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MODELLISMI ÕPPEKAVA 

 

SISSEJUHATUS 

Modellismi õpe on mõeldud õpilasele, kes huvituvad tehnilisest mõtlemisest ja praktilisest 

lennukite ehitamisest. Huviringi on oodatud noored, kellel on huvi tegeleda teaduspõhise 

tehnoloogia õppega ja kõige sellega, mis puudutab lennundust. Huviringi teoreetilises osas 

saadakse teadmisi lennuki ehitamisest, materjalidest, materjalide omadustest ja nende 

omavahelisest sobivusest, mootoritest, raadioteel lennukeid juhitavast aparatuurist, 

aerodünaamikast, joonestamisest ja lennumodellismiga seotud  looduse- ja füüsika seadustest.  

Praktiline õppetöö sisaldab erinevate lennukite ehitamist (lihtsama konstruktsiooniga plaaner, 

sisemudel, viskelennuk, kummimootoriga, ribikonstruktsiooniga purimudel, keerukama ja 

töömahukama mudel) ja nende katsetamist lennuplatsidel. Lisaks korraldatakse sisevõistlusi ja 

käiakse välivõistlustel (nt edasijõudnud - Euroopa ja Maailmameistrivõistlused). 

Õppetöös lähtutakse üldistest põhimõtetest: õppeainete vahelistest seostest, võrdsest 

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

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

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

ja tehnoloogiaalane pädevus ning ettevõtlikkuspädevus. 

Huviringi eesmärgiks on õpilasi suunata elukutsevalikul, mis suunab õpilasi valima 

lennundusega seotud elukutseid - lennukite remont, lennutorni lennujuht, lennukipiloot, 

helikopteripiloot või isegi osaleda Euroopa kosmoseagentuuri töös.  

Õppeaasta lõpus väljastatakse õpilasele tunnistus huviringis osalemise ja teemavaldkondade 

läbimise kohta. Õppekava läbinud õpilane saab tõendi teemavaldkondade läbimise ja 

omandamise kohta. 

 

ÜLDOSA 

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

huvide ja vajaduste analüüsist ning tuleviku vajadustest lähtuvalt. 

 

Sihtrühm: I-III kooliaste, gümnaasium 

Õppeaja kestus 6 õppeaastat 

Maht tundides 1260 ak , ühes õppeaastas 210 ak, nendest 140 ak tunniplaani 

alusel, 70 ak ühistegevused (võislused, lennutamise tunnid 

jm). 

Õppekeel eesti 

Vastuvõtu tingimused 
- eesti ja/või teise kodukeelega õpilane;  

- huviringi astumise avaldus. 
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1. Õppekava üldeesmärgid ja püstitatud ülesanded 

1.1 pakkuda võimetekohast huvialaga tegelemise võimalust koos sellega kaasneva 

tunnustuse ja eduelamusega (nt kohalikud võistlused, rahvusvahelised võistlused, 

omandatud oskuste võrdlus teiste riikide võistlejate oskustega); 

1.2 toetada noorte loomupärast huvi ja uudishimu modellismi vastu ja suunata neid 

elukutsevalikul; 

1.3 motiveerida noori sihikindlaks teadmiste ja oskuste omandamiseks lennunduse 

valdkonnas ja kujundada säästlikku ellusuhtumist; 

1.4 suurendada noorte teadus- ja tehnoloogiahuvi, arendades sotsiaalseid ja 

kommunikatsioonioskuseid, loomingulist ja kriitilist mõtlemist ning teisi 21. sajandil 

vajalikke oskusi; 

1.5 toetada Eesti kultuuri- ja spordi traditsioone, tehnoloogilist arengut ja keskkonna 

jätkusuutlikkus ning paikkondlike traditsioonide arengut, milles noor tunneb end 

kogukonna ja ühiskonna jaoks olulisena.  

Püstitatud ülesanded: 

1.6 ainealased teadmised koos oskustega - füüsika, tehnika ja inseneri baasteadmised - 

praktiliste tegevuste (lennukite ehitamine, lennutamine) sidumine baasteadmistega 

(loomine, katsed ja parandustööd); 

1.7 õpioskuse arendamine läbi tehnoloogia - lennuteooriate omandamine - praktilised 

lennutamise tunnid, lendamine virtuaalses keskkonnas ning lennumudelite 

kaugjuhtimine, mis põhinevad läbi omandatud teadmiste; 

1.8 õppimine ja paindlikkus (innovaatika) - kriitilise mõtlemise, probleemide lahendamise, 

loovuse, suhtlemise ja koostöö arendamine läbi individuaal- ja meeskonna 

praktiliseõppe. 

