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Eessõna
Asta Tuusti, Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu president
Lisandub hiljem
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Tänusõnad
Täname kõiki, kelle abiga said teoks bioloogiõpetajate 5. talvepäevad.
Täname Miina Härma Gümnaasiumi ja Tartu Ülikooli Loodus- ja tehnoloogiateaduskonda, kelle
ruumides talvepäevad toimusid.
Täname külalisi ja osalejaid, kes osalesid talvepäevade korraldamisel või muutsid need sisukamaks
oma ettekannetega: Peeter Hõrak, Mihkel Zilmer, Mart Viikmaa, Lauri Mällo, Mati Martin, Eve
Sarap, Reet Kristian, Margit Sokk, Marlen Tärgla, Inge Vahter, Evi Piirsalu, Edith Maasik, Tiina
Sirelpuu, Saima Kaarna, Urmas Lekk.
Aitäh, et oma materjale olid valmis tutvustama ja soodsalt müüma:
Sporrong Eesti OÜ
Kirjastus Koolibri
Total Eesti AS
Tartu Ülikooli Loodusmuuseum
Eestimaa Looduse Fond
AS Tere
Tartu Keskkonnahariduse Keskus
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Päevakava
Reede, 18. veebruar

TÜ õppehoone Vanemuise tn 46 auditoorium 108
11:30 – 12:00 Registreerimine ja saabumiskohv
12:00 – 12:15 Avamine, tervitused
Martin Hallik, TÜ õppeprorektor
Asta Tuusti , EBÜ president
12:15 – 13:45 Käitumisökoloogia rakendusi inimesele – Peeter Hõrak, TÜ professor
13:45 – 14:45 Lõuna
14:45 – 16:15 Elu globaalsel infoprügimäel (normaalne söömine) – Mihkel Zilmer, TÜ
professor
16:15 – 16:45 Mis on epigeneetika? – Mart Viikmaa, EBÜ auliige
16:45 – 17:00 Kohvipaus
17:00 – 18:30 EBÜ üldkoosolek
• Uute liikmete vastuvõtmine
• Aastaaruanne
• Põhikirja muutmine
• Auliikmete nimetamine
• Juhatuse valimine
19:00 Koosviibimine M. Härma Gümnaasiumis
• Pidulik õhtusöök
• Loodusainete õpetajate koostöövõrgustike arengust
• Üllatuskülaline
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Laupäev, 19. veebruar
9:00 – 9:30 Auliikmete õnnitlemine
9:30 – 10:30 Auliikme ettekanne
10:30 – 11:00 Kohvipaus
11:00 – 11:45 «Inimene ja bioloogia tema ümber» – Teadusbuss
11:45 – 12:30 Töötoad
1. Läbikatsetatud praktilised tööd Vernieri sensoritega 8.-12. klassile – Lauri Mällo, Tartu
Mart Reiniku Gümnaasium
2. Tähelepanekuid meiega koos elavatest selgrootutest – Mati Martin, TÜ zooloogia
õppetool
3. Käärid, liim ja iluneedid – õpime inimest! – Eve Sarap, Kuusalu Keskkool
12:30 – 13:30 Lõuna
13:30 – 14:45 Koostööpartnerite ja õpetajate ettekanded
• Keskkonnaameti õppekava toetavad programmid ja projektid – Reet Kristian,
Keskkonnaamet
• Riiklikud konkursid õpilastele – Kaili Kaseorg, SA Archimedes ja Margit Sokk,
Tartu Keskkonnahariduse Keskus
• Kutsekooli ootusest põhikooli bioloogiaõpetajale – Marlen Tärgla, Tartu KHK
• Kooli ainekomisjonide koostööst – Inge Vahter, Saaremaa Ühisgümnaasium
• Kas vanaduse geen on olemas? Filmi „Senex“ tutvustus – Evi Piirsalu, Nõo
Põhikool
14:45 – 15:00 Energiapaus
15:00 – 16:00 Õpetajate ettekanded
• Lõimimine loodusainetes – Edith Maasik, Kohila Gümnaasium
• Loodusainete praktika 10.-11. klassis – Tiina Sirelpuu, Rakvere Reaalgümnaasium
• KIK-i projektid - valu ja võlu – Saima Kaarna, Tartu Hugo Treffneri Gümnaasium
• Loodusvara ja inimvara – Urmas Lekk, Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium
16:00 – 16:15 Talvepäevade lõpetamine
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Ettekannete teesid
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Käitumisökoloogia rakendusi inimesele
Peeter Hõrak, professor
TÜ Ökoloogia ja Maateaduste Instituut, loomaökoloogia õppetool
horak@ut.ee

Kuigi evolutsioonilisi printsiipe rakendas inimese käitumise selgitamiseks juba Ch. Darwin,
hakkasid evolutsioonilised käitumisteadused – sotsiobioloogia, inimese käitumisökoloogia ja
evolutsiooniline psühholoogia korralikult arenema alles 1990-ndatel aastatel. Evolutsiooniliste
käitumisteaduste teket stimuleerisid 1970ndatel ilmunud E. O. Wilsoni ja R. Triversi tööd;
hilisematest arendajatest on olulisemad J. Tooby, L. Cosmides, D. Symons, M. Wilson, M. Daly,
D. Buss ja G. Miller. Kõik nad käsitlevad inimkäitumist ja inimloomust (human nature), kui
kohastumusi e adaptatsioone, mis on evolutsioneerunud vastuseks loodusliku ja sugulise valiku
survele. Kõik evolutsioonilised käitumisteadused vastanduvad teravalt nn standardsele
sotsiaalteaduse mudelile (standard social science model, SSSM), mis esmatähtsustab keskkonna (st
kultuuriliste faktorite ning õpitud sotsiaalsete normide) mõjutusi inimkäitumisele ning usub, et
inimloomus on piiritult vormitav tabula rasa. Evolutsioonilised käitumisteadused loomulikult ei
eita arengukeskkonna ja kultuuri mõjutusi, kuid välistavad keskkonnamõjude primaarsuse –
inimloomuse tabula ei ole rasa. Ettekandes käsitatakse lühidalt järgnevaid teemasid:
•
•
•
•
•

Miks me oleme just sellised (inimese tekkimisest)
Miks ja kuidas peaks inimkäitumist evolutsioonilselt uurima ning mida siin üldse uurida
saab
Evolutsiooniliste kohastumiste keskkond – Environment of Evolutionary Adaptedness
Sigimine/ järglaste arv. «Demograafiline paradoks», sugupooltevaheline konflikt,
vanema-järglase konflikt
Geenide ja kultuuri koevolutsioon

Loengu konspekt on avalik ja kõigile kättesaadav aadressil
http://lepo.it.da.ut.ee/~horak/loengud/Horak_inimene_2008_konspekt.htm
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Elu globaalsel infoprügimäel
(normaalne söömine)
Mihkel Zilmer, professor
TÜ Biokeemia Instituut, meditsiinilise biokeemia õppetool

