7.–8. klassi
valikainete tutvustused

Hea Rakvere Reaalkooli 2022/23. õppeaasta 7.–8. klassi õpilane!
Alates järgmisest õppeaastast sisaldab 7.–8. klassi õppeprogramm ka kuni kaht valikaine kursust, üks
7.–8. klasside ülene kursus I poolaastal ja 7. klassidel veel üks kursus II poolaastal. Need saad Sa oma
huvist lähtudes valida 11 kursuse hulgast.
Valik on lai – video tegemisest ja 3D modelleerimisest õiguse aluste ja teadusteatrini välja. Muuhulgas
on võimalik luua ka õpilasfirma. Et Sul oleks kergem valida, oleme iga kursuse kohta väikese
sisututvustuse koostanud.
Kuigi iga 7. klassi õpilane läbib aasta jooksul kaks valikaine kursust, vali palun enda jaoks esialgu välja
kolm. Seda selleks, et oleks ka üks varuvariant juhuks, kui mõni kursus ei peaks täituma.
8. klassi õpilastel, kes läbivad ühe kursuse, palume enda jaoks välja valida kaks kõige meeldivamat, üks
esimene valik ja üks varuvariant.
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/LOODUSAINETE
VÄLIPRAKTIKA
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. Teeme uuritud tulemustest ka kokkuvõtted.
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 3-4-päevane
teaduslaager, kus õpitakse GLOBE mõõtmiste tegemist ning minnakse ekspeditsioonile, kus uuritakse
lähemalt mõnda paika toimumiskoha juures.
Võimaluse korral korraldame ka koolisiseselt miniekspeditsiooni.

http://www.globetree.eu/wp-content/uploads/2019/04/GLOBE_FULL2011a-1_R.jpg

KIRJU MAAILM
õpetaja Kadri Marksoo
grupi suurus 20 õpilast
Teadlik , säästlik ja jätkusuutlik tarbimine

•

Õiglane kaubandus

Uurime, mis on õiglane kaubandus.
Õiglane kaubandus – kas loomulikult kulgev äri või kaubandusvorm, mille eest peab võitlema? „Põhja”
ja „lõuna” vahel toimuvad kaubandussuhted on suureks probleemiks arengumaadele, mis on tekitanud
ulatuslikke probleeme kohalikele kogukondadele, nende toimetulekule, sage on inimõiguste eiramine,
sotsiaalsete tagatiste puudumine, ulatuslikud keskkonnakahjud ja looduse hävitamine.
Teeme praktilisi töid- uurime, kuidas tunda õiglase kaubanduse tooteid poes.
Kuidas mina saan tarbijana mõjutada, et maailm oleks õiglasem.
Toodete märgistused.
•

Toit meie elus.

Maitseme Euroopa traditsioonilisi toite sh. Eesti.
Uurime, mis on toitude koostisosad, retseptid- valmistame ka ise mõned road.
Toidupüramiid. Uurime toidukorvi toitainete sisaldust. Mida tähendab tervislik/normaalne toitumine?
Proovime ise kasvatada toidutaimi.
Külastame mõnd põllumajandusega tegelevat ettevõtet.
•

Toidujäätmete ja toidukao vältimine ja vähendamine koolides. Lõpetame toidu raiskamise.

Jätkusuutlik tarbimine ja kestlik areng- projekt “Äravisatav toit” nädala jooksul kirja panna ostetav ja
äravisatav toit.
https://www.sm.ee/et/toidujaatmete-annetamine
https://www.sei.org/publications/juhendmaterjal-toidujaatmete-ja-toidukao-valtimine-ja-vahendaminekoolides/
https://www.sei.org/featured/kokkamekoos/
Näiteid tegevustest: praktiline kodutöö - Milline on iga õpilase kodu kogemus - palju raisku läheb jne,
kuidas ja kuhu annetada toitu. Kohtumine Toidupanga esindajaga. Koguda toiduaineid, heategevuslaat.
Omavalmistatud toodete müümine. Maailmakohvik.
Eesmärk on tõsta õpilaste, koolitoitlustajate ja koolisööklate töötajate teadlikkust toidujäätmete
ja toidukao vältimise ja vähendamise võimalustest, mis aitab neid suunata toidujäätmete teket
vähendama.
•

Põllumajandus ja kliimamuutusega kaasnevad probleemid. Kliimamuutuse mõju Euroopas.

