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Segakoor

E

esmärgiks on õpilase muusikaliste oskuste arendamine läbi koorilaulu ja tervislike hääletekitamise põhitõdede. Segakoori kursusel pannakse rõhku laulja õigele
hingamistehnikale ja hääleseadele. Eelkõige arendab see igat noort lauljat individuaalselt,
peale selle on oluliseks lähtepunktiks oskus
kuulata teisi hääli ning ennast häältega sobitada. Pidev mitmehäälne laulmine, tavaliselt 4häälne, arendab harmooniataju ja üldist muusikalist võimekust.
Segakoori repertuaar on mitmekesine, lähtume alati väljundist ning koori võimekusest.
Tutvumine erineva repertuaariga ning osalemine erinevatel sündmustel laiendab kultuurilist
silmaringi ja arendab esinemisjulgust.
Hindamise alused:
Hindamisel lähtutakse gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest. Koorilaulus on
hindamine eelkõige kujundav – õppimist ja arengut toetav. Hindamise objekt on nii tööprotsess
kui ka lõpptulemus: koorilaulu tundides osalemine ja laululiste oskuste rakendamine musitseerimisel.
Segakoori kursuse valimisel tuleb eelnevalt kontakteeruda eelnevalt koorilaulu õpetajaga
hääleulatuse määra-tlemiseks. Kasuks tuleb eelnev koorilaulu kogemus.

Segakoori valikaine kursuse maht on õppeaines 35 tundi.
Õppeaastas on kohustuslik täita kaks kursust (70 tundi). Segakoori on valikainena võimalik
gümnaasiumi jooksul valida minimaalselt 2 kursust ja maksimaalselt 6 kursust. Segakoori tund
toimub neljapäeviti 9. ja 10 tund. Vajadusel toimuvad lisaproovid.
Kursus 10., 11. ja 12. klassidele.

Saksa keel C-keelena

S

aksa keele valikaine on mõeldud neile õpilastele, kes pole varem saksa keelt õppinud või
on vaid põgusalt sellega kokku puutunud.
Kursuse eesmärgiks on õppida saksa keelt mõistma, kõnelema ja kirjutama. Suurt rõhku
pannakse suhtlemis-oskuse arendamisele, keelelisele toimetulekule välis-maalastega suheldes
ning arendatakse oskusi iseseisvaks keelekasutuseks sõnastiku abil.
Lisaks klassikalisele keeleõppele kasutatakse tundides erinevaid aktiivõppe meetodeid ja
veebituge. Suurt rõhku pannakse loovusele, projektitööna osaletakse veebi-võistlustel, kus
seotakse õppurite IT-oskus saksa keelega (juba ka algtasemel).
Miks õppida valikkursusena just
saksa keelt?
Sest
- iga haritud eestlane kõneleb
lisaks oma emakeelele veel
vähemalt kolme võõrkeelt, mille
õppimisvõimalused on RRG-s
täiesti olemas.
- Euroopa Liidus on saksa keelel
arvestatav tähendus – Euroopa
liikmesriikides kõneleb saksa
keelt emakeelena 100 miljonit
elanikku.
- Eestil on Saksamaaga ühine
keele- ja kultuuripärand. 1/3 eesti
keele sõnavarast on pärit saksa keelest ja ajaloo vältel oleme palju üle võtnud saksa kultuurist.
- saksa keele oskusega noortele pakub Saksamaa arvukeid praktika-ja õppimisvõimalusi saksa
kutse- ja kõrgkoolides
- Saksamaa ja Austria on avanud oma tööturu, kus toimetulekuse eelduseks on keeleoskus.
- saksa keeles on palju tehnilist ja juriidilist sõnavara, Eesti õigusloome on tehtud Saksa eeskujul.
- inglise keele oskus toetab igati saksa keele õpet.
- saksa keele õppimiseks kasutatakse kaasaegseid õppe-materjale ja –meetodeid, arvuti
kasutamine keeleõppes pakub paremaid individuaalse arengu võimalusi
Kolme kursuse läbides saavutab õpilane A 1 taseme (algaja keeleõppetase) Euroopa keeleõppe
raamdokumendi järgi.