Ettekanne käsitleb nüüdisaegset täiesti tavatut uudset olukorda, ehk elu globaalsel infoprügimäel.
Esmalt analüüsitakse sõnade, info- jne kultuselisi taustsüsteemilisi veidrusi või prohmakaid või
illusioone. Selgitatakse põhjusi, miks sellised asjad/arengud tekivad.
Seejärel fokuseeritakse söömise temaatikale. Selgitatakse mis on põhilised, lihtsad, kuid paraku
paljudel juhtudel ja mistahes erinevatel põhjustel teadmatud/ignoreeritavad baastõed ja miks
nende teadmisele/omandamisele pole alternatiive.
Ettekanne ei esita teooriaid ja seisukohti vaid analüüsib ja selgitab inimorganismi ainevahetusepõhist mõistmise ja mõtlemise hädavajalikkust.
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Epigeneetika – mis see on?
Mart Viikmaa, EBÜ auliige

Inglise embrüoloog ja geneetik Conrad Hal Waddington (1905-1975) avaldas aastatel 1939-42
mitu artiklit, milles käsitles geneetika ja embrüoloogia seoseid. Ta üllitas mõisted epigenotüüp ja
epigeneetika. Artiklis „The epigenotype” (1942) määratles ta uut teadusharu epigeneetikat kui
„bioloogia haru, mis uurib geenide ja nende produktide vahelisi põhjuslikke seoseid, mis viivad
fenotüübi kujunemisele”. Waddington pidas silmas eelkõige geenide avaldumise olemust ja
eristumist ontogeneesi kestel ja eri kudede rakkudes.
Tuleb tunnistada, et see termin pole just kõige õnnestunum, sest kattub liiga otseselt üht
klassikalist arengukontseptsiooni tähistava terminiga epigenees ja selle tuletisega epigeneetiline.
Kreeka eesliide epi on mitmetähenduslik – järel, hiljem, peal, kohal jm. Waddington pidas selle
termini puhul silmas just viimaseid tähendusi. Kuid see terminoloogiline kattuvus on mõnedele
geneetilise determinatsiooni vastastele andnud uue võimaluse vastandada epigeneetilisi protsesse
„geneetilisele preformatsioonile”, epigeneetikat geneetikale.