 

2. Õpieesmärk ja oodatavad õpitulemused: 

Läbi juhendatud ja iseseisva mõttetöö ja individuaalsete ülesannete abil anda õpilastele 

teadmisi mudellennukite ja mudellennunduse ehitamise ja võistlustel osalemise kohta. 

Oodatavad õpitulemused I-II õppeaasta (algtase): 

2.1 teab ja kasutab ohutustehnika nõudeid erinevate töövõtete rakendamisel; 

2.2 tunneb kasutatavaid käsitööriistu ja lihtsamaid tööpinke, nimetab neid ja kasutab neid 

töö tehes ohutult; 

Õppekavale sisenemiseks 

vajalikud pädevused 

- õppima saavad asuda 1-4. klassi õpilased, kellel on 

huvi tehnoloogia ja lennunduse vastu; 

- eelkooli lapsel õppe koos vanemaga. 

- huviringi saavad astuda II- III kooliastme ja 

gümnaasiumi noored ka siis, kui eelmised huviringid 

läbimata. 

Õppevormid ja meetodid 
- praktika - individuaalne õpe, teoreetika - grupitööna; 

- välitunnid - lennutamine, katsetamine, sisevõistlused; 

- väljasõidud - treeningud ja võistlused; 

- osalemine hariduskeskuse ühisüritustel - 

näidistunni/töötubade/praktiliste ülesannete 

läbiviimine. 
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2.3 teab millised on veepõhise liimi kasutamise põhimõtteid lennunduses, liimib 

korrektselt ja ohutult; 

2.4 ehitab lihtsa konstruktsiooniga viskelennuki, kummimootoriga  viskelennuki, 

kummimootoriga siselennuki, väikese võistlus plaaneri - kasutades selleks valmis 

olevaid plaane, kavandit ja šabloone; 

2.5 lennutab mudellennukit lennutamise platsil, kasutades lennuplatis käitumisreegleid ja 

kirjeldada juhendajale oma lennuki lennu üksikasju, lennuki käitumist lennu ajal; 

2.6 orienteerub lennuplatsil ja leiab oma lennuki üles ning toob selle ohutult tagasi 

stardipaika; 

2.7 määrab iseseisvalt tuule suuna, mõõdab tuule tugevust ja stopperiga mudeli lennuaega; 

2.8 pakib võistluseks ehitatud mudeli transpordi asendisse ja võtab kaasa stardivarustuse. 

2.9 teab võistlus mudelite tehnilisi tingimusi (pindala, kaal) ja arvestab lennumudeli 

ehitamisel sellega.  

Oodatavad õpitulemused III-IV õppeaasta (tase: edasijõudnud) 

2.10 teab ja kasutab ohutustehnika nõudeid erinevate töövõtete rakendamisel; 

2.11 loeb tööjooniseid/teeb tööjooniseid ja ehitab nende järgi mudellennukeid (nt raadio 

plaaner); 

2.12 teab millistest osadest koosneb raadioteel juhitav lennuk ja oskab neid lennumudeli 

tegemisel eesmärgipäraselt kasutada (servod, akud, vastuvõtjad, saatjad, regulaatorid); 

2.13 saab teadmised aerodünaamikast (õhutakistus, tõstejõud, lennukiirus), et lennumudelid 

lennutada ja saab esmased juhtimisvõtted teada lennukit käest startides; 

2.14 arvestab lennutamisel ilmastikuoludega (niiskus, pilvisus, sademed, platsil lennuki 

juhtimine tõusvas õhuvoolus); 

2.15 teab ja kasutab raadio lennuki seadistamis- ja startimise võtteid (kummi katapult, 

elektrimootor) ning on omandanud mudeli juhtimisvõtted; 

2.16 seadistab raadioaparatuuri ja lennuki omavahel; 

2.17 saab ülevaade raadioteel juhitavate lennukite võistlusmäärustest ja arvestab nendega 

võistlemisel; 

2.18 oskab arvutada/hinnata lennukiehituse projekti kulukust ja oma planeeritavat 

töömahtu. 

