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

MEIE DIGIRIIUL

JOHANNESE HARJUTUSKOOLI!
Riiklikus õppekavas kirjeldatud eesti keele 
kursuste teemasid hõlmab Koolibri põhi-
õppevara „Johannes“, milles on ühtekokku 
kuus õpikut-töövihikut. Praktilises keele-
õppes on aga valdkondi, mis võiksid teis-
test rohkem tähelepanu pälvida. „Johan-
nese harjutuskool” pakub kohustuslikele 
kursustele lisaks süsteemset käsitlust mit-
mesuguste keeleteemade kohta.

Sarja on seega kavandatud harjutus-
vara, mille eesmärk on arendada prakti-
lisi, eluks vajalikke keelega seotud oskusi. 
Kogumikud on koostatud nõnda, et neid 
oleks mugav kasutada niihästi „Johannese” 
sarja juurde kui ka eraldi.

Esimesed kaks kogumikku on äsja, uue 
kooliaasta alguseks ilmunud. Loovkirju-
tusülesannete vihiku on koostanud Mo-
nika Undo, kes on Koolibri tiiva all muu 
hulgas välja andnud kaks kirjandusõpikut. 
Ka võõrsõnavara vihiku autor Argo Mund 
on Koolibriga koostööd teinud palju aas-
taid, esialgu konsultandina Eesti Keele Ins-
tituudist, viimati „Johannese“ 3. osa kaas-
autorina. Mõlemad autorid teevad koolis 
õpetajatööd ja on hästi kursis sellega, mis-
suguse kirjavara järele on koolis praktiline 
vajadus.

Juba on ideid „Johannese 
harjutuskooli“ jätkamiseks. 
Tõenäoliselt rohkem, kui 
põhiõpivarasse on mah-
tunud, nõuab tähelepanu 
viitamine ja tsiteerimine. 
Mis tahes žanrisse kuuluva 
teksti koostamiseks kasu-
tatakse tihti teiste autorite 
loomingut. Kuidas aga oma 
ja võõrad mõtted nii lahus 
hoida, et see kellelegi üle-
kohut ei tee, tuleks harju-
tada juba üldhariduskoolis. 
Seda kinnitab mitu viima-
sel ajal Eesti avalikus elus 

skandaalihõnguliseks paisutatud juhtu-
mit. Mitmesugused uurimistöö juhendid 
on küll hästi kättesaadavad, aga ühe ko-
hustusliku töö koostamine ei kujunda vi-
lumust ega piisa ilmselt ka mõnest õpiku-
peatükist, milles korrektset tsiteerimist ja 
refereerimist aeg-ajalt meelde tuletatakse.

Tekstitöö puhul pole ületreenimist kar-
ta ja nii on tegijate mõtted liikunud veel 
näiteks argumenteerimis- ning suulist ja 
kirjalikku teksti kõrvutava vihiku suu-
nas. Mõistagi on teretulnud kõik õpetaja-
te ettepanekud, mis aitavad kujundada ühe 
väärt harjutusvara sarja.

MARGIT ROSS,
sarja eestvedaja

Loovkirjutusülesannete vihik
Loovkirjutusülesannete vihiku eesmärk on 
arendada loovust ja kirjutamisoskust. Kui-
gi vihikus on rohkesti viiteid „Johannese“ 
õpikomplektidele, saab seda vabalt kasu-
tada ka gümnaasiumi kirjandustundides ja 
põhikooli vanemas astmes. Peale selle on 
loovkirjutusvihik hea abimees kõigile nei-

le, kellele lihtsalt meeldib 
kirjutada, oma väikese for-
maadi tõttu on seda mugav 
kaasas kanda. 

Liivahundi lugude autor 
Åsa Lind on öelnud: „Kir-
jutamine on kõige raskem 
asi, aga just see teebki kir-
jutamise lõbusaks.“ Kuigi 
kirjutamine võib teinekord 
tunduda keerulisena, nii 
keerulisena, et tekib suisa 
hirm valge paberi ees, siis 
tegelikult oskavad kõik isi-
kupäraselt kirjutada. Loov-
kirjutusülesandeid tehes 
peaks ka see, kes kirjutami-

sega just sina peal ei ole, jõudma äratund-
miseni, et kirjutamine on põnev ja lõbus, 
ning kaduma peaks hirm valge paberi ees. 
Õpilasel on võimalus katsetada, mängi-
da mõtete ja sõnadega, lammutada koost 
tekste, et neid siis uut moodi kokku panna. 
Muu hulgas saab kirjutada, millest võiksid 
omavahelisel kohtumisel rääkida mardi-
päev ja halloween või kuidas klassifi tseeri-
da jalanõusid või milline raamatutegelane 
Eesti kirjandusest võiks olla meie peami-
nister.