Tegelikult on Waddingtoni teooria T. H. Morgani (1866-1945), klassikalise geneetika suurkuju,
esimese geneetikaalase Nobeli preemia laureaadi (1933), seisukohtade teoreetiline üldistus. Just
Morgan oli see, kes esimesena seletas rakkude diferentseerumist embrüogeneesis geenide
valikulise inhibitsiooni ja aktivatsiooniga, kusjuures genotüüp määrab tsütoplasma kaudu
kromosoomide eri lookuste kromatiini aktiivsusseisundi (eu- või heterokromatiin). Nende olekute
määramisel on olulised ka teiste kudede rakkudest saabuvad signaalid. Eri kudede rakkudes ja
nende arengu eri etappidel avalduvad erinevad geenikomplektid organismi kõigile rakkudele
ühisest genotüübist (Morgan 1934). Waddington nimetas neid eriseisundeid epigenotüüpideks.
Rakkude diferentseerumine ja koe-omase rakufenotüübi säilimine (pärandumine) rakkude
jagunemisel on kõige tuntum epigeneetiline nähtus, kuid ei Morgan ega Waddington tundnud
molekulaarseid mehhanisme, mis epigenotüüpe kujundavad ja säilitavad.
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Sellal algas ka biokeemilise ja molekulaargeneetika areng. Aastal 1941 avastati, et geeni esmaseid
funktsioone on kindla valgu (ensüümi) süntees, 1944 tuvastati geeni aineline olemus (DNA) ja
1953 määrati selle molekulaarstruktuur (kaksikheeliks). Seejärel hakati mõistma, et geneetiline
informatsioon on kodeeritud DNA nukleotiidijärjestuses. 1960. aastatel muugiti lahti geneetiline
kood, selgitati valgusünteesi (translatsiooni) põhimõte ning avastati ka, et ühtede geenide
valkproduktid võivad reguleerida teiste geenide aktiivsust.
Nüüdne molekulaargeneetika tunneb mitmeid atsetüülivaid ja fosforüülivaid ensüüme, mis
modifitseerivad kromatiinstruktuuri kujundavate histoonvalkude omadusi ja seoseid DNA-ga, ja
rohkesti mitut tüüpi geenide valgulisi transkriptsioonifaktoreid. Need valgud mõjutavad kindlate
geenide avaldumist transkriptsiooni tasemel, olles ise teiste geenide poolt kodeeritud (Maimets
1999). Paaril viimasel aastakümnel on avastatud vähemalt kolme tüüpi lühikesi RNA-molekule
(20-30 nukleotiidi), mis põhjustavad kindlate geenide mRNA-molekulide lagundamise või
pidurdavad nende translatsiooni. Seega nad vaigistavad geene transkriptsioonijärgsel tasemel.
Need kõik on epigeneetilised protsessid Waddingtoni määratluse mõttes. Kuid
molekulaargeneetikud ja rakubioloogid epigeneetikast mitmekümne aasta kestel ei rääkinud.
Paljud neist ei tundnudki klassikalise geneetika avastusi ja seisukohti.
Arengubioloogid, kes uurisid embrüonaalset diferentseerumist ja morfogeneesi, avastasid mitmeid
embrüonaalseid morfogeneetilisi induktoreid (lühidalt morfogeene) ja hormoone ning neid
kodeerivaid geene ja jällegi kindlatest geenidest määratud retseptorvalke, mis tingivad mingi raku
kompetentsuse (ehk reaktsioonivõimelisuse) vastavale morfogeenile. Nad on enamasti käsitanud
uuritavaid nähtusi epigeneetika valguses (Kärner 1997).
Uue epigeneetika lähtesündmuseks sai inglise molekulaarbioloogi Robin Holliday hüpotees, et
DNA enda biokeemiline modifitseerimine metüülimise kaudu võib olla geenide avaldumise
kontrolli oluline mehhanism. Metüülitransferaasid võivad osa geene inaktiveerida DNA
promootorite CpG-järjestuses tsütosiini metüülimise kaudu. Need ensüümid on muidugi ka
kindlate geenide poolt kodeeritud. Holliday artikkel epigeneetiliste puuete pärandumisest (1987)
tekitas „plahvatuse“ termini epigeneetika kasutamisel, ilmselt selle meditsiinilise aspekti ja
konkreetse uurimisprobleemi (DNA metüleeritus) tõttu. Holliday määratles epigeneetikat enamvähem Waddingtoni eeskujul: geenide aktiivsuse kontrolli ajaliste ja ruumiliste mehhanismide
uurimine tervikorganismi arengu kestel. Kuid rohkete uusepigeneetikute enamik mõistis seda
uurimissuunda kitsamas tähenduses: päritavad tunnused, mis ei ole seotud DNA
nukleotiidijärjestuste muutusega. Epigeneetiliste mehhanismidena käsitletakse peamiselt kahte –
histoonide modifitseerimist ja DNA metüleerimist, ja peamiselt just viimast. Osa nüüdseid
epigeneetikuid tõlgendavad neid protsesse lahus DNA-geenidest ja eeldavad keskkonnast tingitud
muutuste pärandumist.
Mõned geneetilist determinatsiooni eiravad teadlased püüavad epigeneetikat vastandada DNApõhisele geneetilisele determinatsioonile, nimetades viimast põlglikult geneetiliseks
preformatsiooniks (Moss 2001, Maimets 2005). Tänapäeva geneetikute ja embrüoloogide
arusaamade kohaselt pole geneetilist preformatsiooni (s.o eelkujundatust) praktiliselt olemas.
Embrüo areng põhineb loomulikult epigeneesil – s.t et kõik embrüo histoloogilised ja
anatoomilised struktuurid tekivad igas indiviidis uuesti, järk-järgult. Kuid nende teke ei ole
mateeria mõistatuslik iseorganiseerumine, vaid determineeritud päritud geneetilisest
informatsioonist, seega informatsiooniliselt preformeeritud epigenees. Tõsi küll, mingi
preformatsioon loomade embrüonaalse arengu alguses siiski on, seda just W. Roux’ (1850-1924)
biokeemilise struktureerituse mõistes. Seda nähtust nimetasid embrüoloogid ovoplasmaliseks
segregatsiooniks. Asi seisneb selles, et munaraku tsütoplasmas (ovoplasmas) on esmaseid
arenguprotsesse mõjutavad morfogeenid (spetsiifilised mRNA ja valgumolekulid) ruumiliselt
eraldatud. Need määravad areneva organismi ees-tagasuunalise telje ja tulevaste sugurakkude
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eellaste (A. Weismanni (1834-1914) „idutee”) eristumise, mis läbivad hoopis teistsuguse arengutee
kui somaatilised rakud. Need molekulid on sünteesitud emasorganismi genotüübi järgi ja
vastavaid geene nimetatakse ka emaefekti geenideks. Mõnedel organismidel ei käivita need
emaefekti geenid mitte ainult organismi üldist liigiomast arengutüüpi, vaid määravad ka järglaste
individuaalseid tunnuseid. Näiteks mudateo populatsioonis esineb kojakeeru polümorfism –
parem- ja vasakpoolne. See keerusuund on geneetiliselt määratud, kuid mitte indiviidi enda, vaid
tema ema genotüübi poolt läbi munaraku tsütoplasma. Ka seda fakti on tunnuste geneetilise
determinatsiooni vastustajad kasutanud ära – „indiviidil on tunnus, aga vastavat geeni pole”.
Geen ometi oli, ainult et emal.
„Uusepigeneesi” apologeedid, kes end nüüd epigeneetikuteks nimetavad, rõhuvad andmetele,
mille kohaselt organismi arengut juhivad mitmesugused genotüübivälised tegurid, sh.
keskkonnatingimused. Nagu oleks see mingi uus avastus! Juba ammugi tunnistab geneetika, et
organismi tunnuste areng sõltub vähemal või suuremal määral keskkonnatingimustest päriliku
reaktsiooninormi piires, olenevalt organismist ja tunnusest. Keskkonnatingimused võivad mõne
organismi embrüo arengus põhjustada üsnagi kardinaalseid suunamuutusi. Näitena võiks tuua
krokodillide soodeterminatsiooni. Kui embrüo areneb madalamal temperatuuril (22-27 oC), siis
saab sellest emasloom, kui aga kõrgel temperatuuril (>30 oC), siis isasloom; vahepealsetel
temperatuuridel võib juhtuda nii ja naa. On muidugi selge, et see või teine temperatuuritase ei
sisesta embrüosse informatsiooni sugupoolele omaste anatoomiliste, füsioloogiliste ja etoloogiliste
tunnuste kohta, vaid on üksnes signaaliks ühe või teise geneetilise arenguprogrammi
käivitamiseks.
Informatsiooni on kahesugust. On instruktiivne informatsioon, mis kujundab mingi struktuuri või
protsessi iseloomu. Ja teiseks signaalne ehk elektiivne informatsioon, mis lülitab valikuliselt sisse ühe
või teise instruktiivse informatsiooni kandja (resp. programmi). Illustratsiooniks võiks olla
telerivaataja õhtusisustus. Teleripuldi abil saab hüpata ühelt kanalilt teisele ja valida kõige
meeldivam saade, kuid saadete sisu tal muuta võimalik ei ole. Need on telestuudios „geneetiliselt”
determineeritud.
Geneetilise determinatsiooni kriitikud väidavad, et „kaugeltki mitte kõik pärilikkusega seotu ei ole
seotud DNA-ga”. Nad on Waddingtoni epigeneetika sisu kitsendanud, defineerides seda kui
„pärilike geeniekspressioonide muutusi, mis ei ole seotud muutustega DNA nukleotiidses
järjestuses” või „teadust muutustest geenide funktsioonides, mis on mitootiliselt ja/või
meiootiliselt pärilikud ega sisalda muutusi DNA järjestuses.” (Maimets 2005, lk. 2381). Nendes
määratlustes on loogilised ja faktilised vead.
Geneetikud teavad ammust aega, et valikulised geeniekspressioonid rakkudes pole seotud
muutustega nende geenide DNA nukleotiidses järjestuses. Eri kudede/organite rakkudes
ekspresseeruvad (ehk avalduvad) erinevad geenikomplektid, kuigi nende rakkude genotüüp on
sama. See oli hästi teada paljude taimede ja alamate loomade kohta nende vegetatiivse paljunemise
järgi. Seda on ka imetajate puhul tõestanud edukad tuumkloonimise eksperimendid.
Epigeneetiliste nähtuste huvitavamaid juhte on need, kus inaktiveeritakse organismi paarilistest
geneetilistest elementidest (homoloogilistest kromosoomidest või alleelsetest geenidest) üks.
Sedatüüpi protsessidest sai juba umbes pool sajandit tagasi tuntuks emasimetajate somaatilistes
rakkudes paarilistest X-kromosoomidest ühe inaktivatsioon heterokromatiniseerumise teel. See
kromosoom on nende rakutuumades vaadeldav kompaktse kromatiinkehakesena, nn.
sugukromatiinina, ja võimaldab lihtsalt ning kiiresti testida isendi geneetilist (ehk kromosoomset)
sugu. Selle protsessi bioloogiline tähendus seisneb X-liiteliste geenide doosikompensatsioonis
sugupoolte vahel – isastel on ju ainult üks X-kromosoom. See X-inaktivatsioon toimub varases
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embrüogeneesis. Kuid kõige iseäralikum asi selle protsessi juures on USA geneetiku Mary Lyoni
avastatud juhuslikkus, mis on iseloomulik kõrgematele imetajatele, sh. inimesele. See tähendab
seda, et igas embrüo rakus (v.a. idutee ehk generatiivsetes rakkudes) inaktiveerub juhuslikult kas
emalt või isalt päritud kromosoom ja see seisund reprodutseeritakse rakujagunemistel
samasugusena kõigil vastava raku järglastel läbi kogu elu. Emasimetaja on seega geneetiliselt
mosaiikne X-liiteliste alleelide avaldumise suhtes, ja iga isend isemoodi. T. Maimets teab seda väga
hästi (Maimets 1999). Kassidel on üks karvavärvuse geen X-kromosoomis. Osal tõugudel on
sellel geenil kaks alleeli – musta ja oranži värvust määravad. Heterosügootne emaskass on mustaoranži-laiguline (lisaks võivad olla ka valged laigud, mis tulenevad ühest teisest geenist). Eri värvi
laikude paiknevus ja suurus on igal isendil erinev – juhuse asi. Karvanääpsu rakkude aktiivsete Xkromosoomide alleelid määravad, kas seal sünteesitakse eumelaniini (must) või feomelaniini
(kollakas-oranž), kuid millises keha piirkonnas nad asuvad, ei sõltu neist. Esimesel õnnestunud
kassikloonimesel oli tuumadoonoriks just selline calico- ehk kilpkonnamustriga emaskass. T.
Maimets (2005) viitab oma artiklis kaks korda – alguses ja lõpus – kloonitud kassile, kelle
karvavärvuse muster erines tema ema omast, kellega tal pidi olema identne DNA, ja seda selles
vaimus, et DNA-põhine genotüüp ei määra fenotüüpi üks-üheselt. Geneetikud teavad juba
ammugi et genotüüp ja fenotüüp pole üks-üheses vastavuses, kuid mõned moodsad
epigeneetikud tahavad nihutada geneetilisi determinatsioone DNA-geenidelt mujale, õigemini küll
geneetilisest determinatsioonist lahti ütelda.

