
 

Tööleht „Milline on ohvitseri roll kaitseväes ning Eesti ühiskonnas 
tervikuna?“ 
 
Igaüks meist peab mingi hetk valima endale sobiva karjääri. On oluline, et oleksid teadlik erinevatest 
karjäärivõimalusi enne selle valiku tegemist. Tänases e-külalistunnis saad teada, mida kujutab 
endast ohvitseri karjäär ning Kaitseväe Akadeemia.  
 
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 ja arvad, 
vaata videot ning vasta küsimustele: 
 
Mis tunde video Sinus tekitas? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Kirjelda 3 omadust, mis Sa arvad, et inimesel peaks olema, et saada ohvitseriks: 
 

1. …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
2. …………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 
3. …………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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 PLAKAT/KIRJUTA ESSEE 
 
Selleks, et mõistaksid, mida tähendab olla Eesti kodanik ning kuidas ohvitseri amet sellega seondub, 
on vaja, et teaksid, kuidas on Eesti Põhiseaduses kirjeldatud Eesti kodaniku õigusi/kohustusi ning 
kuidas panustab sõjaväelane rahuajal Eesti riiki. Selleks: 
 

1. Leia Põhiseadusest Eesti kodanikele sätestatud 4 kohustust ja kirjuta need välja. Seejärel 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YnSbzgcdQyU
https://www.riigiteataja.ee/akt/115052015002


 

sirvi Põhiseadust ning too välja mõned õigused ja vabadused, mis Eesti kodanikele on 
sätestatud.  
 
 

Kohustused Õigused/vabadused 

  

  

  

  

 
2. Loo plakat, millel iseloomustad leitud kohustuste/õiguste abil Eestit. Võid plakati 

joonistada A3 paberile või luua Canva keskkonnas. Lae tööd üles siia Drive kausta ja märgi 
faili nimeks enda nimi.  

 
 

VÕI 
 
Kirjuta lühi-essee (kuni 2500 tähemärki) teemal “Vaprus“: 
Mõtle e-külalistunnis kuuldu põhjal, milles seisneb sõjaväelase vaprus rahuajal, kui pole kriisi ega 
sõda? Kirjelda, milliste tegevustega saab sõjaväelane olla vapper rahu ajal ning kuidas saaksid Sina 
seda sama teha.  
Tuletame meelde, et heal esseel on: 

1. Sissejuhatus 
2. 2-3 põhisõnumit eraldi lõikudena 
3. Kokkuvõte 

 
Lae essee üles siia Drive kausta. Märgi faili nimeks enda nimi.  
 
Esita oma plakat/essee 30. maiks! Parimate plakatite/esseede autorid saavad auhinnaks 
Kaitseministeeriumilt meeneid! 

https://www.canva.com/
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1osMG1Pnscf4lLSGz-8RjwQCAsfdZb8Ai
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1osMG1Pnscf4lLSGz-8RjwQCAsfdZb8Ai