Oodatavad õpitulemused V-VI õppeaasta (meistritase): 

2.19 kasutab ohutustehnika nõudeid erinevate töövõtete kasutamisel; 

2.20 oskab ehitada mudellennukit, luues jooniseid, arvestades materjale, valides õiged 

töövahendid- ja - võtted (nt söe- ja klaasriide kasutamine; vahade ja vormide 

kasutamine lennuki detailide valmistamisel); 

2.21 teab ja kasutab võistlustel osalemise erinevad taktikad. 

2.22 teeb võistlustel meeskonnatööd, arvestab teistega ja abistab vajadusel; 

2.23 võtab osa rahvusvahelistest võistlustest (Leedus ja Soomes). 

 

3. Õppekorraldus ja tundide jaotus: 

Õppe korralduses lähtutakse õppekava üldeesmärkidest ja ülesannetest, üldpädevustest, 

taotletavatest õpitulemustest, õppesisust ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate 

teemadega. Igale noorele on individuaalne õppeplaan, et kujuneksid aktiivsed ning iseseisvad 

õppijad.  
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Õppe läbiviimisel kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad 

individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni. Lisaks innustatakse noori oma 

arvamust avaldama, arutletakse ühiselt õpetusega seotud teemadel ning pööratakse tähelepanu 

väärtuskasvatusele.  

Klassiruumis luuakse asjalik ja meeldiv töine õhkkond ning toetatakse noore omaalgatus ja 

loovust, võimaldades läbida individuaalselt erinevaid tööliike ning teemasid, katsetada 

mitmesuguste materjalide töötlemist ning tutvuda nende omadustega läbi käelise tegevuse. 

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 1260 ak tundi, mis jaotatakse 6 õppeaasta vahel võrdsetesse osadesse. 

Õppetööd ühes nädalas on planeeritud 6ak. Õppetöö jaguneb auditoorseks, praktiliseks 

(mudelite ehitamine, lennutunnid) ja iseseisvaks tööks, millede mahud määrab õpetaja 

arvestades õpilaste: 

− individuaalset õppeplaani; 

− teadmisi ja käelisi oskusi; 

− kiirusetest omandada erinevaid uusi töövõtteid erinevate tööriistadega; 

− oskusest lennuplatsil omandada lennuki lennutamise põhitõdesid. 

Õppegrupi suurus on 6-10 õpilast. Lisaks on õppetöö üheks osaks osalemine hariduskeskuse 

ühistegevustes (nt linnalaagrid, tähtpäevad, näitused, õpperetked, laagrid jms).  

4. Õppekava seos riikliku õppekavaga 

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

üldpädevuste ja läbivate teemadega). Õpetaja olulisim ülesanne on toetada 

individuaalselt iga noore eneseusku ja õpimotivatsiooni. 

Matemaatika-, loodusteaduste- ning tehnoloogiaalane pädevus – lennumodellismis 

rakendatavad konkreetsed probleemilahendused nõuavad arvutamis- ja mõõtmisoskust, 

oskust kasutada loogikat ja matemaatilisi  sümboleid. Pakutakse mõtlemist arendavaid 

tegevusi, milles on vaja püstitada probleeme, leida sobivaid lahendused, põhjendada 

oma valikuid ja katsetada tulemusi (lennuki mudel.  

Kultuuri- ja väärtuspädevus - ühised arutelud, võistlustel osalemine ning ülesanded ja 

nende tulemuse analüüsimine aitavad noortel kujundada ja põhjendada oma arvamusi, 

tunda töö- ja võistlus rõõmu, väärtustada teiste riikide kultuuri ning vastutust alustatu 

lõpetada. Käsitletavate teemade ja praktiliste tegevuste kaudu õpetatakse väärtustama 

loomingut ning väärtustatakse jätkusuutlikku ja vastutustundlikku eluviisi. 

Õpipädevus – individuaalse/iseseisva töö korraldus alates materjalide ja töötlemisviisi 

valikust ning lõpetades töö tegemise ja tulemuse analüüsiga arendab suutlikkust märgata 

ning lahendada probleeme, hinnata ja arendada oma võimeid ning juhtida õppimist. 