Teine huvitav geneetiline nähtus, mida geneetilise determinatsiooni vastased püüavad ära
kasutada, on genoomne imprinting ehk geenide vermimine. See on imetajatele (ka mõnedele
putukatele ja õistaimedele) omane geneetiline protsess, kus gametogeneesis toimuvas meioosis
inaktiveeritakse tsütidiinnukleotiidide metüülimise teel mõned geenid (inimesel umbes 80). See
geeni seisund säilib (pärandub) järglasorganismi kõigis somaatilistes rakkudes läbi kogu tema elu;
seda tagab igas mitoosis toimiv säilitav metüülitransferaas (maintenance methyltransferase). Tuleb
rõhutada, et sellisele vermingule alluvad ovo- ja spermatogeneesis erinevad geenid. Seega avaldub
järglasel kas emalt või isalt päritud geeniteisend – alleel. Sellise protsessi kõige silmatorkavamaks
ilminguks on see, et mõnede mutatsioonide (geenidefektide) avaldumine oleneb sellest, kummalt
vanemalt mutatsioon pärandub. Geenivermingule tõmbaski tähelepanu üks inimese
kromosoomidefekt – 15. kromosoomi ühe pisilõigu deletsioon (kadu). Leiti, et selle mutatsiooni
pärandumisel isa poolt areneb lapsel Prader-Willi sündroom, kui aga mutantne kromosoom
pärandub emalt, siis ilmneb lapsel Angelmanni sündroom. Need on täiesti erinevad haigused,
mida siin kirjeldada pole mõtet. Maimets (2005) räägib neil juhtudel geeni funktsiooni
muutumisest, tegelikult on asi aga selles, millise geeni alleel, emalt või isalt pärit, on aktiivne, st.
avaldub fenotüübis. Sugupoolte erinev geeniverming võib põhjustada ka liikidevaheliste
hübriidide erinevusi, olenevalt sellest, kummast liigist on hübriidi isa ja ema (nt. muula ja
hobueesli või lõvitiigri ja tiigerlõvi erinevused). Genoomse vermingu alusel sai mõistetavaks ka
uniparentaalse disoomia kahjulik avaldumine.
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Geenivermingu näidetel püüavad mõned väita, et on pärilikke fenotüübivariatsioone, mis pole
põhjustatud DNA nukleotiidijärjestuse muutustest. Selles käsituses on kaks viga. Esiteks, geenide
vermimine pole genoomiväline asi; see, milliseid geene ühes või teises gametogeneesis vermitakse,
on määratud nende geenide enda struktuuriga. Ja teiseks, geeniverming pärandub üksnes läbi
rakkude mitootilise jagunemise, aga mitte läbi meioosi – seal toimub ümbervermimine, seega ei
pärandu vanematelt järglastele.
Epigeneetiliste nähtuste käsitamine sellisel DNA-geenide rolli ahendaval viisil toob meelde
kaugetes aegades kõlanud laused: „Kuid tarvitseb vaid möönda absoluutselt õiget ning üldtuntud
teesi ja nimelt, et sugurakke ehk uute organismide algmeid sünnitab organism, tema keha, mitte
aga vahetult see sugurakk, millest on saadud antud valmis organism, kui kogu "harmooniline"
kromosoomiline pärilikkusteooria variseb kohe kokku. On endastmõistetav, et öelduga ei eitata
muidugi põrmugi kromosoomide bioloogilist osa ning tähtsust rakkude ja organismide
arenemisel, kuid see pole hoopiski see osa, mida morganistid kromosoomidele omistavad"
(Lõssenko 1948).
Ja selle tsitaadi kõrvale võiks panna moodsama: „DNA on küll väga tähtis molekul, ent ikkagi
vaid üks paljudest raku ressurssidest muude makromolekulide kõrval, mida kasutatakse vastavalt
vajadusele raku ja organismi individuaalse arengu käigus.“ (Maimets 2010).
Holliday, R. 1887. The inheritance of epigenetic defects. Science, vol 238, no 4824: 163-170.
Kärner, J. 1997. Sissejuhatus arengubioloogiasse. Tartu Ülikooli Kirjastus.
Lõssenko, T.D. 1948. Olukorrast bioloogiateaduses. – Olukorrast bioloogiateaduses. V.I. Lenini
nimelise Üleliidulise Põllumajandusteaduste Akadeemia sessiooni stenograafiline aruanne. 31.
juuli-7. august 1948. RK „Teaduslik Kirjastus“, Tartu.
Maimets, T. 1999. Molekulaarne rakubioloogia. Tartu, Ilmamaa.
Maimets, T. 2005. Kas siniste silmade, valgete õite ja haiguste geenid on olemas? Akadeemia, 17,
11: 2344-2384.
Maimets, T. 2010. Bioloogia paradigma on muutumas. Tarkade Klubi erinumber 2010: 20.
Morgan, T. H. 1934. „Embryology and Genetics“. New York, Columbia University Press.
Moss, I. 2002. What Genes Can’t Do. Introduction. –
http://mitpress.mit.edu/books/chapters/0262632977introl.pdf.
Waddington, C.H. 1942. The epigenotype. – Endeavour, 1: 18-20.
Wikipedia, 2011. Epigenetics. http://en.wikipedia.org/wiki/Epigenetics.
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Keskkonnaameti õppekava
toetavad programmid ja projektid
Reet Kristian, Keskkonnaamet

Õppeprogrammid
Keskkonnaamet pakub õppekava toetavaid programme kogu õppeaasta vältel. Programmid on
leitavad ameti kodulehelt www.keskkonnaamet.ee ja
http://www.keskkonnaamet.ee/index.php?id=10721 , samuti portaalist
www.keskkonnaharidus.ee Programmid on tasuta ning 280 programmile on võimalik taotleda
bussikompensatsiooni kuni 127,82 eurot ühe programmi kohta.
Märgalasid tutvustav esitlus «Märgalad Eestis»
Õppematerjal on mõeldud teema tutvustamiseks II ja III kooliastmes ning ka gümnaasiumis.
Esitluse juures olevast lisainfo failist leiab teavet märgalade kujunemisest, tähtsusest, kasutamisest
ja kaitsest jne. Esitlus on leitav lingilt http://www.keskkonnaamet.ee/index.php?id=16800.
Õppemapp «Looduskaitse Eestis»
http://www.keskkonnaamet.ee/public/Keskkonnaamet_Eesti_looduskaitse_2010.pdf
Prügiennetus
Prügi sortimisega seotud teemade käsitlemiseks on valminud lauamäng „Vähendame võidu“ eesti
ja vene keeles, lauamäng „Ferda sordib pakendeid“ ja keskkonnatrükis „Ferda vähendab prügi“
http://www.keskkonnaamet.ee/index.php?id=11103&highlight=Vähendame,võidu

Keskkonnahariduse maakondlikud konverentsid
Keskkonnaamet korraldab 2012 aastal kuus keskkonnahariduse konverentsi, mille eesmärgiks on
teavitada keskkonnaharidusest huvitunud sihtrühma aktuaalsetest teemadest ning arendada
keskkonnahariduslikke võrgustikke, soodustada ja tihendada koostööd. Kokku saavad
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keskkonnahariduse jagajad ja saajad, tutvustatakse uusi ideid ja lahendusi, jagatakse head
kogemust, arendatakse koostööd. Konverentsid toimuvad 2011 aasta sügisel.

