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BIOLOOGIA 8. KLASSI ÕPPEKOMPLEKT TÄIENEB
Bioloogial on väga oluline, võiks öelda,
et isegi üks olulisemaid kohti meie kõigi
teadmuses ning maailmatunnetuses. Seetõttu on ka riiklikku õppekava järgiv 8.
klassi õpik kaunis mahukas. Just materjali
ning oluliste illustratsioonide rohkus tingis olukorra, kus õpilase koolikoti üldraskust silmas pidades oli otstarbekas teha
õpik kahes osas.
2019. aasta kevadel ilmunud õpiku 1.
osa käsitleb kolme suurt teemat: „Mikroorganismide ehitus ja eluprotsessid”,
„Seente tunnused ja eluprotsessid” ning
„Taimede tunnused ja eluportsessid”, mis
omakorda jaguvad kokku 41 alapeatükiks.
Õpiku 2. osas käsitletakse kahte suurt
teemat.
Esimene neist, „Selgroogsete loomade
tunnused ja eluprotsessid”, koosneb 15 alapeatükist. Teema sissejuhatuses võrreldakse selgroogseid (käsitleti 7. klassi bioloogias) ja selgrootuid loomi. Esmajoones
saavad selgituse skeleti omapärad. Uue
õpitava korrastamiseks on selles peatükis
toodud ka selgroogsete tähtsamate hõimkondade skeem. Järgnevalt käsitletakse
peatükkide kaupa neidsamu tähtsamaid
hõimkondi: käsnad, ainuõõssed, ussid, limused, okasnahksed, lülijalgsed. Lülijalgseid võib kohata inimkaaslejatena kõige
arvukamalt, seetõttu on nende klasse (koorikloomad, ämblikulaadsed ja putukad)

austatud eraldiseisvate peatükkidega. Lülijalgsetest omakorda on arvukaimad putukad. Õpiku 10. peatükk annab ülevaate
tähtsamatest Eestis elavatest putukarühmadest. Mardikaliste, liblikate, sihktiivaliste, kahetiivaliste, kiletiivaliste ja kiilide
iseloomustusi illustreerivad arvukad fotod nende rühmade esindajatest. Osaliselt
peaks see peatükk töötama lausa tavainimese jaoks mõeldud piltmäärajana – on ju
bioloogiaõpingute põhieesmärk looduse
tundmaõppimine (sama eesmärk oli läbivaks ka õpiku 1. osas). Üldistavalt ja ühtlasi
ka mõnes mõttes süvendatult vaadeldakse
selgrootute hingamiselundeid ja hingamist,
toitumist, tundeelundeid ja paljunemist.

Kui õpiku 1. osas leidsid käsitlemist parasiitsed ainuraksed, siis õpiku 2. osas on
peatükk analoogse eluviisiga parasiitsetest
selgrootutest. Muuhulgas saavad õpilased
teada, kuidas neist parasiitidest hoiduda.
Õpiku teine ja viimane teema on pühendatud ökoloogiale ja keskkonnakaitsele.
Eri peatükkides tutvustatakse liigi mõistet
ja liikide kohta eluslooduses, ökoloogilisi
süsteeme, toiduahelaid ja aineringet ning
inimtegevuse mõju loodusele. Räägitakse
liikide, elupaikade ja kogu looduse kaitse tähtsusest ning võimalustest. Samuti
omandab õpilane looduses liikumise reeglid (igameheõigus) – õigused, aga samas ka
kohustused. Omaette peatüki moodustab

