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Loodusainete õppepäev 7. klassile 

Piret Karu 
Tallinna Reaalkooli õpetaja 

Ene Saar 
Tallinna Reaalkooli õppealajuhataja 

 
Alates 2004. aastast on Tallinna Reaalkoolis õppeaasta viimasel koolinädalal läbi viidud 7. 
klasside loodusainete õppepäeva Harku metsa loodusrajal. 

Loodusainete õppepäeval osalevad kõik 7. klasside õpilased, loodusainete õpetajad ja 
klassijuhatajad. Klassid on tulnud õpperajale klassijuhataja juhtimisel väikese ajalise vahega 
(0,5–1 tund). Õpilased töötavad neljaliikmeliste rühmadena. Õpperaja läbimine võtab 4–5 
tundi aega, lisaks sellele tuleb arvestada ajaga, mis kulub saabumisele ja lahkumisele. Kui 
kogunemine on kooli juures kell 8, siis metsast hakkab see rühm lahkuma 13–14 vahel. Aeg 
kulub ülesannete lahendamise, vastamise, kõndimise ja pikniku pidamise peale. Kindlasti 
peab kaasas olema leivakott, ilmastikuga sobivad riided, putukatõrjevahendid. Lapsevanemaid 
informeerime õppekäigu ajast ja kohast e-kooli kaudu, sinna saab ka paigaldada lingi raja 
asukoha kohta või busside sõidugraafikud. 

Tööd õpperajal oleme korraldanud aastati erinevalt. Esimestel aastatel läbisid ühe klassi 
õpilased õpperaja õpetajate juhendamisel üheskoos ja ka vaatluspunktides teostati vaatlusi 
ning mõõtmisi koos. Nii läbisid õpetajad õpperaja kolm korda ja õppepäev toimus õpetaja 
jaoks kahel päeval. Viimastel aastatel oleme läinud seda teed, et õpetajad on vaatluspunktides 
ja rühmad liiguvad ühest punktist teise ning täidavad seal ülesandeid õpetajate juhendamisel. 
Ühes vaatluspunktis on võimaluse korral kaks erinevat ülesannet, nii saab õpilasi hajutada ja 
juhendada väiksemaid rühmi. Viimane variant on tundunud parem: õpilased on iseseisvamad, 
tunnevad suuremat vastutust ning on rohkem motiveeritud töötama rühmana. 

Harku looduseraja oleme valinud õppepäeva läbiviimiseks mitmel põhjusel: 

o Harku mets on maastikuliselt mitmekesine: pinnavormidest eristuvad luited ja 
nendevahelised sood. Võimalus selgitada maastiku geoloogilist ajalugu. 

o Mitmekesised looduskooslused: nõmmemets, palumets, salumets, raba, älved. 
Võimalus tundma õppida erinevate looduskoosluste taimi. 

o Võimalus juhtida tähelepanu inimtegevuse tagajärgedele: õpperaja tähistamine, 
piknikukohtade loomine, turba kaevandamine, liivakarjäär, teede ja truupide 
rajamine, igapäevase inimtegevuse tagajärjed (praht metsa all, lubamatud lõkkekohad, 
pinnase lahtitammumine luidetel jms). 

o Linna ühissõidukitega logistiliselt hästi ligipääsetav looduslik koht Tallinnas, mis 
võimaldab õpilastel saabuda ja lahkuda omal käel. 

o Harku looduseraja kohta on olemas suuremõõtkavalised orienteerumiskaardid. 

Õppepäeva on läbi viidud kolmes etapis : I – ettevalmistus klassiruumis, II – praktiline 
õppekäik looduses, III – kokkuvõte vahetult pärast õppekäiku.  

I etapp – ettevalmistus klassiruumis. Õppekäigu ettevalmistamiseks on kulunud tavaliselt 
kaks bioloogia- ja kaks geograafiatundi. Tundides jagatakse õpilased rühmadeks ja 
määratakse rühma liikmete ülesanded; tutvutakse tööülesannetega, täidetakse õpimapis 
eelülesanded, tutvutakse töövahendite ja määrajatega. Eeltööd tunnis tasub tähtsustada, sest 
mida parem ettekujutus on õpilastel välitööst, seda kindlamini nad ennast tunnevad ja 
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ülesannete täitmine sujub mõnusamalt. Tunnis tutvustame kõikide mõõtmis- ja 
vaatlusvahendite kasutamist. 

Tööjaotus rühmas: 
- kaarditööde eest vastutaja 
- taimekoguja 
- üldülesannete eest vastutaja  
- elustikuvaatleja 

 
Õppekäigu ettevalmistamisel tuleb tähelepanu pöörata ka õpperajal käitumise ja rühmaga 
liikumise reeglitele. Üheskoos vaadatakse üle õpperajale saabumise teekond ja võimalikud 
liiklusohtlikud kohad. 

