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1. klass

Mauruse 1. klassi Lotte õppekomplekt on üks tervik: kogu materjal on seotud ühe tegevuspai
gaga – Leiutajateküla ja sealsete elanikega. Lapsele tuttavat ja turvalist maailma kirjeldavad 
lood ja illustratsioonid on kodust ja perekonnast, sõprusest ja armastusest ning hoolivast suh
tumisest nii elus kui ka eluta loodusesse. Oluliseks peetakse traditsioonide tundmist ja väär
tustamist, mis võimaldab luua alust ajalootunnetusele ning käsitleda väärtuste ja kultuurilise 
identiteediga seonduvat temaatikat. Humoorikad lugemispalad ja illustratsioonid toetavad 
laste avatust ja eelarvamustevaba suhtumist. Leiutajateküla tegelased julgustavad last küsi
ma ja vastuseid otsima, enda lahedusi välja pakkuma ning neid põhjendama.

 LOTTE VEEbIKESKKONd

1. klassi õppematerjal on lõimitud ning esitatud ühtse töökavana – sama temaatikat ja sõna
vara kasutatakse kõigis õppeainetes ning õpitakse seeläbi tajuma terviklikku maailmapilti.

Töökavas on esile toodud suhtluspädevusi toetavad tegevused: koos tegemist ning koge
mist ning oma arvamuse jagamist, üksteisega arvestamist jm. 

Töökava on esitatud nädalateemade kaupa. Selles on soovitusi ja näpunäiteid loovtegevus
teks, õppemängudeks jm.

Töökavasse on lisatud ohtralt lisamaterjale.
 1. Abimaterjal lugemisraskusega õpilastele koos metoodilise juhendiga
 2. Aabitsa ja lugemiku illustratsioonid 
 3. Hommikuringi alustamise luuletus „Koolilaeva nädal“ (sõnad ja noot)
 4. Eeltäidetud töövihikud
 5. Anu Lambi loetud aabitsa ja lugemiku tekstid
 6. Töölehed kuulamisjärgseteks tegevusteks
 7. Aabitsapeo näidiskava
 8. Klausi mõistatused ja vanasõnad
 9. Matemaatika lisalehed
10. Õuesõppe tegevuste kirjeldused maikuuks
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LOTTE AABITS

Janno Põldma, Heiki Ernits, Heli Prii, Loone Ots

Pehme köide, värviline, A4, 184 lk, 2015

Aabits pakub algusest peale lugemisrõõmu ja põnevust ning kõigile edu
elamuse võimalusi – nii neile, kel lugemine kooli minnes juba selge, aga ka 
neile, kes esimesse klassi astudes veel kõiki tähti ei tunnegi. Paralleelselt 
leidub nii lihtsamaid kui ka keerukamaid tekste; kasutatud on nii suur kui 
ka väiketähti. Pea iga lehekülg pakub veel erivõimalusi nutikateloovate 
laste jaoks.

AABITSA TÖÖVIHIK

Janno Põldma, Heiki Ernits, Heli Prii

Pehme köide, kahevärviline, A4, 104 lk, 2015    

Töövihiku harjutused lähtuvad 1. klassi lapse eakohasest loomulikust hu
vist mängu ja õppimise vastu. Õppimise tahet toetab soov samastuda tut
tavate tegelastega. Näiteks on töövihiku tegelastel erinev lugemisoskus: 
Albert oskab lugeda, Lottel on tähed selged ja brunol lähevad mõned 
tähed veel sassi. See võimaldab lastel mõista, et kõik need variandid on 
aktsep teeritavad, suurem osa lapsi saab end samastada kas Lotte või Al
bertiga või määratleda end kuskil nende kahe vahel. 

KIRJATEHNIKA 1. KLASSILE

Heli Prii, Mare Kabel, Loone Ots

Pehme köide, kahevärviline, 168 x 239 mm, 88 lk, 2015   

Kirjatehnika vihikus õpetatakse lapsi kirjutama traditsioonilisel viisil. See 
tähendab, et esmaseid kirjutamisega seotud oskusi õpetatakse jäljenda
mise ja kopeerimise meetodil: tähe kirjutamine üksikult ja sõna koosseisus. 
Kirjutamise harjutamiseks mõeldud tekstid on igati eakohased ning toeta
vad aabitsa ja selle töövihiku sisu.

LUGEMIK. Eesti keele õpik 1. klassile

Janno Põldma, Heiki Ernits, Loone Ots, Heli Prii

Pehme köide, värviline, A4, 144 lk, 2015     

Teise poolaasta eesti keele lugemikus on kasutatud eripalgelisi tekste eri
nevatest aegadest – rahvaluulest ja ennemuistsetest juttudest naljakate 
Leiutajateküla lugude ja tänapäeva lastekirjanduse nüüdisklassikuteni 
(Andrus Kivirähk, Leelo Tungal, Ilmar Tomusk, Piret Raud jt). Ilukirjanduse 
kõrval leidub ka tarbetekste. Ilmekust ja rollimängu arendavad lisaks lühi
näidendeile ka dialoogil põhinevad lugemispalad. Väga suures osas on lu
gemispalad seotud loodusega. Oluline teema on eesti kultuurilugu, rõhu
tatud on rahvaluulet: nii rahvalaule ja jutte kui ka lühivorme.
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LUGEMIKU TÖÖVIHIK 

Heli Prii, Heiki Ernits, Janno Põldma, Eve Krais, Loone Ots

Pehme köide, kahevärviline, A4, 120 lk, 2015    

Lugemiku töövihik toetab kõigi keeleliste osaoskuste arengut. Lugemispa
ladega rööpselt arendatakse lapse sõnavara, sõnade tähenduste ja oma
duste tundmist, sarnas ja vastandsõnade omandamist ning asjade ja näh
tuste seoseid. Muu hulgas omandatakse lühikese ja pika hääliku, mitmuse 
tunnuse, ainsuse ning mitmuse pöördetunnuste, koha ja isikunimede esi
suurtähtede õigekirja jm. Laps õpib täitma tabeleid ja koostama mõiste
kaarte, kirjutama kirja ja kutset.

MATEMAATIKA TÖÖRAAMAT 1. KLASSILE

Mare Kabel, Helju Kadakas, Janno Põldma, Heiki Ernits

I osa: pehme köide, värviline, A4, 112 lk, 2015    
II osa: pehme köide, värviline, A4, 140 lk, 2015    

Vastavalt õppekavale teeme matemaatika tööraamatutes tutvust arvude 
maailma, mõõtmisülesannete ning geomeetriliste kujunditega. Tööraa
matute eesmärk on koolieluga kohanevat last mängulise õppematerjaliga 
toetada ning tekitada huvi matemaatika vastu.

Õppimisel on abiks ja suunajaks Lottemaalt juba tuttavad tegelased; 
rõhk on seoste loomisel igapäevaelu ja raamatutarkuse vahel, loovusel 
ning lõimingul teiste õppeainetega. Tähtis osa on peast arvutamisel ja loo
gilist mõtlemist ning probleemide lahendamist vajavatel ülesannetel; olu
line on ka koos tegutsemise kogemus: mängime, meisterdame, katsetame 
ja nuputame. Tööraamatus leidub ka õuesõppe tunde.

LOODUSÕPETUSE TÖÖRAAMAT 1. KLASSILE

Maarika Männil, Mariann Joa, Janno Põldma, Heiki Ernits

Pehme köide, värviline, A4, 88 lk, 2015

„Teadmised on inimesele vajalikud nagu päike loodusele“
Maarika Männil

Loodusõpetuse tööraamat on mõeldud kasutamiseks terve õppeaasta väl
tel ja see katab kogu 1. klassi õppekava temaatika. Vastavalt õppekavale 
lähtub temaatika aastaaegadest ja inimese meeltest ning looduses toimu
vatest muutustest. Tööraamatu eesmärk on õpetada last loodust armasta
ma ja hoidma, luua tugev põhiteadmiste vundament ning tekitada huvi 
looduse objektide, nähtuste ja muutuste vastu. Loodust ei saa õppida asju 
ette kujutades ja pildi järgi – laps peab õpikus kujutatud asju ja nähtusi 
reaalselt kogema.
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2. ja 3. klassi õppekomplekti keskkond on Jutulinn. Siin on kool, raamatukogu, muuseum, kohvik, kauplus, 
vabrik, ajalehetoimetus ja mitmed teised kohad. Jutulinna koolis õpivad Kaisa ja Madis, kellele on tihti selt
siks pingviin Hopp ja hakk Hõkk. Kohaliku kooli õpetaja Villem armastab väga loodust ja õues käimist. Jutu
linna keskkond on nagu väike reaalse maailma mudel, kus tegutsevad sõbralikud ja ettevõtlikud inimesed. 

Sõprade argipäevatoimetused ja seiklused ühendavad erinevate ainete õppimise omavahel lõimitud 
tervikuks. Samas on kõikide ainete õppematerjale võimalik kasutada ka eraldi.

LUGEMIK. Eesti keele õpik 2. klassile. I ja II osa

Kätlin Vainola, Elina Sildre

I osa: pehme köide, värviline, A4, 112 lk, 2016    
II osa: pehme köide, värviline, A4, 144 lk, 2016    

Jutulinna tegelastega seotud lood köidavad lugemiku tervikuks ja paku
vad lastele nii lugemisrõõmu kui ka maailma avastamise lusti. Õpikus on 
palju erinevaid tekstiliike: jutte, luuletusi, muinasjutte, valme, näidendeid, 
meediatekste, teabe ja tarbetekste. Lastekirjandusega tutvumiseks on va
litud mitmekesised lugemispalad nii eesti kui ka välismaa autoritelt. Suurt 
rõhku on pandud eneseväljenduse ja loovuse arendamisele.

EESTI KEELE TÖÖVIHIK 2. KLASSILE. I ja II osa 

Kaja Kivisikk, Kätlin Vainola, Elina Sildre

I osa: klamberköide, kahevärviline, A4, 112 lk, 2016   
II osa: klamberköide, kahevärviline, A4, 120 lk, 2016                            

Eesti keele töövihikud on tihedalt seotud õpikuga. Järje hoidmise hõlbus
tamiseks on kasutatud lugemikuga ühtseid pealkirju. Teises klassis käsit
letavate keelereeglite õppimine on püütud teha lastele mänguliseks ning 
huvitavaks. Lisaks iseseisvalt tehtavatele ülesannetele sisaldab töövihik 
mitmeid rühma ja paaristöid ning kuulamisülesandeid, mida edastab Ju
tulinna raadio ja mille helindeid on võimalik leida veebikeskkonnast. Töö
vihiku esimese osa lõpus on leheküljed, kus saab kirjatehnikat harjutada.

MATEMAATIKA TÖÖRAAMAT 2. KLASSILE

Sirje Piht, Merily Piht, Elina Sildre

I osa: klamberköide, värviline, A4, 122 lk, 2016   
II osa: klamberköide, värviline, A4, 120 lk, 2016  

Matemaatika tööraamatul on kaks osa. Vastavalt riikliku õppekava õppe
sisule jätkame arvutamise ja suuruste õppimise ning geomeetria teema
dega. Tööraamatus lõimime õpitavat Jutulinna tegevuste ja tegelastega, 
seostame igapäevaelu olukordadega. Tööraamat pakub võimalust tööta
da koos paarilisega, sügavamalt aitavad edasi mõelda arutelu küsimused. 
Tööraamatus on ülesandeid nii visuaalseks kui ka auditiivseks käsitlemi
seks. Olulisel kohal on probleemolukordade lahendamine. 
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LOODUSÕPETUSE TÖÖRAAMAT 2. KLASSILE

Liivia Kivit, Elina Sildre

Klamberköide, värviline, A4, 100 lk, 2016     

Tööraamatus on õppekavakohased teemad suures osas seotud üksteisega 
ning igapäevaeluga. Läbi praktiliste tegevuste õpib laps mõistma organis
mide ja elukeskkonna seoseid ning märkama nende elurikkust, kohastu
musi ja tähtsust looduses. Õpilased saavad kogeda looduslike tingimuste 
otsest mõju inimtegevusele ja seeläbi mõtestada inimese ja looduse seo
seid. 

Tööraamatu  mõistekaardid, ülesanded ja praktilised tööd nii klassiruu
mis kui ka looduses võimaldavad õpilasel aktiivselt omandada uusi tead
misi ja oskusi nii õpetaja juhendamisel, koostöös klassikaaslastega, iseseis
valt ja vahel ka koostöös oma vanematega.

INIMESEÕPETUSE TÖÖRAAMAT 2. KLASSILE 

Evelin Sulaoja, Tiina Stamm, Kätlin Vainola, Elina Sildre

Klamberköide, värviline, A4, 96 lk, 2016      

Inimeseõpetuse tööraamatus on rõhk ühistel tegevustel, hoolival ja kiusa
mist ennetava õhkkonna loomisel. Eesmärk on tutvustada lastele nende lä
hiümbrust, ühtlasi lahendada probleeme lähiümbrusega seotud tegevuste 
kaudu. Tööraamat pakub erinevaid tegevusi alates individuaalsest ülesan
nete lahendamisest kuni ühiste aruteludeni klassis, kaasates õppetöösse 
ka teisi koolitöötajaid, vanemaid ning lähisugulasi. Tööraamatu loomisel 
olid toeks kiusamisvastane programm KiVa ja projekt „Kiusamisest vaba 
lasteaed ja kool“. 

USUNDIÕPETUSE TÖÖRAAMAT I KOOLIASTMELE

Olga Schihalejev, Nete Tutsu, Helene Toivanen, Greete Palksaar, Alek-
sandra Sooniste, Elina Sildre

Klamberköide, värviline, A4, 120 lk, 2016

Tööraamatu ajalise selgroo vormib pühade aastaring, milles on põimunud 
rahvakombestik ja kristlik sisu: lõikustänupüha, hingedeaeg, jõulud, vast
lad, munadepühad ehk ülestõusmispühad, nelipühad ehk suvisted, jaani
päev ehk leedopäev. 

Tööraamatus leidub lugusid erinevatest religioossetest traditsioonidest, 
mille üle on koos lastega hea arutada. Lisaks saab õppija kohtuda erineva
te religioonide ja konfessioonide esindajatega, et aimu saada, kuidas usk 
nende igapäevast elu vormib. Nii on lapsel võimalus kohtuda nii „õpiku
usuga“ kui ka „elatud usuga“.
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EESTI kEElE õpIk 3. klaSSIlE
Kätlin Vainola, Heli Prii, Kaja Kivisikk, Elina Sildre

I ja II osa: pehme köide, värviline, A4, ilmub 2017    

EESTI kEElE TÖÖVIHIk 3. klaSSIlE 
Kaja Kivisikk, Heli Prii, Kätlin Vainola, Elina Sildre 

I ja II osa: klamberköide, kahevärviline, A4, ilmub 2017

Autoritest

Kaja Kivisikk töötab Tartu Descartes’i koolis klassiõpetajana 1984. aastast. 
2003. aastal tunnustati Kajat Tartu linna aasta õpetaja tiitliga. Kaja on olnud 
Lugemispesa projektijuht ning viinud läbi laste lugemisalaseid koolitusi. Ta on 
raamatu „Mängud lugemispessa“ (Koolibri) autor ja Mauruse 2. klassi eesti kee-
le õppematerjalide üks autoritest.

Heli Prii on Paide ühisgümnaasiumi kogenenud klassiõpetaja-metoodik. Ta 
on juhendanud paljusid auhinnatud õpilastöid ning olnud koolitaja laste lu-
gemishuvi edendamise teemal. Heli on Järvamaa klassiõpetaja preemia ning 
linna hariduspreemia laureaat. Heli on Mauruse 1. klassi õppematerjalide toi-
metaja.

Kätlin Vainola on lastekirjanik ja loovkirjutamise juhendaja. Ta on tööta-
nud emakeele ja kirjanduse õpetajana ning valmistanud õppematerjale. Ta on 
Mau ruse 2. ja 3. klassi õppekomplekti toimetaja ja mitmete materjalide autor.

 ÕPIKUST JA TööVIHIKUST

Õpiku teemad jälgivad aastaringi, arvestades rahvakalendri ja pühadega. 
Õpik sisaldab lugemispalu, luuletusi ja näidendeid nii lastekirjanduse klassi
kast kui ka kaasajast. Tähtis koht on meedia ja teatmetekstidel, tutvutakse 
teabekeskkonna ja teabeotsingu võimalustega. Loovtööleheküljed sisalda
vad joonistusi, tugisõnu, pildiseeriaid, märksõnaskeeme ja kavasid, mille abil 
saab õppida nii jutustama, kirjutama kui ka kirjeldama. Nii eesti keele õpik 
kui ka töövihik on kaheosalised. Materjalid on tihedalt seotud, kõigi õpikus 
leiduvate lugemispalade kohta leiduvad töövihikus ka harjutused.

 ÕPIKU JA TööVIHIKU ÜLESEHITUSEST

•	 Õpik on jagatud teemadeks ja iga teema juhatab sisse Jutulinnaaineline lugemispala. 
Teema lõpetab Jutulinna raamatuklubi paariskülg.

•	 Õpikus on lisaks juttudeleluuletustele keeleteemade leheküljed, loovtööde projektid 
kogu klassile, kirjutamis ja jutustamisülesanded.

•	 Töövihikus on lisaks keeleõppe ülesannetele loovtöö harjutused, paaris ja rühmatööd, 
harjutatakse kirjatehnikat ning laiendatakse sõnavara.
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MaTEMaaTIka TÖÖRaaMaT 3. klaSSIlE
I, II JA III OSA

Regina Reinup, Elina Sildre

Klamberköide, värviline, A4, ilmub 2017

Autorist

Regina Reinup on kogenud matemaatikaõpetaja, kelle õpingud Tallinna ülikoo-
li doktorantuuris on keskendunud matemaatika didaktikale. Regina on kirjastu-
se Maurus matemaatika õppematerjalide toimetaja.

 TööRAAMATUTEST

Matemaatika tööraamatud on koostatud lähtuvalt riiklikust õppekavast, 
samas on püütud üldpädevusi tuua õpilastele tuttavasse keskkonda. Auto
ri eesmärk on säilitada ja ergutada laste loomulikku uudishimu kõige neid 
ümbritseva, sealhulgas matemaatika vastu. Ka rutiinne arvutamisoskuse 
treenimine on läbi põimitud lugudega Jutulinnast ja igapäevaelust.

 TööRAAMATUTE ÜLESEHITUSEST

•	 Matemaatika tööraamat ilmub kolmes osas – sügis, talv ja kevad. Nii on 
raamatud õhemad ja kergemad ning klamberköites on neid ka kergem 
täita. Igas osas on omakorda kolm peatükki.

•	 Tööraamatud on lihtsa struktuuriga – iga tunni materjal on paigutatud 
paarislehele. Iga teema lõpus on kordamine. 

•	 Tööraamatu lõpuosas on eraldi koduülesannete plokk, kus iga õppe
tunni juurde kuuluvad kordavad ülesanded. 