A1
Saab kuulamisel aru tuttavatest sônadest ja fraasidest, mis puudutavad ennast, oma perekonda
ja vahetut ümbrust, kui räägitakse aeglaselt ja selgelt. Saab lugemisel aru tuttavatest nimedest,
sônadest ja väga lihtsatest lausetest näiteks siltidel, plakatitel vôi kataloogides. Oskab lihtsal viisil
suhelda tingimusel, et vestluspartner räägib aeglaselt, vajadusel öeldut kordab vôi ümber
sônastab ning vestlemisel aitab. Oskab esitada lihtsaid küsimusi ja neile vastata. Oskab kasutada
lihtsaid fraase ja lauseid kirjeldamaks kohta, kus elab, ja inimesi, keda tunneb. Oskab kirjutada
lühikest ja lihtsat teadet (nt. postkaarti puhkusetervitusega) ning täita formulare (nt. hotelli
registreerimislehte, kus küsitakse isikuandmeid: nime, aadressi, rahvust/kodakondsust).
Seda ja rohkemgi oskate juba peale 105 keeletunni läbimist.
Kui sa ei ole veel kindel oma valikus aitavad ehk julgustada eelnevate kursuslaste mõtted:
- Pole üldse nii raske kui alguses arvasin.
- Saksa keel meeldib, grupp on õppimiseks väike ja tore.
- Saksa keelt ei ole mõtet valikainena võtta, kui kohal ei viitsi käia.
- Selle õppimise käigus tuleb kindlasti olla järjepidev, kuid olen kindel, et see on kõigile
meeltmööda.
- Tunnid on huvitavad ja lõbusad, palju suhtlemist kaasõpilastega.
- Saksa keele tunnid on palju praktilisemad kui enamik tunde. Lihtsalt on võimalik saksa keel
selgeks saada algtasemel.
- Kui tulevikus tahad reisida, siis keeleoskus tuleb kasuks ja töökoha valikul annab erinevate
keelte oskus lisapunkte.
- Eriti meeldiv on see, et meil ei ole vastikuid kontrolltöid, vaid lihtsad väikesed testid, mis
võtavad teema kokku.
- Kaheksandaks tunniks on küll energiat vähe, aga see taastub tunni jooksul ja saab hea tujuga
koju minna.
Kellele se ei meeldiks? Niisiis kohtumiseni! Willkommen!
Kursus 11. ja 12. klassile.

Vene keel C-keelena

11.

klassis on 2 ja 12. klassis on 1 kursus. Kursuse maht on 35 tundi.
Vene keele valikursusel käsitleme järgmisi õpetamis-meetodeid ja teemasid.
Õppesisu –
Kuulamine – õpime kuulama õiget intonatsiooni, pöörame tähelepanu lauserõhkudele, eriti
„kas?“ küsilausete puhul . Lihtsamad igapäevased dialoogid, kuulutused ja tekstid.
Rääkimine e. suuline väljendusoskus – tervitus-, tutvustus- ja viisakusväljendid.
Teemad: perekond, kontaktandmed, vanus, sõbrad, välimus, nädalapäevad, kuud, aastaajad,
telefoni vestluse põhiväljendid, toit, riided, värvid, kohvikus, poes, kinos,
teatris, jaamas, postkontoris.
Lugemine – eelloetletud teemade kontekstis sõnavara lugemine ja õppimine, lihtsamate
dialoogide, kuulutuste, meilide ja tekstide lugemine ja tõlkimine.
Kirjutamine – ankeedi täitmine oma isikuandmetega, postkaardi ja lihtsama meili kirjutamine.
Grammatika – nimisõna sugu ainsuses ja mitmuse moodustamine, tegusõna I ja II pöördkond,
omadussõna ühildamine nimisõnaga, isikulised -, viitavad – ja omastavad
asesõnad, põhi-ja järgarvud, nimisõna osastavas käändes, määrsõnad.
Õppemeetodid – rollimängud, kuulamis – ja tõlkeharjutused, grupi– ja paaristöö, video– ja
lühiﬁlmide vaatamine ja analüüsimine.
Kursus 11. ja 12. klassile.

Filmindus

K

ursus on mõeldud neile õpilastele, keda huvitab ﬁlmikunst. Kes ei pelga suuremahulisi
kodutöid ja praktilisi tegevusi.