Projekt «Minu kodukoha veekogu bioloogilised, kultuurilised ja majanduslikud
väärtused»
Projekti on kaasatud 45 üldhariduskooli 8-12 kl õpilased ning projekti kestus on märts 2011-aprill
2012. Eesmärgiks on uurida kodupaiga veekogu erinevatest aspektidest ning mõista nende
omavahelist seotust. Projekti raames koguvad õpilased andmeid, mille alusel on edaspidi võimalik
koostada uurimistöid loodus-ja humanitaarainetes. Projekt lõpeb konverentsi ning
uurimusitulemusi koondava kogumiku valmimisega.
Looduskaitsekuu üritused
Loodushariduspäev kõigis maakondades – viktoriin, preemiaekskursioon jne
21. mail toimuvad kõigist maakondade keskusest matkad kaitsealadele.
Metsanädala üritused
Metsaistupäev ühele kooliklassile kõigis maakondades.
Loodusviktoriin ja laager
Põlva-Valga-Võru maakonna koolide 5-8 kl õpilastele toimub 2011 aasta kevadel loodusteemaline
viktoriin. Parimad kutsutakse looduslaagrisse.
Loodusõhtud
Loodusõhtud, kus jutu vestavad ja pilte näitavad inimesed erinevatelt elualadelt, toimuvad
Lahemaal Palmses, Otepääl ja Räpinas.
Täpsem info kõigi ürituste kohta maakonna keskkonnahariduse spetsialistidelt
http://www.keskkonnaamet.ee/index.php?id=12677
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Puhkereedepärastlõuna:
loodusnädala lõpuüritus õpetajatele
Inge Vahter, Saaremaa Ühisgümnaasiumi bioloogiaõpetaja

Saaremaa Ühisgümnaasiumis on sügisesi loodusnädalaid peetud juba aastakümneid. Alati on need
olnud suunitlusega eelkõige õpilastele. Umbes 10 aastat tagasi tekkis loodusainete ainekomisjoni
liikmetel aga mõte tänutäheks abistajatele ja üritustes osalenud õpetajatele samuti midagi nädala
lõpuks korraldada. Nii tekkis traditsioon, mis on algusest peale toimunud reede pärastlõunal,
peale koolitundide lõppemist – see on aeg, mil juba nädalavahetuse puhkeaeg on peale hakkamas.
Sealt ka nimetus - nn puhkereedepärastlõuna.
Kui esimene taoline üritus toimus juba kümmekond aastat tagasi, siis pärast väikest vaheaega on
nüüd neid järjest läbi viidud juba kuus.
Üritus toimub järgmiselt. Igal aastal on üritusel konkreetne teema (toitaine, millest saab midagi
head-paremat teha) ja mis koos küllakutsega teatatakse kõigile kooli õpetajatele juba septembrikuu
alguses. Ürituse edukaks läbiviimiseks valmistab loodusainete ainekomisjon ette mõningad
etteasted, milleks on lühike, enamasti humoorikas, kuid samaaegselt teaduslik loeng valitul teemal.
Seejärel järgnevad kas teemaga seotud katsed, võistlused jms., mis veidikenegi koolinädala
lõpupingeid maha võtaksid. Kindlasti on välja pandud ka näitusi, mis silmaringi avardab.
Ja lõpuks algab nö toitvaim osa üritusest: kõik puhkereedepärastlõunalised on kas ise teinud või
Kuressaare poodidest kaasa toonud erinevaid toite, mida nüüd ühiselt degusteerima hakatakse.
Loomulikult kaasneb sellega omavalmistatud toitude puhul retseptide vahetamine, poest toodute
puhul aga hindade üle arutelu, erinevate poodide hindade võrdlemine jne. Toite jaotatakse kahte
rubriiki: „Ise tehtud – hästi tehtud“ ja „Poest leitud – hästi leitud“. Viimast on alati tunduvalt
vähem.
Soovijad saavad uurida ürituseks väljaantud brošüürikest, selles on ka tabel, mille järgi on
võimalik toitudele punkte anda ja niiviisi vastavalt oma maitsele kõik toidud järjekorda seada.
Senised teemad on olnud: koduvein, seened, rahvuskala räim, kartul, muna ning kapsas ja
porgand.
Igal aastal on olnud üritusel üsna rohkesti osavõtjaid, meie ürituse eeskujul on sarnast ettevõtmist
tegema hakanud ka võõrkeelte ainekomisjon.
Kuna Saaremaa Ühisgümnaasiumi ainekomisjonide pädevuse ja tegutsemise eeskirjades on ühe
eesmärgina ette nähtud toetada pedagoogide ühistegevust ja õpetada ainekomisjonide liikmeid,
siis nimetatud üritusega oleme ka seda püüdnud teha. Kuigi – omal moel.
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SENEX:
lühifilmi tutvustus vananemise geenist
Evi Piirsalu, Nõo Põhikooli õpetaja
Film ja sellega kaasnevad õppematerjalid on mitme riigi teadlaste projekti
LifeSpan aastatepikkuse töö esitlus. Filmi üks kaheksast autorist on
biotehnoloogia professor Andres Metspalu, kes on koos Riin Tammega
LifeSpan`i esindajad Eestis.
Pakkumise teemaga tutvumiseks filmi ja töölehtede vahendusel tegi doktorant Riin Tamm. 2010.
aastal ja 2011. aasta alguses tutvustati ja jagati materjale Harjumaa, Virumaa ja Tartumaa
bioloogiaõpetajatele.
Film tõstatab küsimuse: “Kas vananemise geen on olemas?“
Kas on? Kui on vananemise geen eksisteerib, siis veidi geenitehnoloogiat meie teadlaste käes ja
elame ……kaua. Geenivaramu meil ju on ja geenipank ja tipptasemel teadlased ….
Film algabki noore mehe murega, kui kaua ma elan, äkki vananen liiga kiiresti. Kes vastaks neile
küsimustele? Polegi ühte inimest, kes vastaks. Vastuse saamiseks peab pöörduma mitme riigi
teadlaste poole.
Film on üles ehitatud nii, et sobib gümnaasiumi täiendama geneetika teemat, kuid hõlmab ka
keskkonnamõjusid, rakuõpetust ja evolutsioon, nende seoseid vananemisega. Kaasas on õpetaja
käsiraamat ja töölehed õpilastele.
Teema ilmestamiseks on film hea 9.klassis, õpetaja saab töölehti lihtsustada ja neidki kasutada.
Kuna tegemist on üldinimliku probleemiga, teemaga, mis puudutab kõiki, sobib film näiteks
klassijuhatajatunni teemaks.
Film SENEX on hea lisamaterjal, valgustab ka seda, kuidas ja milliste probleemidega tegelevad
biotehnoloogid.
Info: www.bitech.ebc.ee; www.geenivaramu.ee
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Õppetöö sidumine reaalse eluga
Tiina Sirelpuu, Rakvere Reaalgümnaasiumi bioloogiaõpetaja
tiina@rrg.edu.ee
Mõistsime 1990-ndate aastate alguses füüsikaõpetaja Kadri Trahvi
eestvedamisel ja ärgitusel, et on vajalik õpetatavate ainevaldkondade
omavaheline tihedam seostamine. Nii kujunes koolis reaal-loodusteaduste
haru. Leidsime ka, et on oluline tihedamalt siduda tundides õpitu
igapäevaeluga. Kuna õppeaasta vältel oli raske õppekäike ette võtta, siis
kujunes välja õppeaasta lõpetamine 10. ja 11.klassis suurema kokkuvõtva tööga kahe nädala vältel
peale ametliku õppeaasta lõppu juuni alguses. Aja jooksul on välja kujunenud meie tingimuste
jaoks töötav mudel, mis oludest tulenevalt aastati veidi varieerub. See idee haakub ka uue
õppekava eesmärkidega ja seepärast otsustasin meie kogemusi tutvustada.
Tegevustes osalevad 10. ja 11.RL klassid ja loodusainete õpetajad Kadri Trahv, Kadri Marksoo,
Mare Murs ja Tiina Sirelpuu. Praktika saab teoks tänu KIK-i ja RRG toetusele.
Ettevalmistused algavad aprillis, kui paneme paika ajakava, vaatame üle materjalid, võtame
ühendust ettevõtete esindajatega. Ettevõtted ja tegevused on valitud vastavalt õppeaasta vältel
õpitud teemadele. Mais toimub klassides rühmade moodustamine (vabal valikul või loosiga,
sõltuvalt õpilaste soovist). Iga rühm saab mapi praktiliste tööde, ülesannete ja lisainfoga.
Tegevused toimuvad põhiliselt juuni algul. Õppekäikudel ettevõtetesse on rühmadel teada
küsimused või teemad, millele tähelepanu pöörata. Need sisaldavad nii keskkonnakaitset kui
tootmisprotsessi ja selle selgitamist õpitu kaudu.
Praktilised tööd on rühmiti erinevad ja nende teostamine nõuab materjali kogumist ja/või
tähelepanekuid vahetult looduses. Pikema töökäigu korral saab alustatud töö lõpetada koolis.
Õpilaste ülesandeks on kavandada töö käik, katse teostada ja teha kokkuvõte ning järeldused.
Abiks on neile alati loodusainete õpetajad. Praktilised tööd teeme 10. klassiga Neerutis ja 11.
klassiga Äntu Valgejärvel. Tegevuste hulka kuulub ka matkaraja läbimine ja vaatluste tegemine,
eriti 11. klassis.
Õppekäikude ja praktiliste tööde põhjal valmib rühmadel kokkuvõte tehtud tööst kas plakatina,
esitlusena, kodulehena või filmiklipina rühma liikmete valikul. Praktika lõpeb tööde kaitsmisega,
kus iga rühm tutvustab ühte õppekäigul külastatud ettevõtet/paika ja oma praktilisi töid ning
annab tulemustele ka põhjendused. Teised rühmad ja õpetajad esitavad küsimusi ja hindavad.
Õpilaste arvamustest tagasisidena ilmneb, et esialgu ollakse 10.klassis küll kõhklevad, kuid
praktikate läbimise järel on muljed positiivsed, oli huvitav, sai uusi teadmisi ja seoseid enda jaoks,
sai ettekujutuse tegelikust töökeskkonnast ettevõtetes, satuti paikadesse, kuhu tavaliselt ei satu ja
oli tore seda kõike teha koos klassikaaslatega.
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KIK-i projektide võlu ja valu
Saima Kaarna, Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpetaja
Keskkonnainvesteeringute Keskus on üks sobivamaid võimalusi
loodusainete õpetajatel oma lennukaid ideid ellu viia. Selleks on siin eraldi
keskkonnaprogramm ja selle all meede: keskkonnateadlikkus (vt.
www.kik.ee).
1. Milleks taotleda raha?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ekskursioonid
Välipraktikumid
Projektipäevad, -nädalad
Välislektorid
Laagrid
Koolide- ja/või rahvusvahelised üritused
Õppevahendid (koostamine, muretsemine)
Õpetajate üritused (koolitused)
Õuesõpe nii tunnina kui päevana

