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KAS OSKAD? MATEMAATIKA KONTROLLTÖÖD
6. KLASSILE
Kontrolltööde kogumik sisaldab väljatõmmatavatel lehtedel 15 kontrolltööd kahes
võrdse raskusastmega variandis. Kaks tööd
võtavad kokku poolaasta jooksul omandatud teadmised ning nende hindamine
ehk hinnangu andmine on jäetud õpetaja enda otsustada. Ülejäänud 13 tööd on
vahejoontega liigendatud alateemadeks,
mis hõlbustab üksikasjaliku tagasiside
andmist aine erinevate teemade omandamise kohta. Nendes töödes hinnatakse kõiki ülesandeid punktides ning alateemasid
koondpunktide alusel. Punktisummat saab
kujutada ka graaﬁliselt, mis võimaldab
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õpilasel hinnata oma teadmiste ja oskuste
taset ka visuaalselt.
Kogumiku lõpus on valikvastustega test
kogu õppeaasta jooksul käsitletud teemade kohta.
Kui kasutada kogumikku ainult kontrolltööde jaoks, piisab ühest vihikust kahele õpilasele. Samas on võimalik kasutada
tööde ühte varianti alateemade kordamiseks ja kontrolltööks valmistumisel. Sellisel juhul lahendab õpilane kontrolltöö
ülesandeid kogumikus ning ühe õpilase
tööd säilivad komplektina samade kaante
vahel.

ARVUTA, VÄRVI, NUPUTA. 3. KLASS
Ülesannete vihik sisaldab 32 tööd, mille
abil korrata ja kinnistada 3. klassi matemaatikaoskusi: peastarvutamine, kirjalik
liitmine ja lahutamine, tekstülesannete ja
lihtsamate võrrandite lahendamine, arvavaldiste koostamine, harilikud murrud,
mõõtühikute ja geomeetriliste kujundite
tundmine, sekka mitmesuguseid nuputamisülesandeid.
Igas töös on mahukam, kompleksne
ülesanne, mis hõlmab lisaks arvutamisele
ka vastuste järgi lahendussõnade kokkulugemist, näiteks vastustega piltide
värvimise või vastuste järjestamise teel.
Lahendussõnad võivad kulgeda mitmeti,
vasakult paremale või paremalt vasakule, ülevalt alla või alt üles, päripäeva või
vastupidi, pakkudes vaheldust ja leidmisrõõmu. Loodetavasti innustab kogumik
lapsi ka kaasõpilastele samalaadseid üles-

andeid koostama. Lisaks on töödes väiksemaid ülesandeid, mida anda kiirematele
lahendajatele või koduseks tööks.

Tööde teemad on seotud kalendrikuude ja aastaaegade, rahvakalendri tähtpäevade, vanasõnade ja loodusega. Seega annab nende lahendamine lähtepunkti, kust
saab sujuvalt edasi liikuda muude teemade, nagu emakeele, loodusõpetuse või rahvakommete käsitlemise juurde.
Kogumiku autor on pööranud palju tähelepanu ka keskendumisvõime ja lugemisoskuse arendamisele. Sõnalise kirjelduse järgi piltide värvimise ülesannetes tuleb
kogu tekst hoolikalt läbi lugeda, et arvestada kõigi ülesande lahendamiseks antud
tingimustega. Samuti on soovitatav enne
värvima asumist kirjutada värvinimede
esitähed piltide juurde ning lahendus teksti järgi veel kord üle kontrollida. Soovime
lahendajatele avastamisrõõmu ja püsivust.
Samasse sarja kuuluvad ka kogumikud
1. ja 2. klassile.

RAHUMASIN
Ehkki tänapäeval valitseb üldine arusaam,
et kõike saab teha masinaga ning et masin
töötab üldjuhul kiiremini ja tõhusamalt
kui inimene, paneb sõna ’rahumasin’ siiski kulmu kergitama. Soome teadlane Timo
Honkela on sellel teemal kirjutanud terve
raamatu. Aga alustame algusest.
Autorist
Timo Honkela on Helsingi ülikooli professor, kes on tehisintellekti ja masinõppega
tegelnud juba üle 30 aasta. Ta on „Rahumasina” nimetanud tehisintellekti uurija
testamendiks, soovides oma elutöö laiema
avalikkuse ette tuua. Autor ütleb avasõnas,
et küsimus maailmarahust on tiksunud
tema peas juba lapsest saadik. „Poliitilised
ja ühiskondlikud nähtused hakkasid mind
huvitama juba kümneaastaselt – nagu igaüht, kes soovib maailma mõista.”

võimalik küll kaardistada, aga
selle süstematiseerimine näib
üsna võimatu ülesanne. Alati jääb midagi, mis ei mahu
lahtrisse, ei liigitu reeglipäraselt või kuulub korraga mitmesse alajaotusse.
Timo Honkela ütleb: „Ma
tahan veel kord rõhutada, et
tegemist ei ole suurte faktihulkade kogumisega, vaid
terviksüsteemi puudutava
mõistmise loomisega. Üksikud maailma puudutavad
väited ei ole piisavad maailma nähtuste, selle olukorra ja arenguvõimaluste kirjeldamiseks. Tuleviku võimalused toetuvad
keeruliste süsteemide mudeldamisele kõikide inimeste ja infosüsteemide koostöös.”

