
 

E-KÜLALISTUND – KOHTUME ÜHISES VIRTUAALSES KLASSIRUUMIS 
TUNNIKAVA 
Tunni teema: #166 Kuidas Eesti ennast ja teisi kaitseb? 
Külalisõpetaja: Kaitseminister Jüri Luik 
Õpilased: 7.–12. klass 
Tunni 
õpieesmärk: 

Õpilane teab, millised tegurid mängivad rolli Eesti kaitsepoliitikas ning millist rolli mängib 
Eesti teiste riikide kaitses.  

Seos RÕK-iga: Sotsiaal-ja kodanikupädevus, digipädevus 
45 minutise 
tunni ülesehitus: 

5 min                    20 + 5 min                        20 min  
ettevalmistus      ülekanne + küsimused       iseseisev  
                           vastused                             õppimine 
                           külalisõpetajaga  

Tunni 
ettevalmistus 
õpetajatele ja 
õpilastele: 

Vajalikud vahendid: arvuti, internetiühendus, kõlarid või kõrvaklapid, alla 
laetud/prinditud tööleht. 
 
ETTEVALMISTUS 
Paluge õpilastel 5 minutit enne e-külalistunni algust avada arvuti ja e-külalistunni 
Youtube'i link. 
Paluge neil logida sisse Youtube'i keskkonda, et saaksid edastada video ajal tekkinud 
küsimusi.  

Tunni teema 
taust: 

Seoses eriolukorraga, kus õpilased peavad olema kodus, soovime panna õpilasi 
mõtlema, kuidas oma aega võimalikult sisukalt ära kasutada.  

 
Ülesanne video 
ajal, häälestus 

ÜLESANNE VIDEO VAATAMISE AJAKS 
Paluge õpilastel üles märkida 2 küsimust, mis video vaatamise ajal tekkis ning esitada 
need Youtube’i vestluses. Palun lugeda all olevat juhendit ja edastada see õpilastele. 
. 

Otseülekande 
vaatamine ja 
küsimuste 
esitamine 
20 min 

KÜSIMUSTE ESITAMINE KÜLALISÕPETAJALE 
Küsimuste esitamise juhend õpilastele: 
Mõtle videot vaadates, kas Sul tekkis mõni küsimus, millele sooviksid vastust. Edasta 
see Youtube’i vestlusesse viisil: 

● Kaari 12. klass, Kurtna Kool. Kuidas saada presidendiks? 
Ole küsimust sõnastades viisakas ja täpne. Sinu küsimusi näevad kõik, kes samal ajal 
videot vaatavad.  
Võib juhtuda, et kõigile küsimustele ei jõua otseülekandes vastata. Mida varem jõuate 
küsimused saata, seda suurema tõenäosusega jõuame vastata.  
 

Iseseisev 
õppimine  
20 min 
 

Tööleht 10.-12. klass õpilastele: 
 
Tööleht „Kuidas Eesti ennast ja teisi kaitseb?“ 
 
Märtsis ja aprillis on toimumas paljut. 29. märtsil möödus 16 aastat päevast, mil Eesti 
liitus NATO-ga. Samuti möödus märtsis 25. aastat Eesti esimesest osalemisest 
välisoperatsioonil ning aprill on veteranikuu. Nende tähtpäevadega seoses saame 
tänases e-külalistunnis teada, kuidas Eesti ennast ja teisi on kaitsnud ning millist rolli 
selles kaitses mängivad eelnevalt mainitud tähtpäevad.  
 
Kasuta töölehte nii:  

● enne otseülekannet vasta küsimustele,  
● otseülekande ajal küsi küsimusi  
● peale otseülekannet aruta teemat oma klassikaaslasega ja lahenda ülesanne  

 
ENNE OTSEÜLEKANNET VASTA KÜSIMUSTELE 
 
Selleks, et saaksid enne otseülekande algust mõelda, mida mainitud teemadest juba 
tead, vasta all olevatele küsimustele: 

 



 

 
1. Mis organisatsioon on NATO? 

 
………………………………………………………………………………………………………
…………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………
…………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………
…………….. 
 