2. Mida panna tähele projekti kirjutamisel (taotlemisel)?
•
•
•
•
•
•
•
•

Täpsus, konkreetsus sõnastustes (pealkiri, eesmärk jne)
Läbimõeldud, reaalne tegevusplaan (nii ajaliselt kui tegevuste, eelarve ja tulemuste
osas)
Seotus erinevate õppekavadega, seda ka sõnastuses!
Eelarve read peavad vastama tegevustele ja seotud eesmärgiga (seejuures põhjendatud
selgituste ja hinnapakkumistega)
Eesmärk – keskkonnateadlikkuse tõus
Sihtrühm konkreetselt välja tuua
Projekti hindamisele kulub 5-6 kuud!
Sellest aastast on taotlemine ja aruandlus elektrooniline

3. Mida pidada silmas, kui projekt on saanud rahastuse?
•
•
•

Sõlmida sihtfinantseerimise leping 6 kuu jooksul
Tegevusi teha on aega 2 aastat
Hoia alles kõik alusdokumendid (taotlus, hinnapakkumised, lepingud, osalejate nimekirjad koos
allkirjadega jne) ja/või nende koopiad (kõigist arvetest); vähemalt 5 aastat!
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Lõimimine loodusainetes
Kohila Gümnaasiumi ühe õppepäeva näitel
Edith Maasik, Kohila Gümnaasiumi õpetaja
Õpilased ei saa väga hästi aru, et loodus on tervik ja selleks, et mõista, mis meie
ümber toimub, ei piisa vaid õppeainetes omandatust, vaid vajalik on erinevate
loodusainete vahelistest seostest aru saada.
Kohila Gümnaasiumi loodusainete õpetajad Kirsti Solvak (füüsika ja 7. klassi
loodusõpetus), Kadi Adler (geograafia), Urve Heinsar (keemia) ja Edith Maasik (bioloogia) olid
2008. aasta sügisel täis tahtmist, et pakkuda õpilastele abi seoste loomisel. Tänaseks on toimunud
juba neli õppepäeva 8. klassidele teemal „Vesi meie ümber ja meie sees“.
Seda päeva kavandades seadsid õpetajad endile ja õpilastele järgmised eesmärgid:
• Selgitada, et kõigis loodusainetes õpitakse looduses toimuvaid protsesse.
•

Selgitada, et loodusseadused kehtivad kõikjal ja igal ajal.

• Arendada õpilastes koostööoskusi.
•

Muuta loodusained atraktiivsemaks.

•

Muuta õppeveerandi eelviimane päev õpilaste jaoks ebatraditsiooniliseks, mänguliseks ja
põnevaks.