Kursusel tutvume ﬁlmitegemise põhialustega - kuidas ideest sünnib ﬁlm. Lisaks tutvume ka
animatsiooni, telesaate ning dokumentaaﬁlmi tegemise iseärasustesse.
Kursusel õpime
• stsenaariumi kirjutamist;
• võtete planeerimist (meeskond, lokatsioon, casting, eelarve);
• valguse kasutamist;
• helisalvestuse algtõdesid;
• nutiseadme ja kaamera kasutamist;
• pildikeele kasutamist;
• montaaži tegemist;
• animatsiooni tegemist (lamenukk, ümarnukk);
• telesaate tegemist (ReaaliTV).
Lisaks sellele vaatame erinevaid ﬁlme ja analüüsime neid;
Kursus koosneb loengutest ja praktilistest tegevustest.
Kursuse maht: 35 ainetundi (tund toimub 1 x nädalas või 2 tundi üle nädala).
Kursus 11. ja 12. klassile.

Majandus- ja ettevõtlusõpetus

M

ajandus- ja ettevõtlusõpetus aitab paremini mõista inimese ja keskkonna vastastikuseid
seoseid ning langetada ratsionaalseid otsuseid. Õppides näevad õpilased inimese ja
majanduselu vastastikuseid suhteid ning ka säästva eluviisi vajadust. Õpitakse
analüüsima tööturu nõudmisi ja pakkumisi, nägema ja hindama oma soove ning võimalusi.
Elukutset valides õpitakse nägema töötaja rolli kõrval ka tööandja (ettevõtja) rolli. Kursuse
läbimisel omandavad õpilased oskuse otsida, analüüsida ja hinnata mitmesuguseid statistilisi
materjale ning kasutada infotehnoloogilisi vahendeid. Õpitav materjal esitatakse võimalikult
probleemipõhiselt ja õpilase igapäevaeluga ning majanduses toimuvaga seostatult.

Majandus- ja ettevõtlusõpetuse kursuse läbides saab
• tundma õppida majanduse olulisemaid mõisteid ja põhimõtteid ning rakendada
majandusteadmisi;
• teada oma õigusi ja kohustusi kui kodanik, töötaja, tarbija ning ettevõtja;
• mõista ettevõtlust kui karjäärivalikut;
• analüüsida ettevõtete, riikide ja maailmamajanduse kujunemist ning toimimist;
• arendada loovust ja süsteemset mõtlemist, sh oskust seada eesmärke ja vastutamist ideede
elluviimise eest;
• teadmisi ettevõtte asutamisest, ärimudeli analüüsist, toote või teenuse turundamisest,
ramatupidamise korraldamisest ning optimaalse tootmismahu leidmisest;
• kasutada erinevaid teabeallikaid ja hinnata kriitiliselt neis sisalduvat teavet.
Kursus 11. klassile.

Riigikaitse

R

iigikaitseõpetus on valikaine, mille maht on kaks kursust, s.o 70 tundi. Üks kursus (35
tundi) moodustab teoreetilise osa ning teine kursus (35 tundi) on praktiline väljaõpe.
Praktiliste harjutuste, sh välilaagri korraldamise eelduseks on teoreetilise kursuse vastava
osa läbimine.
Riigikaitseõpetuse teoreetiline kursus algab ülevaatega Eesti sõjaajaloost, sõdade tekkeloost,
põhjustest ja tagajärgedest. Omandatakse ülevaade tänapäeva ohtudest, kriisidest ja relvakonﬂiktidest ning rahvusvahelisest õigusest, sh sõjaõigusest.
Teoreetilise kursusega omandatakse esmased teadmised Eesti riigikaitsest, riigikaitse juhtimisest
ning eesmärkidest, kaitseväe ja Kaitseliidu ülesehitusest, julgeoleku- ja kaitsepoliitikast ning
kaitseväeteenistusest.
Käsitletakse rivikorra kujunemist ja kasutamist, erinevat tüüpi relvastuse arengut, tähendust
ajaloos ja vajalikkust tänapäeval ning tutvutakse erinevate elvatüüpidega.
Käsitletakse kodanikukaitse temaatikat ja esmaabi osutamist ning õpitakse looduses ilma
abivahenditeta toime tulema.
Õpitakse topograaﬁat, sh maastikul orienteerumist kaardi ja kompassiga, kaitseväe tegevuse
mõju keskkonnale ning selle leevendamise võimalusi.
Praktiline kursus keskendub üksikisiku oskuste harjuta-misele erinevates olukordades.
Relvaõppes käsitletakse esmalt ohutustehnikat ja laskmist mõjutavaid tegureid, järgnevad
lasketehnika ja laske-asendite harjutamine. Relvaõpe lõpeb laskmis-harjutustega.
Riviõppes harjutatakse seisanguid, pöördeid, erinevaid liikumisviise, sh maastikul, ning
erinevaid rännakuviise.
Topograaﬁa praktiliste harjutustega õpitakse kasutama topograaﬁlist kaarti, mõõtkava ja
leppemärke ning asimuudi võtmist kompassiga. Eraldi harjutatakse orienteerumist kompassi ja
kaardiga ning muude positsioneerimissüsteemi-dega.
Praktiline esmaabi hõlmab tegevuste järjekorra õppimist õnnetuspaigal ning elupäästvat ja
jätkuvat esmaabi. Praktiline kursus toimub 3–4päevase laagrina õppeaasta lõpus.
Gümnaasiumi riigikaitseõpetuse välilaagriga taotletakse, et õpilased omandavad praktilise
kogemuse riigikaitse kursusel läbitud teoreetilistest teemadest üksikvõitleja oskuste tasemel.
Kursus 11. klassile.