2. Mida teeb Eesti välisoperatsioonidel? 
 
………………………………………………………………………………………………………
…………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………
…………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………
…………….. 
 

3. Kes on veteranid? Miks neid austama peab? 
 
 
………………………………………………………………………………………………………
…………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………
…………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………
…………….. 
 
OTSEÜLEKANDE AJAL KÜSI KÜSIMUSI 
 
Selleks, et saada vastuseid enda jaoks olulistele küsimustele saad Youtube 
otseülekande ajal külalisõpetajalt küsimusi küsida. Selleks lisa vestlusesse oma 
küsimus viisil: Kaari 12. klass, Kurtna Kool. Kuidas saada presidendiks? 
 
Ole küsimust sõnastades viisakas ja täpne. Sinu küsimusi näevad kõik, kes samal ajal 
otseülekannet  vaatavad. Mida varem jõuad küsimused saata, seda suurema 
tõenäosusega jõuame vastata.  
 
 
OTSEÜLEKANDE JÄREL KIRJUTA LÜHIESSEE  
 
Selleks, et saaksid jagada oma mõtteid, miks on riigile olulised liitlassuhted, 
kirjuta lühiessee „Koos liitlastega oleme tugevamad“. Lae see palun .pdf failina 
Google Drive  kausta. Parimaid töid jagab Kaitseministeerium enda sotsiaalmeedias. 
 
VÕI LOO TÄNUPLAKAT  
 
On oluline, et me peaksime meeles ja väärtustaksime neid inimesi, kes igapäevaselt 
teevad tööd, et Eestis oleks turvaline ja hea elada. Sellesse saad panustada ka Sina kui 
koostad tänuplakati. Parimaid töid jagab Kaitseministeerium oma sotsiaalmeedias. 

https://drive.google.com/drive/folders/1Aqx8t65rklnWPFujlW3dm8zC3If0Da19?fbclid=IwAR1GKd75xDUL6qWoZqCuBAOdoEKOM7RXzO9zSBLz_denO8QDdeaCNgu-Wno


 

Selleks: 
 
mõtle välja sõnum (üks lause): 

A. Millega sooviksid tänada veterane, kes on viimase 25 aasta jooksul osalenud 
välisoperatsioonidel 

või 
B. Millega sooviksid tänada Eesti liitlasi, kes on Eesti kaitseks olemas olnud. 

 
seejärel loo plakat: 

A. https://www.canva.com/ keskkonnas, kus on sinu välja mõeldud sõnum ja 
teemale vastav kujundus. Lae töö Google Drive  kausta .pdf vormingus 

B. Lõika A4 paberist välja ruut (⅔ A4 ) ning kirjuta ning joonista sinna oma sõnum 
ning teemale vastav kujundus. Tee tööst pilt ning lae üles Google Drive  kausta.  

 
Tööleht 7.-9. klass õpilastele 
 
Tööleht „Kuidas Eesti ennast ja teisi kaitseb?“ 
 
Märtsis ja aprillis on toimumas paljut. 29. märtsil möödus 16 aastat päevast, mil Eesti 
liitus NATO-ga. Samuti möödus märtsis 25. aastat Eesti esimesest osalemisest 
välisoperatsioonil ning aprill on veteranikuu. Nende tähtpäevadega seoses saame 
tänases e-külalistunnis teada, kuidas Eesti ennast ja teisi on kaitsnud ning millist rolli 
selles kaitses mängivad eelnevalt mainitud tähtpäevad.  
 
Kasuta töölehte nii:  

● enne otseülekannet vasta küsimustele,  
● otseülekande ajal küsi küsimusi  
● peale otseülekannet aruta teemat oma klassikaaslasega ja lahenda ülesanne  

 
ENNE OTSEÜLEKANNET VASTA KÜSIMUSTELE 
 
Selleks, et saaksid enne otseülekande algust mõelda, mida mainitud teemadest juba 
tead, vasta all olevatele küsimustele: 
 

1. Mis organisatsioon on NATO? 
 
………………………………………………………………………………………………………
…………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………
…………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………
…………….. 
 

