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III KOOLIASTME JA GÜMNAASIUMI LOODUSSUUNA ÕPPEKAVA 

 

SISSEJUHATUS 

 

Õppekava alusel toimuv loodushariduslik õpe on mõeldud keemia ja bioloogia süvahuvilistele 

õpilastele. Huviringides saadakse süvendatud praktilisi teadmisi bioloogias ja keemias. 

Õppetöö läbiviimisel arvestatakse õpilase vanuse, huvide, võimete ja koostööoskustega 

kasutades erinevaid õppemeetodeid, mis on tihedalt seotud praktiliste tegevustega. Peamiste 

tegevustena tehakse uurimus ja praktilisi töid: viiakse läbi uurimistööd, vaatlusi, katseid, 

osaletakse konkurssidel, vanema kooliastme õpilasi juhendatakse uurimistööde koostamisel 

individuaalselt. 

Samuti kasutatakse õppetöös palju erinevaid õppemänge, osaletakse õpperetkedel, 

õppeekskursioonidel ja laagrites. 

Õppetöös lähtutakse üldistest põhimõtetest: õppeainete vahelistest seostest; võrdsest 

kohtlemisest, olenemata eelteadmistest, oskustest, soost, teaduspõhisusest ja allikakriitikast. 

Õppekava soodustab põhikooli õppekavas märgitud üldpädevuste omandamist, sh kultuuri- ja 

väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, suhtluspädevus, matemaatika-, loodusteaduste 

ja tehnoloogiaalane pädevus ning ettevõtlikkuspädevus.  

Läbi õppetöö aidatakse õpilasel mõista teaduse ja tehnoloogia mõju meie igapäevaelule ning 

soodustatakse empaatiavõime arengut, looduse ja kõigi elusorganismide väärtustamist ja seoste 

tajumist ning tutvustakse valdkonnaga seonduvaid elukutseid. 

Õppeaasta lõpus väljastatakse õpilasele tunnistus huviringis osalemise ja teemavaldkondade 

läbimise kohta. Õppekava läbinud õpilasele väljastatakse tõend teemavaldkondade läbimise ja 

omandamise kohta. 

 

ÜLDOSA 

Õppekava kuulub loodusvaldkonda ja on avatud tüüpi, mida arendatakse erinevate osapoolte 

huvide ja vajaduste analüüsist ning tuleviku vajadustest lähtuvalt. 

 

Sihtrühm III kooliaste, gümnaasium 

Õppeaja kestvus 4 õppeaastat 

Maht tundides 
840 ak, õppeaastas 210 ak, klassiruumis 140 ak ja 70 ak 

tunniplaani välised tegevused. 

Õppekeel eesti keel 

Vastuvõtu 

tingimused 

- õpilased alates III kooliastmest; 

- huviringi astumise avaldus. 

Õppekavale 

sisenemiseks 

vajalikud eeldused 

- õpilased, kellel on süvendatud huvi keemia ja bioloogia 

vastu; 
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- III kooliastme ja gümnaasiumi õppekava huviringidesse 

saab astuda ka siis, kui eelmised huviringid läbimata. 

Õppevormid ja 

meetodid 

õppetöö korralduses arvestatakse järgnevaid põhimõtteid: 

- meetodite mitmekesisus, ruumiline mitmekesisus, 

praktilisus, aktiivsus, uurimuslikkus, lähedalt ja tuttavalt 

üldistuste ja kaugemate objektideni, eakohasus, eetilisus, 

teaduslikkus; 

- viiakse läbi uurimistööd, vaatlusi, katseid, osaletakse 

konkurssidel, vanema kooliastme õpilasi juhendatakse 

uurimistööde koostamisel individuaalselt; 

- käiakse õpperetkedel, ekskursioonidel, võetakse osa 

laagritest. 

 

1. Õppekava üldeesmärgid ja püstitatud ülesanded: 

1.1 toetada noore süvahuvi keemia ja bioloogia vastu, avardada silmaringi läbi 

praktikumide, looduse vahetu kogemise ja praktiliste tegevuste kaudu; 

1.2 toetada empaatiavõime arengut, looduse ja kõigi elusorganismide väärtustamist 

ning seoste tajumist ja mõistmist nii eluslooduse erinevatel tasanditel kui ka inimese 

ning keskkonna vastastikusel mõjutamisel; 

1.3 teadvustada loodusteaduste tähtsust teaduse ja tehnoloogia arengus ning tutvustada 

valdkonnaga seotud elukutseid; 

1.4 toetada noorte teadushuvi, väljendusoskust ja kõrgemate mõtlemisoskuste (analüüs, 

süntees, hindamine) arendamist; 

1.5 tutvustada teaduspõhiseid uurimismeetodeid, vahendeid ja üldist uurimise käiku. 