•	 Õpetaja veebitöökava sisaldab lisaülesandeid ja materjale.
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looDUSõpETUSE TÖÖRaaMaT 3. klaSSIlE
Maarika Männil, Kristina Reineller, Elina Sildre

Klamberköide, värviline, A4, 2017

Autoritest

Maarika Männil on bioloog, kauane bioloogia ja loodusõpetuse õpetaja, kes prae-
gu töötab keskkonnahariduse spetsialistina. Maarika on juhendanud vabariigi 
teaduspreemiaga auhinnatud õpilastöid ja rahvusvaheliste olümpiaadide lau-
reaate, 2011. aastal tunnustati Maarikat Järvamaa aasta õpetaja tiitliga.

 TööRAAMATU ÜLESEHITUSEST

•	 Materjali jagamisel õppetükkideks on arvestatud 
looduse aastaajalist kulgemist (võimalus rakendada 
õuesõpet, et kasutada loodusest näitematerjale), põhi
teemade omavahelisi seoseid ning emakeeles ja inime
seõpetuses käsitletavat temaatikat.

•	 Iga õppetükk algab küsimuse või ülesandega, mis ai
tab mõtted viia käsitletava teema juurde.

•	 Sageli on tööülesannete üheks osaks tekstid ja jooni
sed. 

•	 Ülesannete ja harjutuste numeratsioon on poolaasta 
kaupa.

•	 Õppetükid moodustavad väiksemad tervikud vastavalt 
viiele õppesemestrile ja vaheajale.

 TööRAAMATUST

Loodusõpetuse tööraamat on õpilasele aktiivseks töötegemise vahendiks. 
Selles leidub palju jooniseid ja tekste, mis valmivad lõplikult õpilase kaasabil 
tööülesandeid lahendades. Siin leidub ka palju erinevaid õppemeetodeid: 
õpilane saab kirjutada vastavaid sõnu joonisele; täita tekstis lüngad etteantud 
sõnadega; koostada küsimusi ning neile vastata; võrrelda; selgitada; teha prak
tilisi töid paaris või rühmas; viia läbi katseid ja vaatlusi jne. Kokku on tööraa
matus kasutatud 50 erinevat tööülesannet või meetodit. Õppeaasta esimeses 
pooles tutvutakse põhimõistete ja meetoditega, mida järkjärgult rakenda
takse ja korratakse. Õppematerjali omandamisel on suur tähtsus rühmitamisel 
ehk liigitamisel, mis aitab kujundada süsteemset mõtlemist. Sõnade tähendu
se paremaks mõistmiseks ja eneseväljenduse arendamiseks leidub mitmeid 
harjutusi, mille käigus õpitakse tundma üldmõisteid, nimetama objektide tun
nuseid ja tooma näiteid. 

Tööraamat järgib riikliku õppekava põhiteemasid, millega on lõimitud sääst
va arengu ehk jätkusuutliku elu põhimõtted. See annab esimese kooliastme 
lõpetajale aimu looduse üldisest toimimisest, lihtsamatest seostest erinevate 
elusolendite ning elus ja eluta looduse vahel.
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INIMESEõpETUSE TÖÖRaaMaT 3. klaSSIlE 
Riina Meidla, Ülle Säälik

Klamberköide, värviline, A4, 2017

Autoritest

Riina Meidla on Märjamaa gümnaasiumi inimeseõpetuse ja võõrkeelte õpeta-
ja. Ta on inimeseõpetuse vabariikliku olümpiaadi ülesannete koostaja ja õppe-
vara retsensent. 

Ülle Säälik on haridusteaduste doktor, Tartu ülikooli Narva kolledži psühho-
loogia ja pedagoogika lektor, kes on töötanud 14 aastat C. R. Jakobsoni nime-
lises Torma põhikoolis inimeseõpetuse ja inglise keele õpetajana. Ülle on olnud 
mitmete maakondlike ning ülevabariigiliste inimeseõpetuse olümpiaadide 
tööde koostaja. 

76

Kuidas sa ennast tunned, kui …

oled saanud koolis halva hinde?

oled unustanud kontrolltööks õppida?

pabistad tähtsa esinemise pärast?

2. Vaata pilte. Kuidas sina end sellises olukorras tunneksid? 

  Kuidas sellest üle saaksid?

Kus su 
dressid 

on?

Mis 
nüüd 
saab?

Miks sa 
hiljaks 
jäid?

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

 TööRAAMATUST

3. klassi inimeseõpetuse õppematerjal on koondatud ühte tööraa
matusse, mis hõlmab endas lõimitult ja põimitult kogu vajalikku 
inimeseõpetuse ainekava ja riikliku õppekava läbivaid teemasid 
nii, et see võimalikult hästi sobituks kooliaasta loomuliku rütmiga. 
Nii näiteks on enda ja teiste erinevus ning sallivus seostatud sügi
seste erinevate tähtpäevadega. Jõulude ja aastavahetuse teema 
juures käsitletakse ka lisaks tuleohutust. Kooliaasta lõpus, mil toi
muvad matkad ja ekskursioonid, uuritakse kodukohta, õpitakse 
reisi marsruuti planeerima ja ka taskuraha kulutamist arvestama. 

 
Järjepidev lõiming emakeele ja rahvusliku pärandiga toimub vah
va väikese tegelase haki abil, kes siinseal tarkuseteri, kõnekään
de ning vanasõnu hõikab. Kordamis ülesannetega suunatakse last 
ennast ja oma teadmisi reflekteerima ning lisaks arendatakse ma
temaatilist kirjaoskust skaalade värvimisega. 

Tööraamatu koostamisel on välditud negatiivsete näidete too
mist, pigem on pakutud kohe sobivaid ning oodatud hea käitu
mise näiteid. 

 TööRAAMATU ÜLESEHITUSEST

•	 Tööraamatu seovad tervikuks elulised ja igapäevased lood 
Jutulinna tegelastega.

•	 Tööraamat on jagatud 28 teemaks.
•	 Tunnid järgivad looduse ja rahvakalendri aastaringi.
•	 Materjali läbivad eneseanalüüsi leheküljed.
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JUTUlINNa VEEBIkESkkoND
Mauruse 2. ja 3. klassi Jutulinna veebikeskkond toetab õppematerjalide komplekti ja asub 
aadressil www.eõpik.ee/jutulinn. 

Siin leiduvad näidistöökavad, lisamaterjalid, kuulamisülesannete tekstid ja helindid, lisa
ülesanded ja tegevused. Veebikeskkond lihtsustab õpetaja tööd ja mitmekesistab õppetööd.

Eesti keele ja matemaatika lõimitud töökavad

Töökava on ette valmistatud nädalate kaupa. Siin on lisaks õpetaja näidistöökavale välja pa
kutud arutlusteemasid, lisaülesandeid ja veebilinke, mis on seotud õppesisuga. Eesti keele ja 
matemaatika kuulamisülesannete tekstid on üleval helifailidena.

Inimeseõpetuse töökavad

Inimeseõpetuse 2. klassi töökava on lõimitud kiusamisvastase programmiga „Kiusamisest 
vabaks“. Siin on projektiga seotud lisaülesandeid, teemakaarte, soovitusi ja mänge. Lisaks on 
töökavas palju soovituslikke arutlusteemasid, veebilinke ja lisamaterjale, mida õpetaja võib 
tunnis kasutada.

loodusõpetuse töökavad

Töökava koondab soovitusi ja lisaülesandeid, mis aitavad tundi läbi viia. Lisatud on palju vee
bilinke, mis aitavad avada tööraamatus käsitletud teemasid ja tunnitööd mitmekesistada.

INIMESEõpETUSE TÖÖRaaMaT 3. klaSSIlE 
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„TERE, …!“ SaRI ESIMESElE koolIaSTMElE
Kõik õpikud on pehmekaanelised, värvilised ja A4-formaadis.

Esimese kooliastme komplekt „Tere, …“ on loodud keelekümblusprogrammile, aga seda on kasutatud ka 
klassides, kus õpilaste keeletase varieerub või õpilaste kodune keel erineb. 

 ÕPPESISUST

Esimese kooliastme õppekomplekti „Tere, … !“ koostajate eesmärk on vastavalt riikliku 
õppekava ootustele lõimida aine ja keeleõpet, toetades sealjuures erineva keeleos
kusega õpilaste koostööd. Õppekomplektis pööratakse tähelepanu kõikidele esimese 
kooliastme õppeainetele, suurema rõhuga keeleõpetusele, loodusõpetusele ja ini
meseõpetusele. Sari valmis õpetajate ja õpilaste koostöös. Autorite ja konsultantide 
kaasautoritena on tegevad olnud paarkümmend inimest, neist pea kõik õpetajad. Kõik 
„Tere, ...” õppekomplekti 12 osa on läbinud 2014. ja 2015. aastal värskenduskuuri, et õppi
mine ja õpetamine oleksid kooskõlas uuendatud riikliku õppekavaga, et tekstid ja pildid 
oleksid ajakohased.

Õppekomplekti teemaarendused on seotud ümbritseva eluga. Õpiku tegelased kohtu
vad inimestega meie ümber, väikeste ja suurtega, noorte ja vanadega, suurte ja väikeste 
peredega kortermajas või maalähedases kodus. 

Eraldi tähelepanu all on keelelised oskused ja õpioskused, et õpilased suudaksid fakte ja 
kogemusi mõista, korrastada, neile tähendust anda, neid mõtestada ning oma teadmisi 
ja arusaamu efektiivselt nii kõnes kui ka kirjas teisteni viia. Õppematerjalid aitavad eden
dada kriitilist ja loovmõtlemist, suunavad uut infot siduma juba olemasolevate tead
mistega, õpetavad sotsiaalsetes situatsioonides toetuma vastastikusele mõistmisele, et 
anda oma panus ühiste lahenduste leidmisse.

Õpikutestöövihikutes on tavapäraste õppetekstide ja illustratsioonide kõrval õppetöö 
mitmekesistamise võimalustele viitavaid tekste, õpilastööde näidetega toetatud tööju
hendeid, reflektsioonile suunavaid ülesandeid. Nii õppetekstid kui ka ülesanded juhivad 
suurendama õpilaste kõne osakaalu tunnis. Õpik aitab innustada õpihimu, et laps teaks/
tajuks millal kahelda, küsida, millal ja millist lisateavet ta vajab.

„Tere, …!“ õppekomplekti annab Maurus välja koostöös 
Sa Innove keelekümblusprogrammiga.
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 ÕPPEMATERJALIdE ÜLESEHITUSEST

Esimese kooliaasta teemad on seotud last ümbritseva koolikeskkonnaga. Teisel aastal laie
neb tegelaste suhtlusvõrgustik, teemaderingi lisandub kodukoha ja Eesti ainestik. Kolman
dal aastal avastatakse koos õpikutegelastega maailma ajas ja ruumis, Euroopas ja kauge
malgi. Teemade käsitlemise lõpus suunatakse õppija õpitut reflekteerima. 

Töövihikute ülesehitus on sisu ja mahu poolest seotud õpikute omaga. Mitmetüübilised 
harjutused ja ülesanded kinnistavad õpitut ning võimaldavad seda lõimida erinevate aine
valdkondade teadmiste ja oskustega. 

Töövihikute iseseisva töö lisalehtedele on koondatud õpitud teemade kokkuvõtted. 

ÕPIKUd
• Aabits. Tere, kool! 1. klass, 1. osa
• Tere, kool! 1. klass, 2. osa
• Tere, sõber! 2. klass, 1. osa
• Tere, sõber! 2. klass, 2. osa
• Tere, maailm! 3. klass, 1. osa
• Tere, maailm! 3. klass, 2. osa

TööVIHIKUd
• Tere, kool! 1. klass, 1. osa
• Tere, kool! 1. klass, 2. osa
• Tere, sõber! 2. klass, 1. osa
• Tere, sõber! 2. klass, 2. osa
• Tere, maailm! 3. klass, 1. osa
• Tere, maailm! 3. klass, 2. osa
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KUUPÄEV . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .  
MINA JA TEAVE

PEA MEELES!

Loetle oma sõpru: ......................
............., ........................

..........., ........................
...........,

ja  ......................
............. on minu sõbrad.

Loetle lemmiktegevusi: Iga päeva ma .......................
..............., ........................

.............. ja 

........................
............... .

Loetelus eraldatakse sõnad komadega.

4. Kirjuta lasteajakirja rubriigile „Otsin sõpra” kuulutus.

• Kirjuta oma nimi 

ja vanus.

• Loetle huvialad.

• Millist sõpra otsid?

• Kuidas ta sinuga 

ühendust saab?

5. Kirjuta üks naljajutt või naljakas luuletus. Illustreeri see.

6. Kirjuta luuletuse salm sõnadega.

........................
........................

........................
...........

........................
........................

........................
...........

........................
........................

........................
...........

........................
........................

........................
...........

........................
........................

........................
...........

........................
........................

........................
...........

........................
........................

........................
...........

........................
........................

........................
...........

........................
........................

........................
...........
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MaTEMaaTIka 
kUUlaMISÜlESaNDED I koolIaSTMElE
Sirje Piht, Monika Peterson

Töölehed õpilasele: klamberköide, kahevärviline, A4, 2016

CD helinditega

Helindid ja õpetajamaterjal: www.eõpik.ee/matemaatika/kuulamine 

Kuulamisülesanded matemaatikas on uudne lähenemine. Kuna mate
maatika õppimine on väga tihedalt seotud igapäevaelu olukordadega 
ja suurema osa infost saame ümbritsevast just auditiivselt, siis on oluline 
suunata õpilased matemaatika tunnis teadlikult kuulama. 

Kogumikus pakume õpetajatele ideid, kuidas matemaatikatunde huvi
tavamaks muuta. Esmakordselt oleme matemaatika õppimisel pööra
nud tähelepanu kuulamisele ja kuulamisülesannetele, mida käesolevas 
kogumikus on 20. Need ülesanded motiveerivad õpilasi vahelduslikult 
õppima, samas aitavad kaasa matemaatikapädevuse ja kuulamise kui 
ühe osaoskuse kujunemisele.

Ülesanded võimaldavad rakendada probleemõpet, on seostatud iga
päevaelu toimingute ning looduses toimuvaga, luues võimaluse lõimi
tud õppetegevuse läbiviimiseks. Iga kuulamisülesanne sisaldab õpeta
jamaterjali, kus on kirjas vajalik info koos soovitustega (kuulamiseelne, 
aegne ja järgne tegevus), täidetud töölehte, kuulamisteksti ja helindit. 

Tekstid on sisse lugenud näitlejad Ursula RataseppOja ja Sergo Vares.

Komplekti kuulub rebitavate töölehtedega raamat ja ligipääs ülesanne
te veebikeskkonnale. Kodulehel leidub ka juhendmaterjal õpetajale.

❶ Kuula ja märgi termomeetritele õhutemperatuurid. Termom� ter 

            1.                           

 
 

 
 

              2.                           

 
 

 
 

 
 

 
 

        3.                  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
                 4.

• Kuula lugu teist korda ja kontrolli vastuseid.

    KUULAMISÜLESANNE      7
Nimi ______________________________________
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 EESTI kEEl Ja kIRJaNDUS 
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EESTI kEElE õpIk 4. klaSSIlE
Anti Saar, Raina Tiidovee, Ene Riis, Raina Rääp, Maarja Valk

I osa: pehme köide, värviline, 210 x 250 mm, 168 lk, 2016
II osa: pehme köide, värviline, 210 x 250 mm, 240 lk, 2017

Autoritest

Anti Saar on eesti kirjanik ja tõlkija. Tema lasteraamat „Kuidas meil asjad 
käivad“ on pälvinud Aasta Rosina tiitli ja saanud Eesti Kultuurkapitali aasta-
preemia.

Raina Tiidovee, Ene Riis ja Raina Rääp on Kuressaare gümnaasiumi klas-
siõpetajad. Kolm õpetajat on koos algklasside õppematerjali „Loe ja mõista“ 
(Koolibri, 2010) autorid ning on nüüd üheskoos kirjutanud Mauruse 4. klassi 
eesti keele õpikud ja töövihikud.

Maarja Valk on Mauruse eesti keele ja kirjanduse toimetaja. Ta on tööta-
nud keeletoimetajana ja koolis eesti keele ja kirjanduse õpetajana. Maarja on 
ka Eesti keeletoimetajate liidu liige.

Ulla Saar on raamatute kunstnik ja disainer, alates 2013. aastast on ta il-
lustreerinud lasteraamatuid. Ulla on joonistanud 4. klassi õpikusse kelmikad 
pildid.

Jaan Rõõmus on õppinud Tallinna kunstiakadeemias graafilist disaini. 
Tema käe all valmivad detailitäpsed tindi- ja tušijoonistused. 

 ÕPIKUST

Eesti keele õpik 4. klassile pöörab pilgu klassitoas toimuvale. Selle õpiku 
läbiv teema on ühe kooli 4. klassi õpilased oma rõõmude, murede, suure
mate ja väiksemate arusaamatustega. Õpiku koostajate üks suuri eesmär
ke on olnud teha õpik, mida lapsel on tore ja isegi lõbus avastada. Õpiku 
suureks väärtuseks on nii Anti Saare vaimukad lood kui ka kunstnike Ulla 
Saare ja Jaan Rõõmuse koostöös valminud vembukad pildid. 

 ÕPIKU ÜLESEHITUSEST

•	 Igasse kuusse jääb üks õpikuteema.
•	 Iga kuuteema alguses on esitatud soovitus üheks paaris või rühma

tööks, mis toetavad lõimingut teiste ainevaldkondadega.
•	 Õpikuteemad on lõimitud loodusõpetuse töökavaga.
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EESTI kEElE TÖÖVIHIk 4. klaSSIlE
Anti Saar, Raina Tiidovee, Ene Riis, Raina Rääp, Maarja Valk

I osa: klamberköide, värviline, A4, 80 lk, 2017
II osa: klamberköide, värviline, A4, 80 lk, 2017

Õpikuga käib koos ka töövihik, mille paljud ülesanded on tugevalt 
seotud õpikutekstidega. Nende ülesannete juures on märge Õ: see 
tähendab, et ülesande lahendamiseks on vaja kasutada ka õpikut. 
Töövihiku ülesanded on metoodiliselt mitmekesised: leidub nii rist
sõnu, reebuseid, lugemispalade põhjal küsimustele vastamist, nupu
tamisülesandeid, üks kuulamisülesanne kui ka ortograafiaharjutusi.
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EESTI kEElE TÖÖRaaMaT 5. klaSSIlE
Kaja Männi, Reet Varik

I osa: pehme köide, värviline, A4, ilmub 2018
II osa: pehme köide, värviline, A4, ilmub 2018

Autoritest

Kaja Männi on Tallinna reaalkooli eesti keele tööraamatu üks kaasautoreid. Kaja 
õpetab eesti keelt ja kirjandust Jüri gümnaasiumis.