2. Mida teeb Eesti välisoperatsioonidel? 
 
………………………………………………………………………………………………………
…………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………
…………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………
…………….. 

https://www.canva.com/
https://drive.google.com/drive/folders/1Aqx8t65rklnWPFujlW3dm8zC3If0Da19?fbclid=IwAR1GKd75xDUL6qWoZqCuBAOdoEKOM7RXzO9zSBLz_denO8QDdeaCNgu-Wno
https://drive.google.com/drive/folders/1Aqx8t65rklnWPFujlW3dm8zC3If0Da19?fbclid=IwAR1GKd75xDUL6qWoZqCuBAOdoEKOM7RXzO9zSBLz_denO8QDdeaCNgu-Wno


 

 
3. Kes on veteranid? Miks neid austama peab? 

 
 
………………………………………………………………………………………………………
…………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………
…………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………
…………….. 
 
OTSEÜLEKANDE AJAL KÜSI KÜSIMUSI 
 
Selleks, et saada vastuseid enda jaoks olulistele küsimustele saad Youtube 
otseülekande ajal külalisõpetajalt küsimusi küsida. Selleks lisa vestlusesse oma 
küsimus viisil: Kaari 12. klass, Kurtna Kool. Kuidas saada presidendiks? 
 
Ole küsimust sõnastades viisakas ja täpne. Sinu küsimusi näevad kõik, kes samal ajal 
otseülekannet  vaatavad. Mida varem jõuad küsimused saata, seda suurema 
tõenäosusega jõuame vastata.  
 
 
OTSEÜLEKANDE JÄREL LOO TÄNUPLAKAT  
 
On oluline, et me peaksime meeles ja väärtustaksime nende inimesi, kes igapäevaselt 
teevad tööd, et Eestis oleks turvaline ja hea elada. Sellesse saad panustada ka Sina kui 
koostad tänuplakati. Parimaid töid jagab Kaitseministeerium oma sotsiaalmeedias. 
Selleks: 
 
mõtle välja sõnum (üks lause): 

A. Millega sooviksid tänada veterane, kes on viimase 25 aasta jooksul osalenud 
välisoperatsioonidel 

või 
B. Millega sooviksid tänada Eesti liitlasi, kes on Eesti kaitseks alati olemas olnud. 

 
seejärel loo plakat: 

A. https://www.canva.com/ keskkonnas, kus on sinu välja mõeldud sõnum ja 
teemale vastav kujundus. Lae töö Google Drive  kausta .pdf vormingus 

B. Lõika A4 paberist välja ruut (⅔ A4 ) ning kirjuta ning joonista sinna oma sõnum 
ning teemale vastav kujundus. Tee tööst pilt ning lae üles Google Drive  kausta.  

 
Võimalikud 
jätkutegevused ja 
lisamaterjalid 
 

Anname au aktsiooni kohta saab lisateavet siit: www.annameau.ee 

* Tunnikava on loodud selleks, et pakkuda õpetajatele välja erinevaid variante õpilaste aktiivseks kaasamiseks 
tunni teemasse. Tunnikavas on meetodite osas tihti välja pakutud valikuvariante ja õpetaja teeb ise otsuse, millist 
meetodit kasutada. Tunnikava ei pea tingimata kasutama. 
 
 

https://www.canva.com/
https://drive.google.com/drive/folders/1Aqx8t65rklnWPFujlW3dm8zC3If0Da19?fbclid=IwAR1GKd75xDUL6qWoZqCuBAOdoEKOM7RXzO9zSBLz_denO8QDdeaCNgu-Wno
https://drive.google.com/drive/folders/1Aqx8t65rklnWPFujlW3dm8zC3If0Da19?fbclid=IwAR1GKd75xDUL6qWoZqCuBAOdoEKOM7RXzO9zSBLz_denO8QDdeaCNgu-Wno
http://www.annameau.ee/

