5.–6. klassi
valikainete tutvustused

Hea Rakvere Reaalkooli 2022/23. õppeaasta 5.–6. klassi õpilane!
Alates järgmisest õppeaastast sisaldab 5.–6. klassi õppeprogramm nelja valikaine kursust, kaks
kummalgi poolaastal. Need saad Sa oma huvist lähtudes valida kümne kursuse hulgast.
Valik on lai – keskkonnamõõtmistest ja teadusklubist kuni matkamise ja teatriklubini välja.
Võimalik on osa saada ka silmaringi avardavast „kirju maailma“ kursusest või luua oma
minifirma. Et Sul oleks kergem valida, oleme iga kursuse kohta väikese sisututvustuse
koostanud. Loomulikult võid ka kodus vanematega nõu pidada. Kuigi iga õpilane läbib aasta
jooksul neli valikaine kursust, vali palun enda jaoks esialgu välja viis. Seda selleks, et oleks ka
üks varuvariant juhuks, kui mõni kursus peaks vähese õpilaste arvu tõttu ära jääma.
Valikained on klasside ülesed ehk ühes valikaines on koos erinevate 5. ja 6. klasside õpilased.
Endas selgusele jõudmiseks on Sul aega kuni 4. aprillini. Valikaine kursusele registreerimine
toimub pärast 4. aprilli koolis.
Head tutvumist ja valiku tegemist.

EESTLASTE TAVAD JA KOMBED
õpetajad Elle Kohal, Kairi Järve
grupi suurus 20 õpilast
Eestlased on vana tark rahvas omal maal. Aja jooksul on talletatud palju nutikaid
tähelepanekuid inimeste, looduse ja mitmesuguste tähtpäevade kohta, mille tundmisest on kasu
praegugi. Samuti on Rakvere ja Lääne-Virumaa hea paik elamiseks. Siinse eluolu kohta leidub
rohkesti rahvajutte, legende ja muud põnevat. Kes me oleme ja kust tuleme? Mis on meile
iseloomulik? Kuidas me oskame end ülal pidada erinevates olukordades, seltskondades,
looduses?
Üritame seda vabaainet siduda tänapäevase eluga, sest tavad ja kombed, näiteks kasvõi
pulmakombed on ajas muutuvad, hästi kasvatatud inimene võiks teada, kuidas erinevatel
üritustel käituda. Elus on sündmusi palju: katsikud, sünnipäevad, koolide lõpetamised,
täiskasvanuks saamine jms. Seoseid saab luua väga erinevate ainetega: ajalooga, kirjandusega,
kunstiõpetusega, loodusõpetusega jne. Võimalusel teeme ka praktilisi tegevusi, läheme klassist
välja, teeme õppekäike, püüame üritusi organiseerida.
Eesti rahvakalendris on palju huvitavaid tähtpäevi: mihklipäev, madisepäev, mardipäev jne.
Rahvatraditsioon pajatab võimsatest loomadest, eeskätt hundist ja karust, kuid ka lindudest ja
roomajatest. Huvitavad on teadmised taimedest, ka ravimtaimedest ja haigustest, samuti
nõidadest. Vanasti kutsuti lapsi näkkide abil korrale. Mõistatused ja vanasõnad jagavad
õpetussõnu igaks elujuhtumiks.
Tegevusi üritame võimalust mööda ühitada vastavalt õpilaste vanusele, kuid ka soovidele ja
huvidele. Vanade eestlaste mõttemaailm oli rikas ja salapärane. Põnev on jälgida, kuidas
kombed on ajas muutunud ja meie koos nendega.