Kirjutamise puhul on olulisel kohal sõ-
navara. Nii on suunatud kirjutamisest hu-
vitatut sõnajahile erinevate sõnaraamatute 
juurde, münti lisavad mitmed sõnaleiud. 
Sõnavara rikastamiseks, kuid ka silmaringi 
laiendamiseks on vihikus ristsõnu. Ja vahel 
on tore hoopis ise sõnu välja mõelda.

Vihikus on kirjutamise, lugemise ja loo-
mise kohta palju tsitaate, mis peaksid õpi-
last inspireerima ja looma julgustama  – 
kasvõi Jürgen Rooste mõte, et kirjutamine 
on kui krooniline haigus, mida välja ravida 
ei saa –, ning rohkesti lugemis- ja kuula-
missoovitusi.

Meis kõigis on tublisti loovust ja loov-
kirjutusülesannete vihik ai-
tab sellel valla pääseda.

MONIKA UNDO,
autor, Läänemaa 

Ühisgümnaasiumi õpetaja

Võõrsõnavara vihik
Võõrsõnavara vihik sisal-
dab harjutusvara, mis kin-
nistab „Johannese“ õpi-
kute rubriigi „Õpi ära!“ 
sõnu. Selles rubriigis esi-
tatud võõrsõnade tõhusaks 
täienduseks on vihikus kä-
sitlusse haaratud nendega 

ortograafi liselt ja semantiliselt seotud kee-
lendeid. Näiteks järgneb sõnade profi il
ja efektiivne õigekirja meeldetuletamisele 
lisaharjutus teiste veaohtlike f-iga sõnade 
kohta (grafi ti, muffi  nid, professionaalne). 
Sõna paradoks järel saavad tähelepanu 
muudki para-algusega sõnad, mida kasu-
tame igapäevases keeles.

Täheõigekirja ja sõnamoodustuse kõr-
val on harjutusi vormi- ja lausemoodus-
tuse, sõnatähenduste ning sünonüümide-
antonüümide kohta. Võimalik on koostada 
väiksemaid lõike või terviktekstegi. Esi-
mestel lehekülgedel on vaatluse all võõr- ja 
tsitaatsõnade tunnused ning mugandid.

Vastne kogumik aitab õppuril lihvida 
ÕSi, võõrsõnade leksikoni, Sõnaveebi jm 
Eesti Keele Instituudis valminud sõnako-
gude kasutamise oskust. Samuti on töövi-
hikus videovaatamise harjutusi ja lühikesi 
lugemisülesandeid keelenähtuste mõtesta-
miseks, igale poole on lisatud õpilast suu-
navad küsimused. Peale kogu klassiga har-
jutamise pakub vihik mõndagi sügavama 
keelehuviga gümnasistile.

Kõigi kolme gümnaasiumiaasta võõr-
sõnavara käsitlevad teemad on koonda-

tud õpikupeatükkide kau-
pa ühte vihikusse. Iga 
klassi käsitluse lõpetab 
sõnaloend, mis on muut-
mata kujul võetud „Johan-
nese“ õpikust. Kokkuvõt-
like loendite tõttu saab 
vihikut pruukida nendeski 
gümnaasiumides, milles on 
käibel mõni muu õpivara-
sari peale „Johannese“.

Kus sõnu, seal mõnu!

ARGO MUND,
autor, Rakvere 

Gümnaasiumi õpetaja  

Koolibri Uudiste seekordne avapilt kujutab Koo-
libri õppematerjalide kaasi Opiqu platvormil. Mee-
nutab ju natuke sügist moosiriiulit? Ühelt poolt 
on paralleel õige: sügis ja moosid käivad käsikäes. 
Nagu tublid hoidistajad oleme ka meie suvel hoogu 
pidamata digiõppematerjale „sisse teinud“ ja võime 
täituvatel riiulitel silma puhata. Kuid teisalt on ka 
erinevusi. Moosipurkides lusikat kõlistades kipu-
vad need ikka tühjenema, meie digiõppematerjalid 
saavad aga kasutades sisu juurde, sest täituvad ju 
tühikud sõnadega, lahtrid lausetega, pilt leiab paa-
rilise ja mõte õige koha. 

See riiul kajastab Koolibri digiõppematerjalide 
esindatust 1. septembri seisuga. Riiulid täienevad 
regulaarselt uute ainevaldkondadega, nii on ühena 
järgmistest järg muusikaõpetuse käes, samuti saab 
tõhusat täiendust vene õppekeelega kooli osakond. 
Olete oodatud nii peagi toimuvatele Opiqu kooli-
tustele kui ka järgmisel kuul aset leidvatele Koo-
libri õppematerjalide kursustele. Palume jälgida 
jooksvat infot! 

Koolibri põhikooli õppematerjalid on koos kõi-
kide teiste Opiqus esindatud materjalidega ka ala-
nud õppeaastal kõikidele soovijatele tasuta kätte-
saadavad. 

Teadmisteküllast uut kooliaastat!

TEIE KOOLIBRI