Joonestamine
Joonestamise valikkursusel osaleja:

1) arendab ruumikujutlusvõimet, mõtlemist, tähelepanu, graaﬁlist kirjaoskust, loovust ja täpsust;
2) omandab süsteemse ülevaate ruumi geomeetrilistest objektidest ja kasutab korrektset
joonestamisalast sõnavara;
3) saab ülevaate joonestamisalase teabe rakendamisega seotud elukutsetest ning kasutab
joonestamiskursusel omandatud teadmisi ja oskusi karjääri planeerimises ning oma edaspidises
elus.
Aine sisu.
Joonestamisel on praktilise tähtsusega koht õpilaste mõtlemise ja ruumikujutlusvõime
arendamisel ning tehnika- ja tehnoloogiaalase graaﬁlise kirjaoskuse kujunemisel. Kursus tugineb
varasematele
matemaatika ja osaliselt ka kunsti kohustuslikes kursustes omandatud teadmistele, oskustele
ning hoiakutele.
Kinnistuvad kursuse jooksul omandatud sõnavara, teadmised ruumigeomeetriast ja oskused
lahendada ülesandeid graaﬁliselt ning sellega seotud rakendustest ja elukutsetest, mis abistab
õppijaid elukutsevalikus.
Kõige sellega kujundatakse õpilaste joonestamisalaseid teadmisi ja oskusi, mis võimaldavad neil
analüüsida, mõista, selgitada ning lahendada ruumigeomeetrilisi probleeme.
Kursuse maht: 35 ainetundi (tund toimub 1 x nädalas või 2 tundi üle nädala). Soovi korral ja
õpetajaga kokkuleppel saab õpilane joonestamist kuni 3 kursust.
Kursus 11. klassile.

Kunstikursus

Joonistamine, maal, keraamika, klaas.
Eesmärgid kunstikursusel osalejale:
• äratada eakohasel ja võimetele sobival viisil huvi kunsti vastu;
• suunata noori loodudes nägema värvusi, vorme ja erinevaid materjale;
• soodustada käelise tegevuse kaudu noorte mõtteerksust;
• arendada eneseväljendusoskust üksikult ja grupitöödes;
• ergutada loovust ja fantaasiat;
• arendada esteetilisi tõekspidamisi.
Aine sisu.
Tutvumine erinevate kunstimateralidega: pliiatsid, värvid, kriidid ja voolimismaterjalid.
Joonistamine pliiatsitega, söe ja sangviiniga. Maalimine guaššide, akvarellvärvide ja õlipastellidega.
Voolimine, vormiõpetus ja keraamika saviga (angoobimaal ja glasuurimine). Kunstimängud/harjutused/- krokiid värvuste ja vormide tundmaõppimiseks.
Kursuse maht: 35 tundi (1 x kuus laupäeviti või kokkuleppel rühmaga mõnel muul nädalapäeval
4 akadeemilist tundi korraga
Kursus 11. klassile.

Kirjandus ja ühiskond

K

ursus on mõeldud kõigile, kes naudivad raamatute lugemist ja soovivad oma
lugemiselamust kaaslastega jagada.