Püstitatud ülesanded: 

1.6 loodusteadlikkuse tõstmine ja silmaringi avardamine – praktikumid, vaatlused, 

ühistegevused, looduse vahetu kogemine; 

1.7 teadushuvi tõstmine – ühised väljasõidud ja õpperetked, õpitubade väljatöötamine, 

loodusalaste üritustel osalemine jm; 

1.8 ümbritsevat maailma mõistmine, muutused looduses - seoste loomine, katsed, 

vestlus, arutelud, õpperetked; 

1.9 uurimisvahendite  ja -meetodite kasutamine – uurimistööd, katsed uuringud, 

vaatlused, praktilised ülesanded. 

 

2. Õppe eesmärgid ja oodatavad õpitulemused:  

2.1 tunneb bioloogia ja keemia põhimõisteid, protsesse ja teooriaid ning seostab neid 

omavahel; 

2.2 tunneb huvi ümbritseva elukeskkonna, selle uurimise ning loodusteaduste ja 

tehnoloogia saavutuste vastu ning on motiveeritud edasisteks õpinguteks; 

2.3 oskab märgata, sõnastada ja lahendada loodusteaduslikke probleeme, kasutades 

loodusteaduslikku meetodit ning loodusteaduslikku terminoloogiat suulises ja 

kirjalikus kõnes;  

2.4 vaatleb, analüüsib ning selgitab elukeskkonna objekte, nähtusi ja elukeskkonnas 

toimuvaid protsesse, leiab nendevahelisi seoseid ning teeb järeldusi; 

2.5 kasutab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase info hankimiseks erinevaid allikaid; 

2.6 oskab teha igapäevaelulisi elukeskkonnaga seotud otsuseid ja neid põhjendada, 

kasutades omandatud teadmisi ja oskusi ning arvestades kujundatud 

väärtushinnanguid; 
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2.7 teeb praktikume ning uurimuslike tegevusi, järgides suulisi ja kirjalikke juhendeid.; 

2.8 teab loodusteaduslikuks uurimiseks kasutatavaid vahendeid ja kasutab neid 

eesmärgipäraselt, tehes uurimis- ja vaatlustulemustest järeldusi, viies läbi 

kokkuvõtlikke esitlusi; 

2.9 teadvustab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid ning väärtustab 

säästva arengu tähtsust isiklikul, kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil. 

 

 

3. Õppekorraldus ja tundide jaotus  

 

Õppetöö toimub haridusstandardit tagavate koolide õppetegevusest vabal ajal ning laste ja noorte 

vabatahtlikkuse alusel. Õppetööd ei toimu Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kehtestatud 

koolivaheaegadel ega riiklikel pühadel.  

Õppekava maht on 840  ak tundi, mis jaotatakse õppeaastate vahel võrdsetesse osadesse. Ühel 

õppeaastal toimub 210 ak tunni ulatuses õppetööd. 140 ak tunniplaani alusel ja 70 ak 

õpperetked, ühisüritused, väljasõidud, praktikumid ja üldhariduskoolide loovtööde 

läbiviimine. Õppegrupi suurus on 8-12 õpilast. 

 

4. Õppekava seos riikliku õppekavaga 

4.1 Seosed põhikooli riiklikus õppekavas (edaspidi: RÕK) taotletud üldpädevuste ja 

läbivate teemadega.) Õpetaja olulisim ülesanne on toetada iga õpilase eneseusku ja 

õpimotivatsiooni. 

• Matemaatika-, loodusteaduste- ning tehnoloogiaalane pädevus - õpitakse 

mõistma loodusteaduslikke küsimusi, teaduse ja tehnoloogia tähtsust ning mõju 

ühiskonnale, kasutama uut tehnoloogiat ja tehnoloogilisi abivahendeid 

õppeülesandeid lahendades ning tegema igapäevaelus tõenduspõhiseid otsuseid. 

Uurimusliku õppe vältel esitatakse katse- või vaatlusandmeid tabelitena ja 

arvjoonistena ning seostatakse arvulisi näitajaid lahendatava probleemiga. 