Suhtluspädevus – ühiste ülesannete ja võistluste kaudu õpitakse ennast selgelt ja 

asjakohaselt väljendama, teistega arvestama ja l teisi aitama ning koos töötamise 

eeliseid kogema. 

Sotsiaalne pädevus – ühised võistlused suunavad noori koostööd tegema, arendades 

tolerantsust ja valmidust aktsepteerida inimeste erinevusi ning arvestada neid 
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suhtlemisel. Noori juhitakse analüüsima oma käitumist ning selle mõju kaaslastele ja 

ülesannete lahendamisele. 

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

Loodusained – töötamisel erinevate looduslike ja tehismaterjalidega, on tarvis tutvuda 

nende materjalide omadustega. Õppetöös puutuvad noored otseselt kokku mitme 

keemilise ja füüsikalise protsessiga, füüsika- ja loodusseadustega (nt lennuki 

lennutamisel). 

Matemaatika – noored kasutavad loogilist mõtlemist ning matemaatilisi teadmisi. 

Tehtud arvutustel ja mõõtmistel on praktiline tagajärg, vigu ja nende tagajärgi 

märgatakse kohe, mõistetakse, et analüüs ning parimate lahenduste leidmine on 

vältimatu. 

Sotsiaalained – ühiselt tegutsedes (nt võistlused, lennutunnid) õpitakse teistega 

arvestama ja käitumisreegleid järgima. 

Keel ja kirjandus sh võõrkeeled – noortes kujundatakse oskust väljendada end 

selgelt ja asjakohaselt nii suuliselt kui ka kirjalikult arendades see läbi noortes 

tehnoloogiline sõnavara. Tööülesannete, võistluste ning projektide jaoks 

võõrkeelsetest tekstidest teabe otsimine toetab võõrkeelte omandamist. 

Kunstiained – lennukimudelite disainimine ning valmistamine pakub noorele 

võimalusi end loominguliselt väljendada. 

Kehaline kasvatus – tegevused lennutamis platsil aitavad kinnistada terviseteadlikkus 

käitumist, õpetavad arvestama ergonoomika põhimõtteid ning väärtustama sportlikku 

eluviisi. 

 

4.3 Õppekava läbivad teemad - modellismi tehnoloogia   ainevaldkond seostub antud 

läbivate teemadega: 

Keskkond ja jätkusuutlik areng – lennuki mudelit valmistades on tähtis säästlikult 

kasutada nii looduslikke kui ka tehismaterjale. Tähelepanu pööratakse 

keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste kujundamisele ja kujunemisele. 

Kultuuriline identiteet – võistlustel osalemisel tutvumine tavade, kommetega ja 

toitumistavadega võimaldab näha kultuuride erinevust maailma eri paigus ning 

teadvustada oma kohta mitmekultuurilises maailmas. 

Teabekeskkond – oma tööd tehes ja infot kogudes õpitakse kasutama erinevaid 

teabekanaleid ning hindama kogutud info usaldusväärsust. Interneti kasutamine 

võimaldab olla kursis tehnoloogiliste uuendustega ning tutvuda ja uurida modellismiga 

seotud teemasid. 

Tehnoloogia ja innovatsioon – õppetöös kasutatakse erinevaid materjale ja 

töövahendeid ja töötlusviise. Tutvutakse arvuti abil vajalike seadmete ja tööriistadega, 

kuna nendega töötamine loob võimaluse õppida tundma tänapäevaseid tehnoloogilisi 

võimalusi. 

Tervis ja ohutus – tutvutakse tööohutusega eri tööde puhul ning õpitakse arvestama 

ohutusnõudeid. Tutvumine erinevate looduslike ja sünteetiliste materjalidega ning 

nende omadustega aitab teha esemelises keskkonnas tervisest lähtuvaid valikuid. 

Väärtused ja kõlblus – rühmas töötamine annab väärtuslikke kogemusi, kuidas 

arvestada kaaslastega, arendada organiseerimisoskust ning lahendada konflikte. 0 

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus – algatusvõime, ettevõtlikkus ja koostöö on 

tihedalt seotud modellismi õppesisuga. Ideede realiseerimise ja töö korraldamise oskus 

on üks valdkonna õppeainete õpetamise põhilisi eesmärke. Ettevõtlikkust toetavad 
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oskuslikult elluviidavad projektid, mis annavad õpilastele võimaluse oma võimeid 

proovile panna. 