Reet Varik on eesti keele ja kirjanduse õpetaja ja Mauruse õpiku „Keel ja ühiskond“ 
üks kaasautoreid. Reet on töötanud Saaremaa ühisgümnaasiumis, Kadrioru Saksa 
gümnaasiumis ja TTÜ Kuressaare kolledžis. Reet on juhendanud hulgaliselt õpilasi 
uurimistööde tegemisel. Reet on ka emakeele seltsi liige.

 TööRAAMATUST

5. klassi eesti keele õpik ja töövihik ilmub seekord ühiste kaante vahel – valmi
mas on eesti keele tööraamat 5. klassile. Tööraamat on kahes osas. See koondab 
seitset suuremat eesti keele teemat: keelest üldiselt, häälikuõpetus ja õigekiri, 
sõnamoodustus, algustäheõigekiri, vormiõpetus, sõnavaraõpetus ja lauseõpe
tus. Ühtlasi on eesti keele teemade kõrval käsitletud tekstiõpetuse osa. Tööraa
matu ülesandeid koostades on arvestatud võimalikult eri tüüpi metoodikatega: 
selles on sõnavaraharjutusi, funktsionaalse lugemise ülesandeid, soovitusi nii 
arutlevate kui ka tarbetekstide koostamiseks, ülevaade lugemisstrateegiatest 
jms. Iga suurema teema juures on tutvustatud lähemalt mõnd Eesti maakonda 
ning selles piirkonnas elavaid ja tegutsevaid inimesi või asutusi, et pakkuda ära
tundmis ja avastamisrõõmu lastele üle Eesti. 

 TööRAAMATU ÜLESEHITUSEST

•	 Tööraamatus liigendub materjal seitsmeks suuremaks teemaks ja alatee
madeks.

•	 Iga eesti keele teema algab teooriaosaga, millele järgnevad eri tüüpi 
tööülesanded.

•	 Iga suurema teema lõpus on eraldi tekstiõpetuse blokk.
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pINTSU Ja TUTSIkU lUGEMIk. 
kIRJaNDUSõpIk 5. klaSSIlE
Aidi Vallik

Poolkõvad kaaned, värviline, ilmub 2018

Autorist

Aidi Vallik on lastekirjanik, kolumnist, toimetaja ja stsenarist. Tema teostest on kõi-
ge tuntum olnud Anni-raamatute sari, mille põhjal on valminud ka teatrietendus ja 
mängufilm. Aidi on töötanud eesti keele ja kirjanduse õpetajana Haapsalu Wiede-
manni gümnaasiumis ning on Eesti emakeeleõpetajate seltsi liige.

 ÕPIKUST

Pintsu ja Tutsiku lugemik on loodud eesmärgiga rääkida ilukirjanduse kaudu 
hoolimisest, pere ja lemmikloomade hoidmisest ja üldisemalt loodushoiust. Selle 
keskmes on 2008. ja 2009. aastal ilmunud kahest lasteraamatust tuttav perekond 
Maikelluke ja nende väikesed sõbrad – kass Pints ja koer Tutsik. Õpiku materjal 
jaguneb kaheksa teemaploki vahel. Igas teemas on ülevaade mõnest Eesti õppe
keskusest, õppekeskuse sisuga seonduvad ka lugemistekstid. Nii on lugemikus 
arvestatud võimalusega lõimida eri ainevaldkondi ja luua nende vahel seoseid 
ilukirjanduslike tekstidega. Õpikus on mõistete selgitusi, aga ka lugemiskontrol
liks või niisama lugemiseks sobivate raamatute tutvustusi. 

 ÕPIKU ÜLESEHITUSEST

Õpiku iga teemaplokk
•	 algab sissejuhatava looga;
•	 sisaldab luuletusi ja eri tüüpi lugemistekste;
•	 tutvustab ja kinnistab kirjandusega seotud mõisteid;
•	 kajastab üht õppekäiku mõnda muuseumi või õppekeskusesse;
•	 tutvustab üht lasteraamatut.
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Keelepuu tüvi kujutab teatud keelkonna algkeelt. Jämedamad oksad on keelkonnasisesed rühmad, mis võivad omakorda veelgi hargneda. Lehed on aga tänapäeva keeled. Sellisena võib näiteks kujutada uurali keelepuud (vt joonist 9).

August Schleicheri 
(1821–1868) portree 
aastast 1868, kunstnik 
Friedrich Kriehuber

Joonis 9. Uurali keele-
puu

Puu tüveks on eeldatav ühine algkeel, praegu-sel juhul uurali, jämedamad harud on soome- permi ja ugri keeleharud, mis omakorda hargnevad edasi, kuni elavate keelteni välja. Mõistagi ei joonistata tänapäeval keelepuud kuigi tihti pärispuu moodi ja lehtedega, vaid pigem skemaatiliste hargmikena (vt joonist 10).

UURALI ALGKEEL

ugri keeled

soome-ugri keeled

soome-volga 
keeled

permi keeled

saami keeled

mordva (ersa ja mokša), 
mari (niidu- ja mäemari)

läänemeresoome keeled (eesti, soome, liivi, karjala, vepsa, vadja, 
isuri, võru, setu)*

läänemeresoome-
saami keeled

udmurdi, permikomi, sürjakomi

ungari

handi

mansi

soome-permi 
keeled

Joonis 10. Uurali keelte puu skeemina* Sageli peetakse eraldi läänemeresoome keelteks ka aunusekarjala ehk livvi ja lüüdi keelt, kuid mõnikord ka Rootsis 

ametliku vähemuskeelena tunnustatud meä keelt ning Norras samuti ametliku vähemuskeelena tunnustatud kveeni keelt.

kEEl Ja ÜHISkoND
Anna Verschik, Anastassia Zabrodskaja, Reet Igav, Andra Kütt, 
Helin Kask

Kõva köide, värviline, 170 x 240 mm, 192 lk, 2017

Autoritest

Anna Verschik on keeleteadlane ja Tallinna ülikooli üldkeeleteaduse 
professor. Anna on õppinud Tartu ülikoolis ja Oxfordi heebrea ja juudi 
uuringute keskuses.

Anastassia Zabrodskaja on Tallinna ülikooli eesti keele kui teise keele 
professor ning Tartu ülikooli sotsiolingvistika vanemteadur. Ta on Eesti 
terminoloogiaühingu, Eesti rakenduslingvistika ühingu, emakeele seltsi 
ja Eesti lugemisühingu liige.

Reet Varik (Igav) on Tallinna reaalkooli eesti keele ja kirjanduse õpe-
taja. Reet on töötanud Saaremaa ühisgümnaasiumis, Kadrioru Saksa 
gümnaasiumis ja TTÜ Kuressaare kolledžis ning on ka emakeele seltsi 
liige. 

Helin Kask on Tallinna ülikooli lingvistika doktorant. Ta töötab ka 
keeletoimetajana, toimetades peamiselt õigustekste.

Andra Kütt on Tallinna ülikooli lingvistika doktorant, keeleilu erahu-
vikooli asutaja ja direktor.

 ÕPIKUST

Õpik selgitab keeleteaduse erinevaid tahke, aga 
rõhutab ühtlasi üksikasjalikult eesti keele struk
tuuri võrreldes teiste keeltega. Õpik on teoreeti
list laadi, kuid iga peatüki lõpus on ka ülesanded, 
mis aitavad omandatud materjali kinnistada ja 
teha materjaliga iseseisvat tööd. Samuti leidub 
rühmatöid, mille käigus saavad õpilased keele
teaduse teemade üle arutleda.

Õpikus on kirjeldatud eri teemasid mitmete 
keelte ja kultuuride kaudu. Ei ole piirdutud ai
nult kohustusliku mitmekultuurilisuse ja keel
suse peatükkidega, vaid õpikut läbib tervikuna 
maailma rahvaste keelte ja ühiskondade mitme
külgsus. Nii õpib õpilane ka teisi kultuure ja keeli 
tundma ning oskab leida nende vahel seoseid.

 ÕPIKU ÜLESEHITUSEST

•	 Õpikus on 16 põhiteemat, mis jagunevad 
väiksemateks alapeatükkideks.

•	 Iga peatüki lõpus on küsimuste ja ülesan
nete osa.

•	 Õpiku lõpus on aineregister.
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pRakTIlINE EESTI kEEl (e-õpik)
Põhiautor: Karin Kaljumägi

Praktiline eesti keel koondab kõiki kolme praktilise eesti keele kursust ja on loodud, 
arvestades tänapäevase ühiskonna vajadustega – eformaat võimaldab õpilasel 
hõlpsasti otsida ja leida vajalikku materjali ning õpitut kinnistada interaktiivsete tes
tide abil, koondab teemakohast visuaalset ja auditiivset materjali. Keskkonna loomi
sel on arvestatud sellega, et praktilises töös on nii õpetajal kui ka õpilasel vaja tööd 
toetavat teoreetilist tuge. Seetõttu leiab ekeskkonnast iga teemat avava teoreetilise 
käsitluse, peatüki lõpus aga arutlemist või iseseisvat tööd eeldavad kordamisküsi
mused ja testid, lisaks arvukalt viiteid teistele internetis leiduvatele teemakohastele 
materjalidele.

Kuivõrd paljud teemad läbivad kõiki kolme gümnaasiumikursust, on materjal 
ekeskkonnas struktureeritud nii kursuste kui ka osaoskusepõhiselt (suuline esi
nemine ja kuulamine, tekstiloome, lugemine). Teemade liigendus osaoskuste järgi 
võimaldab õpetajal kava paindlikumalt läbida, liigendus kursuste järgi aitab sa
mas õppekavas paremini järge pidada. Lisamaterjalide alla kuuluvad ortograafia 
kordamis teemad ja rollimängud, mille abil saab harjutada seda, kuidas läbi viia 
koosolekut, suhelda ametiasutusega jne.

Eõpiku kasutuselevõtu lihtsustamiseks on loodud kahest videost koosnev ju
hend. Esimeses videos tehakse sammsammult läbi kasutajaks registreerumine ja 
sisse logimine ning tutvutakse õpiku üldise struktuuriga. Teises videos vaadatakse 
õpiku postitustesse sisse ja katsetatakse keskkonna interaktiivseid võimalusi. 
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KORRAS KEEL, SOBIV STIIL, SELGE SÕNUM

Katrin Kern, Ilona Võik

Pehme köide, värviline, 170 x 240 mm, 132 lk, 2014

Õpik on mõeldud gümnaasiumikursusele „Teksti keel ja stiil” ning see katab 
ära ainekava põhilised punktid: keel suhtlemise vahendina, stiili elemendid 
ja funktsionaalstiilid, teadlik kirjutamine ja teadustekst. Raamat on koosta
tud gümnaasiumi riikliku õppekava alusel ja mõeldud eeskätt gümnaasiu
mile, kuid peaks huvitama kõiki, kes soovivad uurida elegantse ja arusaadava 
kirjutamise põhitõdesid ning nende rakendamist. Õpikust leiab huvitavaid 
ja ilmekaid näiteid suhtlussituatsiooni eripärast ja milliseid keelelisi valikuid 
nendest sõltuvalt teha. Õpiku lõpus on mõisteregister. Teoreetilist osa toe
tab rikkalik valik harjutusi ja loovülesandeid.

KEELEMEEL. EESTI KEELE KÄSIRAAMAT KEELEÕPPIJALE

Krista Mägi, Piibe Leiger, Tiiu Puik, Ivika Hein 

Kõva köide, mustvalge, 148 x 210 mm, 240 lk, 2012, täiendatud trükk 2017

„Keelemeel“ on käsiraamat igale keelekasutajale, kellel on vaja õigesti kõnel
da, kirjutada ja tekste koostada. See koosneb neljast suuremast teemavald
konnast: sõna, lause, tekst ja keeleabi, teemad jagunevad omakorda ala
peatükkideks. Õpiku lõpus on aineregister. Raamat on lihtne ja selge, aitab 
õppida ning õpitut meelde tuletada. „Keelemeel“ on oluline õppevahend nii 
põhikooli kui ka gümnaasiumiõpilasele, samuti saavad sellest raamatust abi 
eesti keele kursustel osalevad õppijad.

S Õ N A

93

Kokku- ja lahkukirjutamine
Sõnade kokkukirjutamisel on järgmised põhimõtted:

1)  semantiline e tähenduspõhimõte – kokkukirjutisel on sõna-

de lahkukirjutamisest erinev tähendus: lapsepõlv ja lapse põlv, 

noormees ja noor mees, kukepea ja kuke pea;

2)  vormipõhimõte – lühenenud tüvega või nimetavakujuline sõ-

na: kõrghoone, valgala, purskkaev, punanina;

3)  kontekstipõhimõte, mida kasutatakse teksti selguse pärast: 

väikeste laste tuba oli korras – sellel mehel on hea lastetuba, 

toimus koolisööklate ülevaatus – ülevaatuse võitis Männimetsa 

kooli söökla;4)  sageduspõhimõte – sagedasi sõnaühendeid kirjutatakse roh-

kem kokku kui harva esinevaid: tööleminek – kooliminek, koju-

tulek – poodi minek, turule minek, laevale tulek;

5)  traditsioonipõhimõte – varem kokkulepitud arvsõnade,  

tänavanimede, ne- ja line-lõpuliste omadussõnade kirjutamine;

6)  pikkuspõhimõte – liiga pikki sõnu ei kirjutata kokku: kesk-

konnakaitse teemaline, uisuspordi harrastaja.
Kahtluse korral on parem kirjutada sõnad lahku.

Nimisõna + nimisõna
Ainsuse nimetavas käändes või lühitüveline nimisõna kirjutatakse 

järgneva nimisõnaga kokku, nt aedkannike, põldhiir, jalgpall, alg-

kool.

1.11.

1.11.1.

1.
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kIRJaNDUS Ja ÜHISkoND
Jan Kaus

Poolkõva köide, värviline, 170 x 240 mm, 2017

Autorist

Jan Kaus on kirjanik, õppinud pedagoogikat ja filosoofiat. Ta on Eesti 
kirjanike liidu juhatuse liige, Tallinna rahvusvahelise kirjandusfestivali 
HeadRead üks eestvedajaid ning töötanud kultuurilehe Sirp toimeta
jana.

 ÕPIKUST

Õpiku „Kirjandus ja ühiskond“ eesmärk on mõtestada kirjanduse rolli 
ühiskonnas ja ühiskonna rolli kirjanduses; vaadelda erinevate ühiskon
navormide seoseid kirjasõnaga. Iga peatükk avab ühe arutlusteema, 
kutsudes lugejat kaasa mõtlema ja nägema kirjandust kogu tema mit
mekesisuses. 

„Kui väita, et „kirjandus on osa ühiskonnast“, siis ühelt poolt peab selline lause igati paika, aga teisalt ei ütle see 
suurt midagi, sest igasugune inimlik tegevus on osa ühiskonnast. Samas on enesestmõistetav, et kirjandus on üks 
sotsiaalse suhtluse huvitavamaid vorme. Huvitavaks muudab asja tõsiasi, et kirjandus lihtsalt ei lase sotsiaalsetel 
suhetel sõnades ilmneda, vaid võimaldab ühiskonna toimimist jälgida, analüüsida, aga ka luua üldistusi või näge-
musi, sõnastada teistlaadi perspektiive, kirjeldada võimalusi ja ohte. Kirjandus on selline ühiskondliku suhtlemise 
vorm, kus üksikisikul – raamatu autoril – on võimalus astuda ühiskonna piirialadele, et näha paremini sotsiaalset 
tervikut ning kirjeldada tavapärasest suurema täpsusega kogukonna ja sellesse kuuluva indiviidi vahelisi pingeid, 
millest algavadki kõikvõimalikud ühiskondlikud liikumised.“ 

Jan Kaus

 ÕPIKU ÜLESEHITUSEST

•	 Õpik koosneb 24 sisupeatükist.
•	 Iga peatüki lõpus on valik kirjanditeemasid, lugemiseks ja kuula

miseks mõeldud lisamaterjale ja teemaga seonduvaid küsimusi ja 
ülesandeid.

•	  Õpiku lõpus on mõisteregister.
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7. Kirjanik riigi varjust väljas

„Kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta“. Selle lause autor on 

eesti luule suurmees Juhan Liiv (1864–1913). Liivi elu ja tegevus 

jääb napilt maailmasõdade eelsesse aega, aga tema sõnad oman-

davad maailmasõdade ning nendega kaasnenud globaalsete 

muutuste kogemuses eriti olulise tähenduse. Nii ka Eestis. Pärast 

Eesti iseseisvumise taastamist 1991. aastal avanes kirjanikel või-

malus takistamatult analüüsida, mida lähimineviku aastad õieti 

tähendasid; küsida, mida tõid endaga kaasa okupatsioonid, sõda, 

küüditamised ja metsavendlus. Jaan Kross liikus oma uuema-

tes romaanides kaugemast ajaloost XX sajandi keskele ja asetas 

oma meelekindlad kangelased Eesti iseseisvumise kaotamiseni 

viinud sündmuste keskele. Kuid Viivi Luige alustatud mõtte-

tööd küsimusest, kuidas õieti mõjus okupatsioon üksikisikule 

ja kuidas pärast okupatsiooni toimunut mäletada, on jätkanud 

kõige keskendunumalt Ene Mihkelson (1944). Tema romaani 

„Ahasveeruse uni“ (2001) võib siiani pidada eelmise kümnen-

di üheks kõige olulisemaks eestikeelseks kirjatööks. Raamatu 

minategelane – autoriga samal aastal sündinud naine – püüab 

1990. aastate lõpul teada saada, mis juhtus tema isa ja emaga, 

kes pärast teist maailmasõda repressioonide hirmus metsa pa-

gesid, ning millistel asjaoludel õieti ta isa surma sai. Mihkelsoni 

romaan pole aga oluline mitte ennekõike metsavendluse teema 

käsitlemise pärast, vaid seetõttu, et ta kirjeldab detailselt, kui 

raske on tegelikult minevikku mäletada. Ja ometi, kes minevikku 

ei mäleta, elab tulevikuta. Kuid kuidas minevikku mäletada? 

Kuidas taastada seda, mis täpselt juhtus? Asi pole ainult amet-

like paberite ja üksikisikute tunnistuste erinevuses, vaid milleski 

laiemas. „On mõeldamatu, et sündmused saaksid siin kirjas olla 

nõnda, nagu nad kunagi toimusid. Sest ma ei tea, kuidas nad 

toimusid“, kirjutab Mihkelson. Sama palju kui „Ahasveeruse 

uni“ on raamat ajaloost, on see lugu sellest, mis ajalugu kannab 

ja tekitab – mälust. Mälu aga moonutab ja unustab – mõnikord 

rohkemgi, kui meeles peab. Tõde jääb kusagile ekslike mälestuste 

vahele ja minategelane liigub selle otsinguil nagu labürindis. 

Sestap mõjub „Ahasveeruse uni“ ka oleviku analüüsina – kui 

Stalini terrori ajal takistas inimesi hirm, siis hiljem, vabaduses, 

takistavad neid traumaatilise kogemuse mõju mälule, aga ka 

häbi või lihtne mugavus. Ütleb ju vanasõnagi, et „kes vana asja 

mäletab, sel silm peast välja“.