• Kultuuri- ja väärtuspädevus - ühised arutelud ning töö ja selle tulemuse 

analüüsimine aitavad õpilasel kujundada ja põhjendada oma arvamusi, tunda 

töörõõmu ning vastutus. Arendatakse huvi loodusteaduste kui uusi teadmisi ja 

lahendusi pakkuva kultuurinähtuse vastu, teadvustatakse loodusliku 

mitmekesisuse tähtsust ning selle kaitse vajadust, väärtustatakse jätkusuutlikku 

ja vastutustundlikku eluviisi. 

• Õpipädevus - õpitakse nägema ja analüüsima tehnoloogia seost erinevate 

teadmistega ning kogetakse teistes õppeainetes õpitu vajalikkust praktikas. Töö 

iseseisev korraldamine alates teabe kogumisest, materjalide ja töötlemisviisi 

valikust ning lõpetades töö tegemise ja tulemuse analüüsiga arendab suutlikkust 

probleeme märgata ning lahendada, võimeid hinnata ja arendada ning oma 

õppimist juhtida.  

• Suhtluspädevus - teavet kogudes areneb õpilase funktsionaalne kirjaoskus ning 

täieneb tema tehnoloogia sõnavara. Oma tööd esitledes ja valikuid põhjendades 

saadakse esinemiskogemusi ning areneb väljendusoskus.  

• Sotsiaalne pädevus - tehnika ja tehnoloogia arengu tundmine, arengu põhjuste 

teadvustamine ja edasiste arengusuundade mõistmine aitab kaasa 
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inimühiskonna arengu tunnetamisele. Ühiselt töötades õpitakse teisi arvestama, 

käitumisreegleid järgima ning oma arvamusi kaitsma.  

4.2 Õppeainete lõiming - lõimib teadmisi, mis on omandatud teistes õppeainetes: 

• Loodusained (keemia, bioloogia, füüsika) -  loovad aluse teadusliku 

mõtlemisviisi kujunemisele, õpetavad märkama ning eesmärgistatult vaatlema 

elus- ja eluta looduse objekte ning nähtusi, andmeid koguma ja analüüsima 

ning nende põhjal järeldusi tegema,  kujundavad õpilastel tervik arusaama 

eluslooduse põhilistest objektidest ja protsessidest ning elus- ja eluta looduse 

vastastikustest seostest, annavad teadmisi ainete ehitusest ja omadustest, oskusi 

keemilistes nähtustes orienteeruda ning suutlikkuse mõista eluslooduses ja 

inimtegevuses toimuvate keemiliste protsesside seaduspärasusi.  Praktiliste 

tegevuste kaudu õpitakse leidma probleemidele erinevaid lahendusi ja 

analüüsima nende võimalikke tagajärgi.  

• Keel ja kirjandus (sh võõrkeeled) – õppides ja loodusteaduslike tekstidega 

töötades arendatakse õpilaste teksti mõistmise ja analüüsimise oskust. 

Erinevaid tekste, nt referaate, esitlusi jm luues kujundatakse oskust ennast 

selgelt ja asjakohaselt väljendada nii suuliselt kui ka kirjalikult. Arendatakse 

oskust hankida  teavet eri allikaist ja seda kriitiliselt hinnata. Selgitatakse 

võõrkeelse algupäraga  loodusteaduslikke mõisteid ning võõrkeeleoskust 

arendatakse ka lisamaterjali otsimise ja  mõistmisega.  

• Matemaatika – uurimusliku ja probleemõppe kaudu, arendades loovat ning 

kriitilist mõtlemist. Uurimuslikus õppes on tähtis koht andmete analüüsil ja 

tõlgendamisel ning tulemuste esitamisel tabelite, graafikute ja diagrammidena. 

Loodust ja loodusnähtuste seoseid uurides rakendatakse matemaatilisi 

mudeleid. 

• Sotsiaalained – loodusainete õppimine aitab mõista inimese ja ühiskonna 

toimimist,  kujundab oskust näha ühiskonna arengu seoseid keskkonnaga, 

oskust teha teadlikke valikuid,  toimida kõlbelise ja vastutustundliku 

ühiskonnaliikmena ning isiksusena  

• Tehnoloogia – tutvumine uurimisvahenditega, määramisrakenduste 

kasutamine, esitluste vormistamine; lõimib loodusteaduslike ainete ja 

tehnoloogia vahelisi seoseid ning loob aluse teadusliku mõtlemisviisi 

kujunemisele.  