GLOBE KESKKONNAMÕÕTMISED
õpetaja Agne Jõgis
grupi suurus 15 õpilast
GLOBE on ülemaailmne alg-, põhi- ja keskkooli õpilastele mõeldud keskkonnasuunitlusega
teadusprogramm. GLOBE-i toetavad USA kosmoseuuringute keskus (NASA), USA Rahvuslik
Teadusfond (NSF) ning USA Välisministeerium koostöös GLOBE riikide ülikoolide,
koolisüsteemi ja valitsusväliste organisatsioonidega.
Kursuse jooksul räägime miks on vaja NASA-l meie abi. Nimelt GLOBE õpilaste
mõõtmistulemusi kasutavad NASA teadlased! Õppeaine jooksul teeme atmosfääri mõõtmisi mõõdame näiteks õhutemperatuuri, määrame pilvi, õhurõhku jpm. Lisaks käime Rakveres
asuvate veekogude ääres tegemas veekvaliteedi mõõtmisi. Uurime lähemalt Rahvaaia tiigi,
Süstatiigi ning Kirikupargi tiigi vett ning teostame selle tarbeks katseid.
GLOBE programmis aktiivne osalemine aitab õpilastel olla silmapaistev mitte ainult Eestis vaid
kogu maailmas. Eesti õpilased on olnud maailma tipus oma mõõtmistulemuste kvaliteedi osas.
Võimaluse korral on kooli võimalik kutsuda USA teadlasi. Näiteks külastas 2018. aastal meie
kooli NASA astronaut Heidemarie Stefanyshyn-Piper. Samuti oli GLOBE õpilastel võimalik
2016. aastal käia Tallinnas kohtumas NASA astronaudi Douglas Wheelockiga. Selliste
võimaluste korral on GLOBE õpilastel alati eesõigus külalisega kohtumisel isegi siis, kui
näiteks parasjagu teised klassikaaslased kohtumistel osaleda ei saa.
Tublimatel ja aktiivsematel õpilastel on võimalik osaleda suvel GLOBE õppe-ekspeditsioonil,
mis toimub augusti alguses mõnes Eesti looduskaunis kohas. Õppe-ekspeditsioon on 3-4päevane
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KIRJU MAAILM - REIS MAAILMA
õpetaja Kadri Marksoo
grupi suurus 20 õpilast
Eesmärk on avardada silmaringi, mõista kui kirev on maailm, kui erinev on maailma eri
piirkondade loodus, kultuur ja inimesed. Mida oleks hea teada, kuhu ja kuidas ja millal ma
reisin.

Tutvume erinevate maadega:
Riikide põhitunnused- asukoht kaardil, sümbolid (lipp, vapp), Kasutatav rahaühik, räägitavad
keeled, kombed, tavad, toit, riietus, usk jne)
Riikide huviväärsused - UNESCO maailmapärand- looduslikud ja kultuurilised objektid.
https://www.timetravelturtle.com/unesco-world-heritage-list/
https://et.wikipedia.org/wiki/UNESCO_maailmap%C3%A4randi_nimistu
http://whc.unesco.org/pg.cfm?cid=31
Avardab silmaringi, annab teadmisi, mida võiks reisil külastada.
Tutvume erinevate maadega läbi kultuurtaimede- eksootiliste puuviljade, köögiviljade,
teraviljade (nt draakonivili, tähtvili, kumkvaat, feijoa, melon, papaia, tamarind, füüsal,
maniokk, saago, sorgo, metsik riis jne).
Näiteks:
Kumkvaat
https://maakodu.delfi.ee/artikkel/67979515/miniatuurne-apelsin-kumkvaat
https://www.rimi.ee/hea-toit/puuviljad/mis-vili-on-kummalist-nime-kandev-kumkvaat
https://naminami.ee/otsi/?recipe_page=1&news_page=1&string=&type=&occasion=&country=&method
=&ingredients%5B%5D=709
Uurime nende päritolumaade kohta- asukoht kaardil, kasvutingimused.
Kasutame erinevaid meeli, et tunda viljade lõhna ja maitset ning ka kompimismeele abil
tunnetada selle kuju jne.
Ekskursioon Tallinna Botaanikaaeda- näha oma silmaga, kuidas troopilised taimed välja näevad
ja kasvavad, kuidas on olla vihmametsas või kõrbes.
Tutvume erinevate maadega läbi erinevate toitude
(nt Paella, Risotto, Pitsa, Banh Xeo, Mille feuille à la vanille jne.)
Uurime, mis on toitude koostisosad, retseptid- valmistame ka ise mõned road.
Omandab ka keelelist sõnavara.

