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FÜÜSIKA TÖÖVIHIK 8. KLASSILE. 2. OSA
Töövihik ümbertöötatud trükk kuulub
komplekti samade autorite 8. klassi füüsika õpikuga ning peegeldab õpiku 2018.
aasta trükis tehtud muudatusi aine käsitlemisel. Töövihiku 2. osa keskendub mehaanikale (liikumine, jõud, rõhk, töö ja energia), selle viimane osa käsitleb võnkumist,
laineid ja heli.
Töövihik sisaldab mitmekesise valiku
ülesandeid nii uute teadmiste kinnistamiseks kui ka rakendamiseks, ajurünnakust
probleem- ja arvutusülesanneteni. Samuti leidub töövihiku lehekülgedel juhendeid
eluliste probleemide põhjal lihtsustatud
füüsikaliste mudelite koostamiseks ning
lihtsamate uurimuste ja mõõtmiste läbivii-

miseks. Liikumise teemas on näite abil selgitatud, kuidas lihtsamini lahendada kahe
samas või vastassuunas liikuva kehaga seotud ülesandeid, vaadeldes ühe keha liikumist teise suhtes.
Iga teema lõpeb kokkuvõtva tööga enesehindamiseks. Lahendades need ülesanded koduse tööna ning kontrollides ühiselt klassis, saavad õpilased punktisumma
järgi ettekujutuse, kui hästi on nad teema
omandanud ning kontrolltööks valmis. Samuti sisaldavad kokkuvõtvad osad väljalõigatavaid mõistekaarte, mida saab kasutada
füüsika mõistete kordamiseks nii kontrolltööks valmistumisel kui ka kogu õppeaasta
jooksul.
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MIS ON ÕNN?
Sõnal on suur vägi ning õpetajana kogen
seda iga päev. Ruumi tuleb anda ka õpilaste endi sõnadele ja mõtetele. Selleks
tuleb leida vaid aeg, koht ja hea mõttekäivitaja – küsimus. Neile eeldustele tuginedes olen loonud motivatsioonikaardid.
Nägin, kuidas iga õpilane januneb toetava sõna järele ning sellel on ka reaalne
mõju. Tark tagasiside on õpetaja üks maagilistest tööriistadest õpilaste suunamisel.
Õpilased õpivad õnnestumiste kaudu, mistõttu on õpetajana oluline just positiivset
esile tuua. Nii kinnistuvad head harjumused ning õpilase terve minapilt. Samas on
õpilasel keerulises olukorras vaja tuge
ning sedagi saab teha teda jõustades ning
positiivset mõtteviisi kujundades.
Teisalt on mind alati inspireerinud õpilaste endi maailmataju ja mõttemaailm,
mis on võrratult rikkalik, kui vaid leida
küsimiseks aega ning pakkuda vastamiseks
võimalust. Hästi ajastatud küsimus on
siinkohal eriti mõjus. Küsimuste kaudu
saame panna õpilasi märkama enda ümber
toimuvat. Hea küsimus avab õigel hetkel
vajaliku ukse enda ja kaaslaste tundma

õppimiseks. Küsimusi tuleb aga esitada
järjekindlalt, nii areneb mõtlemise, kuulamise ja kaaslaste tajumise võime.
Nii täidavadki motivatsioonikaardid
mitut funktsiooni. Kaardi ühel küljel on
lausemudelid tunnustava tagasisidega,
mille abil saab õpetaja tagasiside andmist
muuta mängulisemaks ja personaalsemaks. Näiteks võib õpetaja kaarte näidata
õpilastele individuaalselt mõne töö tegemise ajal, tehes sellest salajase mängu, kus

kaarti näeb vaid tagasiside saaja. Ka võib
kaardipaki abil välja mõelda mitmesuguseid tunnustamismänge, kus õpetaja või
klassikaaslased leiavad kaardil esitatu põhjal inimese, kelle kohta see käib jne. Kaardid võimaldavad õpilastel kujundada harjumust ka ise positiivset tagasisidet anda.
Teisel küljel olevad inspireerivad küsimused sobivad nii tunniteemale/päevale
häälestumiseks kui ka lihtsalt ilosofeerimispausideks ja mõtlemise arendamiseks. Kaarte saab kasutada eri vanuses
õpilastega ning eri ainetundides. Küsimused on seotud erinevate teemavaldkondadega ning rühmitatud vastavalt õppekavas kirjeldatud üldpädevustele. Nii
tekib konkreetne võimalus üldpädevusi
toetavate teemade mõtestamiseks.
Õpetajad on loovad isiksused ning
kindlasti leiab iga õpetaja oma viisi, kuidas
neid kaarte kasutada. (Nii, nagu ei ole õnnel ühtset retsepti ega nende kaartide küsimustel üht õiget vastust.)
KATRI SILD,
autor