Juhan Liiv oli eesti kirja-

nik. Traagilise elusaatu-

sega autor on hinnatud 

eelkõige luuletajana. 

Peamiselt kirjutas Liiv 

isamaa- ja loodusluulet. 

Juhan Liivi portree. Nikolai 

Triik, 1909.

Ene Mihkelson, „Ahas-

veeruse uni“. Tuum, 2001.

Ene Mihkelson on eesti 

kirjanik, kes on hinna-

tud ühtaegu luuletaja ja 

prosaistina. Mihkelson 

tegeleb oma loomin-

gus Eesti lähiminevikku 

puudutavate filosoofiliste, 

poliitiliste ja psühholoogi-

liste küsimusega, samas 

andmata selles lugejatele 

üheseid vastuseid.
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MaaIlMakIRJaNDUS
Rein Raud

Poolkõva köide, värviline, 170 x 240 mm, 2017

Autorist
Rein Raud on Tallinna ülikooli kultuuriteooria professor, 
Helsingi ülikooli jaapani keele ja kultuuri professor. Ta on 
olnud Tallinna ülikooli ja Eesti humanitaarinstituudi rek-
tor. Rein Raud on kirjutanud romaane ja esseistikat. 

 ÕPIKUST

„Maailmakirjanduse” õpik sisaldab kogu ülevaate, mis 
on vajalik gümnaasiumi kohustusliku kursuse „Kirjan
dus antiigist 19. sajandini” läbimiseks, kuid annab lisaks 
Euroopa kirjandusele ka süvendatud sissevaate ida
maade kultuurilukku. 

Õpikus tutvustatakse kirjandusvoolude ajastuoma
seid eripärasid ja kirjanduslooliselt tähtsaid ühiskond
likke muutusi. Eesmärk on selgitada õpilasele kirjan
dusliku mõtte kujunemise seaduspärasusi ning panna 
mõtlema, kuidas 21. sajandil hinnata kirjanduslikku 
pärandit. 

Õpik toetub riiklikule õppekavale, kuid seal leidub ka 
õppekavaväliseid teemasid, et õpetajal oleks kirjandu
se tutvustamisel suurem valikuvabadus, kirjandushuvi
line õpilane leiaks aga endale põnevat lisalugemist. 

 ÕPIKU ÜLESEHITUSEST

•	 Õpikus on üks sissejuhatav ja 39 põhiteemat. 
•	 Iga peatüki lõpus on küsimused ja ülesanded.
•	 Õpiku lõpus on ajajoon ja mõisteregister.
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Ajapikku hakkasid aga Jaapani õukondlikus kultuuris maad võtma teistsu-

gused meeleolud. Tundlik aristokraatia kaotas tasapisi oma poliitilis
e võimu 

sõdalastele ehk samuraidele, kes ei leidnud enam põhjust rasket sõjalist tee-

nistust pidada ainult selleks, et Heiani ülikud saaksid elada oma peent elu. 

12. sajandi pikkade kodusõdade tulemusena läks võim riigis sõdalaste kätte, 

õukond aga hoidis seda enam kinni oma habrastest väärtustest, kuna midagi 

muud ei olnud neile ju jäänud. 13. sajandi alguses ilmunud „Uus vanema 

ja praeguse jaapani luule kogu“ oli järjekorras kaheksas ametlik luulean-

toloogia, kuid nagu tema pealkirigi näitab, üritas ta võistelda esimese ja seni 

kuulsaimaga. See tal ka õnnestus. Selles antoloogias jõuab klassikaline jaapani 

luule oma tippu, vormiline täiuslikkus väljendab nukraid ja pessimistlikke mee-

leolusid, nutikate võrdluste asemele on tulnud natuke saladuslik ja vihjeline 

stiil. E
daspidi jaapani klassikaline luule enam sellistesse kõrgustesse ei küün-

dinud, ehkki ametlikke antoloogiaid koostati järgnevategi aastasadade vältel 

veel paarkümmend.

Ent ka sõdalastel tekib peatselt oma kirjandus. Jaapanile tüüpiliselt heroi-

seerib see pigem kaotanud poolt, 12. sajandi kodusõdades hävitatud Taira 

suguvõsa – võib-olla sellepärast, et paljudest endistest Taira sõdalastest said 

pärast sõdade lõppu rändmungad, kes lugude jutustamise ja muusikaga 

külast külasse liikudes endale elatist teenisid. Nende jutustustest koosnebki 

selle aja tuntuim sõjateemaline raamat, „Lugu Taira suguvõsast“, mis näi-

tab kaotajaid tundlike ja üllastena, võitjaid aga pigem julmade kalkuleerijatena, 

kes sõjas võisid peale jääda, kuid inimestena allajäänute tasemeni ei küündi. Nii 

vaatab ka see raamat tegelikult nostalgiliselt tagasi minevikku ja tõstab teatud 

mõttes ikkagi õukondliku kultuuri väärtused sõdalaste maailma kohale, ehkki 

ka sõdalaste ustavus ja au on tähtsal kohal.
Küsimusi ja ülesandeid

1. Miks ja kuidas sündis teos „Ülestähendusi 

vanadest aegadest“?

2. Mis põhjustas luule kõrge positsiooni 

Jaapani õukonnas?

3. Millist Jaapani ajaloo perioodi peetakse 

kirjanduse kuldajastuks?

4. Milles seisneb jaapani ja hiina keele eri-

nev roll kuldajastu Jaapani ühiskonnas? 

Kuidas on see mõjutanud kirjandust?

5. Mis iseloomustab jaapani kirjanduse kul-

dajastut?

6. Kirjelda jaapani wak
a vormi ja sisu.

7. Millega on kirjanduslukku läinud Murasa-

ki Shikibu ja Sei Shōnagon?

8. Kuidas suhtuti samuraide loodud kirjan-

duses võitjatesse ja kaotajatesse? Mida 

sel moel väärtustati?

Lisamaterjale

Rein Raud, „Murasaki Shikibu – „Genji lugu“ 1000 aastat ilm
umisest“. Sirp, 27.11.2008.1

1
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MAAILM VEETILGAS 

Eva Lepik, Edward Kess

Pehme köide, värviline, 170 x 240 mm, 152 lk, 2014, täiendatud kordustrükk 
2015

„Maailm veetilgas“ on kohustusliku gümnaasiumikursuse „Kirjandusteose 
analüüs ja tõlgendamine“ õpik. Õpiku eesmärk on, et lapsed tajuksid luge
mist loomingulise tegevusena ja õpiksid teadvustama oma rolli lugemis
teksti kaasloojana.

20. SAJANDI KIRJANDUS 

Jan Kaus

Pehme köide, värviline, 170 x 240 mm, 176 lk, 2015

Õpiku eesmärk on anda valikuline ülevaade 20. sajandit mõjutanud ja ku
jundanud kirjanikest, tutvustades neid ja nende ajastut mõne kindla teose 
kaudu. Õpikus on peale põhiteksti viiteid lisamaterjalidele, lugemistekstid ja 
mõistesõnastik.

KIRJANDUS JA SELLE LIIGID

Märt Väljataga

Poolkõva köide, värviline, 170 x 240 mm, 164 lk, 2014

„Kirjandus ja selle liigid“ on kohustusliku gümnaasiumikursuse „Kirjanduse 
põhiliigid ja žanrid“ õpik. Õpiku eesmärk on tutvustada erinevaid kirjandus
žanre ja muid liigitusi, näidata, kuidas žanr mõjutab autori loometegevust ja 
seda, milliste ootustega lugeja teosele läheneb.

UUEM KIRJANDUS

Jan Kaus

Pehme köide, värviline, 170 x 240 mm, 192 lk, 2015

Õpiku eesmärk on anda valikuline ülevaade 21. sajandi kirjanduslikest suun
dumustest ja mõjukamatest kirjanikest, tutvustades kirjanikke ja nende 
ajastut mõne kindla teose kaudu. Õpikus on peale põhiteksti viiteid lisama
terjalidele, lugemistekstid ja mõistesõnastik.
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KIRJANDUS JA FILM (e-õpik)

Greta Varts

Gümnaasiumi kirjanduse valikkursuse „Kirjandus ja film“ eõppematerjal 
on valminud koostöös Tallinna ülikooli balti filmi, meedia, kunstide ja kom
munikatsiooni instituudiga. Õppematerjal annab põhiteadmised filmi ole
musest ja filmitegemise etappidest ja kursuse käigus on võimalik luua oma 
lühifilm. 

DRAAMA JA TEATER 

Anu Tonts

Poolkõva köide, värviline, 170 x 240 mm, 192 lk, 2016

Gümnaasiumi valikkursuse õpiku eesmärk on tutvustada noortele teatri
maailma erinevaid tahke ning õpetada neid nägema erinevate kunstiliikide 
koostööd lavastuse sünni juures.

MÜÜT JA KIRJANDUS 

Peeter Espak, Loone Ots

Poolkõva köide, värviline, 170 x 240 mm, 182 lk, 2015

Gümnaasiumi valikkursuse õpiku eesmärk on esitada lihtne müüdikäsitlus, 
toetada õpetajat müüdi ajaloo õpetamisel ja õpetada lugejat suhtuma krii
tiliselt meid ümbritseva elu mütologiseerimisse.

DRAAMARAAMAT

Ivika Hein

Pehme köide, värviline, 170 x 240 mm, 168 lk, 2014

 „draamaraamat“ on esimene eestikeelne draamaõpetuse käsiraamat. See 
sisaldab praktilisi nõuandeid alustavate draamagruppide töö kavandami
seks ja korraldamiseks ning rikkalikult abimaterjali, sh draamaharjutusi ja 
mänge.
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 SoTSIaalaINED

              

Ajaloo töövihik 7. klassile 
Keskaeg  

       

Ajaloo töövihik 7. klassile 
Keskaeg      
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PÄÄSUKESE LEND LÄBI AJALOO. EESTI AJALOO ÕPIK 5. KLASSILE 

Karolina Antons, Terje Hallik

Kõva köide, värviline, 185 x 235 mm, 120 lk, 2015

 ÕPIKUST

Karolina ja Terje leiavad, et ainekavas nimetatud teemasid tuleks käsitleda 
eelkõige Eesti ajaloo näitel. Eesti ajaloo teemade valikul ja avamisel soovi
vad autorid aidata õpilastel ehitada silda mineviku ja tänapäeva vahele – 
näidata, kuidas kauged minevikusündmused mõjutavad tänapäeva inime
se igapäevaelu, kombeid, arusaamu ja valikuid.

Õpik on kujundatud ja illustreeritud lähtuvalt Karolina ja Terje enda välja 
mõeldud ideest. Nii algab iga peatükk põneva fotoga, mis sobib hästi teema 
avamiseks – õpetajal on nende abil hea luua eelhäälestavaid ja arutlevaid 
küsimusi. Õpik on oma ülesehituselt lihtne, sarnanedes rohkem lugemiku
ga. Õpiku lõpust leiab veel ülevaatliku Eesti ajaloo ajajoone.

Полет ласточки сквозь века. УЧЕБНИК ПО ИСТОРИИ ЭСТОНИИ 

Kаролина Aнтонс, Tерье Xаллик
 

Viienda klassi Eesti ajaloo õpiku tõlkis vene keelde kogenud tõlkija Alla Laš
manova ning selle õpiku toimetaja oli Tartu Annelinna gümnaasiumi ajaloo 
ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Veronika Kim.

„Что бы полюбить историю в школе нужны: первое – хороший учитель, 
второе – интересный учебник. Надеюсь, что новый учебник станет 
таким интересным и надежным проводником по тропинкам истории 
нашей Родины для многих учеников.“

 Veronika Kim 

PÄÄSUKESE LEND LÄBI AJALOO. EESTI AJALOO TÖÖVIHIK 5. KLASSILE

Karolina Antons, Terje Hallik 

Pehme köide, kahevärviline, A4, 120 lk, 2015

 TööVIHIKUST

Viienda klassi ajaloo töövihik moodustab koos õpikuga ühtse terviku. Töö
vihik on samamoodi kronoloogilistemaatiline nagu õpikki, kus on aluseks 
võetud tähtsamad Eesti ajaloo sündmused. Töövihiku abil õpib laps täitma 
kontuurkaarti, töötama erinevate ajalooallikatega ning arutlema minevi
kusündmuste üle.

Töövihiku ülesanded sisaldavad silmaringi laiendavat lisainfot ning aita
vad õpilasel teema tagamaid sügavamalt mõista. Õpetaja saab erinevate 
küsimuste ja ülesannete vahel valida ja seeläbi hõlpsasti õppetööd diferent
seerida. Erinevaid ülesandetüüpe leiab rohkesti.
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KIVIAJAST VANAAJANI. AJALOOÕPIKUD 6. KLASSILE 

Sirje Pallo

I osa: pehme köide, värviline, 188 x 235 mm, 152 lk, 2015
II osa: pehme köide, värviline, 188 x 235 mm, 160 lk, 2015

 
 ÕPIKUTEST

Kuuenda klassi kaheosalise ajalooõpiku autori Sirje arvates tuleks ajalugu 
lastele õpetada nii, et seda oleks võimalik ka erinevate meeltega tunnetada. 
Nii leiab õpikust näiteks (õuna) muumia valmistamise õpetuse ja kiilkirjas 
matemaatikaülesande. Kuuenda klassi õpilased ei oska veel abstraheerida, 
seepärast tuleb olla konkreetne ja kirjeldada protsesse võimalikult täpselt. 
Näiteks ei pruugi tänapäeva laps teada, mis on ader, veel vähem teab ta, 
mida sellega teha tuleb. Kuuenda klassi õpilane peab õppima ka oma ar
vamust avaldama, seepärast on õpikus palju küsimusi püstitatud teemal 
„Mida arvad sina?“. Sellised küsimused võimaldavad õpetajal ja õpilasel har
jutada dialoogi – kumbki ei pea kartma eksimist, sest siin ei ole õigeid ja 
valesid vastuseid.

KIVIAJAST VANAAJANI. TÖÖVIHIKUD 6. KLASSILE

Katrin Martsik

I osa: pehme köide, kahevärviline, A4, 72 lk, 2015
II osa: pehme köide, kahevärviline, A4, 80 lk, 2015

 TööVIHIKUTEST

Töövihikuid koostades oli eesmärgiks luua materjal, mis võimaldab dife
rentseeritud õpet. Materjale ja ülesandeid on rohkem ning nende seast 
saab teha valikuid. On oluline, et 6. klassis arendataks õpilaste arutlusoskust 
ning neil tekiks huvi kaasa mõelda – et õpilased oskaksid luua silda minevi
kusündmuste ja tänapäeva vahele. Õpikus käsitletavad teemad ja kesksed 
mõisted kinnistatakse töövihikus konkreetsete ülesannete abil. Näiteks on 
heaks visuaalseks ülesandetüübiks faktikastid „Pean meeles!“, kuhu õpilased 
kirjutavad tähtsamad märksõnad ja aastaarvud. Väga olulisel kohal on töö
vihikus ka info leidmise ja selles orienteerumise oskuse kujundamine.
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KESKAEG. AJALOOÕPIKUD 7. KLASSILE

Kerttu Palginõmm, Madis Maasing

I osa: pehme köide, värviline, 188 x 235 mm, 192 lk, 2017
II osa: pehme köide, värviline, 188 x 235 mm, 176 lk, 2017 

 ÕPIKUTEST

Keskaja õpik ilmub kirjastus Mauruselt kaheosalisena. Esimene osa kesken
dub peamiselt Euroopa keskaja üldteemadele, teine osa võtab erilise tähele
panu alla Eesti ajaloo. Õpiku eripäraks on lähenemine keskaja maailmale Ees
ti materiaalse kultuuri ning kunsti kaudu. Näiteks nii Tartu, Pärnu, Viljandi kui 
ka Tallinna õpilased leiavad õpikust oma kodukohaga seotud keskaegseid 
mälestisi ja esemeid. Kohaliku kultuuri kaudu on võimalik teha suuremaid 
üldistusi toonase maailma ja kommete kohta. Läbivalt on kasutatud Eestis 
säilinud keskaegseid kunstiteoseid ja ehitisi, mis teevad õpikust omanäolise 
ja visuaalselt atraktiivse materjali. Samavõrra on peetud silmas empaatiavõi
me, tolerantsuse jt sotsiaalsete oskuste arendamist, tuues keskaja inimese 
mured ja rõõmud õpilastele lähemale.

„Materiaalset kultuuri vaadeldakse õpikus võimalikult laias kontekstis ühekorraga nii 
mikroskoobi kui ka teleskoobiga, nii lähedalt kui ka kaugelt. Seejuures on püütud järgida 
põhimõtet, et ülekaalukalt oleksid esindatud kohalikud esemed eestimaistes muuseu-
mides. Ühtlasi on pööratud tähelepanu muuseumidele mitmetes Eestimaa paikades, nii 
et erinevate maakondade lapsed tunneksid end puudutatuna esemete kaudu, mis on 
neile kättesaadavas kauguses.“ 

Kerttu Palginõmm

KESKAEG. TÖÖVIHIKUD 7. KLASSILE 

Piret Tänav, Triin Pukk

I osa: pehme köide, kahevärviline, A4, 96 lk, 2017
II osa: pehme köide, kahevärviline, A4, 72 lk, 2017

 TööVIHIKUTEST

Töövihikuid koostades oli eesmärgiks luua materjal, mis võimaldab diferent
seeritud õpet. Materjale ja ülesandeid on palju ning nende seast saab teha 
valikuid. Seitsmenda klassi ajaloo töövihikute kontseptsiooni keskpunktis on 
loovkirjutamine. See aitab laste fantaasial areneda. Nad lähevad ajastu sisse, 
võrdlevad, fantaseerivad, samastuvad ja leiavad erinevusi.

„Töövihik on rohkem kui ainult õpikut toetav materjal, see aitab õpilastel lähedalt tut-
vuda õpitava perioodiga. Õpilased saavad minna ajastusse sisse ning tajuda seda kõigi 
oma meeltega, samastuda, erineda ja võrrelda ennast inimestega, kes elasid keskajal. 
Töövihiku ülesannete eesmärk on arendada ja rakendada loovust ning fantaasiat, sest 
läbi nende õpivad lapsed nii ajastu detaile kui ka laiemaid kultuurilisi ja poliitilisi prot-
sesse.“ 

Triin Pukk

       

Ajaloo töövihik 7. klassile 
Keskaeg      

              

Ajaloo töövihik 7. klassile 
Keskaeg  
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UUSAEG. AJALOOÕPIKUD 8. KLASSILE

Lauri Kann, Anu Raudsepp, Vivian Siirman

I osa: pehme köide, värviline, 188 x 235 mm, 2017
II osa: pehme köide, värviline, 188 x 235 mm, ilmub 2018

Autoritest

Anu Raudsepp on Tartu ülikooli ajaloo didaktika dotsent, kes on töötanud ka 
ajalooõpetajana. Ühtlasi on ta korraldanud ajalooõpetajatele praktiliste ma-
terjalidega täiendkoolitusi, nt 2016. aastal viis ta läbi koolituse 5.–7. klassi aja-
looõpetamisest. Tema teadusliku uurimistöö põhivaldkond on Eesti ajalugu, 
rõhuasetusega haridus- ja kultuuriloole.

