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Ilmub neli korda aastas Õpetajate Lehe vahel

Koolibri Uudised tervitavad õpetajaid ja
õpilasi 1. septembri puhul juba 12. korda!
Nagu ikka, tutvustame lehes uusi õppekomplekte, metoodilisi materjale ja muud
kirjandust, mida koolis õppetöö elavdamiseks kasutada.
Sel korral rõõmustame üle 20 aasta jälle
bioloogiaõpetajaid, sest ilmumas on 7. klassi
bioloogiaõpik, mille põhiteemaks selgrootud loomad. Artikli juurde lisatud paarislehekülg annab aimu, et teema võimaldab
rikkaliku pildimaterjaliga illustreerimist,
milles suur roll ka kunstnik Sven Parkeril,
kelle pliiatsist on pärit üksikasjalikud
joonised. Tema pildid kaunistavad ka meie
selleaastaste kataloogide kaasi ja kooliaasta
kalendrit.
Viimsel leheküljel tutvustab Koolibri
toimetaja ja autor Margit Ross gümnaasiumi eesti keele uut õpivarasarja „Johannes“. Võitnud 6. klassi ja 9. klassi eesti keele
õpiku eest nii kodu- kui ka välismaist tunnustust on meie eesti keele õppekirjanduse
säravad tähed valmis saanud uue sarja avalöögi. Intrigeeriva pealkirjaga sari ühendab
endas parimal moel teoreetilise ja praktilise
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lähenemise, mida riiklik õppekava taotleb,
kuid mis senini pole gümnaasiumis hästi
teostunud. Juhime tähelepanu ka sellele,
et „Johannese“ näol on tegemist esimese
Koolibri õpikuga, mida on haridus- ja teadusministri määruse „Õppekirjandusele
esitatavad nõuded, õppekirjanduse retsenseerimisele ja retsensentidele esitatavad
miinimumnõuded ning riigi poolt tagatava
minimaalse õppekirjanduse liigid klassiti
ja õppeaineti“ kohaselt retsenseerinud aineühendus, Eesti Emakeeleõpetajate Selts.
Nagu retsensioonide väljavõtted näitavad,
jätkus retsensentidel õppekomplekti kohta
vaid kiidusõnu.
Oma seiklustega jõuavad lõpp-punkti
Betti ja Lohe, „Ilmast ilma“ kangelased,
kellega õpilased tutvusid esmakordselt eelmisel aastal ja kes võitsid kohe nende suure
poolehoiu. Seekord külastatud maade galerii on mitmekesine ja juhib õpilasi suure
hulga põnevate raamatute poole, millest
võib alguse saada suur raamatuarmastus.
Seikluslikku uut kooliaastat!
TEIE KOOLIBRI

BIOLOOGIA ON ELU TEADUS

Bioloogiat on nimetatud elu teaduseks,
mis on püüdnud paljude sajandite jooksul
leida vastuseid küsimustele elu tekke, kestmise ja lõppemise kohta. Elu saladusi ja
eluprotsesse on erinevates teadusharudes
püütud kirjeldada ja analüüsida, pakutud
välja seletusi, teostatud arvukalt uuringuid
ja eksperimente, kirjutatud virnade viisi
teadustöid. Kõigi nende pingutuste tulemusena on viimaste sajandite jooksul bioloogiast kujunenud kiirelt arenev ja paljude eriharudega teadus.
Bioloogia kui õppeaine eesmärgiks on
kujundada õpilastes tervikarusaam eluslooduses toimuvatest põhilistest protsessidest
ning elus- ja eluta looduse vastastikustest
seostest. Kõigi kooliastmete bioloogiakursuse läbimine annab õpilastele põhjaliku
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süvendatumalt õpitava vahel. 7. klassi
õpiku teemaks on selgroogsed loomad.
Illustreeritud õppetekstid aitavad teadlikult omandada ja mõista seda loomarühma puudutavaid fakte ja seaduspärasusi.
Õpiku koostamisel olid hindamatuiks ja
asjatundlikeks abimeesteks konsultandid
Ivi ja Üllar Rammul.
Õpikus on neli teemat, mis on jaotatud
24 peatükiks.
Esimene teema „Bioloogia on üks loodusteadustest“ algab lühikese ülevaatega
bioloogia tähtsamatest harudest ja uurimissuundadest. Bioloogiateadmiste kasutamise võimalustest nii teistes teadusharudes kui ka rakendusteadustes on toodud
mitmeid elulisi näiteid. Üks peatükkidest
on pühendatud loodusteaduslikele uurimismeetoditele. Vaatlusmeetodit selgitab
konkreetne näide sookurgede rände uuringust, mille andmed ja kirjeldus pärinevad Eesti Ornitoloogiaühingu auliikmelt
Aivar Leitolt. Edasi tutvustatakse teema
peatükkides lühidalt organismide peami-