4.3 Õppekava läbivad teemad - keemia ja bioloogia  ainevaldkond seostub antud 

läbivate teemadega: 

• Keskkond ja jätkusuutlik areng - läbi erinevate katsete ja uurimistööde tegemise 

kujuneb sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks 

inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning väärtustades jätkusuutlikkust, on 

valmis leidma lahendusi keskkonnaprobleemidele. 

• Elukestev õpe ja karjääri planeerimine - erinevate õppevormide kaudu 

arendatakse õpilaste suhtlus- ja koostööoskusi, mida on vaja tulevases tööelus. 

Keemia ja bioloogia süvaõppes õppides kasvab õpilaste teadlikkus 

karjäärivõimalustest ning saadakse teavet edasiõppimisvõimaluste kohta antud 

valdkondadega seotud erialadel. Õppetegevus võimaldab vahetult kokku 

puutuda töömaailmaga, nt tutvuda erinevate laboritega. 
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• Teabekeskkond -  praktilisi ülesandeid lahendades ja infot kogudes õpitakse 

kasutama erinevaid teabekanaleid ning hindama kogutud info usaldusväärsust. 

Interneti kasutamine võimaldab kursis olla teaduslike uurimustega ning tutvuda 

teadlaste uuringute ja uute avastustega terves maailmas. 

• Tehnoloogia ja innovatsioon - rakendatakse läbivat teemat IKT vahendite 

kasutamise kaudu aineõpetuses ning töö tegijasse ja õpitakse oma tehtud 

praktikume ning uurimistöid virtuaalkeskkonnas esitlema. 

• Tervis ja ohutus -  erinevate praktikumide ja katsete puhul tutvutakse 

tööohutusega ning arvestatakse ohutusnõudeid. 

• Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus - kodanikuõiguste ja -kohustuste tunnetamine 

seostub keskkonnaküsimustega. 

• Kultuuriline identiteet - loodusteadused moodustavad osa kultuurist, kuhu on 

oma panuse andnud ka Eestiga seotud loodusteadlased.  

• Väärtused ja kõlblus - keemia ja bioloogia süvaõppe teadmiste ja oskuste alusel 

kujunevad elu ning elukeskkonna säilitamiseks vajalikud väärtushinnangud. 

5. Hindamine ja tagasisidestamine   

Tagasisidestamine toimub iga teema, mõnikord alateema või ringitunni, ja õppeaasta lõpus, 

samuti eriliste sündmuste puhul (viktoriinidel, konkurssidel, konverentsidel, näitustel jm 

osalemine). Kasutatakse erinevaid tagasiside andmise võimalusi lähtudes õppeteema 

iseloomust: 

5.1 kokkuvõtlikud/kordavad küsimused; 

5.2 koostatud esitluste, lühiuurimuste suuline tagasiside (tunnustused, soovitused 

edaspidiseks, viitamine esitluse tugevatele külgedele ja arenemisruumile); 

5.3 kokkuvõttev arutelu, kus õpilased analüüsivat õpitut; 

5.4 osalemise tagasiside või tulemus huvikooli, maakonna vm viktoriinidel, 

olümpiaadidel, konkurssidel; 

5.5 loovtööde, praktikumide ja/või uurimustööde tulemused; 

5.5 õpilaste omavaheline tagasisidestamine (vastastikuste soovituste ja tunnustuse 

jagamine). 

Tagasisidestamine on toetav ja ergutav ning tuleneb eelkõige õpilase isiklikest edusammudest, 

mitte niivõrd õpilaste omavahelisest võrdlusest. 

Õppeaasta lõpus väljastatakse lapsele tunnistus teemavaldkondade läbimise kohta. Õppekava 

läbinud lapsele väljastatakse õppekava läbimise kohta tõend, kus tuuakse välja läbitud 

õppeainete maht ja läbitud huviringide teemad (maht, ak). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Tehniline baas ja õppevahendid: 
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Huvikool korraldab valdava osa õpet klassiruumis, kus on selleks loodud õpikeskkond, on 

internetiühendus ning tehnoloogiliste õppevahendite kasutamise võimalus. Huvikool võimaldab 

õppe sidumist igapäevaeluga, see tähendab, et õpet ja õppekäike väljaspool klassiruumi. Tabelis 

on välja toodud vajalikud vahendid läbi kolme õppeaasta. 

  
I- II õppeaasta KEEMIA I-II õppeaasta BIOLOOGIA 

Töövorm 
Aktiivne iseseisev tegutsemine, paaris- 

või rühmatöö, praktikumid, 

uurimistööd. 