II etapp – praktiline õppekäik looduses. Ühe klassi õpilased kogunevad kokkulepitud ajaks 
õpperaja algusesse. Iga rühm esitab oma töömapi ja töövahendid ning alustab ülesannete 
täitmist. Rühm liigub ja tegutseb vaatluspunktis koos. Eelnevalt on kokku lepitud, millised 
vahendid on igal rühmal kaasas ja millised vahendid on vaatluspunktides kõigile 
kasutamiseks. 
Töömapi ülesanded on jagatud kahte rühma: 

a) Üldülesanded täidetakse kogu õppekäigu kestel ja need peavad olema täidetud 
õppekäigu lõpuks. 

b) Sihtülesanded täidetakse kindlas vaatluspunktis ja esitatakse seal õpetajale 
hindamiseks. Juhendajad annavad ülesande täitmisele hinnangu ja märgivad selle 
töömappi. 

 

III etapp – kokkuvõte õppekäigust. See toimub lõpp-punktis. Õpilased vaatavad õpimapi 
üle ja esitavad selle õpetajale. Iga õpilane saab võimaluse rääkida, mida uut õppis, mis oli 
kõige meeldivam ülesanne ja kõige raskem ülesanne. Õpimapi esitanud rühm saab tagasisidet 
oma töö kohta õppekäigul. Hinde kujunemisel võetakse arvesse ka rühma enesehindamist, 
kõik rühma liikmed ei saa ühesuguseid hindeid. Koolis tehakse kokkuvõte õppepäevast, 
rõhutades uusi kogemusi ja õpielamusi. 

Õpimapi lõpus on 7-palline skaala rühma liikmete enesehindamiseks. Õpilased hindavad 
üksteise tööpanust ja rühmatöös osalemist enamasti karmilt, kuid õiglaselt. 

7 – oli tubli õppekäigu ettevalmistamisel ja selle ajal; 
6 – oli tubli ülesannete täitmisel õppekäigu ajal; 
5 – võttis rühma tööst osa, aga mitte kogu aeg; 
4 – osales, aga kippus segama; 
3 – oli kaasas, aga eriti ei osalenud ülesannete täitmisel; 
2 – nalja- ja jutumees, aga mitte koostööaldis; 
1 – segas, ei allunud õppekäigu korrale. 

Õpilane Marten Kauküla viis uurimistöö tarbeks läbi 8.–11. klasside õpilaste seas küsitluse, 
millele vastas 199 õpilast. Küsitluse eesmärk oli saada Harku õppekäigust tagasisidet. 

Küsimusele „Milline on Sinu kõige eredam mulje õppekäigust?“ vastati väga erinevalt. 
Meeldiv oli avastada, et peamiselt olid eredaimad mälestused seotud õpperetke ülesannetega. 
Populaarseimad ülesanded olid vee pH-taseme mõõtmine, linnulaulu kuulamine, vee-elustiku 
püük ja määramine ning vee voolukiiruse mõõtmine. 94% õpilastest arvas, et õpperetk oli 
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nende jaoks õpetlik. Peamised uued oskused, mis õppekäigu jooksul omandati, olid vee pH-
taseme mõõtmine ning nõlva kaldenurga ja suhtelise kõrguse mõõtmine. Samuti õpiti tundma 
mitmeid taimeliike ja samblikke. Kõige ebahuvitavamaks peeti sammalde ning samblike 
määramise ülesannet. Osadele tundus keeruline ja aeganõudev plaani joonistamine. 

85% küsitlusele vastanutest arvas, et ka gümnaasiumis tuleks korraldada õuesõppe raames 
sarnane õppekäik loodusesse. Peamiste põhjendustena toodi välja õpperetke praktilist kasu 
ning vaheldust tavalistele koolitundidele. Avaldati arvamust, et oma kogemuste abil jäävad 
asjad paremini meelde ning et praktika kinnistab õpitut ja annab sellest selgema pildi. 

Küsitlusele vastajad soovisid, et õuesõppetundides käsitletaks järgmisi teemasid: 
keskkonnamõju hindamist loodusele, ilmavaatlust, kaardiõpetust, maastiku mõõdistamist, 
kivimeid, reljeefi teket välisjõudude mõjul, muldasid ning rannaprotsesse. Mitmed õpilased 
sooviksid õppida GPS-seadme kasutamist ning sellega liikumist. 

Aineõpetajaid motiveerib õppepäeva korraldama 

o õpilaste loodusehuvi ja seikluslust; 
o liikumine ja värske õhk; 
o õpilaste rõõm hakkamasaamisest ja uutest oskustest; 
o mõnus koostöö kolleegidega. 