Lauri Kann on Tartu ülikooli ajaloodoktorant ning on aastaid töötanud Tartu 
Herbert Masingu koolis ajalooõpetajana. 2011. aastal sai Lauri ajaloo bakalau-
reusekraadi ning 2013. aastast on ta ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja eriala 
magister.

Vivian Siirman on ajaloodoktorant, kelle uurimistöö on keskendunud uusaja-
le. Vivian on õppinud nii Tartu ülikoolis kui ka Münsteri ülikoolis. Ta on töötanud 
Eesti vabaõhumuuseumis.

 ÕPIKUTEST

8. klassi ajaloo õpiku esimene osa käsitleb maailma uusajal aastail 1600–
1815, teine osa kajastab aastaid 1815–1918. Peatähelepanu on pööratud 
Euroopas toimunud sündmustele ja protsessidele, lisaks sellele kajastatak
se ka ajaloosündmusi Eestis. Õpikus on olulisel kohal sotsiaalajalugu. Eraldi 
peatükk on pühendatud näiteks rõivastusele ja moele. Lisaks on ka näiteks 
peatükk Eesti talupoja eluolust ja elupaigast ehk rehielamust.

UUSAEG. TÖÖVIHIKUD 8. KLASSILE

Triin Pukk, Piret Tänav

I osa: pehme köide, kahevärviline, A4, 2017
II osa: pehme köide, kahevärviline, A4, ilmub 2018

Autoritest

Piret Tänav on ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Miina Härma gümnaasiu-
mis. Ta on õpetanud nii põhikoolis, gümnaasiumis kui ka rahvusvahelises õppes 
ajalugu ja ühiskonnaõpetust. Piret on ka varem koostanud ja retsenseerinud õp-
pematerjale.

Triin Pukk on saanud magistrikraadi Tartu ülikoolis, põhierialaks oli tal kuns-
tiajalugu ning lisaerialaks üldajalugu. Ta on toimetanud ja koostanud õppema-
terjale üle seitsme aasta. 

 TööVIHIKUTEST

Töövihikuid koostades oli eesmärgiks luua mitmekülgsete ülesannetega ma
terjal, mis võimaldaks diferentseeritud õpet. Materjale ja ülesandeid on roh
kelt ning erineva tasemega. Sarnaselt 7. klassi töövihikutega on ka 8. klassi 
töövihikutes kõige suurem rõhk loovkirjutamisel. 

UUS!

UUS!
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EESTI AJALUGU GÜMNAASIUMILE

Lauri Vahtre, Mart Laar 

I osa: pehme köide, värviline, 170 x 250 mm, 208 lk, 2013, parandatud trükk 2015
II osa: pehme köide, värviline, 170 x 250 mm, 216 lk, 2014

 ÕPIKUTEST 

Kogenud õpikuautorite Mardi ja Lauri kirjutatud kaheosaline gümnaasiumi
õpik viib õppija ja õpetaja, aga miks mitte ka juba koolitee läbinu lihtsas ning 
selges keeles Eesti ajaloo radadele. Autorid käsitlevad Eesti ajalugu jutustu
sena, loobudes ülemäärasest faktikesksusest ning rõhutades ajaloosündmusi 
tinginud mõjutegureid. Seejuures tehakse kõrvalepõikeid ka Eestist välja.

EESTI AJALUGU GÜMNAASIUMILE (e-õpik)

Õppeteksti autorid on Mart Laar ja Lauri Vahtre ning õpikuid on retsenseeri
nud ja toimetanud oma ala eksperdid: Toomas Hiio, Sigrid Abiline, Tiiu Laan, 
Mirjam Puumeister ja Tarvo Siilaberg.

 E-ÕPIKUST 

Eesti ajaloo eõpik on Mauruse esimene eõppematerjal ja see koondab endas 
kahte gümnaasiumi ainekursust, mis käsitlevad Eesti ajalugu kuni 19. sajandi 
lõpuni. Materjal asub aadressil www.eõpik.ee/eestiajalugu ning on kättesaa
dav igal pool ja kõigis seadmetes. Vajalik on vaid internetiühenduse ja lehit
seja olemasolu. Materjalile pääsevad ligi kõik Eesti ajaloo huvilised, mitte vaid 
koolid.

„Seda võib käsitleda paberõpiku lisamaterjalina, kuid tegelikult on see mõel-
dud täiesti iseseisva õppematerjalina. Oleme e-keskkonna sisule esitanud sama-
sugused kriteeriumid nagu kõigile paberõpikutele.“ 

Tarvo Siilaberg

EESTI AJALOO TÖÖLEHED 

Sigrid Abiline 

Pehme köide, mustvalge, A4, 136 lk, 2015

Autorist 

Sigrid Abiline on ajaloo-, ühiskonnaõpetuse ja kunstiajaloo õpetaja Tallinna täis-
kasvanute gümnaasiumis. Sigridil on vanemõpetaja ametijärk ja andragoogi kut-
sekvalifikatsioon ning ta on osalenud mitmete õpikute ja õppematerjalide koos-
tamises.

 TööLEHTEdEST 

Töölehtede komplekt on mõeldud Mauruse Eesti ajaloo õpikute läbitööta
miseks (nii paber kui ka eõpiku). Töölehed on praktilised ja neid on mugav 
kasutada – lehed sobivad täitmiseks nii tunnis kui ka kodus iseseisva tööna. 
Töölehtede küsimused on koostatud ja sõnastatud lähtudes põhimõttest, et 
täidetud töölehtedest kujuneb õpilasele terviklik õppematerjal, nö õpimapp. 
Küsimuse tekstis on rõhutatud ja vajadusel üle korratud olulised faktid. Töö
lehtede küsimusi saab kasutada ka kontrolltöödes.
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ÜLDAJALUGU GÜMNAASIUMILE

Lauri Vahtre, Mart Laar 

Pehme köide, värviline, 170 x 250 mm, 264 lk, 2013, parandatud trükk 2014

 ÕPIKUST

Üldajaloo õpik on terviklik käsitlus inimkonna ajaloost alates esiajast kuni 
20. sajandi alguseni. Üldajaloo kursuse õppesisust lähtuvalt on aga pea
tähelepanu Euroopas toimunud sündmustel ja protsessidel. Sellise lähene
mise õigustuseks on tõsiasi, et just lääne kultuur osutus globaalseks integ
reerijaks – maakera maade, rahvaste ja kultuuride kokkupõimijaks nii heas 
kui ka halvas. Kogenud õpikuautorite Mardi ja Lauri gümnaasiumiõpik on 
kirjutatud kaasahaaravalt, lisaks faktiteadmistele esitatakse sissevaateid eri 
ajastute inimeste vaimuilma. Autorid juhivad tähelepanu ajalooliste prot
sesside ja sündmuste vahelistele seostele, mis aitavad ajalugu paremini 
mõista.

 ÕPIKU ÜLESEHITUSEST 

Õpiku ülesehitus on sarnane Eesti ajaloo õpikutega, sisaldades suunavaid 
ülesandeid iseseisvale uurimistööle. Ka siin algavad kõik peatükid eelhää
lestavate küsimustega, mis aitavad luua seoseid varem õpituga, lehekülge
de servadel on viited aime ja ilukirjandusele ning õpiku lõpus on nime
indeks ja mõistesõnastik.

ÜLDAJALOO LUGEMIK 

Lauri Vahtre, Mart Laar, Ardi Siilaberg 

Pehme köide, mustvalge, 210 x 250 mm, 232 lk, 2014

 LUGEMIKUST

Üldajaloo lugemik kuulub ühte komplekti Mauruse üldajaloo gümnaasiumi
õpikuga, kuid lugemikus pööratakse enam tähelepanu Euroopast väljapoo
le jäävale maailmale ja kultuuriloolisele arengule. Valitud tekstid kajastavad 
maailma ajaloo tähtsamaid käänukohti ning suuremate muudatuste ilmin
guid.

„Igal ajal on kõige taga inimene oma taotluste, igatsuste ja hirmudega. Õpikus on ta 
sageli statistiline, uppudes masside liikumisse, lugemikus individuaalsem. Mõlematpidi 
on teda vajalik näha.“ 

Lauri Vahtre
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LÄHIAJALUGU GÜMNAASIUMILE, I OSA

Toomas Hiio, Karin Lippus 

Pehme köide, värviline, 170 x 250 mm, 272 lk, 2016

 ÕPIKUST 

Ajaloo periodiseerimine on alati veidi meelevaldne ning seetõttu on tege
mist pelgalt abivahendiga, et mõista ajaloo kulgemist. Gümnaasiumi lähi
ajaloo kursustest esimesele vastav õpik piiritleb maailma ajaloo etappe läbi 
sõdade ja neid lõpetanud rahukonverentside – viimastel fikseeritakse teata
vasti sõja tulemusel tekkinud uued piirid ja määratletakse riikidevahelised 
suhted. Lähiajaloo esimese osa õpikus tuleb käsitlemisele kaks maailma
sõda. Esimene maailmasõda purustas senise maailmakorra, millest said kõik 
Euroopat 20. sajandil tabanud õudused alguse. Tunnustatud ajaloolase ja 
kogenud õpetaja koostöös sündinud õpik on äärmiselt põhjalik ja kaasa
haarav, kus lisaks faktiteadmistele esitatakse sissevaateid eri ajastute ini
meste maailma, nende ellu ja olustikku.

LÄHIAJALUGU GÜMNAASIUMILE, II OSA

Toomas Hiio

Pehme köide, värviline, 170 x 250 mm, ilmub 2018

Autorist

Toomas Hiio on ajaloolane ning tema peamised uurimisvaldkonnad on 20. sa-
jandi Eesti ja Eesti olukord teises maailmasõjas. Ta on Eesti üliõpilaste seltsi 
taasasutaja ja vilistlane. Praegu on Toomas Eesti sõjamuuseumi direktori ase-
täitja teadusalal.

 ÕPIKUST

Lähiajalugu II osa käsitleb Eesti ja maailma sündmusi 20. sajandil. See on 
üles ehitatud kronoloogilistemaatilisel printsiibil ning läheb edasi 20. sa
jandi teise poolega. Näiteks suunatakse õpilasi analüüsima ja hindama 
külma sõja tekkimise põhjusi ja kujunemist. Ka selles õpikus on palju üles
andeid kaartide ja allikate kohta ning asjakohaseid viiteid kirjandusele ja 
(dokumentaal)filmidele.

LÄHIAJALUGU GÜMNAASIUMILE, III OSA 

Lauri Vahtre, Mart Nutt 

Pehme köide, värviline, 170 x 250 mm, 216 lk, 2014

 ÕPIKUST 

Gümnaasiumi lähiajaloo kursustest viimasele vastav õpik annab ladusalt 
esitatud ülevaate 20. sajandi tähtsamatest arengutest ning murrangutest, 
eeskätt kultuurivaldkonnas. Õpikus käsitletakse muutusi eluolus, ideede ja 
ideoloogiate arengut, sõja ja rahu problemaatikat, inimõigusi ja inimsuse
vastaseid kuritegusid jpm. Õpikukirjutajate lai silmaring tuleb siinses õpikus 
kenasti välja, sest ajalugu on esitatud põnevates kontekstuaalsetes seostes 
ja avardab nõnda õppijagi silmaringi.
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ÜHISkoNNaõpETUS

ÜHISKONNAÕPETUSE ÕPIK 6. KLASSILE 

Madis Somelar 

Pehme köide, värviline, 188 x 235 mm, 108 lk, 2014, täiendatud ja parandatud 
trükk 2016

 ÕPIKUST 

Autori jaoks on oluline, et õpik toetaks õpilase kujunemist ettevõtlikuks, en
nast teostavaks, kaasinimesi arvestavaks, sotsiaalselt pädevaks ja toimetu
levaks ühiskonnaliikmeks. Seepärast on oluline juba 6. klassis teha lähemat 
tutvust Eesti kultuurikonteksti ja oma kogukonna jaoks oluliste institutsioo
nidega. Neid teemasid peavad toetama metoodiliselt mitmekesised küsi
mused ja ülesanded ning kaasaegsed illustratiivsed lisamaterjalid. Peatük
kide sisu toetavad küsimused on koostatud nii, et need kutsuksid õpilasi 
kaasa töötama. Nii mõnegi vastuse leidmiseks on vaja kasutada internetial
likaid, mis muudab küsimused veelgi huvitavamaks.

ÜHISKONNAÕPETUSE TÖÖVIHIK 6. KLASSILE 

Madis Somelar, Mirjam Puumeister 

Pehme köide, kahevärviline, A4, 88 lk, 2014, täiendatud ja parandatud trükk 
2016

 TööVIHIKUST 

Kuuendas klassis teevad õpilased teatavasti esimest korda tutvust ühiskon
naõpetuse kui õppeainega. Samas on see tihedalt seotud mitmete teiste 
õppeainetega, nagu ajaloo ja geograafiaga. Erinevate õppeainete lõimimist 
peavadki ühiskonnaõpetuse töövihiku autorid väga oluliseks. Kui õpikus 
käsitletakse kõige üldisemal kujul ühiskonna toimimist, siis töövihikus seos
tatakse ja kinnistatakse õpikus käsitletud keskseid mõisteid erinevate üles
annete abil. Töövihikust leiab erinevaid õpetamise ja õppimisvorme: rüh
matöö, mõistekaardi/ideekaardi koostamine, projektitöö, töö virtuaalsetes 
keskkondades, uuring, uurimus, õppekäigud jms.
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ÜHISKONNAÕPETUS GÜMNAASIUMILE

Tõnis Saarts, Liana Roosmaa, Maris Lauri, Heiko Pääbo, René Värk 

I osa: pehme köide, värviline, 170 x 250 mm, 224 lk, 2014
II osa: pehme köide, värviline, 170 x 250 mm, 232 lk, 2014

 ÕPIKUTEST 

Kaheosaline ühiskonnaõpetuse õpik katab mõlemad gümnaasiumi kohus
tuslikud kursused. Ka sisuliselt ülesehituselt järgib õpik ainekava teemajao
tust ning mahtu. Õpiku üks peamisi eesmärke on arendada õpilastes kriitilist 
mõtlemist ning tekitada huvi ühiskondlike ja poliitiliste protsesside vastu.

ÜHISKONNAÕPETUS GÜMNAASIUMILE (e-õpik) 

Õppeteksti autoriteks on Maris Lauri, Heiko Pääbo, René Värk, Tõnis Saarts 
ja Liana Roosmaa ning õpikuid on retsenseerinud ja toimetanud oma ala 
eksperdid: Raul Toomla, Viivi Rohtla, Made TorokoffEngelbrecht, Mare Oja, 
Mirjam Puumeister ja Tarvo Siilaberg.

 E-ÕPIKUST

Mauruse ühiskonnaõpetuse õpikud järgivad põhimõtet, et liikuda tuleb 
üldisemate teadmiste ja käsitluste pinnalt konkreetsemate näideteni ning 
siduda õppetekst igapäevaeluga. Sama põhimõtet järgib ka meie ekesk
kond, mis põhineb samade kursuste paberõpikutel. Materjal asub aadres
sil www.eõpik.ee/uhiskonnaopetus ning on kättesaadav igal pool ja kõigis 
seadmetes. Vajalik on vaid internetiühenduse ja lehitseja olemasolu.

„Maailm on mitmekesine, mis muudab sellest arusaamise keeruliseks. Väga lihtne on 
erinevusi hukka mõista, palju keerukam on neid mõista. See õpik pakub võimalust 
maailma mitmekesisusest ning nende põhjustest aru saada ning aktsepteerida neid nii, 
et kõigil oleks siin maailmas võimalik ennast teostada sellena, kes nad on.“ 

Heiko Pääbo



PEREKONNAÕPETUSE TÖÖRAAMAT GÜMNAASIUMILE 

Maret Ney 

Pehme köide, kahevärviline, A4, 72 lk, 2016

 TööRAAMATUST

Perekonnaõpetuse tööraamat esitab igas peatükis küsimusi, millele tihti 
puuduvad ühesed vastused, kuid mis annavad võimaluse arutleda, argu
menteerida ja mõtiskleda erinevate perekonda puudutavate aspektide üle. 
Tööraamatu keskseks eesmärgiks on arendada noortes oskust väärtustada 
iseend, oma lähedasi ja erinevaid inimestevahelisi suhteid. Õppematerjalis 
on rohkelt erineva suunitlusega küsimusi ja ülesandeid, mis toetavad nii in
dividuaal, rühma kui ka paaristööd ning IKTvahendite kasutamist.

 
 TööRAAMATU ÜLESEHITUSEST

Perekonnaõpetus on gümnaasiumi üks huvitavamaid kursuseid, sest selle 
sisuks on inimene ise, aga mitte ainult. Perekonna mõiste ja selle erinevate 
tahkude avamisega tegeleb tööraamatu esimene osa, järgnevad osad hak
kavad selle sisu aina enam mõtestama. Kuigi teine osa selle kursuse nimest 
on „õpetus”, siis otseselt õpetamisega see materjal ei tegele. Pigem toimub 
õppimine erinevate ülesannete, diskussioonide ning kohati võibolla isegi 
vaidluste käigus. Tööraamatus on 24 peatükki ning need jagunevad neljaks 
osaks, iga osa lõpus on ka kokkuvõte. 1. osa: kes otsustab, mis on perekond 
– ajalugu, seadused või iga inimene ise? 2. osa: mis on seksuaalsus? 3. osa: 
kuidas küll lapsevanemaks olemine käib? 4. osa: varia.

„Ajalugu tunneb erinevaid kooselu- ja sellest lähtuvaid ühiskonnavorme. Üleminekud 
ühelt vormilt teisele pole olnud kiired ega järsud ning tänapäeval võib kohata nii arhai-
listeks kui ka moodsateks peetavaid kooseluvorme.“ 

Väljavõte tööraamatust
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kUNSTIaJalUGU GÜMNaaSIUMIlE
Heie Marie Treier, Sigrid Abiline

I osa: kõva köide, värviline, 2017
II osa: kõva köide, värviline, ilmub 2018

Autoritest

Heie Marie Treier on kunstiajaloolane, kellel on kunstiteaduse doktorikraad 
Eesti kunstiakadeemiast. Heie Marie töötab Tallinna ülikooli Balti filmi, meedia, 
kunstide ja kommunikatsiooni instituudis. Ta peab oluliseks kunsti vahenda-
mist erinevatele sihtgruppidele – Heie Marie tegutseb ka kunstikriitikuna ning 
on välja andnud erialast ajakirja.