Aktiivne iseseisev tegutsemine, paaris- 

või rühmatöö, praktikumid, 

uurimistööd, õppekäigud, 

ekskursioonid 
Klassiruum 8-10 töökohta 8-10 töökohta 
Lisa ruum  labor, planetaarium klass, labor 
Õppevahendid keemia laborivahendid loodusmaja kogud, bioloogia 

laborivahendid (mikroskoobid jmt) 
Õppetehnika Videoprojektsioon,  õpetaja arvuti, 

printer, laborivahendid. 
Videoprojektsioon, õpetaja arvuti, 

printer 
Kuluvahendid Kirjutusvahendid, markerid, harilikud- 

ja viltpliiatsid, A4 ja A3 paber, 

kemikaalid. 

Kirjutusvahendid, markerid, harilikud- 

ja viltpliiatsid, A4 ja A3 paber. 

 

7. Õppekava lühikirjeldus ja teemad 

Õppekava on välja töötatud Pernova Hariduskeskuse poolt. Antud õppekava on praktilise 

suunitlusega, teooriat läbitakse vastavalt õpilaste teadmistele ja vajadusele, et täita praktilisi 

ülesandeid. Praktilise osa läbimisel kasutatakse kaasaegseid vahendeid (laboriseadmed, 

erinevad mõõtevahendid jms). Õppekava koosneb keemia ja bioloogia süvaõppest, kokku 17 

õppesisu teemast, mis on jaotatud neljale õppeaastale.  

Õppesisu teemad 

Keemia 2 õppeaastat 
1. Tutvumine üksteisega, 

majaga ja ohutusnõuetega. 
suhtlemine, kuulamine, arutlemine,  improvisatsioon, jäämurdja 

mäng, meeskonnamängud, tuleohutus, butaanimullid, ohutusjuhend. 

Oodatavad õpitulemused: 
- teab mis on ohutusjuhend ja jälgib oma töös ohutusjuhendit; 

- omab algteadmisi tule tegemisest ja kustutamisest; 

- suhtleb meelsasti ja aktiivselt eakaaslastega koostegevuses. 

2. Ainete füüsikalised 

omadused 

ainete soojusjuhtivus, erisoojus, keemistemperatuur, värvus, tihedus, 

agregaatolek, kõvadus, tugevus, lahustuvus, lahuste eri liigid, lahuse 

%-ülesanded. 

Oodatavad õpitulemused: 
- teab mis on füüsikalised omadused, oskab neid hinnata ja 

eristada keemilistest omadustest; 

- omab algteadmisi ainete omadustest ja füüsikalistest 

seaduspärasustest, lahuste liikide kohta; 

- lahendab lahuse % ülesandeid. 

3. Laborivahendid ja 

keemiline reaktsioon 

laboris kasutatavad vahendid, keemiline ja füüsikaline nähtus. 

Oodatavad õpitulemused: 
- teostab keemilisi katseid; 

- valib õigeid vahendeid erinevate toimingute jaoks laboris; 

- teab keemilise reaktsiooni tunnuseid ja tingimusi; 
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- põhjendab keemiliste reaktsioonide esilekutsumise ja 

kiirendamise võimalusi. 

4. Aine ehitus aatomid, molekulid, ioonid, liht- ja liitained, keemiline element, 

perioodilisustabel, keemiline side. 

Oodatavad õpitulemused: 
- seostab omavahel tähtsamate keemiliste elementide nimetusi 

ja tähiseid; 

- selgitab aatomiehitust; 

- eristab liht- ja liitaineid (keemilisi ühendeid), selgitab aine 

valemi põhjal aine koostist ning arvutab aine valemi põhjal 

tema molekulmassi (valemmassi); 

- eristab ioone neutraalsetest aatomitest ning selgitab ioonide 

tekkimist ja iooni laengut; 

- eristab kovalentset ja ioonilist sidet ning selgitab nende 

erinevust; 

- eristab molekulaarseid (molekulidest koosnevaid) ja 

mittemolekulaarseid aineid ning toob nende kohta näiteid. 

5. Hapnik ja vesinik atmosfäär, õhk, hapnik, süsihappegaas, lämmastik, hingamine, 

põlemine, fotosüntees. 