Loodusainete õppepäevaks vajalikud vahendid  

Ülesande valdkond Vahendid 
Üldülesanded Igal rühmal on: 

kiirköitja 
kirjutusalus 
kirjutusvahendid 
joonlaud 30 cm 
suuremõõtkavaline kaart 
lamineeritud orienteerumiskaart 
kompass 

Ilmavaatlus Vaatluspunktis: 
termomeeter 
anemomeeter 
(Osta: Total Eesti OÜ http://www.total.ee/) 

Silmamõõduline 
mõõdistamine 
Sammupikkuse määramine 

Vaatluspunktis: 
mõõdulint 30 m või 10 m 
kompass (igale rühmale 1) 
(Osta: Palmtek Kaubandus OÜ http://www.palmtek.ee/) 

Puu mõõdistamine Vaatluspunktis: 
võrdhaarne kolmnurk loodiga 
klupp 
puu kõrgusmõõtja 
mõõdulint  
(Osta: Metsatarvikud OÜ) 
http://www.metsatarvikud.ee/ 

Pinnamoe mõõdistamine 
Suhtelise kõrguse mõõtmine 

Vaatluspunktis: 
malliga nurgamõõtja 
1 m latt 
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nurgik (1 m kõrgusele kinnitatud täisnurkne kolmnurk) 
Samblike ja sammalde 
uurimine 
 

Vaatluspunktis: 
samblike määraja 
sammalde määraja 
„Eesti elusloodus” 
vaatlusraam (A4 kileümbrik) 
kompass 

Õistaimede uurimine Vaatluspunktis, klassis: 
„Eesti elusloodus” 
taimemäärajad 

Voolukiiruse mõõtmine 
 
 
Vee pH mõõtmine 

Igal rühmal on kaasas: 
kell või stopper 
ujuk (pudelikork vm) 
katseklaas, veetops 
pH-indikaatorribad 

Vee-elustiku uurimine Vaatluspunktis: 
kahv või sõelad 
Petri tassid, luubid 
kilelina vee-elustiku määramiseks 
vee-elustiku määraja 

Elustiku uurimine Klassis: 
määraja „Kes oli siin?” 

 
Ülesanded õpimapis ja nende täitmine 

1. Ettevalmistavad ülesanded tunnis 

Õpilased 

1) paigutavad töölehed plastikkaantega kiirköitjasse; 
2) tutvuvad ülesannetega – eristavad üldülesanded, mida tehakse õppekäigu jooksul, ja 

sihtülesanded, mida täidetakse vaatluspunktides; 
3) tutvuvad vahenditega, vajaduse korral jagavad rühmas vahendite kaasavõtmise 

(kirjutusvahendid, joonlaud, loodiga kolmnurk, kork, karbid taimede ja sammalde 
korjamiseks, käekell, taskuarvuti); 

4) jagavad rühmas vastutusalad; 
5) täidavad vajalikud eelülesanded (allpool teemade juures). 

 
2. Ettevalmistav töö õppekäigu kaardiga 

Igal rühmal on kasutada lamineeritud Harku orienteerumiskaart mõõtkavas 1:15 000. 
Orienteerumiskaart on leitud elektroonilisest Eesti orienteerumiskaartide andmebaasist, kuhu 
on kantud kõik kaardistused alates 1962. aastast. Andmebaasis on lisaks andmetele ja 
kontaktinfole ka kaartide näidised. Orienteerumiskaarte on võimalik otsida soovitud piirkonna 
ja orienteerumiskaardi liigi järgi. 

Õpilastele oleme paljundanud suurendatud väljalõike Harku orienteerumiskaardist. 
Paljundatud kaart kleebitakse tugevamale alusele ja seda kasutatakse looduses liikumisel. 
Ettevalmistavas tunnis märgivad õpilased kaardile algus- ja lõpp-punkti, vaatluspunktid ja 
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teekonna. Õpilased arvutavad oma kaardi mõõtkava ja koostavad 
legendi, mida täiendavad õppekäigu jooksul. 
 
Näide: Mõõtkava arvutamine: 
o Vali hästi märgatav sirge orienteerumiskaardil mõõtkavaga 1 

cm – 150 m. 
5 cm – 750 m 

o Mõõda oma kaardil sama joone pikkus. 
7 cm – 750 m 

o Arvuta uus mõõtkava. 
1 cm –107 m 

Harku õpperaja kaart 

Joonis 2. Harku õpperaja kaart 1 cm – …….. m 

Allikas: Autori joonis. 

 
3. Õpperajal tehtav töö kaardiga  

1) Märgi kaardile põhjasuund, orienteeri kaart. 
2) Mis ilmakaares alustad liikumist? 
3) Mõõda raja kogupikkus. 
4) Märgi kaardile järgmised kohad: METS, URG vm 
5) Ühest vaatluspunktist teise liikumine toimub kaardi abil. 

 
4. Üldülesanded õpperajal 

Üldülesanded nõuavad pidevat vaatlust. Seetõttu on hea, kui need on eelnevalt märgitud teist 
värvi või moodustavad eraldi ülesanneteploki. Üldülesannete täitmise jälgimine võiks olla ühe 
õpilase ülesandeks. 

1) Arvuta õppekäigu keskmine liikumiskiirus. 
Arvuta liikumiskiirus m/s; km/h. 

