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KOOLIBRI UUDISED
R A A M A T U D ,  M I S  H A R I V A D

KRIITILISE MÕTLEMISE VAJADUSEST

VÄLJAJUHATUS LOODUSÕPETUSEST
tustega saab selgitada vee ringkäiku loodu-
ses ja sademete teket. Viimase paremaks 
mõistmiseks on soovitatav tekitada pea-
tüki lõpus antud juhendite järgi udu ja här-
matist ning katseid analüüsida.

Viies peatükk kujutab sissejuhatavat üle-
vaadet energia mõistest, energia liikidest, 
muundumistest ja muundumistega kaas-
nevatest nähtustest. Põgusalt vaadeldakse 
mehaanilist energiat (kineetiline ja potent-
siaalne), põhitähelepanu on soojusel ja selle 
levimise viisidel. Arvuliselt energiat ei ise-
loomustata, vaid see jääb järgmistes klassi-
des füüsikakursuse ülesandeks.

Kuues peatükk tutvustab mõningaid 
olulisi keemilisi reaktsioone. Katsete na-
jal tutvustatakse tavalisemaid nähtusi, mis 
kaasnevad keemiliste reaktsioonidega, eri-
nevate ainete põlemist, keemilist voolualli-
kat, fotosünteesi ja rakuhingamist. Õpilas-
tele on ehk huvitav valmistada sidrunitest 
vooluallikas. Vooluallika testimiseks tuleb 
aga kindlasti varuda valgusdioode. Kuigi 
mõnes raamatus kujutatakse seda katset 
tavalise hõõglambiga, jääb sidrunipatarei 
vool hõõglambi vms töölepanekuks liiga 
nõrgaks.

Viimases peatükis rakendatakse õppe-
aasta jooksul omandatud teadmisi elusa ja 
eluta looduse seoste mõtestamiseks (süsi-
nikuringe, kasvuhooneefekt, säästlik tarbi-
mine). Ka õpetajale on ehk uus asi satel-
liidipiltide kasutamine kodukoha ümbruse 
uurimiseks. Õpiku käsitlus põhineb USA 
Landsati satelliidiprogrammi piltidel, mida 
on mugav otsida ja vaadata internetibrau-
seris. Pikem juhend nende piltide kasuta-
miseks on elektroonilisel kujul Koolibri 
kodulehel õppematerjalide kataloogis. 

Peatükkide lõpus on kokku võetud täht-
samad omandatud teadmised ja mõisted. 
Samuti on seal uurimisküsimusi ja prak-
tilisi töid, mida saab täiendavalt kasutada 
antud peatüki materjali läbivõtmisel. 

Õpiku lisas on kokkuvõtvaid tabeleid, 
juhendeid mõõtmisteks ja graafi kute koos-
tamiseks ning sõnastik. Omandatud tead-
misi aitab kinnistada ning praktilisi töid 

Ulatuslikud muudatused loodusõpetuse 
7. klassi ainekavas tingisid uue, põhjalikult 
ümber töötatud 7. klassi loodusõpetuse 
õpiku väljaandmise. Vastavalt ainekava-
le on õpikus kärbitud füüsikasse kuulu-
vaid teemasid – mehaanika, aine ehituse ja 
soojusõpetuse osa. Uute teemadena käsit-
letakse keemilisi reaktsioone ning ökoloo-
giasse, loodushoidu ja globaalprobleemi-
desse puutuvaid teemasid. 

Õpik algab peatükiga mõõtmistest. Tut-
vutakse ruumimõõtmete, massi ja tiheduse 
mõõteriistade ja mõõtmisviisidega. Prakti-
lise töö käigus õpitakse kasutama kompassi 
ja koostama plaani, läbi viima loendust ning 
hindama arvukust ligikaudselt (linnuparve 
suurust ja puukide arvukust).

Teine peatükk on pühendatud mehaa-
nilisele liikumisele ja seda iseloomustava-
tele füüsikalistele suurustele. Teema lõpe-
tab vee voolukiiruse määramise rühmatöö 
kirjeldus.

Kolmas peatükk käsitleb aine ehitust, 
keemilisi elemente ja aineid. Praktilise töö-
na määratakse erineva kontsentratsiooni-
ga soolalahuste tihedust ning kasutatakse 
mõõtmistulemusi etteantud keha (kartuli) 
tiheduse leidmiseks. Samuti vaadeldakse 
vee puhastamist joogikõlbulikuks, aga ka 
võtteid ainete eraldamiseks tahkete ainete 
segudest.

Neljas peatükk on ainete olekutest ja 
olekute muutustest. Varasematest klas-
sidest on õpilane tuttav vee olekutega. 
7. klassis üldistatakse neid teadmisi ka 
muudele ainetele ning põhjendatakse 
muutustega aine ehituses. Vee oleku muu-

läbi viia ka õppeaasta alguseks ilmuv töö-
vihik.

Uus õpik põhineb suures osas Enn Pär-
teli 2010. aastal ilmunud 7. klassi loodus-
õpetuse õpikul. Et Enn Pärtel on meie 
hulgast lahkunud, on tema tööd jätka-
nud Rein-Karl Loide Tallinna Tehnika-
ülikoolist, Erkki Tempel Tartu Miina 
Härma Gümnaasiumist ja Koolibri reaal-
ainete toimetaja Kuldar Traks. Õpiku val-
mimisele aitasid tublisti kaasa ka retsen-
sendid Gedi Põder, Priit Saareleht ja Koit 
Timpmann heade soovituste ja asjaliku 
kriitikaga.