Valikkursuse „Kirjandus ja ühiskond“ keskmes on kõik see, mis kirjandust
ümbritseb ning inspireerib.
Kursus võimaldab arutleda kirjanduse klassika ja bestsellerite problemaatika üle ning käsitleda
menu- ja hittkirjandust.
Sissevaade võimaldab esitada valitud tekstide analüüse, samuti mõnest mõttevoolust ajendatud
tõlgendusvõimaluse lihtsamat rakendamist.
Kursuse maht on 35 tundi. Üks kord kuus toimub kaks kontakttundi, milles arutletakse loetu üle
ning vahetatakse lugemismuljeid. Arvestuse saamise aluseks on iseseisev kodulugemine, aktiivne
osalemine vestlusringides ning loetu ja vestluse põhjal kirjutatud loovtööd.
Kursuse jooksul käsitletavad tervikteosed valivad õpetaja ja õpilased koostöös. Kasutatakse
aktiivõppemeetodeid ja mitmekesiseid õppevorme. Kursuse jooksul loeb õpilane läbi vähemalt
kuus kirjandusteost.
Kursuse lõpus oskab õpilane
• põhjendada oma lugemiseelistusi ja -kogemusi;
• teha loetu põhjal järeldusi ning anda hinnanguid, kasutada oma väidete kinnitamiseks
tekstinäiteid ja tsitaate;
• arutleda teose probleemide ja väärtushinnangute üle, tuua sobivaid näiteid nii tekstist kui ka
oma elust;
• kasutada teksti analüüsiks tarvilikke põhimõisteid.
Kursus 11. klassile.

Programmeerimise alused

A

ntud valikkursuses teeme tutvust algoritmimise ja programmeerimise alustega. Esmalt
teeme tutvust algorimi mõistega ja tegevusdiagrammide kasutamisega algoritmide
esitamiseks.

Seejärel vaatame üle algteadmised programmide disainimise, loomise ning testimise
võimalustest. Praktilisi näiteid vaatame ja loome programmeerimiskeele Python (https://
www.python.org/) abil.
Kursus on üles ehitatud TTÜ ja TÜ avaldatud õppe-materjalide põhjal ja on orienteeritud
praktilisele tegevusele ja e-õppe materjalide kasutamisele.
Kursus on arvestuslik, mille läbimiseks tuleb sooritada vähemalt 3 iseseisvat (arvestuslikku)
tööd.
Kursus 11. klassile.

Õigekeel

R

iigieksamiks ettevalmistav kursus on mõeldud õigekirjaoskuse lihvimiseks. Õigekiri (st
oskus õigesti rääkida ja kirjutada) on kirjakeele olulisim osa ja harituse mõõdupuu.
Gümnaasiumi lõpetanu peab kirjutama ja kõnelema õigesti, selgelt ja arusaadavalt,
täpselt ja ühemõtteliselt.
Kursusel on kaks arvestust: detsembris ja märtsis. Samuti tuleb kursuse lõpus esitada õpimapp
kursuse harjutustest. Valikkursust toetab e-kursus Moodle`is.
Õpitulemused
Kursuse lõpetamisel õpilane
• valdab eesti kirjakeelt;
• väärtustab korrektset keelekasutust;
• teab emakeele sõnavara ja grammatikavahendite stiiliväärtust;
• oskab valida väljendusvahendeid vastavalt eesmärgile ja suhtlusolukorrale;
• oskab kasutada õigekeelsusallikaid.
Kursus 12. klassile.

Astronoomia

A

stronoomia kursus on mõeldud õpilastele, kellel on huvi tähistaeva ja kosmose vastu.
Kursus on üles ehitatud erinevate teemamoodulite peale.

Käsitletavateks teemadeks on näiteks:
• astronoomia ajalugu;
• Päikesesüsteemi areng;
• vaadeldav tähistaevas;
• kosmosetehnika ja -missioonid.
Kursus on üles ehitatud Euroopa kosmoseagentuuri (ESA) ja NASA praktiliste õppemoodulite
põhjal. Praktilise osa tegevused sisaldavad muuhulgas lihtsa (kosmose)raketi
valmistamist ja lendamise katsetust ning kosmosemissiooni planeerimist ja selle osade
läbiviimist simuleeritud keskkonnas.
Tehakse tutvust ka robooti-kaga ning ehitatakse valmis oma kosmosemissiooni tarbeks ka
robotkulgur. Osaletakse ka ESA õpilasvõistlustel AstroPi ning huvi korral ning võistluse
toimumise korral ka Moon Camp Challenge’ist.
Kursus 12. klassile.