AP – alguspunkt: kaardi 
orienteerimine, ilmavaatlus 

LP – lõpp‐punkt: töö 
kaitsmine 

P1 – puu mõõdistamine, 
pinnavormide mõõdistamine 

P2 – plaani koostamine, 
voolukiiruse mõõtmine 

P3 – vee‐elustiku uurimine, 
linnulaulu kuulamine 

P4 – taimede vastamine, 
sammaltaimede ja samblike 
uurimine 
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Selleks tuleks märkida tööjuhendisse alguspunktist lahkumise ja lõpp-punkti 
saabumise aeg, leida õppekäigu kestus. 
Teekonna pikkuse mõõdavad õpilaselt kaardil. 

2) Kuidas on inimene mõjutanud/mõjutab läbitavat looduskeskkonda? 
Mis on olnud mõjutuse põhjus/eesmärk ja milline on selle tagajärg? 
…………………………………        ………………………………. 
…………………………………        ………………….…………… 

3) Millist liikumist õppekäigu ajal märkate? 
Kes, mis liikus? Mis oli liikumapanevaks jõuks? 
  
  

4) Kirjelda või joonista kolm erilist kohta/objekti/nähtust, mida pildistaksid õppekäigul. 

 
Fotol 1 on/oleks, miks? 
 
 
 

Fotol 2 on/oleks, miks? Fotol 3 on/oleks, miks? 

 
5. Sammupaari pikkuse mõõtmine 

Sammupaari pikkuse mõõtmine tuleks korraldada kohe õppekäigu alguses, enne rajale 
asumist. Sammupaari pikkust kasutavad õpilased rajal pikema vahemaa mõõtmisel, puu 
kõrguse mõõtmisel, plaani koostamisel ja voolukiiruse mõõtmisel. 

1) Mõõta raja alguses mõõdulindiga välja 30-meetrine lõik. Õpilased läbivad lõigu, lugedes 
sammupaare ehk loevad, mitu korda astuvad vasaku jalaga. Iga õpilane arvutab oma 
sammupaari pikkuse. 

 Näide: 30 m : 25 sammupaari = 120 cm 

2) Mõõta vahemaa looduses ja märkida kaardile mõõtmise koht. Rajale on märgitud vahemaa, 
mille pikkuse mõõdavad õpilased sammupaaridega. Tavaliselt on vahemaa 200–300 m. 
Mõõdavad kõik rühma liikmed ja hiljem arvutavad keskmise teepikkuse. 

Vahemaa pikkus erinevatel õpilastel 
1)………..2)……….3)…………4)………....  
Keskmine teepikkus: …………………… 

 
6. Elustiku vaatlus 

1) Milliseid loomade tegutsemise jälgi märkasite õppekäigu ajal? 

Tegutsemise jälg / kes selle võis jätta? 

……………………..  ……………………….. 

……………………… ……………………….. 

2) Harku õpperajal on rabas palju loomade tegutsemisjälgi. 

Eelülesanne klassis Ülesanne õppekäigul 
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Kasutades määrajat „Kes siin oli“, vastake 
küsimustele. 
o Milline on rebase urg? 

………………………. 
 
o Milline on mägra urg? 

………………………… 
 
o Milline on kähriku urg? 

……………………… 

Liikudes mööda älve serva, leidke älve 
keskosas urg ja otsustage, kes seal võib elada. 
o Tõenäoliselt elab 

seal:……………………….  
 
 
o Märgi uru esinemise koht plaanile 

leppemärgiga URG. 

 
3) Loetle, milliseid linde märkasite õppekäigu jooksul? ………………………………………. 

Sobivas vaatluspunktis saab korraldada mitmele rühmale korraga linnulaulu kuulamise. 
Õpetaja on kuulamise juhtija ja ajamõõtja. 

Leidke endale sobiv koht, kus istuda. Kuulatage, mitut erinevat lindu kuulete laulmas. Üldiselt 
on linnud paigatruud ja kui lindu ei häirita, saame fikseerida tema laulu intensiivsuse ja kest- 
vuse mingil ajaperioodil. Meie püüame seda teha järgneva kümne minuti jooksul.  
1. Kuuleme laulmas………. erinevat lindu 2. Otsustage, millise linnu laulu kestvust hakkate 
fikseerima. 3. Kui suudate nimetada linnu liiginime, siis märkige see siia…………...…………… 
Vaatluse algus kell:……………………………… Vaatluse lõpp kell:………………………………. 
alustas 
laulu 

  lõpetas 
laulu 

alustas 
laulu 

  lõpetas 
laulu 

alustas 
laulu lõpetas laulu     

1………. ……………. 8………. ……………. 15………. …………….   
2………. ……………. 9………. ……………. 16………. …………….   
3………. ……………. 10...……. ……………. 17...……. …………….   
4………. ……………. 11………. ……………. 18………. …………….   
5………. ……………. 12………. ……………. 19………. …………….   
6……….. …………… 13……….. …………… 20……….. ……………   
7……….. …………… 14……….. …………… 21………. ……………   
Kokkuvõtteks: 10-st  jälgitud minutist (600 sekundist) laulis lind………………………… 
                                                   10 minuti jooksul tegi lind ……………………………pausi 
 
7. Veeloomade püük ja määramine 

Töö toimub tiigiäärses vaatluspunktis õpetaja juhendamisel. Veeloomade püügiks kasutatakse 
sõela. Teostatakse kaks püüki: esimene püük tiigi kaldal veepinnalt, teine püük veekogu 
kaldapiiri põhjast. Püütud loomad paigutatakse Petri tassidesse. Määramiseks kasutatakse 
veeloomade määramise tabeleid või määramistabeliga kilelina, abiks on luup. 