5. Hindamine ja tagasisidestamine:  

Õppekava on ülesehitatud põhimõttel, kus lisaks teooriale ja näitlikustamisele on iga omandatud 

õpioskuse väljundiks praktiline töö, mis sooritatakse individuaaltööna. Õppides nii kõige 

paremal viisil õpitut rakendama, oma vigasid hindama ja parandama. Õpetaja suunab 

individuaalse juhendamise varal õpilast võimalikult ise tegemisele.  

Tagasisidestamise eesmärk: 

− toetada noore arengut; 

− innustada noori sihikindlalt õppima; 

− suunata nende enesehinnangu kujunemist; 

− süvendada ja tekitada elukestvat tehnika- ja lennumodellismi huvi; 

− suunata ja toetada noori haridustee valikul. 

Tagasisidestamine toetab noore: 

− tehnoloogiapädevuse kujunemist; 

− tehnoloogilise kirjaoskuse arengut ja annab tagasisidet õpilaste individuaalse arengu 

kohta, olles lähtekohaks järgneva õppe kavandamisel. 

Tagasisidestamine õppetöös: 

− kuue õa aasta jooksul sooritatakse mitmeid õpi eksperimente, noortega koos 

analüüsitakse tehtud töö tulemusi. Ebaõnnestumiste korral tuletatakse meelde õpitud 

teoreetilisi teadmisi ja kavandatakse õiged meetmed edukaks soorituseks. Oluline on 

noorte julgustamine, innustamine ja motiveerimine; 

− noorte omavaheline tagasisidestamine (vastastikuste soovituste ja tunnustuse 

jagamine); 

− osalemine erinevatel võistlustel (tunnistused jm). 

 

V-VI aastal õppivaid noori aitavad, nõustavad ja vajadusel juhendavad oma valdkonna 

praktikud. 

Õppeaasta lõpus väljastatakse noorele tunnistus teemavaldkondade läbimise kohta (ak). 

Õppekava läbinud lapsele väljastatakse õppekava läbimise kohta lõputunnistus, kus tuuakse 

välja läbitud õppeainete maht ja läbitud õppeteemad (ak). 

6. Tehniline baas ja õppevahendid: 

Tehnika distsipliinidega tegelemine eeldab elementaarse materjali ja tehnilise baasi olemasolu. 

Huvikool korraldab valdava osa õpet klassiruumis, kus on selleks loodud turvaline 

õpikeskkond  

− spetsiaalse suurusega lauad lennuki mudelite koostamiseks; 

− tagatud hea ventilatsiooni ja valgustus; 

− nõuetele vastavad ruumid puu- ja metallitöö, termiline töötlemine (kasutusel välisõhuga 

ventileeritav ruum. Väljast tulevat õhu temperatuuri saab reguleerida vastavalt värvi ja 

liimi kuivamise vajadustel; 

− internetiühendus ning lennusimulaatori kasutamise võimalus; 
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− esmaabi võimalus ja kaitsevahendid (tööriietus, prillid jm). 

Huvikool võimaldab õppe sidumist igapäevaeluga, see tähendab, et õpet ja õppekäike 

väljaspool klassiruumi. Mudeleid katsetatakse selleks ettenähtud lennuplatsidel. Lennuplatsid 

asuvad seaduses ettenähtud kaugusel. Lennuplatsile või võistlustele sõitmiseks on kasutusel 8-

kohaline koolibuss või korraldab õpetaja transpordi, mis eeldab sellisel juhul õppegrupile 

lisakulutusi. 

Tabelis on välja toodud modellismi õppetööks vajalik varustus:  
 

I-II õppeaasta I III õppeaasta IV-VI õppeaasta 

Töövorm praktiline 

individuaalõpe 

praktiline 

individuaalõpe 

iseseisev- ja 

individuaalõpe 

Klassiruum 6-10 töökohta - eriprojekti järgi ühele õpilasele valmistatud töölaud  koos 

kapiga personaalsete töövahendeid ja mudelite hoiustamiseks. 

Abiruumid ventilatsiooniruum (liimimis ja värvimistööd) - 2 töökohta 

metallitöö ruum (metallitööpingid metallide töötlemine) - 2-töökohta 

puidutööruum (puidutööpingid puidutööde tegemine) - 3 töökohta 

laoruum (erinevate materjalide ladustamine , kuivatamine, transpordikastide 

hoidmiseks) 

õpetaja ruum  - õppetööd puudutavad materjalid, ohtlikumad materjalid, 

lukustatud kapis. 