СБОРНИК ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ
ЯЗЫКУ ДЛЯ 9 КЛАССА
Согласно Государственной программе обучения, предметный цикл «Язык
и литература» в основной школе формирует у учащихся умения, помогающие ориентироваться в реальных жизненных ситуациях, готовит к успешной
коммуникации, помогает приобрести
навыки исследовательской работы.
Для эффективного решения этих задач издательством «Коолибри» подготовлен учебно-методический комплекс
по русскому языку для основной школы,
созданный Натальей Бересневой и Натальей Нечунаевой. По замыслу авторов,
учебный комплект для каждого класса
должен состоять из учебника, рабочей
тетради, сборника проверочных и контрольных работ. Всё это предоставляет
учителю материал разного уровня сложности для работы на уроках, помогает
расширить и закрепить знания учащихся, а также сформировать умения применять полученные знания в любых ситуациях общения и в любых вариантах речи.
К началу нового учебного года была
завершена работа над комплектом по
русскому языку для 9-х классов. К учебнику и рабочей тетради добавился сборник проверочных и контрольных работ.
Этот сборник предназначен для быстрой
и объективной проверки уровня усвое-

ния материала учащимися по конкретным темам, для контроля знаний. Он
также окажет неоценимую помощь учителю в подготовке учащихся к экзамену
по выбору за курс основной школы. Это
значительно облегчит работу преподавателей русского языка как родного и поможет им регулярно оценивать уровень
знаний и умений школьников на протяжении всего времени обучения в 9 классе. Пособие имеет хорошо продуманную
и логичную структуру, содержит 28 проверочных работ и 4 контрольные работы, все в двух вариантах, равноценных по
своему лексическому и грамматическо-

му наполнению. При этом выполнение
проверочных работ не займёт много времени, и учителю не придётся тратить на
это весь урок, достаточно 15–20 минут.
Предполагается проверка знаний девятиклассников на всех уровнях языковой
системы: фонетическом, морфологическом, лексическом, синтаксическом, текстовом; уделяется внимание стилистике
и культуре речи. Тексты заданий актуальны, информативны, увлекательны.
Такое пособие удобнее всего иметь под
рукой в кабинете, а для конкретной работы просто брать из него нужный лист
(все листы легко вынимаются).
Сборник проверочных работ составлен в соответствии с требованиями Государственной школьной программы и
содержанием действующих учебников
по русскому языку. Но основное внимание авторы уделяют развитию культуры речи школьников и формированию
у них бережного отношения к языку,
поскольку это необходимо для их социализации в будущем.
Всем учителям желаем успешной и творческой работы, работы с удовольствием!
НАТАЛЬЯ БЕРЕСНЕВА,
НАТАЛЬЯ НЕЧУНАЕВА,
авторы

Tänavatel vuhisevad ringi juhita autod,
rõivad muudavad vastavalt vajadusele ja ilmale kuju ning laevad meie nutiseadmeid,
kodumasinad hoolitsevad ise oma korrasoleku eest ning lõunasöögi võib soovi korral välja lasta 3D-printeriga. Ulme? Võibolla, võib-olla ka mitte, kui mõelda kasvõi
Eestiski arendatavatele ja katsetatavatele
isejuhtivatele pakirobotitele või bussidele.
See vahvate illustratsioonidega raamat tutvustab lastepäraselt põnevaid tulevikuleiutisi, mis võivad lähematel aastakümnetel saada meie igapäevaelu osaks.
Kirjeldatu põhineb teaduse saavutustel
ja suundumustel, mida arendatakse juba
praegu ning mida saab ellu rakendada juba
lähitulevikus. Mitmed nendest leiutistest,
nagu hyperloop, on praegugi ajakirjanduses palju kajastust leidnud.
Raamatu lehekülgedelt saab uurida,
milliseks muudavad need leiutised meie
linnad, kodud ja koolid, mida me sööma
ja seljas kandma hakkame, millised on tulevikuametid, kuidas õpime, puhkame ja
meelt lahutame. Lähemate aastakümnete
suureks väljakutseks on ka tarbimisühiskonnaga kaasnevad probleemid. Tulevikuvisioon hõlmab lahendusi ka keskkonnaprobleemidele: üleminek fossiilsetelt
kütustelt taastuvatest allikatest pärinevale
elektri- ja vesinikuenergiale, biolagunevate
ja korduvkasutatavate materjalide kasutuselevõtt, meres kasvatatava toidu osakaalu
suurenemine, rikutud elukeskkonna ja liikide mitmekesisuse taastamine.
Kõik need leiutised ja lahendused ei teki
iseenesest. Loodetavasti innustab see raamat tehnika- ja teadusehuvilist õpilast, sest
ka temal on võimalik osaleda nende inseneri-, materjali- või arvutiteaduste läbimurrete teostamisel.
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