Püütud ja määratud veeloomad olid: Liigi põhitunnus, mille järgi tundsime ära: 
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Joonis 3. Veeselgrootute püük   Joonis 4. Veeselgrootute määramine    
Allikas: 7. kl õppekäik-loodusvaatlus Harku õpperajal 2008, video. 

 
8. Taimestiku vaatlus 

Taimestiku vaatluse ülesannete puhul lähtutakse ka antud aasta fenoloogilistest iseärasustest. 

1)Taimestiku vaatlus 

Kogu õppekäigu ajal kogumiskarpi järgmised taimed: 

Taimed Eelülesanne: leia määrajast iseloomulikud tunnused 
harilik küüvits  
harilik kukemari  
harilik laanelill  
harilik leesikas  
harilik mustikas  
harilik pohl  
kanarbik  
kilpjalg  
kattekold  
sookail  
tupp-villpea  
väike uibuleht  
 
2) Maakatte vaatlus 

Märkide vaatluspunktis maapinnale üks ruutmeeter (ruudu nurkadesse pange oksad). 
Teostage maakatte vaatlus: 

Maapind on kaetud 

 samblikega               …………….… % ulatuses, erinevaid  liike oli ………… 

sammaltaimedega    ……………..… % ulatuses, erinevaid liike oli ................. 

rohttaimedega          ……………..… % ulatuses, erinevaid liike oli ............... 
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 puhmastaimedega    ……………….  % ulatuses, erinevaid liike oli ……........ 

 
3) Otsustage, kas rajal märgitud punktis METS on tegemist palumetsa või nõmmemetsa 
kasvukoha tüübiga. 

Otsustamisel aitab kaasa tunnusliikide esinemine, märkige tunnusliigid.        

palumetsaga,sest seal kasvavad (märkige X võ 0) 
nõmmemetsaga, sest seal 
kasvavad (märkige X või 0)        

Puurindes   Puurindes     
mänd………………………………..   mänd………………………………..    
kask………………………………….   Põõsarindes    
kuusk…………………………………   üksikud kadakad……………………..    
Puhmarindes   Puhmarindes    
pohl…………………………………….   leesikas……………………………….    
mustikas………………………………   kanarbik…………………………    
Samblarindes   Sambla- ja samblikurindes   
kaksikhammas………………………..   alpi põdrasamblik……………………..   
laanik………………………………….   islandi käokõrv………………………..    
Arvame, et punktis METS on tegemist 
………….………………….kasvukoha põhitüübiga          

 
4) Turbakihi paksuse mõõtmine toimub älve servas. Älved on tekkinud vanadesse turba 
kaevandamise kraavidesse. 

o Märgi kaardile koht ÄLVES. 
o Millest moodustub turvas? 
o Milline on turba moodustumise kiirus? 
o Mõõtke ühe sellise kraavi nõlva turbakihi paksus. Mõõtmistulemus:     ……. cm 
o Arvuta, mitme aasta jooksul on moodustunud teie mõõdetud turba kiht. ……… aastat 

 
9. Puude mõõdistamine 

Puid mõõdistatakse rinnasdiameetri kõrguselt – 1,3 m. Mõõdistavad puud on märgistatud. 

o Puude kõrguse mõõtmiseks kasutavad õpilased loodiga võrdhaarset kolmnurka või 
puude kõrgusemõõtjaid (Suunto). Kõrgusemõõtjaga mõõtmisel on vaja mõõdulindiga 
välja mõõta kaugus puust 20 m või 15 m. Kõrgusemõõtjaga mõõtmise juhend on 
seadmega kaasas. 

o Puu diameetri (d) mõõtmisel kasutavad õpilased kluppi või arvutavad diameetri puu 
ümbermõõdu (P) abil. 

Läbimõõdu arvutamine:    
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Joonis 5.  Kõrgusemõõtja Suunto.  Joonis 6.   Klupp puu läbimõõdu mõõtmiseks. 
Allikas : Metsatarvikud              Allikas : Metsatarvikud 

 
10. Samblike ja sammaltaimede vaatlus 

Ülesande täimiseks vajavad õpilased samblike ja sammaltaimede määrajaid, ilmakaarte 
määramiseks kompassi ja katvuse määramiseks vaatlusraami (sobib ka A4 kiletasku). 

Eelülesanded tunnis Ülesanne õppekäigul 
Milliseid organisme nimetame  
samblikeks? 
 

Kasutades sammalde ja samblike määrajaid, määrake 
vaatluspunktis 
kolm samblikku        1. 
                                 2. 
                                 3. 
kolm sammaltaime  1. 
                                2. 
                                3. 