Eelneva ettevalmistuse käigus jagati kolme paralleelklassi õpilased nelja rühma.
Organiseeriti neli töötuba: bioloogia, keemia, füüsika, geograafia. Nelja õppetunni jooksul
külastasid kõik rühmad kõiki töötubasid. Erinevates ainetes käsitleti sama teemat pisut erinevast
vaatevinklist ja katsetati, vaadeldi ning prooviti veega ja vett. Pärast lõunapausi moodustasid
õpilased ise uued rühmad. Rühmadele jaotati ülesanded, mille täitmiseks oli aega üks tund. Nüüd
katsetati, uuriti ja valmistati põnevaid asju. Järgnes rühmatööde esitamine ja õpetajatepoolne
kokkuvõte, milles veelkord rõhutati, et loodus on tervik ja loodusseadused kehtivad kõikjal meie
ümber.
Uue veerandi algul küsiti õpilastel tagasisidet nn veepäeva kohta. Valdavalt oli see positiivne.
Et lõimimine toimima hakkaks, on vaja ennekõike õpetajaid, kes on valmis koostööd tegema. Aga
selleks, et lõimimine ka toimima jääks, on vaja kasvõi mõnda õpilast, kelle silmad niisuguste
ettevõtmiste peale särama löövad. Kohila Gümnaasiumi õpetajad näevad just eelpool kirjeldatud
õppepäevades kohta uurimuslikule õppele.
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Loodusvara ja inimvara
Urmas Lekk, Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi õpetaja
Sõna „vara” kannab läänemeresoome ühistüvelist tähendusvälja, mille
tähendused on „hingeline turva(tunne)”; „säästetud omand või asjad,
ressursid”; „võimalus”, aga ka „täpsus, kaitse”; „osadus”; „õigus kasutada”.
Seega on tegu laiema tähendustaustaga, kui sellel sõnal on tänapäeva
tavakasutuses materiaalse omandi tähistajana (IVAR, 2010, lk.6).
Herdis Fridolin et al. kirjutasid “Looduse hääles” nr 5, 26.10.2010:
Eestlastel on alati olnud palju suuri soove ja suuri unistusi. Mõned neist on täide läinud, mõned mitte, mõned
küllap veel lähevad. Tahaksime olla suured nii arvult kui ka vaimult, tahaksime olla jõukad ja tugevad,
iseseisvad ja maailmakodanikud, eestlased ja eurooplased, e-riik ja metsarahvas, talupojad ja tarkvarahiiglased,
juured sügaval kodumaa mullas ja kuldsed käed võõramaa kullas.
Selleni jõudmiseks peab meil olema pikaajaline tulevikuvisioon, mille alustaladeks peaks olema
loodusvarad ja inimvara.
Loodusvarade käsitlemine peab olema terviklik, sisaldades järgmiseid valdkondi:
1.bioloogiline mitmekesisus e. elurikkus; 2. looduskeskkonna esteetiline ilu; 3.väärtuslikud
maastikud ja pärandkultuurmaastikud; 4. vesi ( Maailmameri, järved, jõed, liustikud); 5. õhk, tuul,
atmosfäär; 6. põhjavesi; 7. sood; 8. kivimid, mineraalid, fossiilsed kütused, jt. maavarad;
9.mullastik ( eriti huumuskiht); 10. metsad; 11. põllu- ja rohumaad.
Inimvara moodustab IVARi autorite määratletuna:
1.rahvastik; 2.selle tervis ja töövõime; 3.inimeste personaalne kvaliteet: haritus, oskused ja
võimed; 4.võimalus neid realiseerida, s.o vastav majanduse ja tööhõive struktuur; 5. rahvakehandi
sotsiaalne sidusus, ühiskonna eri osaliste panuse arvestamine; 6. kultuuri ja väärtuste ühtsus,
avatus ja motiveeritus uuteks arengusuundadeks.
Eesti inimvara võtmeprobleemid :
1.elanikkonna vähenemine; 2.suur väljaränne; 3.haridus; 4.ääremaad; 5.rahvusvähemused;
6.majandus; 7.töötajad
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“Eesti inimvara raport (IVAR): võtmeprobleemid ja lahendused 2010”1 ja “Eesti
keskkonnaseisundi näitajad 2009”2 toovad välja olulisemad probleemid ja annavad soovitusi
lahendusteks.
Edasi on kõik otsustajate käes!
„Maailmas edukas, koduselt armas“ on tunnuslause Eesti kasvuvisioonis 2018.
Arengufond on palju teinud, kuid ikka puudub meil tulevikunägemus. Kirglikku diskussiooni
inimvara ja loodusvarade teemadel pole isegi (või mõistagi) enne riigikogu valimisi.
Puudu on visionäär. Loodetavasti tuleb peagi uus Lennart Meri.
Sinnamaani peame loodusvaradest ja inimvarast üha enam rääkima, et kandepind uue
tulevikuvisiooni tekkeks oleks laiem.
Miks just bioloogiaõpetajad?
Looduse vahendamisel arvestame kogu aeg VIIE DIMENSIOONIGA :
 Kolmemõõtmelise ruumiga


Organismide individuaalse arengu dimensiooniga

 Organismide evolutsioonilise arengu dimensiooniga (Scott F. Gilbert)

Ettekanne on tervikuna EBÜ kodulehel, aga ka:
http://lemill.net/community/people/urmaslekk
http://www.slideshare.net/pihlakas/NEWloodusvara-inimvara

1
2

http://www.kogu.ee/public/Eesti_Inimvara_Raport_IVAR.pdf
http://www.keskkonnainfo.ee/publications/4247_PDF.pdf
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Käärid, liim ja iluneedid:
õpime inimest!
Eve Sarap, Kuusalu Keskkooli õpetja
Pakun oma töötoas välja mõned mängulised võtted 9. klassi bioloogiatunni
inimese teema käsitlemise juurde. Võtted on lihtsad, aga värskust ja huvi
toob pisut ootamatu nurga alt õpiprotsessile lähenemine. Kui tegevus
paelub õpilast, on tulemus hea ja kordaläinud tunni mõju kandub edasi
järgnevatesse tundidesse.
Kuusalu kooli õpilased armastavad väga õuetunde, rühmatöid ja käelist tegevust. Hea võimalus
on neid võtteid kasutada inimese skeleti õppimise juures. Parim aastaaeg selliseks õuetunniks on
sügis. Loovaks tegevuseks materjali on suvised äikesetormid pillanud metsa alla piisavalt laiali ja
kogu loodus on täis oma eluringi lõpetanud rohttaimi, mida siis ei ole kahju õppeprotsessis ära
kasutada.
Rühmatöös areneb koos töötamise oskus: üks toob metsa alt puuroikaid, teine korjab käbisid ja
kolmandal on õpikust meelde jäänud õlavöötmeluude nimetused. Koostöös valmib inimene, kelle
luulist ehitust tutvustavad õpilased rühmatööna üksteisele.
Loov suhtumine ja oma kätega tegemine ei tähenda, et tunnis poleks mingit tegevusplaani,
vastupidi, õpetajal tuleb tunnikäik veelgi hoolikamalt läbi mõelda. Hea kui jopetaskus on veel
lisaks varuplaanile B ka C, D ja E.
Kaks fotot 9.klassi õuetundides valminud töödest:

Joonis 1. Inimese skelett
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Joonis 2. Loomarakk

Nüüd tagasi töötoa pealkirja juurde!
Lubatud iluneedid koos teiste bürootarvetega tulevad sõna otseses mõttes mängu klassitunnis, kui
teemaks luude ühendused. Käelise tegevuse käigus valmib pabernukk, mis iluneetidest
kujundatud liigeste abil võimaldab mänguliselt õppida liigeste tüüpe, nende liikumisulatust, ja –
suunda. Inimene on võrreldes pabernukuga võrratult plastilisem. Kuna pabernukul puuduvad
selgroolülid, liigesed kuuluvad plokkliigeste tüüpi, on hea anda õpilastele ülesandeks leida kõik
erinevused inimese ja nuku vahel ja nende põhjal õppida.
Lõpetuseks tänan oma algklassilapse õpetajat, kellelt saadud iluneedi ideed olen oma tundides
kasutanud ja soovitan julgelt teistelegi. Head mängulusti ja rõõmsat katsetamist!