LIHTNE 3D MODELLEERIMINE JA PRINTIMINE
õpetaja Agne Jõgis
grupi suurus 15 õpilast
Kursusel tutvume 3D maailmaga, vabavaralise disainimise tarkvaraga ja 3D-printimisega. 3D-printer
lihtsustab meie elu paljudes valdkondades ja on üha enam muutumas tööstuse osaks ning igapäevaseks
tarbeesemeks.
3D modelleerimine on kolmemõõtmelise arvutigraafika üks osa, kus luuakse virtuaalne
kolmemõõtmeline mudel, muutes hulknurkasid, servasid ja tippe. Tulemust nimetatakse 3D mudeliks.
3D-printimine on protsess, kus valmistatakse kolmemõõtmeline objekt digitaalsest mudelist. Tihti
kasutatakse 3D-printimist mingi toote prototüübi testimiseks.
Kursuse

käigus

õpitakse

3D

printimise

põhimõtteid

ning

tehakse

tutvust

lihtsamate

modelleerimiskeskkondadega. Kursuse käigus valmib õpilasel 3D mudel mille prindime välja.

https://imageio.forbes.com/specials-images/imageserve/5f1a62d942a6387efb759310/What-Can-3D-Printing-Be-Used-For--Here-Are-10Amazing-Examples/960x0.jpg?fit=bounds&format=jpg&width=960

MATKARÕÕM
7. klass
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.

NUPUTA + GEOMEETRIA (JOONESTAMINE JA
VOLTIMINE)
õpetaja Vivika Saare
grupi suurus 16 õpilast
Joonestame erinevad ruumilised kujundid paberil, mõõdame ja voldime.
Uurime erinevaid kujutisi kunstis (M. C. Escheri tööd, silmapete) ja teeme ise ka.

https://halloweenlove.com/its-finally-time-to-talk-about-friday-the-13th-the-game/

Teeme tööjuhendite järgi programmi GG abil tasapinnalisi ja 3D kujundeid.
Vaatleme geomeetriat arhitektuuris, kui eriline saab olla lihtsatest tükkidest kokku sobitatud mosaiik.

https://photos.com/featured/dome-of-the-rock-facade-detail-miljko.html

https://photos.com/featured/dome-of-the-rock-facade-detail-miljko.html

TEADUSTEATER
õpetaja Laura Herm
grupi suurus 10 õpilast
Selles valikaines tutvume lähemalt teadusteatri tööpõhimõtetega ning õpime esitama erinevaid katseid
nii, et need on vaatajatele põnevad jälgida. Kursuse käigus saavad õpilased läbi proovida erinevaid
keemia ja füüsika katseid, tutvuvad nendega seotud ohutusreeglitega ning seejärel saavad võimaluse
enda poolt valitud katsetest ise kujundada teadusteatri etenduse, mis järgib teadusteatri printsiipe.
Võimaluse ja soovi korral on õpilastel gruppidena või ka üksi võimalik kokkupandud etendus esitada
kas mõnes lasteaias, oma kooli üritustel või erinevatel linna üritustel, millega meie koolis tegutsev
teadusteater Tipp ja Pauk on seotud. Samuti võivad valikaine läbinud õpilased soovi korral liituda hiljem
teadusteatriga Tipp ja Pauk.

TERVISEOHUTUS
7. klass
õpetajad Annela Floren, Leevi Lippasaar
grupi suurus 16 õpilast
Valikaine „Terviseohutus“ koolituse eesmärgiks on noore inimese kujundamine vaimselt,
emotsionaalselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline käituma
turvaliselt ning kaasa aitama turvalise elukeskkonna loomisele.
a) Tervisekasvatus põhineb õpilaste tervisega seonduvate teadmiste ja hoiakute ning sotsiaalsete
toimetulekuoskuste arendamisel.
b) Ohutuse valdkonnas õpetatakse käituma ohutult liiklus-, tule-, veeohu ja teiste keskkonnast tulenevate
ohtude puhul ning otsima vajaduse korral abi.
Koolitusel osalenud noorte pädevused on järgmised:
•

teab hädaabinumbrit, oskab edastada hädaabiteadet ning juhatada abistajatele teed;

•

oskab aidata ohtu sattunud inimesi, nii et oleks tagatud iseenda ohutus;

•

teab, kuidas tulekahju tekib ja areneb ning tulekahju ennetamise ja kustutamise põhireegleid;

•

oskab tulekahju korral käituda ning kasutada esmaseid tulekustutusvahendeid;

•

teab suitsuanduri tööpõhimõtet, hooldamist;

•

oskab kasutada ohutult lahtist tuld ruumis ja looduses;

•

teab veeõnnetuste põhjuseid;

•

teab lõhkekehadega kaasnevaid ohte, oskab õigesti käituda lõhkekeha leiu korral;

•

teab, et pommiähvarduse tegemine on kuritegu;

•

teab, et alkoholi omamise, tarvitamise ja müügiga seotud seadused on loodud inimese tervise ja
turvalisuse kaitseks;

•

teab alkoholi tarvitamise õiguslikke ja sotsiaalseid tagajärgi;

•

oskab ära tunda alkoholist põhjustatud käitumist ning toetada kaaslast nende tarvitamisest tulenevate
probleemide ilmnemisel;

•

teab jalakäija ja kaassõitja kohustusi ning õiguseid, käitub vastavalt neile;

•

teab ja oskab kasutada turvavarustust;

•

teab nõudeid jalgratturile ja mopeedijuhile;

•

teab politsei lühinumbrit ja seda, millises olukorras seda kasutada;

•

oskab peatada verejooksu;

•

tunneb ära ja oskab abistada liigesevigastuse (luumurru) korral;

•

oskab pöörata kannatanut püsivasse külili asendisse;

•

oskab anda esmaabi põletuse korral;

•

teab, kuidas hoida oma vaimset tervist ning märkab abivajajat teiste hulgas;

•

teab tervisliku toitumise põhimõtteid;

•

tunneb seksuaaltervise erinevaid aspekte.