Loodame, et see õpik aitab teha põne-
va kokkuvõtte põhikooli loodusõpetuses 
omandatust ning innustab õpilasi jätkama 
looduse tundmaõppimist füüsika, keemia 
ja bioloogia õppeainete raames.

KULDAR TRAKS,
autor

„Loll on olla loll!” hüüatas ühe Mustamäe 
keskkooli matemaatikaõpetaja 1980. aas-
tatel, kui õpilane tahvli ees võrrandit la-
hendades takerdus. Kriit tantsis pruunil 
tahvlil ja tolm lendles õhus, kui õpetaja 
seljatas võrrandi paarikümne sekundiga, 
vajutades kõige lõppu võiduka punkti, 
nii et viimane kriidikübe sõrmede vahelt 
pudenes. Toona sai seepeale igasuguseid 
mõtteid mõlgutatud, aga nagu paljude 
asjadega siin ilmas, asetub nii mõnigi lause 
õigesse konteksti alles paarikümne aasta 
pärast. „Tõmba püksid pähe, siis arvab 
katk, et oled kahe p...ga inimene ega jul-
ge sind puutuda,” õpetas Ärni äsjalinastu-
nud fi lmis „November”. Selgeltnägemine,  
pendlid, vaktsineerimishirm, MMS, lapi-
ku maa teooria, püksid katku peletami-
seks peas... Nagu polekski vahepeal olnud 
tervet pikka sajandit, mil teadus ja tehni-
ka on niivõrd jõuliselt arenenud, inimene 
jõudnud kosmosesse ja plaanib reisi Mar-
sile, kümned rasked haigused võidetud ja 
veel mitmed inimelusid päästvad ravimid 
läbimurde lävepakul, autod sõidavad ise ja 
mis tahes praktilise elu probleemi lahen-
damiseks on nutitelefonis ootamas sobiv 
äpp. Lõputud vandenõuteooriad, aina kee-
rulisemad skeemid seletamaks seda, kui-
das maailm ikka TEGELIKULT toimib ja 
kuidas tuleks TEGELIKULT elada, anna-
vad paljude inimeste päevadele sisu. Ega 
avatud meeli ja uudishimu saa muidugi 
keelata, alternatiivsete mõtetega allikakrii-
tiliselt tutvumine aitab luua suurt pilti, 

kuid kui näiteks tõlkeapsu või puudulike 
keemiateadmistega kahjustatakse enda või 
lähedaste tervist, takistatakse lapse edasi-
jõudmist koolis, antakse kontroll elu üle 
välistele jõududele, siis meenub vana õpe-
taja ütlus küll.

Äärmuslike parateaduse viljelejatega 
kokku puutudes, tabab meid Koolibris 

ajuti ikka hirm, ega ometi meie pole mõnes 
õpikus andnud alust parateaduste levikule, 
et see inimesi viirusena nakatab. Aga ei. 
Kas või seekordses lehes tutvustatav 
7. klassi loodusõpetuse uus õpik, sisseju-
hatus keemiasse ja füüsikasse toetub ainult 
ja ainult teaduslikele alustele ning on tänu-
väärne lugemismaterjal ka vanematele 

kodanikele. Õpiku katsed aitavad teooriat 
kohe ka praktikas järele kontrollida, mis 
välistab nende kahtluse alla seadmise.

Sel kevadtalvel on meil olnud suur au 
esiteks kirjastada Andres Laane raamat 
„Tehisintellekt.  Loomadest ja masinatest” 
ja teiseks nautida autori vahedat mõistust 
esitlusel ja mitmetes intervjuudes. Eestlane 
2.0, nagu kirjutas tema kohta teine neuro-
teadlane Jaan Aru. Mida kõike on või-
malik robotile õpetada ja milles on väike 
laps iga kell robotist üle! Inimkonna seisu-
kohast on robotite saabumine veidi hirmu-
tav, sest valedes kätes võib tehisintellekt 
ka inimvaenuliku näo võtta. Teisalt võivad 
robotid nii mõnegi töö meilt juba homme-
päev üle lüüa. Lohutagu aga kõiki loova 
töö tegijaid, et nende amet on viimaste 
hulgas, mis õnnestub robotile selgeks teha. 
Ja hea ongi!

Loovate töödega tegelevad ka kaks 
uut „Teeme koos”-sarja raamatut: „Vildist 
mängutoidud” ja „Paberpunutised”. Viima-
ne neist õpetab vanapaberist uusi praktilisi 
asju valmistama. Paberpunutised on meie 
muidu käsitöörikkal raamatumaastikul 
uus ja värske teema ning see seletab tohu-
tut huvi selle raamatu vastu. Jõukohaseid 
projekte leidub selles raamatus ka kooli 
tööõpetuse tundidesse.

Kriitilist mõtlemist!

TEIE KOOLIBRI

Üks õpiku katsetest: kuidas süüdata 
tuhaga hõõrutud suhkrutükki.