Lennuplats lennutamise plats seadusega ettenähtud kaugusel linnast. 

Transpordivahend  väikebuss 8 kohta - õpilaste ja lennumudelite transpordiks 

Õppevahendid eraldi laud materjalide lõikamiseks; kapid töövahendite ja  käsitööriistade 

paigutamiseks; kattematerjali värvimise riiul; kompressor osade 

puhastamiseks lihvimistolmust; tööpinkide kuluvahendid (puurid, erinevad 

liivapaberid lihvpinkidele, saelehed ja lindid) suur ja väike puurpink, 

platesaag, vineerisaed, puidutreipink, metalli treipink, freespink, lihvpink koos 

ketas- ja lintlihvijaga, käi, mudeliehitajatele mõeldud tööpingid, 

esmaabivahendite komplekt, kätepesuvõimalus (kraanikauss) 

Õppe- tehnika arvutitöökoht koos lennusimulaatori ja võrguühendusega. 

Kulu- vahendid käärid, murtava teraga 

nuga, harilik pliiats, 

teip, A4 ja A3 paber, 

puitmaterjal (balsa, 

haab, pärn, kuusk või 

mänd), vineer 0.8mm; 

1mm; 3mm; 4mm; 

8mm; 10mm; 12mm; 

0,6mm; 6mm; 

puiduliim; terastraat 

0,3mm; 0,5mm; 0,8 

mm; 1mm; 

alumiiniumplekk 1mm; 

lennuki tiiva erinevad 

kattematerjal. 

käärid, murtava teraga 

nuga, harilik pliiats, teip 

joonestus- ja 

millimeetripaber, 

puitmaterjal (balsa, 

haab, pärn, kuusk või 

mänd), vineer 0.8mm; 

1mm; 3mm; 6mm; 

puiduliim, klaasriie, 

epoksiidvaik söeriie, 

terastraat 0,3mm; 

0,5mm; 0,8mm; 1mm; 

alumiiniumplekk 1mm; 

lennuki tiiva erinevad 

kattematerjalid 

treimiseks alumiinium 

ümarmaterjal. 

käärid, murtava teraga 

nuga, harilik pliiats, teip 

joonestus- ja 

millimeetripaber, 

puitmaterjal (balsa, 

haab, pärn, kuusk või 

mänd), vineer 0.8mm; 

1mm; 3mm; 6mm; 

puiduliim, klaasriie, 

epoksiidvaik söeriie, 

terastraat 0,3mm; 

0,5mm; 0,8mm; 1mm; 

alumiiniumplekk 1mm; 

lennuki tiiva erinevad 

kattematerjalid 

treimiseks alumiinium 

ümarmaterjal.  
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7. Õppekava lühikirjeldus ja teemad 

Modellismi õppekava on välja töötatud Pernova Hariduskeskuse poolt, kus on lähtutud 

mitmekümne aastase lennumdellismi ringi eduka töötamise põhjal ja rahvusvahelistel võistlustel 

eduka osalemise alusel. Antud õppekava on praktilise suunitlusega, teooriat läbitakse vastavalt 

õpilaste teadmistele ja vajadusele, et täita praktilisi ülesandeid. Õppekava koosneb 9 õppesisu 

teemast.   

Õppesisu teemad: 

Teemad 6 õa, mis jaguneb kolmele tasemele (alg, edasijõudnud ja meister) 

(individuaalne juhendamine). 

1. Ohutus, esmaabi, 

tööriietus  

esmaabi, ohutustehnika, ohutud töövõtted. 

Oodatavad õpitulemused:  

− kasutab esmaseid esmaabivõtteid; 

− teab ja kasutab õppetöös ettenähtud tööriietust ja töökojas 

vajalike turvajalatsid; 

− teab millised töövahendeid võib iseseisvalt/ohutult 

klassiruumis ja abiruumides kasutada; 

− teab ja peab kinni ohutusreeglitest. 

2.Teadmised 

mudellennunduses 

mudellennukite peamised osad, liigitus, konstruktsioon,, mõõteriistad, 

ülevaade vajalikud töövahendid (käsitööriistad, tööpingid), 

materjalid, ajalugu, ohutustehnika (kaitsevahendid, tööriietus). 