Õpimeetodid:
Valikaine läbiviimisel kasutatakse eelkõige parimaid praktikaid ning meetoditest tooksin välja
järgnevad:
v Viktoriin.
v Õppefilmide vaatamine koos aruteluga.
v Erinevad praktilised harjutused.
v Võimalusel politseijaoskonna või päästekomando külastused.
v Rühmatööd.
v Plakatite valmistamine, loominguvõistlused.
v Interaktiivsed lahendused.
v Külalisesinejad.
v Ristsõnade lahendamine jne.

VIDEO TEGEMISE A JA O KURSUS
õpetaja Jaanus Lekk
grupi suurus 15 õpilast
Kursus on mõeldud neile õpilastele, kes soovivad parandada oma teadmisi ja oskusi video tegemisel nii
telefoni kui videokaameraga ning kes ei pelga suuremahulisi praktilisi tegevusi.
Kursusel tutvume videosalvestuse põhialustega. Lisaks tutvume ka telesaate tegemise iseärasustega.
Kursusel õpime:
• stsenaariumi kirjutamise põhitõdesid;
• võtete planeerimist (meeskond, lokatsioon, jms);
• valguse kasutamist;
• helisalvestuse algtõdesid;
• nutiseadme ja kaamera kasutamist;
• pildikeele oskuslikku kasutamist;
• montaaži tegemist;
• praktilist tegevus koolitelevisioonis ReaaliTV.
Kursus koosneb loengutest ja praktilistest tegevustest.

ÕIGUSE ALUSED
8. klass (I poolaasta)
õpetaja Diana Tandru
grupi suurus 15 õpilast
Inimene läbib oma elus mitmeid etappe (tööle asumine, laenu võtmine, kodu soetamine jne) ja puutub
kokku erinevate uute situatsioonidega, kus tal tekivad küsimused ja vajadus vastuste järele. Valikkursuse
eesmärk on aidata õigussüsteemi paremini mõista läbi selles kehtivate põhitõdede.
Räägime riigist ning kodaniku huvides tegutsevatest riiklikest organisatsioonidest ja erinevate
ametiasutustega suhtlemise alustest, sh dokumentidega tutvumisest ja allkirjastamisest. Vaatame läbi
peamised õigusaktid, millede üldpõhimõtteid on vaja tunda, nagu nt põhiseadus, tsiviilseadustiku üldosa
seadus, perekonnaseadus, töölepingu seadus, võlaõigusseadus, asjaõigusseadus.
Eelneva tulemusel teab valikkursusel osaleja:
•

kuidas toimub suhtlus ametiasutustega ning missugused on peamiste asutuste funktsioonid;
mis on Eesti õigusriigi põhilised õigusaktid;

•

missugused on peamised õigusalased mõisted ja nende sisud, mida kasutame igapäevaelus;

•

missugused on (töö)lepingu osad ja kuidas toimub lepingueelsete läbirääkimiste pidamine ja
(töö)lepingu sõlmimine ning mida seejuures silmas pidada;

•

missugune institutsioon on abielu, mis on abikaasade, vanemate ja laste õigused ja kohustused jms.

Huvilised võivad õpinguid jätkata TÜ v TLÜ Õpilasakadeemias Õiguse alused aines.

ÕPILASFIRMA
7. klass (terve kooliaasta)
õpetajad Diana Tandru, Triin Pajo
grupi suurus 24 õpilast
Õpilasfirma on JA Eesti ettevõtlusõppe programm, mille eesmärk on õpetada praktilise tegevuse kaudu
äritegevuse põhimõtteid, arendada õpilaste algatusvõimet ja soovi ise probleemi lahendada.
Minifirma on õpilasfirma programm põhikooli III astme õpilastele.
Minifirma loomisel omandatakse äritegevuse põhimõtteid, arendatakse algatusvõimet ja soovi ise
probleeme lahendada. Programmi jooksul rakendatakse mitmeid teooriast tuttavaid kontseptsioone ja
õpitakse praktiliselt tundma majanduse mõistete tähendust.
Valikkursusel osaleja omandab:
•

teadmised igapäevaste äriotsuste tegemisel;

•

juhtimise ja meeskonnatöö kogemusi;

•

oskuse vältida riske, otsustama ja vastutama.

Vt lisainfot http://ja.ee/of.html