Mis on samblike kattuvus? 
 

Määrake samblike liikide arv ja kattuvus kolme erineva 
puu põhjapoolsel küljel. 
Kask 
Liikide arv ….. 
Katvus % 

Mänd 
Liikide arv ….. 
Katvus % 

Haab 
Liikide arv … 
Katvus %  

 
11. Pinnamoe kirjeldamine ja mõõdistamine 

Pinnamoe kirjeldamiseks saab kasutada vaatlust ja suuremõõtkavalist kaarti. Pinnamoodi 
võivad õpilased kirjeldada suuliselt lõpp-punktis, kui nad esitavad oma õpimapi. Õpetaja saab 
esitada küsimusi nähtud pinnavormide või kaardil samakõrgusjoontega kujutatu kohta. 

Nõlva suhtelise kõrguse mõõtmiseks on vajalik 1 m pikkune loodiga nurgik. Nõlva kalde 
mõõtmiseks on vajalik 1 m mõõteskaalaga latt ja mall, mis on kinnitatud 1 m pikkusele 
loodiga latile. 

Nõlva kõrgust on hea mõõta kahekesi. 1 m kõrgune nurgik või kolmnurgaga mõõdulatt 
viseeritakse kallaku suunas. Abistav õpilane juhatatakse nõlval kohta, kuhu on viseeritud 
kolmnurga horisontaalne haar – see on 1 m kõrgusel jalamist. Viseerija liigub nurgikuga 
sellele nõlva kohale ja kordab tegevust. Viimane kõrgus mõõdetakse kolmnurka allapoole 
liigutades ja see tulemus liidetakse varem mõõdetule. 
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Joonis 7. Nõlva kaldenurga mõõtmine malliga.    Joonis 8. Nõlva kaldenurga mõõtmine. 

Allikas: 7. kl õppekäik-loodusvaatlus Harku õpperajal 2008, video. 

 
12. Silmamõõdulise plaani joonistamine 

1) Vaatluspunktis 4-5 objekti asimuudi määramine 

o Aseta tööleht ja kompass rõhtsale alusele. 
o Aseta kompass alusele nii, et suunahoidmise nooled näitaksid vajaliku objekti suunda. 
o Keera kompassi korpust nii, et selle põhjal olevad suunavõtu jooned ja nõelavärav 

näitaksid N-suunda. 
o Keera ennast nii, et saad skaalalt lugeda asimuudi suurust (suuna joonlaud 

kompassikorpuse keskpunktist vajaliku objekti suunas). 
     Asimuut ehk suunanurk on nurk põhjasuuna ja objekti suuna vahel. 

2) Silmamõõdulise plaani joonistamine 

Plaani joonistatakse samas vaatluspunktis. Sellesse vaatluspunkti võiks planeerida veel ühe 
ülesande, sest plaani joonistamine on aeganõudev ülesanne ja seda teeb tavaliselt kaks õpilast. 
Harku õpperajal oleme samasse vaatluspunkti planeerinud voolukiiruse mõõtmise. Vajalikud 
vahendid: kirjutamisalus, joonlaud, kalkulaator, kompass. 

o Märgi plaanile seisupunkt. 
o Märgi plaanile põhja- ja lõunasuund, orienteeri kompassi abil plaan. 
o Otsusta, millises mõõtkavas valmistad plaani. Kirjuta mõõtkava plaanile. 
o Viseeri seisupunktist joonlauaga objektidele ja tõmba õrnalt suunajooned. 
o Mõõda objektide kaugused seisupunktist sammudega, arvuta meetriteks. 

Algajale mõõdistajale võib soovitada mõõtkava 1 cm – 1 sammupaar (120 cm). Sellisel 
juhul pole vaja teha ümberarvutusi. 

o Koosta legend. 

 
13. Voolukiiruse mõõtmine 10-meetrisel lõigul 

Vahendid: kell või stopper, korgist ujuk vm. 

Voolukiiruse mõõtmiseks koostatakse koos õpilastega tegevuskava kas eelnevalt tunnis või 
koostavad õpilased selle ise õppekäigul. Enne tegevuse läbiviimist tutvustavad nad 
juhendavale õpetajale oma tegevuskava. 
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o Mõõdavad sammudega välja tee pikkuse 10 m. 
o Tähistavad lõigu algus- ja lõpp-punkti. 
o Viskavad ujuki keskvoolu. 
o Mõõdavad aja, teostavad mõõtmist kolm korda ja arvutavad keskmise aja. 
o Arvutavad voolukiiruse m/s ja km/h. 

 
14. Vee pH mõõtmine 

Vahendid: veetops või katseklaas, pH-indikaatorribad. 