Oodatavad õpitulemused:  

− teab ja nimetab mudellennukite peamisi osasid ning selgitab 

nende vajadust lennutamisel; 

− teab, nimetab mudellennukite liike ja selgitab nende nende 

erinevusi (nt konstruktsioon); 

− tunneb ja nimetab peamisi tööpinke, töövahendeid, 

käsitööriistasid, materjale ning teab milliseid ohutustehnika 

nõudeid erinevate töövahendite ja -võtete korral rakendada; 

− saab ülevaate lennumodellismi arengust maailmas ja 

parimatest mudeliehitajatest; 

− hoiab puhtust ja korrastab töökoha peale tehtud töid.  

3.Materjaliõpetus, töövõtted 

ja -vahendid 

erinevad materjalid ja vahendid - puit, metall, plastik; lihtsamad 

puutööd elektriliste- ja käsitööriistadega – lihvketas, lihvlint, 

elektriline vineerisaag, puurpink, puuride ja nende mõõdud, 

nihkkaliibriga mõõtmine: (eritööriistad mudeli ehitajatele), lihtsamad 

metallitööd (viil, saag, puurimine, lihvimine), lihtsam  treimine, 

abivahendid lennutamiseks. 

Oodatavad õpitulemused: 

− kasutab õigeid liimimisvõtteid ja kasutab ohutult/ 

kokkuhoidlikult, korrektselt ja puhtalt liimi oma töö 

teostamisel; 

− töötleb õigete töövõtete ja -vahenditega mudellennuki 

ehitamisel puitu, metalli ja plasti ning viimistleb materjalid; 

− tunneb õpitud materjale, töövahendeid ja -traditsioone ning 

kasutab neid oma töös eesmärgipäraselt; 

− valmistab komposiitmaterjalidest (söe ja -klaasriie) 

lennumudeli detaile valmistamine; 
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− teab mudelite reguleerimise põhitõdesid ja kasutab neid 

tehtud töö lennutamisel; 

− teab mudeli väändeid, kõverusi, nende muutmisi ja mõju.  

− märkab mudeli juures ilmnevaid probleeme, analüüsib neid ja 

oskab probleeme kõrvalda; 

− teab milline on stardi nööri pikkus ja kasutab õigeid mõõte; 

− valmistab iseseisvalt lennumudeli transpordikast ja pakib 

selle turvaliselt. 

4.Tööjoonised ja töö 

kavandamine 

joonis, kavand, plaan, šabloon, plaan, tööjooniste lugemine, - 

tingmärgid, töövahendid, töö planeerimine (ka aeg) ja kavandamine, 

materjalide arvestamine, valik ja kokkuhoidlik kasutamine 

Oodatavad õpitulemused: 

− valmistab šabloonide abil lihtsamaid lennukidetaile; 

− tunneb tööjoonistel kasutatavaid tingmärke ja kasutab neid 

oma töös; 

− loeb tehnilisi jooniseid ja annab edasi oma mõtteid paberil; 

− arvutab oma projekti kulukust ja kasutab materjale 

kokkuhoidlikul. 

5. Lihtsa konstruktsiooniga 

väike võistlusplaaner , 

sisemudeli, viskelennuk, 

kummimootoriga lennuk, - 

nende lennutamine lennu 

platsil 

lennukimudelite osad, materjalid, töövahendid ja- töövõtted, 

lennukimudelite ehitamine, lennutamine - käest startides, nööri abil 

startimine, erinevates ilmastikuoludes, tõusvad õhuvoolud, lennuki 

ohutu tagasitoomine, raadiosaatjate kasutamine, lennuki vigastuste 

parandamine. 

Oodatavad õpitulemused: 

− valmistab lihtsama konstruktsiooniga mudellennukeid 

(plaaner, viskelennuk, kummimootoriga jen) valides selleks 

õiged töövõtted, töövahendid, materjalid ja kasutades selleks 

valmis/valmistatud olevaid plaane, kavandit ja šabloone; 

− lennutab mudellennukit lennuplatsil, kasutades õiged 

lennutusvõtteid, ohutus- ja lennuplatsil käitumise reegleid; 

− oskab lennumudeli tohutult startida erinevates 

ilmastikuoludes ja olukordades ning kirjeldab lennuki lendu 

(pikeeriv, pumpav); 

− teab mis on tõusev õhuvool ja stardib lennuki tõusvasse 

õhuvoolu; 

− oskab stopperiga lennuki lennu aega võtta. 

