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ÕPPESISU ÕPITULEMUSED 

 

 

I Meie linn 

1. Hoonete ehitamine 

 

Ametid ja tööülesanded ehitusettevõttes: maaler, puusepp, elektrik, 

vaibapaigaldaja, 

torulukksepp, müürsepp, arhitekt, raamatupidaja, ehitusjuht. 

Ehitusprojekt, mõõtkava, 

kvaliteet. Hoone maketi valmistamine majapidamisjääkidest. 

 

2. Planeeri enne tegutsemist 

 

Piirkonnad linnas: puhke-, elamu-, tööstus-, ettevõtlus-, 

mitmefunktsiooniline piirkond. 

Orienteerumine plaanil ilmakaarte järgi. 

 

3. Pealkirjade panemine 

 

Ametid ja tööülesanded ajalehetoimetuses: fotograaf, reporter, 

toimetaja, trükiladuja, 

kujundaja, karikaturist, reklaamiagent. Reporteri töö- intervjueerimine, 

uudise või kuulutuse 

kirjutamine. Pealkirjade jaotamine teemade järgi. 

 

4. Restoranis lõunastamine 

Õppesisu: 

Otsuste tegemine restorani avamisel- asukoht, söögikorrad, toit, 

muusika, ametid, nimi. 

 

Õpilane 

 

1) teab ehitusettevõttes töötavate inimeste 

ametinimetusi ja tööülesandeid, 

2) oskab projektilt mõõte võtta ning antud mõõtkava 

kasutades arvutada välja tegelikud 

mõõtmed, 

3) suudab valmistada erinevatest jääkmaterjalidest 

hoone maketi. 

 

 

1) teab piirkondi linnas ja oskab nimetada seal asuvaid 

objekte, 

2) ilmakaari kasutades oskab orienteeruda linnaplaanil. 

 

 

 

1. teab ajalehetoimetuse ameteid ja nende 

tööülesandeid, 

2. oskab võtta lühiintervjuud, 

3. saab hakkama kuulutuse, uudise, artikli 

kirjutamisega. 

 

 

1. suudab töötada rühmas, võtta vastu otsuseid, 

2. teab, mida on vaja restorani kui äriettevõtte 

asutamiseks, 

3. oskab koostada lihtsast menüüd ja hinnakirja, 
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Menüü koostamine, rahvustoidud. 

 

5. Võid panga peale loota 

 

Ametid ja tööülesanded pangas- teller, laenuametnik, turvamees, 

administraator, panga 

president. Ametite mõistatamine. 

 

II teema „Meie maakond“. 

 

1. Meie maakonna tundmaõppimine 

 

Eesti atlase kaartide kasutamine. Mõisted- maavarad, kütused, tööstus, 

tootmine, ressursid,piirkond. 

 

2. Maakonna ressursid 

 

Inimesed, materjalid, seadmed. Turumajandus, tootmine, äriettevõte. 

Töö ressursikaartide ja plakatiga. 

 

 

 

3. Otsuste vastuvõtmine 

 

Tulu, kulu, kasum. Otsuse tegemise plaan- valikud, nende eelised ja 

puudused. 

 

 

 

 

4. teab meie lähemate naaberriikide rahvustoite. 

 

1. teab panga töötajate ametinimetusi ja tööülesandeid, 

2. oskab täita lihtsat panga vormi, 

3. mõistab raha säästmise ja kogumise vajalikkust. 

 

 

 

 

1. oskab kasutada erinevaid kaarte, 2. oskab lugeda lihtsamaid 

graafikuid ja diagramme, 

3. teab kodumaakonna maavarasid, 

4. tunneb õpitud majandusmõisteid. 

 

 

1. oskab nimetada 3 ressursside rühma, 

2. suudab teha rühmatööd ja võtta koos kaaslastega vastu 

äriotsuseid, 

3. mõistab ressursside seost äritegevusega, 

4. teab õpitud mõistete tähendust. 

 

 

1. oskab arvutada kasumit lihtsamates majandusülesannetes, 

2. suudab sõnastada probleemi ja otsustada parima valiku 

kasuks 
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4. Siin, seal ja igal pool 

 

Raha ringkäik inimeste ja ettevõtete vahel. Ressursside seos 

äritegevusega, kodu- ja 

naabermaakonna võrdlus. 

 

1. oskab ressursside põhjal võrrelda kodu- ja naabermaakonda, 

2. mõistab ressursside seost äritegevusega, 

3. teab rahavoogude liikumisteed. 

 