7. klassi õpilased ei ole veel õppinud pH mõistet. Enne õppekäiku peaks tutvustama neile pH-
skaalat, mõisteid happeline, aluseline, neutraalne. Vee pH määramise ülesande oleme valinud 
seetõttu, et õpilastele pakub indikaatorribadega mõõtmisviis huvi. Harku loodusrada pakub ka 
kaht erinevat võimalust: oja põhjas on lubjakivine moreen ja älves on happeline soovesi. 6. 
klassi loodusõpetuses on ka õpitud, et soos on happeline keskkond. 

Eelülesanne tunnis  Ülesanne õppekäigul  

Happelise vee pH väärtuseks on __________  

 Kasutades õpetajalt saadud 
indikaatorriba, määrake vee pH kahes 
erinevas kohas 

Neutraalse vee pH 
väärtuseks 
on _________________   

o pH väärtus………..... – vesi on 
seega………...…. 

Aluselise vee pH väärtuseks on ____________  
proov võeti 
kust:………………………………. 

 

  
o pH väärtus………..... – vesi on 

seega………...…. 

     
proov võeti 
kust:……………………………………….

 
15. Ilmavaatlus 

Vahendid: õuetermomeeter, käsianemomeeter, kompass, kell. 
Käsianemomeeter näitab tavaliselt ka õhutemperatuuri, seega ei ole vaja eraldi 
õuetermomeetrit. Olenevalt anemomeetrist saab lugeda skaalalt nii tuule kiiruse kui tugevuse 
näidu. Otstarbekas on teha ilmavaatlus õppekäigu alguses ja uuesti õppekäigu lõpus. Lõpp-
punktis saab arutada, millised ilmanäitajad on aja jooksul muutunud. 
 
Õppekäigu algus  Õppekäigu lõpp  
Kell on:  Kell on:  
Õhutemperatuur: Õhutemperatuur: 
Tuule suund: Tuule suund: 
Tuule kiirus/tugevus: Tuule kiirus/tugevus: 
Pilvisus: Pilvisus: 
Sademed: Sademed: 
 
Loodusainete õppekäigu seosed õppekavaga 
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Loodusainete õppekäik on tihedalt seotud õppekava täitmisega: kujundab üldpädevusi, lõimib 
erinevaid aineid ja toetab läbivate teemade pädevuste kujundamist. 

Õppekäiku võib käsitleda ka õppeaineid lõimiva loovtööna. RÕK sätestab, et III kooliastmes 
korraldab põhikool õpilastele läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö, 
milleks on uurimus, projekt, kunstitöö vm. Loovtöö temaatika valib kool, täpsema 
teemavaliku teevad õpilased. Loovtööd võib teha nii individuaalselt kui ka kollektiivselt. 
Loovtöö teema märgitakse lõputunnistusele. Loovtöö korraldust kirjeldatakse kooli 
õppekavas. Sellest tulenevalt võib ka eelkirjeldatud õppepäev olla selle õppekavajärgse 
ülesande täitmiseks. 

Õppekäigul kujundatavad üldpädevused: 

o Väärtuspädevuse kujundamiseks teadvustatakse loodusliku mitmekesisuse tähtsust ning 
selle kaitse vajadust. Õppekäigul saavad õpilased tervikülevaate looduskeskkonnas 
valitsevatest seostest ja vastasmõjudest. Kujundatakse positiivne hoiak tervislike 
eluviiside suhtes ja huvi loodusteaduslike uurimismeetodite vastu. 

o Sotsiaalset ja suhtluspädevust kujundab osalemine rühmatöös, vaatlustulemuste analüüs 
ning kokkuvõtete suuline esitus. 

o Õpilase õpipädevus ja ettevõtlikkuspädevus areneb loodusteadusliku info otsimise, 
tegevuse planeerimise ja probleemide lahendamisega. 

o Matemaatikapädevus areneb mõõtmiste teostamisel ja matemaatiliste seaduspärasuste 
rakendamisel loodusobjekti kirjeldamiseks. 

o Kehakultuuripädevust arendab aktiivne liikumine looduskeskkonnas. 
Kehakultuuripädevus hõlmab oskust anda hinnangut oma kehalise vormisoleku tasemele, 
valida sobiv liikumistempo, suhtuda sallivalt kaaslastesse, järgida ausa mängu reegleid 
ning väärtustada koostööd sportimisel ja liikumisel. 

 
Õppekäik toetab järgmiste läbivate teemade pädevuste saavutamist: 

o „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ – inimtegevuse mõju hindamine looduskeskkonnale, 
vastutustundlike käitumisharjumuste kujundamine looduses. 

o „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ – oskus kasutada loodusteaduslikke vaatlus- ning 
mõõtmisvõtteid ja -vahendeid. 

o „Teabekeskkond“ ja „Tehnoloogia ja innovatsioon“ – eri infoallikatest teabe kogumine, 
teabe kriitiline hindamine ning kasutamine. 

o „Tervis ja ohutus“ – ohutu käitumine liikluses ja looduses. 
o „Väärtused ja kõlblus“ – loodusteaduslike teadmiste ja oskuste alusel kujunevad elu ning 

elukeskkonna säilitamiseks vajalikud väärtushinnangud. 
 