ülevaade liigi- ja elupaigakaitsest Eestis,
kus vaadeldakse muu seas ka olulisemaid
kaitsealuseid liike.
Kõik õpiku teemad lõppevad üldistava
kokkuvõttega ning kordamisküsimustega
õpitu mõistmise kontrollimiseks. Õpiku
lõpus on mõistete selgitav sõnastik.
Õppekomplekti kuulub ka õpiku teemasid täiendav ülesannete ja küsimuste
kogu töövihiku näol. 2020. aasta sügisel
näeb ilmavalgust 8. klassi bioloogia õpiku
1. osa juurde kuuluv töövihik. Vastavuses
õpiku teemadega on ka töövihik jagatud
väiksemateks alapeatükkideks. Siit leiab
õpilane nii võrdlevaid skeeme ja tabeleid,
lünktekste kui ka praktilisi töid. Töövihiku
ülesandeid ilmestavad arvukad skeemjoonised, mis ootavad näiteks joonisel kujutatu osade tundmist. Erilist rõhku on pööratud õpitava mõtestamisele. Seda võimalust
pakuvad nn väidete ülesanded, kus õpilased peavad otsustama, kas esitatud väide
on tõene või väär. Suuremad teemad võtavad kokku ennekõike peatüki oskussõnadel põhinevad ristsõnad. Kõike eelnevat
arvesse võttes on õpiku juurde kuuluv töövihik oluliseks võimaluseks õpetavat diferentseerida ning pakkuda nii igasuguse tasemega õpilasele jõukohast eduelamust.
ALO SÄRG,
autor

MATEMAATIKA 12. KLASSILE. KITSAS KURSUS
Antud õpikuga jõuab lõpule Koolibri kitsa gümnaasiumimatemaatika õpikute sari.
Analoogselt sarja teiste õpikuga on ka selle
koostamisel võetud aluseks samade autorite vastav õpik, mis sisaldab nii kitsa kui
ka laia matemaatikakursuse materjali. Seetõttu on õpikut väga mugav kasutada ka
neil õpetajatel, kes õpetavad paralleelselt
nii kitsast kui ka laia matemaatikakursust.
12. klassi õpikus käsitletakse ainekava
kahte viimast kursust: 7. Integraal. Tasandilised kujundid. 8. Ruumigeomeetria.
Matemaatika riigieksamiks valmistumisel
saab kasutada ülesandeid õpiku kolmandast osast, Gümnaasiumi matemaatikakursuse kordamine.
Õpiku koostamisel on lähtutud järgmistest taotlustest.
• Õpiku materjal vastab sisult ja raskusastmelt kitsa kursuse riiklikule ainekavale. Peaaegu kogu õpikus sisalduv
materjal on õpilasele kohustuslik, vaid

ruumikujundite teema
juures on tärniga varustatud mittekohustuslik
paragrahv Keha ruumala kui integraal, millest
lähtudes on võimalik
tuletada õpilastele põhikoolist tuttavate kehade ruumala valemeid.
Samuti on tärnidega
põhitekstist eraldatud
mõned tekstilõigud ja
teoreemide tõestused,
mis on mõeldud tugevamatele õpilastele matemaatilise silmaringi
avardamiseks.
• Teooria osa on laia kursuse õpikuga
võrreldes märgatavalt lihtsustatud nii
keeleliselt kui ka sisuliselt. Lisatud on
lihtsamaid õpitut kinnistavaid harjutusülesandeid. Kitsa kursuse suunit-

lusest lähtuvalt leidub
õpikus puhtmatemaatiliste ülesannete kõrval
hulgaliselt ka ülesandeid
õpitu
rakendamiseks
reaalelus. Näiteülesannete lahendused on varustatud senisest detailsemate selgitustega.
• Kuna suur osa õpiku materjalist kuulub geomeetria valdkonda, on õpikus
hulgaliselt illustreerivaid
jooniseid nii teooria kui
ka ülesannete juures.
Ruumikujundite käsitlemise juures on esitatud
juhised vastavate kehade skitseerimiseks
tasapinnal. Oluline on õpetamisel jõuda
selleni, et õpilane oskaks visandada kõigi vaadeldavate kehade jaoks joonise ja
suudaks seda lahendamisel kasutada.