Oodatavad õpitulemused: 

- kirjeldab hapniku ja vesiniku põhilisi omadusi; 

- valib gaasi (hapniku, vesiniku, süsinikdioksiidi jt) 

kogumiseks sobivaid võtteid arvestades vastava gaasi 

omadustega (gaasi tihedusega õhu suhtes ja lahustuvusega 

vees); 

- määrab aine valemi põhjal tema koostiselementide 

oksüdatsiooniastmeid ning koostab elemendi 

oksüdatsiooniastme alusel vastava oksiidi valemi ja 

nimetuse; 

- koostab reaktsioonivõrrandeid tuntumate lihtainete (nt H2, S, 

C, Na, Ca, Al jt) ühinemisreaktsioonide kohta hapnikuga; 

- teeb katseid hapniku ja vesiniku saamiseks. 

6. Happed ja alused happed, nende koostis, tähtsamad happed, ohutusnõuded tugevate 

hapete ja aluste kasutamise korral, hapete reageerimine alustega, 

neutralisatsioonireaktsioon, hüdroksiidide (kui tuntumate aluste) 

koostis ja nimetused, lahuste pH-skaala, selle kasutamine ainete 

lahuste happelisust/aluselisust iseloomustades, soolad, nende koostis 

ja nimetused. Happed, alused ja soolad igapäevaelus, happevihm, 

vee soolsus. 

Oodatavad õpitulemused: 
- tunneb valemi järgi happeid, hüdroksiide (kui tuntumaid 

aluseid) ja soolasid ning koostab hüdroksiidide ja soolade 

nimetuste alusel nende valemeid (ja vastupidi); 

- hindab lahuse happelisust, aluselisust või neutraalsust lahuse 

pH väärtuse alusel, määrab indikaatori abil keskkonda 

lahuses (neutraalne, happeline või aluseline); 

- järgib leeliste ja tugevate hapetega töötades ohutusnõudeid; 

- koostab ning tasakaalustab lihtsamate hapete ja aluste 

vaheliste reaktsioonide võrrandeid; 

- mõistab reaktsioonivõrrandite tasakaalustamise põhimõtet 

(keemilistes reaktsioonides elementide aatomite arv ei 

muutu); 
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- teeb ohutult katseid hapete ja alustega. 

7. Metallid metallid, metallide iseloomulikud omadused, ettekujutus metallilisest 

sidemest, metallide füüsikaliste omaduste võrdlus,  reageerimine 

hapnikuga jt lihtainetega. reageerimine hapete lahustega. Ettekujutus 

reaktsioonikiirusest (metalli ja happelahuse vahelise reaktsiooni 

näitel), erinevate metallide aktiivsuse võrdlus (aktiivsed, keskmise 

aktiivsusega ja väheaktiivsed metallid), metallide pingerea tutvustus. 

Tähtsamad metallid ja nende sulamid igapäevaelus (Fe, Al, Cu jt). 

Metallide korrosioon, metallimaak. 

Oodatavad õpitulemused: 

- seostab metallide iseloomulikke füüsikalisi omadusi (hea 

elektri- ja soojusjuhtivus, läige, plastilisus) metallilise 

sideme iseärasustega; 
- koostab reaktsioonivõrrandeid metallide iseloomulike 

keemiliste reaktsioonide kohta (metall + hapnik, metall + 

happelahus); 
- eristab aktiivseid, keskmise aktiivsusega ja väheaktiivseid 

metalle, hindab metalli aktiivsust (aktiivne, keskmise 

aktiivsusega või väheaktiivne) metalli asukoha järgi 

metallide pingereas; 

- teeb katseid metallide ja hapete vaheliste reaktsioonide 

uurimiseks, võrdleb nende reaktsioonide kiirust 

(kvalitatiivselt) ning seostab kiiruse erinevust metallide 

aktiivsuse erinevusega; 
- seostab metallide, sh raua korrosiooni aatomite üleminekuga 

püsivamasse olekusse (keemilisse ühendisse); nimetab 

põhilisi raua korrosiooni (roostetamist) soodustavaid 

tegureid ja selgitab korrosioonitõrje võimalusi. 

8. Mooli ülesanded aine hulk, mool, molaarmass ja gaasi molaarruumala, ainekoguste 

teisendused, arvutused reaktsioonivõrrandite põhjal (moolides, 

vajaduse korral teisendades lähteainete või saaduste koguseid), 

massi, ruumala ja tiheduse vahelise seosed, võrdelise sõltuvuse 

põhimõtted. 