si rühmi (loomad, taimed, seened, algloomad, arhed, bakterid), nende põhilisi eluavaldusi ja süstemaatika põhimõtteid.
Teise teema „Selgroogsete loomade
tunnused“ esimeses peatükis on lühike
ülevaade selgrootute peamistest rühmadest ja nende tunnustest ning võrreldakse neid selgroogsete loomade tunnustega. Järgnevates peatükkides kirjeldatakse
põhjalikult selgroogsete rühmi: kalad, kahepaiksed, roomajad, linnud ja imetajad.
Iga rühma iseloomustuses on välja toodud
nende peamised tunnused (kehaehitus,
siseelundid, meeleelundid, peamine eluviis
jms) ja nende osa ökosüsteemis. Vaatluse
all on ka iga selgroogsete rühma evolutsioonilise arengu erijooned, organismide
üha suurem täiustumine vastavalt eluviisi ja keskkonna muutumisele. Tekstis on
toodud arvukad konkreetsed ja huvitavad
näited ühe või teise loomaliigi eripäradest,
mis rõhutavad loomariigi mitmekesisust
ja liikide omavaheliste suhete võrgustiku
olulisust loodusliku tasakaalu hoidmisel.
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Kolmas teema „Selgroogsete loomade aine- ja energiavahetus“ on pühendatud
selgroogsete loomade ainevahetusele, toitumisviisidele, erinevatele kohastumustele.
Õpilased saavad ülevaate eri loomarühmade
hingamis-, vereringe- ja seedeelundkonnast.
Räägitakse selgroogsete loomade toitumisviisi ja organismi ehituse seosest, hingamiselundite evolutsioonist. Võrreldakse eri loomarühmade vereringeelundeid ja südame
tööd. Eri peatükid on pühendatud loomade
püsi- ja kõigusoojasusele ning selgroogsete
loomade kohastumusvõtetele ebasoodsate
aastaaegade üleelamiseks.
Neljanda teema „Selgroogsete loomade paljunemine ja areng“ peatükid annavad ülevaate selgroogsete loomade paljunemisviisidest, kehasisesest ja kehavälisest
viljastumisest, moondega ja otsesest arengust, lootelisest arengust ja sündimise viisidest, organismide eluetappidest ja sellest, kuidas hoolitsevad eri loomaliigid
oma järglaste eest.
Õpik on rikkalikult illustreeritud teksti
täiendavate fotode ja joonistega. Põhiteksti
ilmestavad ja lisalugemist pakuvad mitmed
tabelid ja graaﬁkud ning rubriigid „Huvitav“ ja „Kas teadsid?“. Õpilased saavad sealt
näiteks teada, kes on maailma mürgiseim
konn, mitu tundi ööpäevas kulutab toitumisele bambuskaru, millised linnud suudavad lennata üle Džomolungma, kes on kiireim imetaja ja palju muid teadmisi.
Iga peatüki ja ka teema lõpus on lühidalt kokku võetud olulisemad tekstist saadud teadmised, lisaks küsimused ja ülesanded edasimõtlemiseks ja iseseisvaks
uurimiseks.
Õpiku lõpus on väike sõnastik olulisemate mõistete ja terminite seletustega.