https://www.ptitchef.com/recettes/dessert/mille-feuille-a-la-vanille-fid-1569801

LEIUTAMINE
õpetaja Agne Jõgis
grupi suurus 16 õpilast
Leiutajate valikkursus pakub võimalust õpilasel oma loovust arendada. Lihtsate õpiülesannete
kaudu lahendame erinevaid probleeme ja unistame suurelt! Leiutamine aitab õpilasel oma
ideedega edasi minna, et tekiksid oskused unistusi ka reaalselt ellu viia.
Õppeaine eesmärk on suunata õpilasi ümbritsevat teadlikumalt märkama ja üles leidma seda,
mida võiks muuta ja uuendada. Samuti välja mõtlema midagi päris uut, mis meie igapäevase
elu ja ümbritseva aitaks paremaks muuta.
Kursuse lõpus õpilane:
•

teab ja oskab kasutada ohutult vajalikke tööriistu ja esmaabivahendeid;

•

oskab ära tunda erinevad ohud ja riskid ülesande täitmisel ja käitub vastavalt sellele;

•

oskab rühmatööd tehes arvestada nii enda kui ka kaaslastega;

•

mõistab oma tegevuse tähtsust meeskonnatöös;

•

saab aru, et leiutisest on ettevõtlikul inimesel võimalus hakata tulu teenima ja mõistab
natuke seda protsessi;

•

saab üldjoontes aru, mis on toote patent.

https://businessfirstfamily.com/wp-content/uploads/2016/08/how-to-invent-something-4-steps.jpg

MATKARÕÕM
õpetajad Kadri Remmet, Kadri Marksoo
grupi suurus 16 õpilast
Matkamine on aktiivne vaba aja veetmise ja puhkamise vorm, aga ka sportlik tegevus.
Matkarõõmu tundides naudime aktiivset tegevust ja liikumist Eestimaa looduses. Valikaine
selgroo moodustavad õppekäigud erinevatele matkaradadele. Sihtkohad valime vastavalt
aastaajale ja ilmaoludele.
Arvestuse saamiseks tuleb õpilasel osaleda õppekäikudel ning pidada matkablogi.
Matkatundides õppija
• mõistab ja kogeb, et aktiivne füüsiline tegevus looduses aitab vaimul puhata;
• märkab ja väärtustab ümbritsevat keskkonda, loodust;
• mõistab ja hindab looduses liikumisega seotud riske;
• mõistab, hindab ja väärtustab meeskonnatöö ja füüsilise pingutuse kaudu saadud kogemust
ning enda ja kaaslaste isiksuseomadusi.
Praktilise tegevuse ja arutelude käigus käsitleme matka planeerimise ja turvalisusega seotud
teemasid:
• kaart ja/või GPS-seade;
• riietus, jalatsid;
• varustus ning selle kasutamise oskus,
• vee tähtsus, toidu valmistamine looduses;
• esmaabi;
• keskkonnakaitse, loodusrikkuste märkamine, tundmaõppimine ja hoidmine;
• igaüheõigus ja looduses liikumine.
Kursuse lõpuks õppija
• mõistab, et puhkuseks sobib mõõdukas füüsiline tegevus looduses;
• käitub loodust säästvalt ning hoiab ja kaitseb loodust;
• oskab planeerida matka ning väärtustada meeskonnatööd;
• oskab vähendada matkal ettetulevaid riske, grupiga looduses turvaliselt käituda ning teab,
kuidas õnnetuse korral käituda;
• oskab hinnata kvaliteetset matkavarustust ning valida endale sobiva (sealhulgas jalanõud ja
riietus);
• oskab süüdata lõket ning sellel ka toitu valmistada.