• Mõlema teema juures on õpilasi suunatud arvuti kasutamisele. Sobiv programm on vabavarana saadav GeoGebra.
Vastavad märgised on esitatud ülesannete juures.
• Traditsiooni järgivalt sisaldab õpik kursuste lõpus enesekontrolliks mõeldud
ülesannete ploki. Nende iseseisev lahendamine võimaldab õpilasel selgusele jõuda selles, kas kursuse põhiline materjal on omandatud.
• Õpikus pole eristatud A- ja B-osa ülesandeid, sest vaatluse all on vaid kitsa
kursuse kohustuslik materjal. Samas on
õpikusse lisatud ka keerukamaid tärniga
ülesandeid nupukamate õpilaste jaoks.
• Õpiku lõpus on esitatud enamiku ülesannete vastused. Samuti on õpikus aineloend, mis sisaldab kõiki 12. klassis
käsitletud mõisteid.
Autorid

LOODUSÕPETUSE KONTROLLTÖÖD 7. KLASSILE

Vihik sisaldab kaheksat kontrolltööd kahes võrdse raskusastmega variandis, mis
võimaldavad ainekava järgi nõutavate

õpitulemuste kontrollimist. See moodustab tervikliku õppekomplekti koos Koolibri
7. klassi loodusõpetuse õpiku ja töövihikuga nii teemade jaotuselt kui ka esitusviisilt
ja ülesannete tüüpidelt, mistõttu on neid
soovitatav kasutada koos. Kontrolltöödeks
valmistudes on kasulik läbi töötada töövihikust vastava teema kokkuvõte ja kodune ülesanne.
Kontrolltööde vihiku ümbertöötatud
trükis on lähtutud eelmise trüki koostamise põhimõtetest ning kasutatud võimalusel selle materjali. Ülesannete juures on
antud ülesande või selle osade eest saadavad punktisummad ning iga töö juures
hindamisjuhend. Üksikasjalikumad hindamisjuhendid on antud arvutusülesannetele. Neid saab õpilane kasutada „spikrina”,
mis aitab arvutusülesande lahenduskäiku
korrektselt vormistada. Kuna aga eelmisest trükist saati on ainekavas tehtud olulisi muudatusi, sisaldab ka kontrolltööde

vihik, eriti teises pooles, peamiselt uut
materjali.
Ülesannete valikul on silmas peetud, et
see võimaldaks hinnata loodusteaduslikke pädevusi ka laiemalt. Faktiteadmistel
ja definitsioonide tundmisel põhinevate
ülesannete kõrval on ka mitmeid ülesandeid teadmiste ja oskuste rakendamiseks.
Paljud ülesanded põhinevad joonistel
(andmete lugemine graafikult, riigi pindala määramine ühikruudu meetodil, linnaplaani abil teekonna planeerimine, skeemide täiendamine ja koostamine). Ainete
reaktsioonide teemas on ülesanne lihtsa
eksperimendi planeerimise kohta (hüpoteesi sõnastamine, katse planeerimine,
katses muudetavad ja mõõdetavad suurused, katsetulemustest järelduse tegemine
hüpoteesi kohta).
Ökoloogia küsimustega seonduvad teemad rõhutavad loodushoiu tähtsust, aga
suunavad sellest ka kriitiliselt mõtlema.

Huvitava kokkusattumusena seondub eri
transpordivahendite kütusekulu ja keskkonnasõbralikkust puudutav ülesanne sel
suvel ajakirjanduses kajastatud uuringuga,
mis seadis kahtluse alla rongitranspordi
eelistamise bussidele. Ilmsesti on see küsimus keerukam, seotud äri- ja regionaalpoliitiliste huvidega, eri viisidega andmete
tõlgendamiseks ja esitamiseks jms. Seetõttu ka kontrolltööde vihikus on hoidutud
konkreetsete hinnangute lõpliku tõe pähe
esitamisest ning keskendutud tingimustele, millal võib üks või teine transpordiviis
olla eelistatav.
Arvutuste tegemiseks on lubatud kasutada taskuarvutit. Mõne kontrolltöö puhul
on vaja ka muid vahendeid, mis on loetletud vihiku sisekaanel. Samuti on sisekaanel ainete ja materjalide tiheduste tabel.
KULDAR TRAKS,
kaasautor ja toimetaja