Joonis 3. Pabernukud mänguhoos
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Osalejate nimekiri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Glaidi Aasrand, Loksa Gümnaasium
Maris Agasild, Pärnu Ülejõe Gümnaasium
Heldi Aia, Keskkonnaamet
Pilvi Ailt, Võhma Gümnaasium
Aili Alatsei, Koeru Keskkool
Aita Arjukese, Luunja Keskkool
Hille Arumäe, Vändra Gümnaasium ja Juurikaru Põhikool
Arina Galkin, Pärnu Rääma Põhikool
Tiina Gashkov, Jõhvi Gümnaasium
Ursula Hakk, Värska Gümnaasium
Halja Haljasorg, Antsla Gümnaasium
Lisel Helbrodt, Valga Gümnaasium
Aiki Jõgeva, Kääpa Põhikool
Kaire Jõgi, Tartu Kutsehariduskeskus
Meeli Jänes, Kehtna Põhikool
Helle Järvalt, Lähte Ühisgümnaasium
Ester Järvekülg, C.R.Jakobsoni nim. Gümnaasium
Saima Kaarna, Hugo Treffneri Gümnaasium
Marge Kaiv, Otepää Gümnaasium
Külli Kalamees-Pani, TÜ loodusmuuseum
Eve Kanger, Kadrina Keskkool
Inga Kangur, Märjamaa Gümnaasium
Triinu Karolin, Haapsalu Gümnaasium
Eve Kasekamp, Tapa Gümnaasium
Kaili Kaseorg, SA Archimedes
Viive Kiis, Haljala Gümnaasium
Aigi Kikkas, Tartu Kivilinna Gümnaasium
Merike Kilk, Tartu Kommertsgümnaasium
Lembi Kivil, Kiili Gümnaasium
Sirje Kivil, Kohtla-Järve Järve Gümnaasium
Maris Kivistik, Keskkonnaamet
Helgi Koho, Jõgeva Täiskasvanute Keskkool
Merike Kompus, Jõgeva Gümnaasium
Marika Kose, Häädemeeste Keskkool
Reet Kristian, Keskkonnaamet
Heidi Kukk, Parksepa Keskkool
Tiia Kuresoo, Elva Gümnaasium
Kersti Lankots, Tartu Karlova Gümnaasium
Urmas Lekk, Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium
Illar Leuhin, TÜ Keemia Instituut
Tiiu Liimets, Eesti Loodusmuuseum
Marika Liiv, Jõgeva Gümnaasium
Luule Linamäe, Valtu Põhikool ja Rapla Ühisgümnaasium
Marje Loide, Lihula Gümnaasium
Dagmar Lokk, Puhja Gümnaasium ja Tartu Kunstigümnaasium
Leelo Lusik, Are Põhikool
Kersti Lüsi, Kärdla Ühisgümnaasium
Edith Maasik, Kohila Gümnaasium
Külli Maleva, Tartu Karlova Gümnaasium
Tiiu Maran, Väike-Maarja Õppekeskus
Riina Mändla, Tartu Kutsehariduskeskus
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52. Maarika Männil, Paide Ühisgümnaasium
53. Aire Narits, Põltsamaa Ühisgümnaasium
54. Reet Needo, Mooste Põhikool
55. Rutt Nurk, Rakvere Gümnaasium
56. Rutt Nurk, Rakvere Gümnaasium
57. Marianne Olbrei, TÜ Haridusteaduste instituut
58. Aime Ong, Tartu Herbert Masingu kool
59. Merike Palginõmm, Keskkonnaamet
60. Eva Palk, Pärnu-Jaagupi Gümnaasium
61. Krista Piir , Kohtla-Järve Ühisgümnaasium
62. Evi Piirsalu, Nõo Põhikool
63. Liivi Plint, Tartu Raatuse Gümnaasium
64. Siret Pung, Kadrina Keskkool
65. Ivi Rammul, Pirita Majandusgümnaasium ja Viimsi kool
66. Aino Raudvassar, Võru Kreutzwaldi Gümnaasium
67. Helina Reino, Gustav Adolfi Gümnaasium
68. Külli Relve, Audentese Erakool
69. Merje Saarniit, Helme Sanatoorne Internaatkool
70. Maarja Samel, Tartu Täiskasvanute Gümnaasium
71. Eve Sarap, Kuusalu Keskkool
72. Mall Schmidt, Kohtla-Järve Järve Gümnaasium
73. Ell Sellis, Valgjärve Põhikool ja Audenetese Spordigümnaasium
74. Tiina Sirelpuu, Rakvere Reaalgümnaasium
75. Imbi Soa, Kuuste Kool
76. Margit Sokk, Tartu Keskkonnahariduse keskus
77. Tiina Sõber, Tartu Kivilinna Gümnaasium
78. Inna Särel, Haapsalu Gümnaasium
79. Tiia Tamm , Tõrva Gümnaasium
80. Anu Tammik, Uulu Põhikool
81. Merike Teppan, Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium
82. Urmas Tokko, Tartu Tamme Gümnaasium
83. Eve Torv, Tallinna Järveotsa Gümnaasium
84. Margit Turb, Keskkonnaamet
85. Asta Tuusti, RMK Sagadi metsakeskus
86. Marlen Tärgla, Tartu KHK
87. Inge Vahter, Saaremaa Ühisgümnaasium
88. Eha Vahtras, Tartu Descartes'i Lütseum
89. Virge Valdmaa, Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium
90. Ly Valdmaa, Suure-Jaani Gümnaasium
91. Ana Valdmann, Tartu Kommertsgümnaasium
92. Piret Valge, Kekkonnaamet
93. Liia Varend, Riiklik Eksami ja Kvalifikatsioonikeskus
94. Epp Vinne, Nõo Reaalgümnaasium
95. Mare Vlassov, Pärnu Raeküla Kool
96. Silja Võsaste, Jõgeva Ühisgümnaasium
97. Marge-Thea Lembinen, Harju Maavalitsus
98. Mart Viikmaa, auliige
99. Maie Toom, auliige
100.Saima Laos, kutsutud
101.Fred Jüssi, kutsutud
102.Kaupo Järviste, Tartu Tamme Gümnaasium, auliige
103.Liivi Kaiv, Võru Täiskasvanute Gümnaasium
104.Kaja Lotman, Riiklik Looduskaitsekeskus, kutsutud