6. Raadioteel juhitava 

lennuki valmistamine 

raadioteel juhitava lennuki osad ja materjalid, töövahendid, tiiva 

valmistamine penoplastist, kere koostamine, raadio aparatuuri 

paigaldamine mudelile. 

Oodatavad õpitulemused: 

− valmistab raadioteel juhitava lennumudeli valides selleks 

õiged töövõtted, töövahendid, materjalid; 

− teab kuidas toimib raadioaparatuur ja nimetab 

raadioaparatuuri osi; 

− valib raadioteel juhitavale lennukile õiged akud ja/või 

patareid ja laeb akusid lennu platsil akude tüübi järgi; 

− teab ja kasutab raadio lennuki seadistamis- ja startimise 

võtteid (kummi katapult, elektrimootor) ning on omandanud 

mudeli juhtimisvõtted; 
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− seadistab raadioaparatuuri ja lennuki omavahel. 

7.Ribikonstrukt- siooniga 

puri mudeli ja keerukama 

lennumudeli lennutamine 

lennu platsil 

materjalid ja töövahendid tiiva valmistamisel,võistlus mudeli 

elektroonilised, mehaanilised komponendid, navigeerimine, 

lennutamine. 

Oodatavad õpitulemused: 

− valmistab lennuki tiivad  kasutades tugevdusteks söeriiet ja 

kahekomponentset liimi; 

− oskab valida võistlus mudelile elektroonilisi ja mehaanilisi 

komponente (startimiseks, lendamiseks, maandumiseks, 

otsimiseks); 

− teab millised on mudeli otsimise elektroonilised majakad; 

− leiab mudeli satelliit navigeerimise järgi. 

8. Võistlusteks ettevalmistus 

ja osalemine 

võistlus reeglid, ettevalmistus, lennumudelite ohutu ja turvaline 

transport lennu platsile,võistlustele, transpordikasti valmistamine, 

võistlusreeglid, binokli ja asimuudi kasutamine, lennukimudeli 

parandamine platsil; raadiosaatjate kasutamine, stardi nööri leidmine 

peale starti.  

Oodatavad õpitulemused: 

− teab võistlustel osalemise reegleid ja järgib neid võistlemisel; 

− määrab kompassi abil orientiiri taustobjektide järgi; 

− teeb meeskonnatööd lennukite otsimisel lennuplatsil, 

kasutades selleks raadiosaatjaid; 

− parandab väikeste lennumudeli vigastusi lennuplatsil ja 

kasutab binoklit asimuudi määramisel; 

− sisestab  andmed ja määrab mudellennuki asukoha GPSi abil; 

− orienteerub lennu platsil ja toob oma mudellennuki ohutult 

tagasi tuua stardipaika; 

− transpordib mudellennuki ohutult lennu platsile/võistlustele, 

selleks enda poolt valmistatud transpordikastis. 

Praktiline väljund − valminud praktilised tööd - erinevad lennukite mudelid; 

− osalemine tehnikaalastel ühisüritustel, Eesti Noorte 

meistrivõistlustel, maailma karikasarja etappidel (koht aasta 

lõpus FAI üldtabelis maailma arvestuses;  

− heade tulemustega õpilased võtavad osa Eesti koondise 

koosseisus Euroopa ja Maailma juuniorite meistrivõistlustest. 

 

8. Juhendaja profiili kirjeldus: 

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

lennum0delismi vastu: 

1. I-II õppeaasta –  tehnoloogia õpetaja põhikoolis, kes omab lennukite ehitamise, 

lennutamise kogemus, oskab ehitada õpetatavaid näidismudelid õppetöö läbiviimiseks.  

2. II õppeaasta õpetaja – tehnoloogia õpetaja põhikoolis ja lennumodellismiga tegelenud 

õpetaja, kes on osalenud Eesti sisestel võistlustel ja teab võistlusreegleid. 

3. III õppeaasta – tehnoloogia õpetaja põhikoolis, on aastaid tegelenud 

mudellennundusega ja on osalenud võistlustel ja tunneb võistluste eripärasid ja 

võistlusreegleid. 
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