Sigrid Abiline on pikaajalise töökogemusega ajaloo-, ühiskonnaõpetuse ja 
kunstiajaloo õpetaja. Sigridil on kunstiteaduse magistrikraad Eesti kunstiaka-
deemiast ning ta on töötanud erinevat tüüpi koolides. Praegu töötab Sigrid 
õpetajana Tallinna täiskasvanute gümnaasiumis.

 ÕPIKUTEST 

Gümnaasiumi kunstiajaloo esimese kursuse õpiku „Kunstiajalugu esiajast realismini“ abil saavad 
noored teha põneva ringkäigu kunstiajaloo radadel alates esiaja kunstist kuni realismini. Iga õpikus 
toodud illustratsiooni kohta on lisaks põhiinfole (nimetus, autor, aeg) ka teavet, miks see tehti või 
miks on teos oluline, mida seal lähemalt vaadata (nii sisu kui ka kunstiline külg), millist rolli on see 
teos mänginud omal ajal või hiljem, jne. Teadlikult on loobutud kunstnike teiste tähtsate tööde 
nimekirjadest juhul, kui neist õpikus rohkem juttu ei ole. Õpikus toodud materjal seostub ka teiste 
õppeainetega – eeskätt ajalooga, aga ka ühiskonnaõpetuse, kirjanduse ja muusikaajalooga, samu
ti valikainetega, nagu filosoofia ajalugu, religioonilugu ja kultuurilugu. Õpiku iga peatüki lõpus on 
rubriik „Mõtle!“, mis kutsub arutlema erinevate kunstiteoste vaheliste seoste ja paralleelide üle. Tei
se kursuse õpik „Kunst ja visuaalkultuur 20. ja 21. sajandil“ kajastab kunsti alates 19. sajandi lõpust 
kuni nüüdiskunstini.

„Teadlikult on pööratud suurt tähelepanu Eesti kunstile. Kui kool ei õpeta Eesti lapsi Eesti kunsti tundma ja 
väärtustama, ei tee seda ka keegi teine.“ 

Sigrid Abiline

UUS!



 MaTEMaaTIka
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MATEMAATIKA ÕPIK 4. KLASSILE

Jānis Mencis (sen) ja Jānis Mencis (jun)

Pehme köide, värviline, 170 x 240 mm, 240 lk, 2016

MATEMAATIKA TÖÖVIHIK 4. KLASSILE

Jānis Mencis (sen) ja Jānis Mencis (jun)

I osa: pehme köide, mustvalge, 170 x 240 mm, 56 lk, 2016
II osa: pehme köide, mustvalge, 170 x 240 mm, 56 lk, 2016

Autoritest

Jānis Mencis (sen) on legendaarne Läti matemaatik, kauaaegne Liepaja peda-
googilise akadeemia õppejõud ning valdava osa Läti koolides kasutusel olevate 
matemaatika õppematerjalide autor.

Jānis Mencis (jun) on samuti Läti matemaatik ning õpetaja, kes jätkab oma 
isa elutööd Lätis nii asendamatute õppematerjalide täiendamisel ja ajakohas-
tamisel.

 ÕPIKU ÜLESEHITUSEST

See matemaatikaõpik on heas mõttes vanakooli raudvara. Kogu neljanda 
klassi materjal on jaotatud kolmeks suuremaks osaks, mis omakorda jagu
nevad peatükkideks: 
•	 arvud ja matemaatilised tehted; 
•	 arvutamine; 
•	 arvud ja mõõdud; 
•	 kirjalik liitmine ja lahutamine; 
•	 kirjalik korrutamine ja jagamine ühekohalise arvuga; 
•	 osamäär ja osa; 
•	 arvud ja tehted; 
•	 kirjalik liitmine ja lahutamine (suuremate arvudega); 
•	 korrutamine; 
•	 jagamine.

Iga teema lõpus on lühike kordamisosa, kus erineva sisu ja raskusega ülesan
nete lahendamine aitab õpilasel kontrollida oma teadmisi, jõuda selgusele 
oma võimetes ja valmistuda kontrolltööks. Õpilastel on võimalus ise koos
tada teemakohaseid ülesandeid, seda nii individuaalselt kui ka paaris või 
grupitööna. Uurimisülesannete lahendamine eeldab erinevate teabeallikate 
kasutamist. Olulist raudvara korratakse kogu õpiku jooksul. Eraldi tähelepa
nu pööratakse peast arvutamisele, aga ka ülesande lahendusplaani koos
tamisele ning lahenduskäigu korrektsele vormistamisele. Nii teooria kui ka 
ülesanded rõhutavad materjali esitamist erinevatel viisidel ning suunavad 
õpilasi ülesandele erinevaid lahendusteid otsima ja oma mõttekäike põh
jendama.
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MATEMAATIKA TÖÖVIHIK 5. KLASSILE

Allar Veelmaa 

Pehme köide, värviline, A4, 140 lk, ilmub kevadel 2018

Autorist

„Kui ülesanne tundub olevat väga lihtne, siis sageli lahendatakse see valesti.”
Allar Veelmaa

Allar Veelmaa on Loo kooli matemaatikaõpetaja ja matemaatika populariseeri-
ja. Ta on pikaajalise kogemusega ja hinnatud õppematerjalide autor ning mate-
maatikaõpetajate koolitaja. Allari tegemistest saab täpsemat infot tema kodu-
leheküljelt http://www.allarveelmaa.ee

5. klassi töövihiku ülesandeid ja harjutusi valides on lähtutud sellest, et tege
vust jaguks igale õpilasele – nii sellele, kellele matemaatika valmistab raskusi, 
kui ka sellele, kellel neid probleeme ei esine. Töövihik on mõeldud eelkõige 
õpioskuste lihvimiseks, seetõttu ei sisalda see nuputamis ega olümpiaadi
ülesandeid. Suurt tähelepanu on pööratud korrektse lahenduskäigu vor
mistamisele. Selleks on töövihikus ära toodud käsikirjalisi näidislahendusi. 
Tekstülesannete koostamisel on lähtutud õpilase east ja paljud ülesanded on 
seotud tema kodukandiga. Suurt tähelepanu on pööratud sellistele teema
dele, nagu aja ja raha kasutamine, säästlik suhtumine ümbritsevasse kesk
konda jms. Peaaegu kõigile ülesannetele on lisatud vastused, et töö tulemust 
kohe kontrollida.

MATEMAATIKA TÖÖVIHIK 6. KLASSILE

Allar Veelmaa 

Pehme köide, värviline, A4, 140 lk, ilmub talvel 2018

6. klassi töövihikus on rõhk harjutustel, sest arvutamine nii täisarvudega kui 
ka harilike ja kümnendmurdudega peab kuuendas klassis selgeks saama. 
Tekstülesandeid koostades on jälgitud, et need oleksid elulised ja hõlmak
sid valdkondi, milles 6. klassi õpilasel tuleb orienteeruda (raha mõistlik ka
sutamine, säästlik suhtumine keskkonda, Eesti linnad ja vallad jms). Töövihik 
on mõeldud eelkõige õpioskuste lihvimiseks, seetõttu ei sisalda see nupu
tamis ega olümpiaadiülesandeid. Suurt tähelepanu on pööratud korrektse 
lahenduskäigu vormistamisele. Selleks on töövihikus ära toodud käsikirjalisi 
näidislahendusi. Töövihikus on ka hulgaliselt joonestamis ja mõõtmisülesan
deid ning saadud tulemuste põhjal küsimustele vastamist. Peaaegu kõigile 
ülesannetele on lisatud vastused, et töö tulemust kohe kontrollida.

Töövihikute sisekaanelt leiate valemite raudvara.

UUS!

UUS!
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MATEMAATIKA TÖÖVIHIK 7. KLASSILE

Allar Veelmaa 

Pehme köide, värviline, A4, 132 lk, 2016

Töövihik vastab riiklikule õppekavale ning sellesse ei ole lisatud õppekava
väliseid teemasid. Lisaks lihtsatele teemakesksetele harjutusülesannetele 
leidub ka ülesandeid, mille lahendamiseks on vaja meenutada varemõpitut, 
ning kompleksülesanded, kus antud andmete abil tuleb vastata mitmetele 
küsimustele. 

Töövihik on mõeldud kasutamiseks koos kõigi käibivate matemaatikaõpi
kutega.

MATEMAATIKA TÖÖVIHIK 8. KLASSILE

Allar Veelmaa 

Pehme köide, värviline, A4, 110 lk, 2016

Töövihik vastab riiklikule õppekavale ning sellesse ei ole lisatud õppekava
väliseid teemasid. Lisaks lihtsatele teemakesksetele harjutusülesannetele 
leidub ka ülesandeid, mille lahendamiseks on vaja meenutada varemõpitut, 
ning kompleksülesanded, kus antud andmete abil tuleb vastata mitmetele 
küsimustele. 

Töövihik on mõeldud kasutamiseks koos kõigi käibivate matemaatikaõpi
kutega.

MATEMAATIKA TÖÖVIHIK 9. KLASSILE

Allar Veelmaa 

Pehme köide, värviline, A4, 140 lk, 2017

9. klassi töövihiku ülesandeid valides on lähtutud sellest, et oleks piisavalt 
materjali põhioskuste omandamiseks ning harjutusi nende oskuste raken
damiseks. Suurt tähelepanu on pööratud korrektse lahenduskäigu vor
mistamisele. Selleks on töövihikus ära toodud käsikirjalisi näidislahendusi. 
Töövihikus on üsna palju kompleksülesandeid, mille lahendamiseks on vaja 
teada varem õpitud seoseid ja valemeid. Töövihiku lõpust leiab kaks põhi
kooli eksamitöö näidisvarianti.

Peaaegu kõigile ülesannetele on lisatud vastused, et töö tulemust kohe 
kontrollida.

Töövihiku sisekaanel on olemas 9. klassi valemite raudvara.

Töövihiku juurde kuuluvad õppevideod, mida saab vaadata Mauruse 
kodu lehelt ja Allar Veelmaa kodulehelt www.allarveelmaa.ee

UUS!
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lISaMaTERJalID

MATEMAATIKA TÖÖVIHIK. KORDAMISÜLESANDEID 6. KLASSI TASEMETÖÖKS 

Allar Veelmaa

Pehme köide, värviline, A4, 96 lk, 2015, parandatud ja täiendatud trükk 2017

Matemaatika töövihik on mõeldud 6. klassi õpilastele individuaalseks kasu
tamiseks, võimaldamaks süstemaatilist ja temaatilist kordamist õppeaasta 
lõpus toimuvaks tasemetööks. Töövihiku koostamisel on arvestatud kehtiva 
riikliku õppekavaga ja selles fikseeritud kohustuslike õpitulemustega ning 
lähtutud on ka varasemate aastate tasemetööde loogikast.

MATEMAATIKA TÖÖRAAMAT PÕHIKOOLI LÕPETAJALE

Allar Veelmaa

Pehme köide, värviline, A4, 136 lk, 2014, parandatud ja täiendatud trükk 2016 
(sisaldab viimaste aastate põhikooli lõpueksamite ülesandeid koos vastustega)

Tööraamatut on soovitatav täita õpiku abil 8. ja 9. klassis. Sellest tööraama
tust on võimalik leida vajalikke valemeid, ülesannete näidislahendusi ning 
ülesandeid iseseisvaks lahendamiseks. Palume vabandust mõnede trükki 
lipsanud puudulike eksamiülesannete pärast. Vigade parandus on Mauruse 
kodulehel tööraamatu tutvustuse juures: http://kirjastusmaurus.ee/oppe
materjalid/matemaatikatooraamatpohikoolilopetajale/

MATEMAATIKA TÖÖRAAMAT GÜMNAASIUMI LÕPETAJALE

Allar Veelmaa

I osa: pehme köide, värviline, A4, 140 lk, 2014, parandatud ja täiendatud trükk 
2016. Sisaldab viimaste aastate riigieksami ülesandeid koos vastustega.
II osa: pehme köide, värviline, A4, 148 lk, 2015

Matemaatika tööraamat gümnaasiumi lõpetajale on koostatud silmas pidades 
riikliku õppekava laia matemaatika kursuste nimistut. Tööraamat on kaheosa
line ja mõeldud õpiku abil täitmiseks kogu gümnaasiumi jooksul. I osa on ette 
nähtud 10. klassi õpilastele ning II osa 11. ja 12. klassi õpilastele. Gümnaasiumi 
lõpuklassis, kui õpilasel pole enam kasutada 10. ega 11. klassi õpikuid, saab ek
samiks korrata just nende eelnevalt täidetud tööraamatute abil. Tööraamatu 
esimese osa parandatud ja täiendatud trüki lõpus on gümnaasiumi lõpueksa
mi näidisvariandid koos vastustega.

Töövihiku juurde kuuluvad õppevideod, mida saab vaadata Mauruse 
kodu lehelt ja Allar Veelmaa kodulehelt www.allarveelmaa.ee
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kÄSIRaaMaTUD

VÄIKE ALGEBRARAAMAT

Regina Reinup

Pehme köide, värviline, 140 x 209 mm, 64 lk, ilmub kevadel 2018 

Autorist

Regina Reinup on kogenud matemaatikaõpetaja, kelle õpingud Tallinna ülikoo-
lis on keskendunud matemaatika didaktikale. Regina on kirjastuse Maurus ma-
temaatika õppematerjalide toimetaja.

Algebra on matemaatika osa, mis aritmeetika reegleid üldistades uurib 
tehteid ja nende omadusi. Tegelikult kasutame me algebrat pidevalt oma 
igapäevaelus ise sellele mõtlemata. Mitu päeva on jäänud järgmise näda
la lõpuni või puhkuseni? Kui palju bensiini tuleb tankida, et sõita suvilasse? 
Mitu karpi keraamilisi plaate tuleks osta, et plaatida ära vannitoa seinad? Igal 
pool, kus on tegemist mingite seoste loomise või valemite kasutamisega, on 
tegemist algebraga. Kui aga koolimatemaatikas lisanduvad arvudele tähed, 
on see pisut ootamatu ja võib mõnikord õpilastele ka raskusi valmistada. 
Raamatu lehekülgedel püüamegi koos aru saada, mille poolest tehted täh
tedega erinevad tehetest arvudega, milles on sarnasused ja miks on tähed 
mõnikord paremadki kui arvud. Raamat on mõeldud lisamaterjaliks eelkõige 
põhikooli õpilastele, aga ka laiemale lugejaskonnale, kes tahab algebraga 
taastutvust teha.

VÄIKE PROTSENDIRAAMAT

Regina Reinup

Pehme köide, värviline, 140 x 209 mm, 88 lk, 2014

Protsendid on üks esimesi raskemaid teemasid põhikooli matemaatikas. 
Nendega näevad vaeva paljud õpilased. Raamat on kirjutatud lihtsas keeles, 
arvestades sihtgrupina põhikooli õpilasi. Põhjalikult ja pildimaterjali abil ava
takse protsenditeema kolm keskset mõistet – tervik, osa ja protsendimäär. 
Näidete abil õpitakse lahendama ülesandeid. 

Raamat on mõeldud täiendavaks õppematerjaliks põhikooli õpilastele ja 
käsiraamatuks laiemale lugejaskonnale.

VÄIKE FUNKTSIOONIRAAMAT

Regina Reinup

Pehme köide, värviline, 140 x 209 mm, 64 lk, 2016

Funktsioonide teema on üks kesksemaid teemasid matemaatikas ning sel
lega tutvumist alustatakse just põhikoolis. Funktsioon on mingi eeskiri või 
reegel, mis laiemas mõttes määrab kindlaks põhjuse ja tagajärje seose. Või 
teisisõnu – määrab kindlaks, milline on väljund iga konkreetse sisendi puhul. 
Raamat on mõeldud täiendavaks õppematerjaliks põhikooli õpilastele ja kä
siraamatuks laiemale lugejaskonnale.

UUS!
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 loodusained

Jaan Paaver, Erkki Tempel

FÜÜSIKA  
9.KLASSILE

Soojusõpetus, tuumaenergia

FÜÜSIKA  
9.KLASSILE

Erkki Tempel

FÜÜSIKA TÖÖVIHIK  
8.KLASSILE

Valgusõpetus ja mehaanika

FÜÜSIKA TÖÖVIHIK 
8.KLASSILE
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LOODUSÕPETUSE TÖÖRAAMAT 4. KLASSILE

Merike Kilk, Ülle Liiber, Urve Jõgi, Erkki Soikka, Helina Reino, 
Vaike Rootsmaa

Pehme köide, värviline, A4, 124 lk, 2017

4. klassi loodusõpetuse tööraamat käsitleb ainekava järgides nelja suurt tee
mat: maailmaruum, planeet Maa, elu maal ja inimene. 

Tegemist on uurimusliku ja avastusõpet toetava ülesannetekogumikuga. 
Selle peatükid sisaldavad ainekava teemade teoreetilist raudvara (sh kaar
did, skeemid ja tabelid), millele järgnevad erinevat tüüpi ülesanded. Lisaks 
on tööraamatus mitmed lihtsate vahenditega sooritatavad praktilised tööd, 
kus on vaja katseid kirjeldada, tulemusi mõõta, esitada järeldusi, leida prak
tilisi seoseid jne. 

Tööraamat sisaldab hulgaliselt viiteid lisamaterjalidele, et huvilised 
saaksid käsitletavaid teemasid edasi uurida. Viited avanevad tööraamatus 
QRkoodi abil ning on eraldi välja toodud ka Mauruse koduleheküljel õppe
materjali tutvustuse juures. 

Tööraamat on täiesti piisav õppematerjal 4. klassi loodusõpetuse aineka
va läbimiseks.

LOODUSÕPETUSE TÖÖRAAMAT 5. KLASSILE

Pehme köide, värviline, A4, ilmub 2018. aasta lõpuks

2018. aasta augustis ilmub samalt autorite kollektiivilt ja samadest põhimõ
tetest lähtuv tööraamat ka 5. klassile. Vastavalt ainekavale käsitleb see viit 
põhiteemat:
•	 jõgi ja järv. Vesi elukeskkonnana;
•	 vesi kui aine ja selle omadused;
•	 asula elukeskkonnana;
•	 pinnavormid ja pinnamood;
•	 soo elukeskkonnana.
Sarnaselt 4. klassi loodusõpetuse tööraamatuga on ka see tööraamat 

täiesti piisav õppematerjal kogu 5. klassi loodusõpetuse ainekava läbimi
seks.

Autoritest

Ülle Liiber on Tartu ülikooli geograafia osakonna lektor ja mitmete geograafia 
õppematerjalide autor.

Merike Kilk on Tartu hansa kooli bioloogiaõpetaja ja bioloogia õppemater-
jalide autor.

Vaike Rootsmaa on Rannu kooli loodusõpetuse ja geograafiaõpetaja, Tartu 
Jaan Poska gümnaasiumi geograafiaõpetaja ning geograafia õppematerjalide 
autor.

Urve Jõgi on Kilingi-Nõmme gümnaasiumi bioloogiaõpetaja, keda vabariigi 
president on tunnustanud riikliku teenetemärgiga.