Õppekäigu ettevalmistamine ja läbiviimine eeldab 7. klassis õpetatavate loodusainete 
lõimumist ja toetab nende ainete õpitulemuste saavutamist. 

Loodusõpetuse õpitulemused: 
Õpilane 
1) kirjeldab kehade omadusi arvuliselt, teostab keha omaduste leidmiseks mõõtmisi; 
2) kirjeldab mehaanilist liikumist trajektoori ja kiiruse järgi, määrab keha liikumise kiiruse 

ning toob näiteid kehade liikumise kohta keskkonnas; 
3)  mõõdab või määrab keha kiirust ja keskmist kiirust, läbitud tee pikkust; 
4) põhjendab keha liikumise kiiruse ja suuna muutumist jõu olemasoluga, toob näiteid 

igapäevaelust. 
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Bioloogia õpitulemused: 
Õpilane 

1) võrdleb loomade, taimede, seente, algloomade ja bakterite välistunnuseid; 
jaotab organisme nende pildi ja kirjelduse alusel loomadeks, taimedeks ning seenteks;  

2) analüüsib erinevate selgroogsete loomade osa looduses ja inimtegevuses, väärtustab 
selgroogseid loomi eluslooduse olulise osana; 

3) võrdleb eri taimerühmadele iseloomulikku välisehitust, paljunemisviisi, kasvukohta ja 
levikut; 

4) suhtub taimedesse kui elusorganismidesse vastutustundlikult; 
5) põhjendab, miks samblikud saavad asustada kasvukohti, kus taimed ei kasva; 
6) võrdleb erinevate selgrootute loomade kohastumusi seoses elukeskkonnaga; 
7) väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning suhtub vastutustundlikult ja säästvalt 

erinevatesse ökosüsteemidesse ning elupaikadesse; 
8) väärtustab usaldusväärseid järeldusi tehes loodusteaduslikku meetodit. 

 
Geograafia õpitulemused: 
Õpilane 

1) määrab suundi kaardil kaardivõrgu ja looduses kompassi järgi; 
2) mõõdab vahemaid kaardil erinevalt esitatud mõõtkava kasutades ning looduses 

sammupaari abil; 
3) koostab lihtsa plaani etteantud kohast;  
4) liigub kaardi järgi, leiab kaardilt  objekte  ja kirjeldab asukohta;  
5) iseloomustab suuremõõtkavalise kaardi järgi pinnavorme ja pinnamoodi; 
6)  toob näiteid pinnavormide ja pinnamoe muutumisest erinevate tegurite (murenemise, 

tuule, vee, inimtegevuse) toimel; 
7) mõõdab ilma näitajaid, iseloomustab ilma. 

 
Inimeseõpetuse õpitulemused: 
Õpilane 
1) mõistab normide ja reeglite vajalikkust ühiselu toimimisel ja korraldamisel; 

2) väärtustab inimsuhteid toetavaid reegleid ja norme. 

 
Kasutatud materjalid: 

Harku metsa loodusrada, kättesaadav: 
http://www.rmk.ee/teemad/metsakool/ppematerjalid/harku-metsa-loodusrada. 

Kauküla, Marten, Õuesõpe Pirita jõe ürgorus, uurimistöö, 2009 

Muudatustest põhikooli ja gümnaasiumi aineõpetuses (valdkonna- ja ainekavad), kättesaadav: 

http://www.ekk.edu.ee/valdkonnad/uldhariduse-oppekavade-rakendamine/muudatustest-
aineopetuses. 

Orienteerumine, kättesaadav http://www.orienteerumine.ee/l. 

Põhikooli ainekava, kättesaadav: http://koolielu.ee/pg/info/readnews/43051. 
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Töölehed, mis täidetakse õppekäiku-loodusvaatluse ajal, kättesaadav: 
2008_oppekaikVII_kl.xls. 

7. klassi õppekäik-loodusvaatlus Harku õpperajal 2008, video, kättesaadav: 
http://toru.ee/view/8e8f32ff6597. 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003B203B503BB03C403B903C903BC03AD03BD03B7002003C003BF03B903CC03C403B703C403B1002003B503BA03C403CD03C003C903C303B703C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002E0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B06270626064200200050004400460020062806230639064406490020062F06420629002006440644063506480631062900200645064600200623062C06440020062A062D0633064A06460020062C0648062F062900200627064406370628062706390629002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000610062007900730074006500200064006F007300E10068006C00690020007600790161016100ED0020006B00760061006C0069007400790020007400690073006B0075002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E9007400720065002000610020006A006F006200620020006E0079006F006D00740061007400E1007300690020006D0069006E0151007300E90067002000E9007200640065006B00E900620065006E0020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A002000770079017C0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F30077002C0020007A0061007000650077006E00690061006A0105006301050020006C006500700073007A01050020006A0061006B006F015B0107002000770079006400720075006B00F30077002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200431043E043B0435043500200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F0020043B04430447044804350433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F04350447043004420438002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF004400610068006100200069007900690020006200610073006B01310020006B0061006C006900740065007300690020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