Oodatavad õpitulemused: 

- teostab arvutusi aine hulga, massi ja gaasi ruumala vaheliste 

seoste alusel, põhjendab neid loogiliselt; 
- tunneb põhilisi aine hulga, massi ja ruumala ühikuid (mol, 

kmol, g, kg, t, cm3, dm3, m3, ml, l) ning teeb vajalikke ühikute 

teisendusi; 
- mõistab ainete massi jäävust keemilistes reaktsioonides ja 

reaktsioonivõrrandi kordajate tähendust; 
- analüüsib keemilise reaktsiooni võrrandis sisalduvat 

(kvalitatiivset ja kvantitatiivset) infot; 

- lahendab reaktsioonivõrranditel põhinevaid 

arvutusülesandeid, lähtudes reaktsioonivõrrandite kordajatest 

(ainete moolsuhtest) ja reaktsioonis osalevate ainete 

hulkadest (moolide arvust), tehes vajaduse korral 

ümberarvutusi ainehulga, massi ja (gaasi) ruumala vaheliste 

seoste alusel, põhjendab lahenduskäiku; 

- oskab hinnata loogiliselt arvutustulemuste õigsust ning teeb 

arvutustulemuste põhjal järeldusi ja otsustusi.  
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9. Süsinikuühendite 

keemia. 

süsinik lihtainena, süsinikoksiidid, süsivesinikud, süsinikuühendite 

paljusus, molekulimudelid ja struktuurivalemid, polümeerid 

igapäevaelus, alkoholide ja karboksüülhapete tähtsamad esindajad 

(etanool, etaanhape), nende tähtsus igapäevaelus, etanooli 

füsioloogiline toime,  eluks vajalikud süsinikuühendid (sahhariidid, 

rasvad, valgud), nende roll organismis, tervisliku toitumise 

põhimõtted, tervislik eluviis, süsinikuühendid kütusena, tarbekeemia 

saadused, plastid ja kiudained, olmekemikaalide kasutamise 

ohutusnõuded, keemia ja elukeskkond.   

Oodatavad õpitulemused: 

-  võrdleb ning põhjendada süsiniku lihtainete ja 

süsinikoksiidide omadusi;  
- koostab süsinikuühendite struktuurivalemeid etteantud 

aatomite (C, H, O) arvu järgi (arvestades süsiniku, hapniku 

ja vesiniku aatomite moodustatavate kovalentsete sidemete 

arvu); 

- kirjeldab süsivesinike esinemisvorme looduses (maagaas, 

nafta) ja kasutusalasid (kütused, määrdeained) ning selgitab 

nende praktilisi kasutamisvõimalusi; 

- koostab süsivesinike täieliku põlemise 

reaktsioonivõrrandeid; 
- eristab struktuurivalemi põhjal süsivesinikke, alkohole ja 

karboksüülhappeid; 

- oskab hinnata eluks vajalike süsinikuühendite (sahhariidide, 

rasvade, valkude) rolli elusorganismides ja põhjendab nende 

muundumise lõppsaadusi organismis (vesi ja 

süsinikdioksiid), seostab neid teadmisi varem 

loodusõpetuses ja bioloogias õpituga;  

- analüüsib süsinikuühendite paljususe põhjust (süsiniku 

võime moodustada lineaarseid ja hargnevaid ahelaid, 

tsükleid, kordseid sidemeid); 

- mõistab tuntumate olmekemikaalide ohtlikkust ning järgib 

neid kasutades ohutusnõudeid; 
- mõistab elukeskkonda säästva suhtumise vajalikkust, 

analüüsib keskkonna säästmise võimalusi.  

Praktiline väljund õpilane koostab õppeperioodi jooksul õpimapi, võtab osa 

loodusmaja ürituste korraldamismeeskonna tööst, lööb kaasa 

vähemalt ühes teadusteatri etenduses. 

 
Bioloogia 2 õppeaastat 
1. Viirused ja bakterid ehitus, tunnused,levik, tähtsus looduses ja kasutamine tehnoloogias 

Oodatavad õpitulemused: 
- tutvub praktikumides mõne mikroorganismide 

uurimismeetodiga; 
- omab algteadmisi igapäevaelus vajalike harjumuste 

kujundamiseks; 
- teab nakkushaiguste levimise ajaloo, mõjuga 

inimpopulatsioonile ja teaduslike meetoditega võitluses 

nakkushaigustega. 