Erkki Tempel on Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumi füüsikaõpetaja 
ning mitme Mauruse füüsikaõpiku autor. 

Stefi Tomp on Tartu hansa kooli klassiõpetaja.

UUS!
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looDUSõpETUSE TÖÖRaaMaT 7. klaSSIlE
Riina Murulaid, Evi Piirsalu, Katrin Vaino, Piret Vacht

Pehme köide, värviline, A4, 152 lk, 2016

Mauruse ja Eesti füüsika seltsi koostöös valminud tööraamat on ai
nus 7. klassi loodusõpetuse õppematerjal, mis arvestab 2015. aas
tal tehtud riikliku ainekava muudatusi. Olulisim neist on, et õpitavat 
seostatakse läbivalt ümbritseva eluga ning loodusteadusi käsitletak
se ühtse tervikuna, näidates õpilastele füüsika, keemia, bioloogia 
ja geograafiateadmiste ning loodusteaduste ja tehnoloogia vahelisi 
seoseid.

 TööRAAMATU ÜLESEHITUSEST

Tööraamatu sisu koosneb neljast 7. klassi ainekava järgivast peatü
kist:
•	 inimene uurib loodust;
•	 ainete ja kehade mitmekesisus;
•	 loodusnähtused I;
•	 loodusnähtused II (elus ja eluta looduse seosed).
Tööraamatus on pööratud palju tähelepanu ainekavas ette näh

tud uurimuslikule lähenemisele ning seetõttu sisaldab teos hulga
liselt lihtsate vahenditega läbi viidavaid praktilisi töid. Selle kõige 
raames pööratakse põhjalikult tähelepanu uurimistöö erinevate 
etappide korrektsele läbiviimisele: 
•	 uurimisküsimuse ehk hüpoteesi püstitamine;
•	 uurimistöö planeerimine;
•	 andmete kogumine;
•	 andmete usaldusväärsuse hindamine;
•	 järelduste tegemine.
Tööraamat on igati piisav õppematerjal terve 7. klassi loodusõpe

tuse ainekava läbimiseks.

Autoritest

Riina Murulaid on Miina Härma gümnaasiumi füüsikaõpetaja ja Ees-
ti füüsika seltsi füüsikaõpetajate osakonna juhatuse liige, kes on osa-
lenud nii praeguse põhikooli kui ka gümnaasiumi füüsika ainekava 
töörühmas.

Evi Piirsalu on Nõo põhikooli bioloogia, keemia- ja füüsikaõpetaja, 
kes on osalenud loodusõpetuse riikliku ainekava töörühmas. Evi on 
„Eestimaa õpib ja tänab“ 2011. aasta laureaat loodus- ja täppisteadus-
te valdkonnas.

Katrin Vaino on töötanud pikalt keemiaõpetajana ning alates 2013. 
aastast töötab ta Tartu ülikooli loodusteadusliku hariduse keskuse tea-
durina.

Piret Vacht on Tallinna ülikooli matemaatika ja loodusteaduste ins-
tituudi doktorant ning õpetaja Tallinna 32. keskkoolis. Tema teadustöö 
peamised valdkonnad on keskkonnakaitse, -seisund ja -tehnoloogia.

8
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Selles peatükis õpime,

 � mille poolest erineb teadus tehnoloogiast ja
 kuidas 

need kaks valdkonda on omavahel seotud, 

 � milline on tehnoloogia arengu mõju inimestele ja 

elukeskkonnale,

 � millist
e elukutsete esindajad töötavad teaduse ja  

tehnoloogia valdkonnas. 

Sõnu teadus ja tehnoloogia kasutavad inimesed sageli ühes ja sa-

mas tähenduses. Kuigi need kaks on tänapäeval omavahel tihedalt 

seotud, tuleks neil siis
ki vahet teha. Teaduse eesmärgiks on saada 

ümbritseva maailma kohta uusi teadmisi ning luua nähtuste kohta 

uusi teooriaid. Tehnoloogia eesmärgiks on aga luua uusi to
oteid, 

teenuseid ja lahendusi, mis rahuldavad meie erinevaid vajadusi 

ning muudavad inimeste elu mugavamaks.

Teaduses alustatakse uurimistegevust probleemist ning püütak-

se välja selgitada, mis on uuritava nähtuse kohta juba teada ning 

mis mitte. Tehnoloogias alustatakse praktilise
st probleemist või 

vajadusest, m
is tuleks lahendada. Nii teaduses kui ka tehnoloogias 

viiakse läbi hulgaliselt eksperimente ning kasutatakse protsesside 

ja süsteemide uurimiseks mitmesuguseid mudeleid. Kui teaduse 

valdkonnas töötavad teadlased, siis 
tehnoloogia valdkonnas tööta-

vad insenerid, disainerid, tehnoloogid ja tehnikud. Siiski vajatakse 

ka teaduses inseneride, tehnoloogide jt sp
etsialistid

e abi. Samuti 

vajatakse tehnoloogia valdkonnas teaduslike teadmiste ning tead-

laste abi ning töö toimub suuremates töörühmades.

Teadustöö tulemuseks on olemasoleva teooria kinnitamine või 

mis veelgi parem –  uue teooria loomine, mis se
lgitab antud näh-

tust paremini kui olemasolev. Tehnoloogilise arendustöö tulemu-

sena aga saadakse tooteid, teenuseid ja lahendusi, m
is on olemas-

olevatest lih
tsamad, huvitavamad, turvalisemad, parema väljanä-

gemisega ning mugavamad kasutada.

Mis Sa arv
ad, kas n

utitele
fon 

on tead
usliku või teh

noloogi-

lise arengu tulemus?

1. 
Vali üks toode enda ümbert ja paku välja, milliseid muudatusi on aastate jooksul selle toote 

arendamise käigus tehtud.

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

UUS!



KEEMIA ÕPIK 8. KLASSILE

Martin Saar, Neeme Katt

Pehme köide, värviline, 220 x 240 mm, 144 lk, 2015

Autoritest

Martin Saar on Gustav Adolfi gümnaasiumi ja Tallinna reaalkooli keemiaõpe-
taja ning reaalkooli õppealajuhataja. Ta on ka gümnaasiumi keemia ainekava 
üks koostajaid, avaldanud metoodilisi materjale ning viinud läbi koolitusi. 

Neeme Katt on Jõgeva põhikooli keemia- ja informaatikaõpetaja. Neeme on 
menukate keemia lühikursuste autor ja edukate õpilasuurimuste juhendaja, 
osalenud pikka aega keemia ainekava ja eksamite koostamisel. 

 ÕPIKUST

Õpik järgib 2014. aastal korrigeeritud põhikooli keemia ainekava õppesisu 
teemasid, alateemade järjestust ja õpitulemusi. Eesmärk on aidata õpilasel 
mõista keemiliste nähtuste olemust ning arusaadavalt ja selgelt avada loo
duslike protsesside keemilist tagapõhja. Ühtlasi aitab õpik mõista keemia 
rolli ühiskonna ajaloolises arengus, tehnoloogias ja igapäevaelus. Õpik koos
neb 5 osast ja 31 õppetükist.

KEEMIA TÖÖVIHIK 8. KLASSILE

Martin Saar, Neeme Katt

Klamberköide, kahevärviline, A4, 104 lk, 2012, parandatud ja täiendatud trükk 
2014

 TööVIHIKUST

Töövihik on üles ehitatud selliselt, et iga alateema sisaldab eri tüüpi ja eri
neva eesmärgiga ülesandeid. Peatüki keskme moodustavad harjutusüles
anded, mis aitavad uut materjali ja selle põhimõisteid kinnistada ja õpitut 
korrata. Sellele lisanduvad õpilaskatsete juhendid, küsimused näitkatsete 
kohta ja IKT kasutamisele suunavad ülesanded. Uudsena on toodud töövihi
kusse üldpädevusi arendavad ülesanded, mis harjutavad põhikooli keemia 
lõpueksami ülesannete laadiga. Töövihikus käsitletakse aineid ja nendega 
toimuvaid muundumisi nii makro, mikro kui ka sümboltasandil. Ülesanne
tes on eelistatud argielulisi aineid ja nende muundumisi – seeläbi areneb 
kindlasti õpilaste silmaring.

Õpik ja töövihik on saadaval ka venekeelsena!

KONTROLLTÖÖD JA TUNNIKONTROLLID 8. KLASSILE

Martin Saar, Neeme Katt

Klamberköide, kahevärviline, A4, 76 lk, 2012

Iga läbitud teema kohta on kogumikus üks kontrolltöö, lisaks alateemade 
tunnikontrollid.
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KEEMIA ÕPIK 9. KLASSILE

Martin Saar, Neeme Katt

Pehme köide, värviline, 220 x 240 mm, 168 lk, 2016

Õpik järgib põhikooli keemia ainekava õppesisu teemasid ja alateemade jär
jestust. Eesmärk on anda õpilasele terviklik arusaam looduses ja tehiskesk
konnas kulgevatest ning inimtegevuses kasutatavatest keemilistest protses
sidest. Õpik aitab lahendada igapäevaseid probleeme ning teha looduslikus 
ja sotsiaalses keskkonnas asjatundlikke otsuseid. Õppevahend on mõeldud 
õpilasele eelkõige iseseisvaks õppimiseks. Eelistatud on konspektiivset esi
tuslaadi, kuid ühtlasi ka silmas peetud, et tekst oleks jõukohane, mõistetav 
ja selge.

Õpik koosneb neljast osast ja 28 õppetükist. Iga õppetükk sisaldab
•	 selgitust, miks vastava teema õppimine on vajalik;
•	 küsimustega pealkirjastatud alapunkte;
•	 kokkuvõtet vastava teema kohta;
•	 väljavõtet ainekavas teemale vastavatest õpitulemustest.

KEEMIA TÖÖVIHIK 9. KLASSILE

Martin Saar, Neeme Katt

Klamberköide, kahevärviline, A4, 128 lk, 2012, parandatud ja täiendatud trükk 
2016

Õppevahend jätkab 8. klassi töövihikust juba tuttavaks saanud stiili. Töö
vihiku mitmetahulised ülesanded aitavad õpilasel materjali omandada ja 
kinnistada, suunates kasutama õpikust omandatud raudvara. Üheksanda 
klassi keemiakursuse põhirõhk on argielu ja loodusega seotud teemadel ja 
nii sisaldab ka töövihik vastavaid ülesandeid.

KONTROLLTÖÖD JA TUNNIKONTROLLID 9. KLASSILE

Martin Saar, Neeme Katt

Klamberköide, kahevärviline, A4, 72 lk, 2013

Iga läbitud teema kohta on kogumikus üks kontrolltöö, lisaks alateemade 
tunnikontrollid. Kogumiku lõpus on põhikooliõpingute peamise materjali 
kordamistöö ja põhikooli keemiaeksami proovitöö, mis sarnaneb ülesehitu
selt, sisult ja mahult lõpueksamiga.
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KEEMIA LÜHIKURSUS PÕHIKOOLILE

Neeme Katt

Klamberköide, kahevärviline, A4, 84 lk, 2016

Tööraamat on mõeldud põhikooli keemiakursuse kordamiseks ja eksamiks 
valmistumiseks. Kogumikus on konspektiivselt esitatud 8.–9. klassis õpitud 
materjal. Iga teema lõpus on vastavad ülesanded. Kuna põhikooli keemia
eksami ülesanded lõimivad tavaliselt mitut teemat, siis on ka siin enamiku 
ülesannete lahendamisel vaja meenutada mitme teema materjali. Konspekt 
annab põhikooli keemiast tervikliku ülevaate ning sobib kordamiseks ka 
neile, kes peavad varem õpitut gümnaasiumis meelde tuletama.

Tööraamat on jagatud kümneks suuremaks teemaks:
•	 sissejuhatus keemiasse;
•	 aatomi ehitus ja perioodilisussüsteem;
•	 anorgaaniliste ainete põhiklassid;
•	 lahused;
•	 redoksprotsessid;
•	 metallid;
•	 mittemetallid;
•	 orgaanilised ained;
•	 moolarvutused;
•	 varia.

KEEMIA ALUSED. ÕPIK GÜMNAASIUMILE

Lembi Tamm

Pehme köide, värviline, 185 x 240 mm, 152 lk, 2014

Õpiku eesmärk on tutvustada keemia põhilisi seaduspärasusi ning aidata 
neid tehnoloogias ja igapäevaelus rakendada. Õpik algab sissejuhatava osa
ga keemia kujunemisest teaduseks, uurimismeetoditest ja ülevaatega vald
kondadest, millega keemia seotud on.

Õppematerjal jaguneb vastavalt ainekavale kolme suuremasse ossa: 1) ai
nete ehitus, 2) keemilised reaktsioonid, 3) keemilised reaktsioonid lahustes.

Kokku on õpikus 18 peatükki. Iga peatüki lõpus on teemat kokku võtvad 
olulised mõisted ja reeglid, kordamisküsimused ning ülesanded.

KEEMIA ALUSED. TÖÖVIHIK GÜMNAASIUMILE

Martin Saar

Klamberköide, kahevärviline, A4, 88 lk, 2014

Töövihik lähtub riiklikus ainekavas püstitatud eesmärkidest, õppesisust ja 
õpitulemustest. Töövihiku koostamisel on silmas peetud, et ülesanded avar
daksid silmaringi ning seostaksid õpitavat looduses toimuva ja tööstuses 
rakendatavaga. Mitmed ülesanded arendavad ka õpilaste funktsionaalse 
lugemise oskust ning suunavad infot leidma ja esitama graafiliselt. 
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ANORGAANILISED AINED. ÕPIK GÜMNAASIUMILE

Lembi Tamm

Pehme köide, värviline, 185 x 240 mm, 176 lk, 2014

Õpiku eesmärk on anda õpilastele ülevaade metallide ja mittemetallide
ning nende ühendite põhiomadustest, seostades neid rakendusvõimalus
tega tehnoloogias ja igapäevaelus. Õpiku esimene osa käsitleb metallide 
ja nende ühendite üldisi omadusi, toetudes metalliliste elementide aato
miehitusele ning metallide asukohale pingereas. Ühtlasi tutvustab peatükk 
metallide rakendusvõimalusi praktikas. Õpiku teine osa annab ülevaate mit
temetallide ja nende ühendite tähtsamatest omadustest, lähtudes elemen
tide asukohast perioodilisustabelis.

Ainekava võimaldab käsitleda vabal valikul mõne mittemetalli ja tema 
ühendite omadusi ning seostada seda looduses või tööstuses kulgevate 
protsessidega. Nii on ka selle õpiku abil võimalik valida sellist käsitlust erine
vate mittemetallide puhul.

ANORGAANILISED AINED. TÖÖVIHIK GÜMNAASIUMILE

Martin Saar

Klamberköide, värviline, A4, 88 lk, 2014

Töövihik käsitleb anorgaaniliste ainete põhiomadusi, metallide, mittemetal
lide ja nende ühenditega kulgevaid reaktsioone ja nende tähtsust tööstu
ses, tehnoloogias, looduses. Töövihiku kasutamine aitab õpilastel kujunda
da terviklikku loodusteaduslikku maailmapilti ning ettekujutust peamistest 
metallide ja mittemetallide ning nende ühenditega kulgevatest keemilistest 
protsessidest. 

ORGAANILISED AINED. TÖÖVIHIK GÜMNAASIUMILE

Martin Saar

Klamberköide, värviline, A4, 72 lk, 2015

Töövihik käsitleb orgaanilisi aineid, nende omadusi ja rakendusi. Mitmete 
teemade juures on esitatud raudvara, mis aitab õpilasel enne ülesannete 
lahendamist süsteemselt vastava teema põhiteadmised üle vaadata. Töö
vihikus esitatud orgaaniliste ühendite struktuurivalemid ei ole mõeldud 
pähe õppimiseks, vaid orgaanilise keemia kirjaoskuse omandamiseks. 
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FÜÜSIKA ÕPIK 8. KLASSILE

Erkki Tempel

Pehme köide, värviline, 210 x 250 mm, 104 lk, 2016

Kaheksanda klassi füüsika käsitleb vastavalt ainekavale kahte põhiteemat: 
valgusõpetus ja mehaanika.

Valgusõpetuse osa algab valgusallikate ja valguse levimise käsitlusest 
ning lõpeb optiliste riistade kirjeldustega, mehaanika osa defineerib esmalt 
liikumise mõiste ning lõpetab võnkumiste ja lainete uurimisega.

Õpikus on igale peatükile üks topeltlehekülg, nii et paberile on mahuta
tud vaid kõige olulisem. Kuid lisaks teooria raudvarale sisaldab õpik ka eri
neva raskusastmega küsimusi ja ülesandeid ning teemasid iseseisvaks uuri
miseks. 

Paberõpiku kompaktsust kompenseerib õppematerjali eversioon aad
ressil õpik.füüsika.ee, kust leiab ohtralt teemadega seotud näiteid, lugusid 
ja muid lisamaterjale: videod, simulatsioonid, praktiliste tööde ideed jne.

FÜÜSIKA TÖÖVIHIK 8. KLASSILE

Erkki Tempel

Klamberköide, kahevärviline, A4, ilmub 2018

Hiljemalt 2018. aasta suvel ilmub õpiku kõrvale ka kogu kaheksanda klassi 
materjali hõlmav töövihik, mis aitab erinevat tüüpi ülesannete abil kinnista
da õpiku teadmisi.

Töövihiku harjutuste koostamisel on rõhuasetus olnud praktikal. Nende 
hulgas on võimalikult palju katsete kirjeldusi ning muud tüüpi praktiliste 
tööde juhiseid ning töölehti nende läbiviimiseks.

FÜÜSIKA ÕPIK 9. KLASSILE

Erkki Tempel, Jaan Paaver

Pehme köide, värviline, 210 x 250 mm, ilmub 2017. aasta lõpus

9. klassi õpik on sarnane Mauruse ja Eesti füüsika seltsi ühistööna valminud 
8. klassi õpikuga, kus teoreetiline materjal on esitatud võimalikult kompakt
selt ja ülevaatlikult, kuid ruumi on leitud õppesisu seostele igapäevaelu, tea
duse ja tehnoloogiaga.

Õpiku autorid on Jaan Paaver (elektriõpetuse peatükid) ja Erkki Tempel 
(soojusõpetuse peatükid).

Õpiku eversiooni koos paljude lisamaterjaliga leiate adressilt 
õpik.füüsika.ee

Autoritest

Erkki Tempel on Tartu Miina Härma gümnaasiumi füüsika- ja keemiaõpetaja.
Jaan Paaver on Hugo Treffneri gümnaasiumi füüsikaõpetaja.

Jaan Paaver, Erkki Tempel

FÜÜSIKA  
9.KLASSILE

Soojusõpetus, tuumaenergia

FÜÜSIKA  
9.KLASSILE

Erkki Tempel

FÜÜSIKA TÖÖVIHIK  
8.KLASSILE

Valgusõpetus ja mehaanika

FÜÜSIKA TÖÖVIHIK 
8.KLASSILE

UUS!