Tehisintellekt
Tehisintellektiga tegelemine sai alguse väitest, et inimeste mõtlemist saab nii täpselt
kirjeldada, et seda on võimalik masinaga
jäljendada. Andmete kogumine ja töötlemine on siin esimene etapp, järgneb nende
põhjal teatud reeglite või mustrite loomine.
Inimaju eeskujul on tehisintellekt üles ehitatud tehisnärvivõrguna, kus arvuti abil mudeldatakse või matkitakse inimese intellekti
funktsioone. Sama olulised on tehisintellekti
seisukohalt ka andmetöötlus, matemaatika
ja statistika. Need valdkonnad panevad aluse tehisintellekti arendamisele, olgu tegemist
informatsiooni esitamise, selle põhjal järelduste tegemise või õppimisega.
Suurimaks probleemiks on siin asjaolu,
et teemadering muutub nii laiaks, et seda on

Rahumasina põhimõtted
Rahumasina idee sündis Honkelal
2017. aasta jaanuaris, aga selle juured olid
pikaajalises keeletehnoloogia alases teadustöös. Keelemasina projekti raames
uuriti, kuidas masinad aitaksid aru saada,
mil moel inimesed mõistavad keelt ning
keele kaudu üksteist. Rahumasin on niinimetatud sotsiotehniline süsteem, mis
tähendab, et asju ei saa arendada puhtalt
tehnoloogiapõhiselt, vaid arvesse tuleb
võtta ka seda, kuidas toimivad inimesed ja
inimkooslused. Seega on siin oma roll ka
humanitaar- ja ühiskonnateadustel.
Rahumasina esimene sammas on seotud keele, tähenduste ja mõistmisega. Inimesed mõistavad asju erinevalt. Rahumasina keskne osa ongi tähendusläbi-

rääkimisi pidavad masinad või kultuurikonteksti
arvestavad süsteemid, mis
tõlgivad teksti või kõnet
ühest keelest teise.
Teine sammas puudutab
tundeid, väärtusi ja identiteeti. Negatiivsed tunded
nagu hirm, viha või vastikus põhjustavad vääritimõistmist ning võivad viia
vägivallani. Masinatel ei ole
tundeid ning see võimaldab objektiivselt analüüsida, mida inimesed erinevates olukordades tunnevad.
Ulatuslik
andmeanalüüs
võimaldab õppida uut inimese ja ühiskonna käitumise ning selle tingimuste kohta.
Rahumasina kolmas sammas on ühiskondlik õiglus. Enamik inimesi peaksid
tundma, et neid koheldakse õiglaselt. See
on teatav ühiskondlik turvatunne, millest
tänapäeva maailm väga puudust tunneb.
Timo Honkela ütleb: „Need küsimused
ei ole lihtsad, nii et nendel teemadel tuleks
arutleda rahulikult, võttes appi korralikud
teadmised ja elukogemusest saadud tarkus.
[– – – ] Masinad võivad aidata meil rasketel
teemadel arutleda nii, et esmased reaktsioonid inimeste hoiakuid kohe lukku ei löö.”
Kokkuvõtteks
Honkela raamat käsitleb väga erinevaid
teemasid. Ta vaatleb üksikisiku ja ühiskonna, inimese ja masina, sõna ja tähenduse,
konkurentsi ja koostöö, infotehnoloogia ja
tunnetusteaduse, vägivalla ja rahutaotluse vastandlikke suhteid. Nende keeruliste

teemade analüüsimiseks on meil vaja infotehnoloogia abi.
Honkela raamat annab aimu sellest,
kuidas võiks tänapäevane ja lausa päevadega arenev tehnoloogia aidata lahendada
ühiskonna ees seisvaid olulisi probleeme.
Tehnoloogia pole loodud inimeste lõbustamiseks, ajaveetmiseks, vaid on töövahend. See ei asenda inimest, vaid abistab
meid selles, mida me ise ei jaksa või ei suuda või mis lihtsalt liiga palju aega võtaks.
Honkela sõnastuses: „Inimesel pole piisavalt aega, et kõige olulise üle hoolikalt
arutleda. Areneva tehisintellekti ja masinõppe tehnoloogiad annavad meile aga võimaluse teadmisi edasi arendada.”
Rahumasina loomine on Timo Honkela
elutöö ja unistus. Nagu väga sageli sellistel
juhtudel, arendab ja täiustab inimene oma
väljamõeldut, et siis kunagi „ühel ilusal
päeval” sellega avalikkuse ette tulla. Timo
Honkelal diagnoositi 2014. aastal ajukasvaja ning ta tegi läbi kõik raviga seotud
katsumused. Ta tuli olukorrast auga välja,
õppinud oma kogemusest, et elutöö avaldamisega ei tohi hilja peale jääda. Tema
raamat on nüüd meie ees, et me koos nende teemade üle arutleksime ning neid edasi arendaksime.
Timo Honkela ise ütleb: „Selle raamatu eesmärk ongi just nimelt inspireerida
fantaasiat, et leiaksime uusi viise tehnoloogiliste ja teaduslike saavutuste rakendamiseks rahumeelsema ja õnnelikuma ühiskonna ehitamiseks.”
Raamatu on soome keelest tõlkinud
Rain Kooli.
ÜLLE KIIVET, raamatu toimetaja