MINI-MINIFIRMA
õpetajad Kaire Pajanen, Moonika Aruvainu
grupi suurus 24 õpilast

NUPUTA + GEOMEETRIA
õpetaja Vivika Saare
grupi suurus 16 õpilast
Eelkõige joonestame, mõõdame ja katsetame erinevatest tükkidest koostada tervikut.
Uurime kujundite peegeldusi üle sirge ja läbi punkti.

https://lovepetfood.com/blog/os-gatos-conseguem-perceber-reflexo-no-espelho/

Kujutame ruudustikus erinevaid ruumilisi kujundeid.
Arvjadad – Fibonaci arvud looduses, joonestame ise ka.
Ringid ja fraktalid.
Voldime lahtise korrapärase kuni 9 võrdhaarse külgtahuga kujundi (nt tetraeeder) ja „lilllelise“
kuubi.
Lahendame loogikaülesandeid – pinnalaotused, ruumilised kujundid
Uurime, millistest „tükkidest“ koosneb vihmavari?
Geomeetria kunstis ning fraktaalid looduses:

http://naveentmv.blogspot.com/2011/07/

https://studfile.net/preview/3765051/

SAKSA KEEL
5. klass
õpetaja Liivi Kulli
grupi suurus 16 õpilast
HALLO! GUTEN TAG! WIE GEHT ES?
Tundsid ära? Jah, see on saksa keel.
Kutsun sind saksa keelega tutvust tegema.
Kui sulle meeldivad võõrkeeled, siis on sul võimalus lisaks inglise keelele õppida ka saksa
keelt.
Mängime, laulame, joonistame, teeme rollimänge ja näidendeid, vaatame filme ja videosid.
Pärast valikkursust oskad paremini otsustada, millist võõrkeelt järgmisena õppida.
Kohtumiseni! BIS BALD!

https://franzmuller.ee/eksport-saksamaale/

TEADUSKLUBI
õpetaja Laura Herm
grupi suurus 16 õpilast
Selles valikaines on võimalik õppida turvaliselt ja ohutult tegema mitmeid põnevaid füüsika ja
keemiaga seotud katseid. Valikainet on võimalik võtta nii neil õpilastel, kellel on vastav lihtsam
kursus 4. klassis läbitud kui ka neil, kes seda teinud ei ole. Valikaine eesmärk on tutvustada
õpilastele mõningaid lihtsaid teaduslikke põhitõdesid läbi huvitavate katsete, panna nad ise uusi
asju avastama ning kes teab - äkki just siin sünnivad mõned täiesti uudses kuues
teaduseksperimendid, mida tulevikus AHHAA-s näha saab. Valikaine lõpetanud õpilane on
varustatud piisava hulga teadmistega, et kasvõi näiteks ise kodus üks lõbus tegevusi täis
sünnipäev korraldada.

TEATRIKLUBI
õpetaja Tiina Kippel
grupi suurus 16 õpilast
Eesmärk on tutvustada teatrikunsti. Õppida loovalt mõtlema, fantaseerima, olema julge ja
mänguline. Õpime ise lugusid välja mõtlema ja kirjutama, teeme lugudest näitemängud,
proovime meisterdada ise lavakujundust ja kõike seda, mis võiks vaja minna, et sünniks
näitemäng. Suurim rõõm on ikka isetegemise rõõm.
Räägime lahti: mis see teater siis ikkagi on? Vaatame lavale, lava taha, lava alla ja lavalt alla.
Räägime selgeks olulised mõisted. Mängime, uurime, meisterdame, joonistame, kirjutame jne.
Kutsume klubisse külla huvitavaid inimesi, võimalusel läheme ise külla ja kõige tähtsam, et
oskaksime märgata ja hinnata nende inimeste tööd, tänu kellele sünnib teatri võlumaailm.
Kui sulle meeldib kõik see, millest eelnevalt lugesid ja sa tahaksid rohkem teada saada ja ise
tegutseda, siis TEATRIKLUBI valikaine ootab sind tulevane 5. ja 6. klassi õpilane.
Kohtumiseni!