2. Seened ja samblikud ehitus, tunnused, levik, tähtsus looduses ja kasutamine tehnoloogias 

Oodatavad õpitulemused: 
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- osaleb õppekäikudel ja praktikumides saanud ettekujutuse 

antud rühma liigilisest mitmekesisusest; 
- tunneb lihtsamaid ja levinumaid liike ning kirjeldab neid; 
- on tutvunud praktikumides mõne seente/samblike 

uurimismeetodiga; 

- rakendab õpitud  teadmisi/oskusi igapäevaelus ja edasiõppes. 

3. Taimed ja vetikad ehitus, tunnused, levik, tähtsus looduses, kasutamine teaduses, 

tehnoloogias ja põllumajanduses. Tähtsamad rühmad 

Oodatavad õpitulemused: 
- osaleb õppekäikudel ja praktikumides saanud ettekujutuse 

antud rühma liigilisest mitmekesisusest, 
- tunneb lihtsamaid ja levinumaid liike ning kirjeldab neid; 
- on tutvunud praktikumides taimede/vetikate rolliga 

ökosüsteemides; 
- läbi praktikumide tutvub võimalustega uurida fotosünteesi 

mõjutavaid tegureid ja oskab hinnata selle intensiivsust. 

4. Selgrootud   mitmekesisus, tähtsamate rühmade tunnused, tähtsus looduses ja 

inimesele 

Oodatavad õpitulemused: 
- osaleb õppekäikudel ja praktikumides ja saab settekujutuse 

antud rühma liigilisest mitmekesisusest; 
- tunneb õpitud bioindikatsiooni võimalusi selgrootute abil; 
- rakendab kogutud teadmisi/oskusi igapäevaelus (nt hügieen, 

aiandus jne) ja edasises õppes. 

5. Selgroogsed mitmekesisus, tähtsamate rühmade tunnused, tähtsus looduses ja 

inimesele, liigikaitse, rahvusvahelised kokkulepped 

Oodatavad õpitulemused: 
- osaleb õppekäikudel ja praktikumides ja saab ettekujutuse 

antud rühma liigilisest mitmekesisusest; 
- teab hinnanguid metsloomade arvukuse kohta erinevates 

regioonides ja selgiab seda omasõnadega; 
- mõistab inimese vastutust looduslike liikide säilimise ja 

koduloomade heaolu eest. 

6. Inimese anatoomia ja 

füsioloogia 
raku, koe, organi ja organsüsteemi tasand; Inimese elundkonnad 

Mõisted: tugi- ja liikumiselundkond, seedeelundkond, 

närvisüsteem, vereringe, hingamiselundkond, erituselundkond, 

suguelundkond, sisenõrenäärmed, pärilikkus, evolutsioon 

Oodatavad õpitulemused: 
- läbib erinevad praktikumid ja omandab praktilise töö 

kogemused (mikroskopeerimine jmt); 
- seostab inimeste anatoomiat ja füsioloogiat ning selgitab 

seda omasõnadega; 
- teeb paremaid otsuseid igapäevaelus (hügieen, toitumine, 

puhkamine jne). 

7. Uurimis- ja loovtöö  probleemi sõnastamine, info kogumine ja analüüsimine, infoallikate 

hindamine, aja planeerimine, uurimisküsimuste püstitamine, andmete 

kogumine ja analüüs, töö struktureerimine, vormistamine, töö 

esitlemine 

Oodatavad õpitulemused: 

- praktiseerib katse/vaatluse planeerimisest ja läbiviimisest; 
- teab õpitud uurimistööde läbiviimise meetodeid; 
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- saab kogemuse uurimus- ja loovtööde koostamisel ning viib 

iseseisvalt läbi esitluse. 

 

8. Juhendaja profiili kirjeldus (oskused, taust) 

 

Huviringi juhendajaks sobib inimene, kel on valmisolek õpilastega tegeleda ja oskus äratada 

huvi loodusteaduste vastu. Vajalik tugev loodusteaduslik taust bioloogias ja keemias, et viia 

läbi süvaõpet. Juhendaja peab olema võimeline tagama kõigi õpilaste ohutuse laboris ja 

looduskatseid tehes.  

 

Selleks, et juhendaja saaks toetada meeskonnatöö arengut ja õpetada õpilasi tiimi juhtima, peab 

tal olema vastav kogemuste pagas. Kasuks tuleb noorsootöö-, pedagoogika- või meeskonna 

tööalane täiendkoolitus, et märgata õpilaste eripärasid ja arendada nende sotsiaalseid ja 

loodusainete pädevusi. 

 

9. Materjalid ja kirjandus 

3. kooliastme ja gümnaasiumiastme õpikud, määrajad, praktikumijuhendid, internetiallikad. 


