja tasakaaluliikuriga (3)
Tohib liikuda jalgratta, tasakaaluliikuri, mopeedi või pisimopeediga (5)
Sõidutee ristub jalgrattateega (kehtib autojuhile, mitte jalgratturile) (1)

*Mida tähendavad need liiklusmärgid?
Palun vali igale märgi tähendusele vastava pildi number.
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Peatu ja anna teed (kehtib autojuhile) (6)
Tõkkepuuga raudteeülesõidukoht (1)
Üherööpmeline raudtee (3)
Tõkkepuuta raudteeülesõidukoht (2)
Mitmerööpmeline raudtee (4)

***
Kui Sul on kommentaare küsimustiku kohta, siis palun kirjuta need siia (nt kui ei saanud mõnest küsimusest
aru, küsiksid teisiti või oleksid tahtnud teistsuguseid vastusevariante; mille kohta oleksid veel tahtnud vastata
jne).
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Täname vastamast!
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