UUS!
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SISSEJUHATUS FÜÜSIKASSE. KULGLIIKUMISE KINEMAATIKA

Indrek Peil, Kalev Tarkpea

Pehme köide, värviline, 160 lk, 2017

Gümnaasiumi uuendatud ainekava esimesele kursusele vastav õpik on jaga
tud neljaks põhiteemaks: 
•	 sissejuhatus füüsikasse;
•	 füüsika uurimismeetod;
•	 füüsika üldmudelid ja printsiibid;
•	 kinemaatika.
Õpikus leidub lisaks teooriale materjali avavaid näiteid loodusest ja tava

elust ning küsimusi, harjutusi, ülesandeid ja praktiliste tööde soovitusi tee
made kinnistamiseks. Iga teema lõpetavad kontrollküsimused ning raamatu 
lõpust leiab kasutajaindeksi, arvutusülesannete vastused ja valemitelehe.

Uus õpik valmistatakse ette ka eõpikuna, kuhu lisaks tekstidele ja illust
ratsioonidele on koondatud kursuse sisuga haakuvad eksperimendivideod, 
animatsioonid ja simulatsioonid.

MEHAANIKA

Indrek Peil

Pehme köide, värviline, 100 lk, 2017

Ümbertöötatud mehaanika õpik arvestab gümnaasiumi uuendatud aineka
va õppesisu, eesmärke ja õpitulemusi ning on loogiliseks järjeks gümnaa
siumi esimese kursuse õpikule „Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kine
maatika“. Õpik on jagatud kolmeks põhiosaks:
•	 dünaamika;
•	 töö ja energia;
•	 perioodilised liikumised.
Sarnaselt teiste gümnaasiumiõpikutega valmib ka uuendatud „Mehaani

kast“ paberõpikuga paralleelselt eõpik, kuhu on koondatud lisaks põhisisu
le ka teemakohane interaktiivne materjal.

Autorist

Indrek Peil on Saaremaa ühisgümnaasiumi õpetaja-metoodik ning mitmete 
füüsikaõpikute ja õppematerjalide autor.

MEHAANIKA TÖÖVIHIK

Enn Pärtel

Pehme köide, mustvalge, 88 lk, 2013

Töövihik põhineb Indrek Peili 2012. aastal ilmunud mehaanika õpikul ning 
kinnistab läbi harjutuste kinemaatika, dünaamika, võnkumiste ja lainete 
ning mehaanika jäävusseaduste õppesisu.
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ELEKTROMAGNETISM

Kalev Tarkpea, Henn Voolaid

Pehme köide, värviline, 175 x 250 mm, 152 lk, 2013

Elektromagnetismi õpikusse on vastavalt riiklikule ainekavale koondatud 
elektri ja magnetismi ning optika materjal, võimaldades neid kaht väga ti
hedalt seotud füüsika valdkonda integreeritult käsitleda. Õpik jaguneb nel
jaks suuremaks teemaks:
•	 elektriväli ja magnetväli;
•	 elektromagnetväli;
•	 elektromagnetlained;
•	 valguse ja aine vastastikmõju.

ENERGIA

Madis Reemann

Pehme köide, värviline, 175 x 250 mm, 104 lk, 2014

Õpikus käsitletakse energiat ja selle muundamise põhilisi valdkondi ning 
see on jagatud viieks suuremaks teemaks:
•	 alalisvool;
•	 elektrivool keskkondades;
•	 vahelduvvool;
•	 soojusliikumine;
•	 termodünaamika.
Energiakursuse omandamist soodustavad õppetükkide kaupa toodud 

täiendused: lisamaterjalid, teemade ajalooline taust, pisut keerukamad 
probleemid ja kokkuvõte. Samuti leiab õpiku lõpust raudvara koondavad 
leheküljed.

MIKRO- JA MEGAMAAILMA FÜÜSIKA

Jaan Paaver

Pehme köide, värviline, 175 x 250 mm, 150 lk, 2014

Gümnaasiumi viimase füüsikakursuse sisu katab õpik „Mikro ja megamaail
ma füüsika“, mis jaguneb kolmeks suuremaks osaks:
•	 aine ehituse alused;
•	 aineosakeste ehitusele ja selle uurimisele pühendatud „Mikromaailma 

füüsika“;
•	 maailmaruumile keskenduv „Megamaailma füüsika“.
Iga õppetüki juures on teoreetiline osa täiendatud näidetega loodusest ja 

tehnikast ning õpik sisaldab läbivalt küsimusi, harjutusi, ülesandeid ja soovi
tusi praktilisteks töödeks.

Kõigi gümnaasiumi õpikute eversioonid leiab aadressilt õpik.fyysika.ee
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Hinnakiri
ESIMENE KLASS. LOTTE ÕPPEKOMPLEKT TAVAHIND SOODUSHIND

Aabits 12.60 € 9.90 €
Aabitsa töövihik 4.70 € 4.10 €
Kirjatehnika vihik 5.90 € 5.20 €
Lugemik. Eesti keele õpik 1. klassile 14.60 € 12.40 €
Lugemiku töövihik 4.70 € 4.10 €
Matemaatika tööraamat 1. klassile. I osa 8.20 € 6.90 €
Matemaatika tööraamat 1. klassile. II osa 8.20 € 6.90 €
Loodusõpetuse tööraamat 1. klassile 8.20 € 6.90 €
Esimese klassi komplekt (ei sisalda lugemikku) 47.50 € 41.00 €
TEINE KLASS. JUTULINNA ÕPPEKOMPLEKT
Eesti keele õpik 2. klassile. I osa 12.60 € 9.90 €
Eesti keele õpik 2. klassile. II osa 12.60 € 9.90 €
Eesti keele töövihik 2. klassile. I osa 4.70 € 4.10 €
Eesti keele töövihik 2. klassile. II osa 4.70 € 4.10 €
Matemaatika tööraamat 2. klassile. I osa 8.20 € 6.90 €
Matemaatika tööraamat 2. klassile. II osa 8.20 € 6.90 €
Loodusõpetuse tööraamat 2. klassile 8.20 € 6.90 €
Inimeseõpetuse tööraamat 2. klassile 8.20 € 6.90 €
Usundiõpetuse tööraamat I kooliastmele 8.20 € 6.90 €
Teise klassi komplekt (ei sisalda eesti keele õpikuid ja usundiõpetuse tööraama
tut) 38.00 € 33.00 €
KOLMAS KLASS. JUTULINNA ÕPPEKOMPLEKT
Eesti keele õpik 3. klassile. I osa (ilmub augustis 2017) 12.60 € 9.90 €
Eesti keele õpik 3. klassile. II osa (ilmub detsembris 2017) 12.60 € 9.90 €
Eesti keele töövihik 3. klassile. I osa (ilmub augustis 2017) 4.70 € 4.10 €
Eesti keele töövihik 3. klassile. II osa (ilmub detsembris 2017) 4.70 € 4.10 €
Matemaatika tööraamat 3. klassile. Sügis (ilmub augustis 2017) 6.50 € 5.90 €
Matemaatika tööraamat 3. klassile. Talv (ilmub novembris 2017) 6.50 € 5.90 €
Matemaatika tööraamat 3. klassile. Kevad (ilmub 2018) 6.50 € 5.90 €
Loodusõpetuse tööraamat 3. klassile (ilmub augustis 2017) 8.20 € 6.90 €
Inimeseõpetuse tööraamat 3. klassile (ilmub augustis 2017) 8.20 € 6.90 €
Kolmanda klassi komplekt (ei sisalda eesti keele õpikuid) 38.00 € 33.00 €
EESTI KEEL
Eesti keele õpik 4. klassile. I osa 13.50 € 11.90 €
Eesti keele õpik 4. klassile. II osa 15.50 € 13.50 €
Eesti keele töövihik 4. klassile. I osa 4.25 € 3.85 €
Eesti keele töövihik 4. klassile. II osa (ilmub detsembris 2017) 4.25 € 3.85 €

Eesti keele tööraamat 5. klassile. I osa (ilmub kevadel 2018) 7.90 € 6.90 €
Eesti keele tööraamat 5. klassile. II osa (ilmub sügisel 2018) 7.90 € 6.90 €
Korras keel, sobiv stiil, selge sõnum 16.50 € 14.50 €
Keel ja ühiskond 16.50 € 14.50 €
Praktiline eesti keel (eõpiku 3aastane kasutuslitsents) 11.50 € 9.90 €
Keelemeel 16.50 € 14.50 €
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KIRJANDUS TAVAHIND SOODUSHIND

Maailm veetilgas 15.40 € 12.90 €
Kirjandus ja selle liigid 15.40 € 12.90 €
Maailmakirjandus 16.50 € 14.50 €
20. sajandi kirjandus 16.50 € 14.50 €
Uuem kirjandus 16.50 € 14.50 €
Kirjandus ja ühiskond 16.50 € 14.50 €
Müüt ja kirjandus 15.40 € 12.90 €
draama ja teater 15.40 € 12.90 €
Kirjandus ja film (eõpiku aastane kasutuslitsents) 4.90 € 3.90 €
draamaraamat 12.90 € 9.90 €
Kirjanduse mõistevaramu 2.90 € 1.90 €
Pintsu ja Tutsiku lugemik. Kirjandusõpik 5. klassile 15.50 € 13.50 €
AJALUGU
Ajaloo õpik 5. klassile 15.50 € 13.50 €
Ajaloo töövihik 5. klassile 4.90 € 4.40 €
Ajaloo õpik 6. klassile. I osa 11.40 € 9.90 €
Ajaloo õpik 6. klassile. II osa 11.40 € 9.90 €
Ajaloo töövihik 6. klassile. I osa 3.90 € 3.50 €
Ajaloo töövihik 6. klassile. II osa 3.90 € 3.50 €
Ajaloo õpik 7. klassile. I osa 13.50 € 11.90 €
Ajaloo õpik 7. klassile II osa (ilmub 2017) 13.50 € 11.90 €
Ajaloo töövihik 7. klassile. I osa 4.40 € 3.90 €
Ajaloo töövihik 7. klassile. II osa (ilmub 2017) 4.40 € 3.90 €
Ajaloo õpik 8. klassile. I osa (Ilmub 2017. aasta lõpus) 13.50 € 9.90 €
Ajaloo õpik 8. klassile II osa (ilmub 2018) 13.50 € 9.90 €
Ajaloo töövihik 8. klassile. I osa (ilmub 2018) 4.40 € 3.90 €
Ajaloo töövihik 8. klassile. II osa (ilmub 2018) 4.40 € 3.90 €
Eesti ajalugu gümnaasiumile. I osa 15.40 € 12.90 €
Eesti ajalugu gümnaasiumile. II osa 15.40 € 12.90 €
Eesti ajaloo töölehed 4.90 € 3.90 €
Üldajalugu gümnaasiumile 14.90 € 12.90 €
Üldajaloo lugemik 12.90 € 9.90 €
Lähiajalugu gümnaasiumile. I osa 16.50 € 14.50 €
Lähiajalugu gümnaasiumile. II osa (ilmub 2018) 16.50 € 14.50 €
Lähiajalugu gümnaasiumile. III osa 16.50 € 14.50 €
Eesti ajaloo eõpik gümnaasiumile (aastane kasutuslitsents) 5.90 € 4.90 €
Учебник для 5 класса 14.50 € 12.90 €
ÜHISKONNAÕPETUS
Ühiskonnaõpetuse õpik 6. klassile 13.50 € 11.90 €
Ühiskonnaõpetuse töövihik 6. klassile 4.90 € 4.50 €
Ühiskonnaõpetus gümnaasiumile. I osa 14.90 € 12.90 €
Ühiskonnaõpetus gümnaasiumile. II osa 14.90 € 12.90 €
Ühiskonnaõpetuse eõpik (aastane kasutuslitsents) 5.90 € 4.90 €
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PEREKONNAÕPETUS TAVAHIND SOODUSHIND

Perekonnaõpetuse tööraamat gümnaasiumile 5.90 € 4.90 €
KUNSTIAJALUGU
Kunstiajalugu gümnaasiumile. I osa (Ilmub 2017. aasta sügisel) 16.50 € 14.50 €
MATEMAATIKA
Matemaatika kuulamisülesanded I kooliastmele. Töölehtede raamat 5.90 € 4.90 €
Matemaatika kuulamisülesanded I kooliastmele. Cd plaat õpetajale 11.90 € 9.90 €
Matemaatika õpik 4. klassile 13.50 € 11.90 €
Matemaatika töövihik 4. klassile. I osa 3.90 € 3.20 €
Matemaatika töövihik 4. klassile. II osa 3.90 € 3.20 €
Probleemülesannete töövihik II kooliastmele 5.90 € 4.90 €
Töövihik. Kordamisülesandeid 6. klassi tasemetööks 5.90 € 4.90 €
Matemaatika töövihik 5. klassile (ilmub 2018. aasta kevadel) 5.90 € 4.90 €
Matemaatika töövihik 6. klassile (ilmub 2018. aasta alguses) 5.90 € 4.90 €
Matemaatika töövihik 7. klassile 5.90 € 4.90 €
Matemaatika töövihik 8. klassile 5.90 € 4.90 €
Matemaatika töövihik 9. klassile (ilmub 2017) 5.90 € 4.90 €
Tööraamat põhikooli lõpetajale 5.90 € 4.90 €
Väike protsendiraamat 10.90 € 9.90 €
Väike funktsiooniraamat 9.90 € 8.90 €
Väike algebraraamat (ilmub 2018) 9.90 € 8.90 €
Tööraamat gümnaasiumi lõpetajale. I osa 5.90 € 4.90 €
Tööraamat gümnaasiumi lõpetajale. II osa 5.90 € 4.90 €
LOODUSÕPETUS
Loodusõpetuse tööraamat 4. klassile 8.20 € 6.90 €
Loodusõpetuse tööraamat 5. klassile (ilmub 2018. aasta lõpus) 5.90 € 4.90 €
Loodusõpetuse tööraamat 7. klassile 8.20 € 6.90 €
KEEMIA
Keemia õpik 8. klassile 15.50 € 13.50 €
Keemia töövihik 8. klassile 5.90 € 4.90 €
Keemia kontrolltööd ja tunnikontrollid 8. klassile 4.50 € 3.90 €
Keemia õpik 9. klassile 15.50 € 13.50 €
Keemia töövihik 9. klassile 5.90 € 4.90 €
Keemia kontrolltööd ja tunnikontrollid 9. klassile 4.50 € 3.90 €
Keemia lühikursus põhikoolile. Tööraamat 5.90 € 4.90 €
Keemia alused. Õpik gümnaasiumile 16.50 € 14.50 €
Keemia alused. Töövihik gümnaasiumile 4.90 € 4.40 €
Anorgaanilised ained. Õpik gümnaasiumile 16.50 € 14.50 €
Anorgaanilised ained. Töövihik gümnaasiumile 4.90 € 4.40 €
Orgaanilised ained. Töövihik gümnaasiumile 4.90 € 4.40 €
Учебник для 8 класса 14.50 € 12.90 €
Pабочая тетрадь для 8 класса 4.90 € 4.40 €
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FÜÜSIKA TAVAHIND SOODUSHIND

Füüsika õpik 8. klassile 15.50 € 13.50 €
Füüsika töövihik 8. klassile (ilmub 2018) 4.90 € 4.40 €
Füüsika õpik 9. klassile (Ilmub 2017. aasta lõpus) 15.50 € 13.50 €
Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika (ilmub 2017. aasta sügisel) 16.50 € 14.50 €
Mehaanika õpik (õppekavale vastav korrigeeritud trükk ilmub 2017) 16.50 € 14.50 €
Elektromagnetism 16.50 € 14.50 €
Energia 16.50 € 14.50 €
Mikro ja megamaailma füüsika 16.50 € 14.50 €
Mehaanika töövihik (2013) 4.90 € 2.90 €
KEELEKÜMBLUS
Aabits /  Tere, Kool! Õpik 1. klassile, 1. osa 11.90 € 9.90 €
Tere, Kool! Õpik 1. klassile, 2. osa 11.90 € 9.90 €
Tere, Kool! Töövihik 1. klassile, 1. osa 4.90 € 4.40 €
Tere, Kool! Töövihik 1. klassile, 2. osa 4.90 € 4.40 €
Tere, Sõber! Õpik 2. klassile, 1. osa 11.90 € 9.90 €
Tere, Sõber! Õpik 2. klassile, 2. osa 11.90 € 9.90 €
Tere, Sõber! Töövihik 2. klassile, 1. osa 4.90 € 4.40 €
Tere, Sõber! Töövihik 2. klassile, 2. osa 4.90 € 4.40 €
Tere, Maailm! Õpik 3. klassile, 1. osa 11.90 € 9.90 €
Tere, Maailm! Õpik 3. klassile, 2. osa 11.90 € 9.90 €
Tere, Maailm! Töövihik 3. klassile, 1. osa 4.90 € 4.40 €
Tere, Maailm! Töövihik 3. klassile, 2. osa 4.90 € 4.40 €
MUU
Tehnoloogia ja loovus 18.90 € 14.90 €
Hakkame leiutama 4.90 € 4.60 €

62



Meie inimesed:

PEEP PAJUMÄE

JUHATAJA

peep@kirjastusmaurus.ee

MIRJAM PUUMEISTER

PEATOIMETAJA

mirjam@kirjastusmaurus.ee

MARILI PÄRTEL

TURUndUSJUHT, 

dIgITOIMETAJA

marili@kirjastusmaurus.ee

ELO KUKS

MÜÜgIJUHT

elo@kirjastusmaurus.ee

AndRUS KAngRO

KEEMIA TOIMETAJA

andrus@kirjastusmaurus.ee

MAARJA VALK

EESTI KEELE JA 

KIRJAndUSE TOIMETAJA

maarja@kirjastusmaurus.ee

HELI PRII

ALgKLASSIdE TOIMETAJA

heli@kirjastusmaurus.ee

KÄTLIn VAInOLA

ALgKLASSIdE TOIMETAJA

kätlin@kirjastusmaurus.ee

PIRET PÕLdVER

KEELETOIMETAJA

piret@kirjastusmaurus.ee

REgInA REInUP

MATEMAATIKA TOIMETAJA

regina@kirjastusmaurus.ee

TRIIn PUKK

SOTSIAALAInETE 

TOIMETAJA

triin@kirjastusmaurus.ee

HEISI VÄLJAK

KUJUndAJA-KÜLJEndAJA

heisi@kirjastusmaurus.ee

KRISTJAn ALLIK

KUJUndAJA-KÜLJEndAJA

kristjan@kirjastusmaurus.ee

CATHERInE ZARIP

KUJUndAJA-KÜLJEndAJA

kati@kirjastusmaurus.ee

AIRI KUUSK

ALgKLASSIdE

TOIMETAJA

airi@kirjastusmaurus.ee

LydIA RAAdIK

EESTI KEELE JA 

KIRJAndUSE TOIMETAJA

lydia@kirjastusmaurus.ee



www.kirjastusmaurus.ee


