
 

Tööleht  “Kuidas kaitsta Eesti riiki?” 
 
2020 aasta on lõppemas. Sel aastal on toimunud mitmeid e-külalistunde, kus on räägitud erinevatest 
Eesti riigikaitset puudutavatest valdkondadest -ehk oled mõnes neist ka osalenud. Aasta lõpus võtab 
riigikaitse teema kokku Eesti kõrgeim riigikaitse juht- Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid. 
Tänases e-külalistunnis saad teada, milline roll on presidendil riigikaitses ja millised on olnud 
2020 aasta olulisemad otsused Eesti riigikaitses.  
 
Kasuta töölehte nii:  

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

 
ENNE OTSEÜLEKANDE VAATAMIST 
 
Selleks, et saaksid enne otseülekande algust mõelda, milline on presidendi roll Eesti riigikaitses, pane 
kirja vähemalt 3 tegevust, millega Sinu meelest president kaitseb Eesti riiki: 
 
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 või palu õpetajal oma küsimus vestlusesse 
lisada nii:  
  
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/VIDEO/LUULETUS 
 
Selleks, et saaksid natuke iseseisvalt mõelda erinevatele Eesti riigikaitset puudutavatele aspektidele, 
täida järgnev ülesanne. Vali üks teema, millest teed enda iseseisva töö: 
 

● Jõulutervitus välisoperatsioonidel osalejatele. Mõtle nendele, kes on hetkel enda perest ja 
kodumaast eemal, et kaitsta Eestit ja üleüldist rahu maailmas. Kas Sul oleks neile midagi 
soovida, mis tooks neile rõõmu? 

● Kes kaitseb Eesti riiki? Mõtle, kes või mis Sinu meelest kõige rohkem Eesti riigikaitsesse 
panustab ja miks Sa just nii arvad? 

● Milline on Eesti riigikaitse aastal 2031? Kujuta ette, milline võiks olla Eesti riigikaitse 10 
aasta pärast? Kas siis üldse on veel sõdureid? Kas riigikaitset on veel siis vaja? Milline võiks 
olla riigikaitse tehnika 10 aasta pärast? 

 
Nüüd vali, millise iseseisva töö teed: 
 

● Plakat, kus kujutad enda valitud teemat pildina ja tekstina. Milline on hea plakat, saad teada 
JCDecaux PowerPoint esitlusest. Võid plakati joonistada või kasutada selleks canva.com 
keskkonda.  

 

https://www.jcdecaux.ee/jcdecaux/download-file/?url=public%3A//assets/document/2020/09/jcdecauxjuhis-efektiivnevalimeediakujunduspdf.pdf
https://www.canva.com/


 

● Luuletus, mis on vähemalt kaks salmi pikk. Luuletuse puhul võid lasta enda loomingul 
lennata aga valitud teema peaks luuletust lugedes selge olema. 

● Video, kus tutvustad enda valitud teemat ja räägid, miks Sa just selle teema valisid ja miks 
see Sinu jaoks oluline on ning vastad teemaga seotud küsimustele. Video pikkuseks võiks 
olla 3 minutit.  

 
Lae enda valminud töö üles siia, märkides töö pealkirjaks enda nime, klassi ja kooli. Parimaid töid 
jagab Kaitseministeerium enda sotsiaalmeedia kanalites ning autasustab meenetega.  
 

https://drive.google.com/drive/folders/1JsnJAAwibbV0JbVlLHBL_7AYv4BpJlq9?fbclid=IwAR1WRIYk23cRuDIJy7oRGHGytp_4qJay01bCNI1RTqsiq6WsMoIVyzhXcJU

